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ÖNSÖZ
Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi 26 – 28 Nisan 2019 tarihleri arasında Kocaeli
Üniversitesi ve Tübitak MAM sahipliğinde Kocaeli’de düzenlenmiştir. Kongre, fen ve sosyal bilimlerde
disiplinler arası konularda çalışan araştırmacıları bir araya getirmeyi ve aralarında etkin bir iletişim
platformu oluşturmayı hedeflemektedir. Kongrede;
Fen bilimler alanında; Akustik Mühendisliği, Astrofizik, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Atmosfer
Bilimleri, Bakteriyoloji, Balıkçılık Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bina Hizmetleri Mühendisliği,
Bitki Bilimleri, Biyokimya Biyoçeşitlilik, Biyoloji, Biyomedikal Mühendisliği, Botanik, Çevre Bilimi
Çevre Mühendisliği, Ekoloji, Elektrik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği, Enerji Mühendisliği, Farmakoloji, Fizik ve Fizik Mühendisliği, Fiziksel
Bilimler, Fizyoloji, Genetik Mühendisi, Geoteknik Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, İklim ve İklim
Değişikliği, İnşaat Mühendisliği, İstatistik ve Aktüeryal Bilimler, Jeofizik, Jeofizik Mühendisliği,
Jeoloji, Jeoloji Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Malzeme
Mühendisliği, Matematik, Mekatronik Mühendisliği, Meteoroloji, Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji ve
Genetik, Moleküler Mühendislik, Nano Mühendislik, Nükleer Mühendislik, Optik Mühendisliği,
Otomotiv Mühendisliği, Petrol Mühendisliği, Psikoloji, Tarım Mühendisliği, Ulaştırma Mühendisliği,
Uygulamalı Mühendislik Bilimleri, Uzay Mühendisliği, Üretim Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği,
Yer Bilimleri
Sosyal bilimler alanında; Antropoloji, Arkeoloji, Asya Tarihi, Avrupa Birliği, Bankacılık ve
Sigortacılık, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Beşeri ve İktisadi coğrafya, Bilgi ve Belge Yönetimi,
Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Coğrafya, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Çağdaş
Dünya Tarihi, Çocuk Gelişimi, Dilbilimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri,
Ekonometri, Eski Anadolu Tarihi, Eski Ön Asya Tarihi, Etnokültür, Felsefe, Finans, Gazetecilik ve
Medya Çalışmaları, Gelişim Psikolojisi, Görsel İletişim Tasarımı, Güzel Sanatlar, Halkla İlişkiler,
Hukuk, İktisadi Düşünce, İktisat, İktisat Tarih, İlahiyat, İletişim Çalışmaları, İşletme, Kadın
Araştırmaları, Kamu Yönetimi, Kütüphanecilik, Maliye, Mimari, Muhasebe, Müslüman Türk Devletleri
ve Toplumları Tarihi, Müze Çalışmaları, Müzik, Organizasyon, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar
Eğitimi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi, Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti, Özel Eğitim,
Paleoantropoloji, Pazarlama, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Reklamcılık, Resim,
Sağlık Bilimleri, Sanat ve Sanat Eğitimi, Sinema-TV, Siyasal Düşünceler, Siyasal Hayat ve Kurumlar,
Siyaset Bilim, Sosyal Hizmet, Sosyal Politika, Sosyoloji, Spor Bilimi ve Eğitimi, Su Ürünleri
Politikaları ve İstihdamı, Tarih, Temel Eğitim, Turizm, Türk ve İslam Düşünce Tarihi, Türk İslam
Sanatı, Uluslararası Ticaret, Uluslararası İktisat, Uluslararası İlişkiler, Yabancı Dil Eğitimi, Yerel
Yönetimler, Yönetim, Yükseköğretim Çalışmaları
Kongre dili İngilizce ve Türkçe olup güncel konulardaki kongrede yayınlanmak üzere gönderilen tüm
bildiriler ve özetler en az iki hakem tarafından körleme değerlendirme yöntemi ile değerlendirilmiştir.
Kongre çağrısına gönderilen bildiri, özet ve posterlerden 641 tanesi hakem değerlendirmeleri
neticesinde sözlü sunum yapılmak ve yayınlanmak üzere kabul edilmiştir. Kongreye ilgi gösteren tüm
araştırmacılara teşekkür ederiz.
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IMASCON 2019 ORGANİZASYONU
IMASCON 2019, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ve TÜBİTAK MAM tarafından
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Belediyesi, Kartepe Belediyesi, Gölcük Belediyesi ve
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı desteğiyle düzenlenmiştir.

Imascon 2019 Genel Başkanı
Öznur GÖKKAYA (KOÜ)

Düzenleme Kurulu
Şükrü DURSUN (Konya Teknik Ü)
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Ömer GÜNGÖR (Kocaeli Ü)
Mustafa OF (Kocaeli Ü)
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Şükrü Dursun (Konya Teknik Ü)
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Vefa Ahsen (Gebze Teknik Ü)

Hysen Mankolli (Editor of IJEES, Health and

Arif Özkan (Kocaeli Ü)

Environment Association, USA)
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IMASCON 2019 ÇAĞRILI KONUŞMACILAR (INVITED SPEAKERS)
•

Assoc .Prof. Dr. Azeta Tartaraj, Aleksander Moisiu University

•

Lecturer Phd. Sonila Zerelli, Aleksander Moisiu University

•

Prof. Dr. Hasan Tutar, Anadolu Üniversitesi

•

Dr. Mustafa Çöpoğlu, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri

•

Prof. Dr. Gazi Uçkun, Kocaeli Üniversitesi

•

Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı

•

Emin Bitlis, Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkanı

•

Mustafa Arslan, Elvan Group Yönetim Kurulu Başkanı

•

Assoc .Prof. Dr. Brunela Trebicka, Aleksander Moisiu University

•

Assoc .Prof. Dr. Natalya Gudkova, Aleksander Moisiu University

•

Lecturer Phd. Violeta Neza, Aleksander Moisiu University

•

Dr. Yüksel Malkoç, Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcısı

•

Dr. Ayşegül Emine Çetin, İLBANK A.Ş.

•

Dr. Cem ŞAHİN, TUBITAK MAM Enerji Enstitüsü

•

Assoc. Prof. Dr. Lyudmyla SYMOCHKO, Uzhhorod National University, Ukraine

•

Assoc. Prof. Dr. Flora MERKO, Aleksander Moisiu University

•

Assoc. Prof. Dr. Luis Manuel Ferreira ROSEIRO, Instituto Politécnico de Coimbra

•

Osman TAYLAN, King Abdulaziz University

•

Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
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KONGRE PROGRAMI
27 NİSAN 2019 - CUMA
KONGRE KAYITLARI 08:30-10:00
AÇILIŞ KONUŞMALARI - 10:15 / 11:00
IMASCON PANEL I – 11:15 / 12:30
PANEL MODERATÖRÜ
Assoc .Prof. Dr. Azeta Tartaraj
Assoc .Prof. Dr. Flora Merko
Lecturer Phd. Sonila Zerelli
Prof. Dr. Hasan Tutar, Anadolu Üniversitesi
Dr. Mustafa Çöpoğlu, Doğu Marmara Kalkınma
Ajansı Genel Sekreteri

İstihdam / Employment

Prof. Dr. Gazi Uçkun, Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, Bitlis Eren Üniversitesi
Rektör Yardımcısı
Emin Bitlis, Polisan Holding Yönetim Kurulu
Başkanı
Mustafa Arslan, Elvan Group Yönetim Kurulu
Başkanı
ÖĞLE YEMEĞİ – 12:30 / 13:45
IMASCON PANEL II – 14:00 / 14:45
PANEL MODERATÖRÜ
Assoc .Prof. Dr. Brunela Trebicka
Assoc .Prof. Dr. Lyudmyla Symochko
Assoc .Prof. Dr. Natalya Gudkova
Enerji Politikaları / Energy Policy

Lecturer Phd. Violeta Neza
Dr. Yüksel Malkoç, Enerji İşleri Genel Müdür
Yardımcısı
Dr. Ayşegül Emine Çetin, İLBANK A.Ş.
Dr. Cem ŞAHİN, TUBITAK MAM Enerji Enstitüsü
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14:00 – 15:00
POSTER SUNUMLARI-1
Poster
No
1

Murat Gündüz

3,4-Dihidro-2 (Sübstitüe-metil) fenil-5H-pirano [3,2-c]
piridin-5(6H)-on'un Sentezi ve Karakterizasyonu

2

Ayşegül Kurşun

3

Pinar Najdat Rashid Bayati

4

Bilge Taner

Azol Türevli Kaliks[4]Aren Bileşiğinin Sentezi,
Karakterizasyonu Ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi
İmidazol Gruplu Kaliks[4]Arenin Schiff Bazi Türevinin
Sentezi Ve Spektroskopik Metodla Dna Etkileşimlerinin
İncelenmesi
New Involving of Quinoline Oxime Metal Complexes
Synthesis, Characterization and Investigation of Biological
Activites

5

Ceren Ağgez

6

Binnur Yıldırım

7

Diydem Şehirli

8

Duygu Aydın

Begonya semperflorens (Begonya) Polen Tüpü
Oluşumunda NaCl’nin Etkisi

9

Duygu Aydın

Begonia semperflorens (Begonya) Polen Tüpü
Oluşumunda Alüminyumun Etkisi

10

Dilan Yıldırım

Pentilentetrazol ile Oluşturulmuş Epileptik Nöbetlerin
Sıçan Sağ-Sol Beyin Hemisferlerindeki Etkilerinin FT-IR
Spektroskopisi ile Karşilaştırmalı Olarak İncelenmesi

11

Didem Şentürk

WAG/Rij Sıçanlarda Neonatal Dönemde Uygulanan
Kafeinin Hipokampüs ve Serebellum Bölgelerinde
Meydana Getirdiği Etkilerin FT-IR Spektroskopisiyle
İncelenmesi

12

Gökhan Mehmetoğlu

Metal Oksit Tabanli Ultraviyole Detektör Dizini
Fabrikasyonu Ve Karakterizasyonu

13

Gökhan Anli

CT Ve MRI Görüntülerinden Matlab Ortaminda Vücut
Uzuvlarinin Üç Boyutlu Modellerinin Elde Edilmesi

14

Sezin Atay

Tibbi Bitki Esasli Tedavi Edici Ca-Alginat Yara Örtüsü
Üretimi

15

İsmet Yavuzyiğit

Gözenekli Silisyum Tabanli Güneş Pili Tasarimi Ve
Metalizasyon İle Performanslarinin Arttirilmasi

Aspergillus fumigatus Katalazının Üretimi, Saflaştırılması
ve Karakterizasyonu
Rezene (Foeniculum vulgare) Tohumundan Fenol Oksidaz
Enziminin Saflaştırılması ve Biyokimyasal
Karakterizasyonu
Bazı ağır metallerin (Cd, Ni, Pb and Zn) yapay olarak
kirletilen akvaryumlardaki Hygrophila difformis Blume
bitkisinin mineral beslenmesi üzerine etkileri
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IMASCON I.GÜN I. OTURUM – 14:00 /
15:15
OTURUM BAŞKANI: Doç.Dr. Necip Atar

SALON – 2

Şehriban Öncel

Doğal Kauçukta Yaşlanmanin Doğal Kökenli Antioksidanlarla
Geciktirilmesi: Yapisal Analiz

Canan Onaç

Cr(VI)’nın Sulu Ortamlardan Seçici Olarak Ayrılması ve Geri
Kazanımı

Fatma Oğuz Erdoğan

Adsorption of Disperse Yellow 211 Dye Onto Zeolite

Necip Atar

Development of Palladium Nanoparticles on 2-thiolbenzimidazole
Functionalized Graphene Oxide for Methanol Oxidation

Ömer Güngör

Synthesis of new water-soluble p-sulfonato-calixarene derivative
and investigate of its interaction with drugs

IMASCON I.GÜN I. OTURUM
SALON - 3
14:00/15:15
OTURUM BAŞKANI: Dr.Öğr.Üyesi. Okan Uçarlı
Metin Dinç

Poliüretan Köpük Atiklarinin Glikoliz İle Kimyasal Geri
Dönüşümünde Farkli Katalizörlerin Etkisinin İncelenmesi

Okan Uçarlı

Çinko-Amaranth Kompleksi Üzerine Nitritin Katalitik
Etkisinin Voltametrik Metotla İncelenmesi

Şirin Alper

Bulutlanma Noktasi Ekstraksiyonu İle Zenginleştirildikten
Sonra Ponceau 4r Nin Şurupta Spektrofotometrik Tayini

Göksel Taslak

Türkiye’de Yangın Söndürme Köpüğü Kullanımı ve Yangın
Söndürme Köpüğü Konusunda Bilinmesi Gerekenler

Elvin Ecem Bekler

Mikrodalga Destekli
Katalizörünün Sentezi
IMASCON I.GÜN I.OTURUM 14:00 / SALON - 4
15:15
OTURUM BAŞKANI: Prof.Dr. Şükrü Dursun

Poliol

Yöntemi

İle

Pd-Co/C

Şükrü Dursun

Evaluation Of Local Biodiversity: Case Study, Albania

Tuğba Büşra Bayram

Özel Yetenekli Çocuklarda Nrg I Gen Poliformizlerinin
Araştirilmasi

Uğur Sapmaz

Strigolakton Biyosentezi ile ilgili Epigenetik Süreçlerin
Araştırılması

Özlem Yayintaş

Biyoteknoloji ve Biyoetik

İlknur Özden

Ham Etanol Propolis Ekstreleri ile Yüklü Niosomların Çeşitli
Tümör Hücrelerine Karşı Antikanser Aktivitesinin
Araştırılması
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IMASCON I.GÜN I.OTURUM 14:00 / SALON - 5
15:15
OTURUM BAŞKANI: Prof.Dr.İlhan Tekin
Hürol Bilgin Yaylamiş

Di Bir Dizel Motoruna Egr Uygulamasinin Performans ve
Emisyonlara Etkisinin İncelenmesi

Oğuzhan Önder Mesta

Bir Dizel Motoruna Aşiri Doldurma Uygulamasinin Piston
Üzerine Etkisinin Analizi

Selin Tuna

Akilli Binalarda Enerji Verimliliğinin İncelenmesi

Yasin Şen

Dp600 Tipi Çelik Saclarin Soğuk Metal Transferi (Cmt)
Kaynak Yöntemiyle Birleştirilmesi

Osman Özdamar

Büyük Çapli Polistren Fiber Optik Kablolarin Ekstrüzyon
Yöntemi İle Üretim Şartlarinin Belirlenmesi

IMASCON I.GÜN I.OTURUM 14:00 / SALON -6
15:15
OTURUM BAŞKANI: Prof.Dr.Faik Çelik
Flora Merko

Albania’s Trade Specialization and The Commercial
Relation With Turkey

Donovan Jairos

Çalışma Sermayesi Yönetiminin Zimbabwe ve Türk Ticari
Bankalarının Etkinliği Üzerindeki Etkilerinin Bir Analizi.

Daniela Lika

Brands in The Developing Countries

Daniela Lika

An Estimate of Trade Volume And Gdp

Faik Çelik
Corporate Governance and Economic Development
IMASCON I.GÜN I.OTURUM 14:00 / SALON -7
15:15
OTURUM BAŞKANI: Doç.Dr.Selda Uca
Şeyda Kaya

Turizm Sektöründe Viral Pazarlamanin Değerlendirilmesi

Selen Levent

Duyusal Pazarlamanin Turizm Deneyimi Açisindan
Değerlendirilmesi Son Yillarda Yapilan Çalişmalar Üzerine
Bir Araştirma

Nataliia Gudkova

Heritage Interpretation: How To Make Excursions
Camptivating

Selda Uca

Kültürel Miras Madenciliği: Kocaeli
Varlıklarına Yönelik Bir Değerlendirme

xix

İlinin

Kültür

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (Bahar) 2019 Bildiriler Kitabı
Cilt I (Fen Bilimleri)

Ahmet Uğuzluoğlu

Michelin Yildizli Restoranlarin Özellikleri ve İçerik
Analiziyle Değerlendirilmesi

IMASCON I.GÜN I.OTURUM 14:00 / SALON -8
15:15
OTURUM BAŞKANI: Doç.Dr.Arif Özkan
Betül Kumru

Resveratrol Kaynaklı Alternatif Gıda
Materyalinin Nanoteknoloji Farkı İle Üretimi

Elif Okumuş

Hızlı Yara İyileşmesi Özellikleri Hedeflenen Elektrospun
Matların Eldesi Ve Karakterizasyonu

Erdi Buluş

Ambajlama

Elektrospinning Üretimi İle Farklı Kol Uzunluklarına Sahip
Yıldız Polimer Kullanımının Mekanik Özellikler Üzerine
Etkisi Ve Karakterizasyonu

Praseodimyum Katkili Fiber Yükselteçlerde Fiber Boyu Ve
İyon Yoğunluğunun Çikiş Kazancina Ve Gürültü Faktörüne
Hasan Cihangir
Etkisi
IMASCON I.GÜN I.OTURUM 14:00 / SALON -9
15:15
OTURUM BAŞKANI: Doç.Dr.Öznur Gökkaya

Abdelrahman Fawzy
Aliya Zhunis

Merve Demirel

Ümit Yavuzarslan

Sanal Gösterge Panelinde Derin Öğrenme Tabanlı GerçekZamanlı Nesne Algılama Uygulaması
Eeg İşaretlerinde Epilepsi Nöbet Tahmini Ve Tespiti İçin
Ampirik Kip Ayrişimi Ve Ayrik Dalgacik Dönüşümü
Yöntemlerinin Performans Karşilaştirmasi
Design Of Dielectric Top Layer For Gain Enhancement In
Dual-Band Microstrip Antennas And Forming Of Radiation
Pattern By Changing Current Distribution
Firçasiz Doğru Akim Motorlari İçin Sürücü Devre Tasarimi Ve
Geliştirilmesi

Kerim Topcu
Dc Servo Motorların Model Referans Adaptif Kontrolü
IMASCON I.GÜN I.OTURUM 14:00 / SALON -10
15:15
OTURUM BAŞKANI: Öğr.Gör.Çilem Koçak
Bekir Ekici

Kimya Eğitiminde Artirilmiş Gerçeklik Uygulamalarinin
Kullanilmasi

A. Kürşad Türkcan

Türkiye’ de Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalinda
Hazirlanan Yüksek Lisans Tezlerinin Araştirma Eğilimleri
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Mehmet Bilen

Elektromiyografi Sinyallerinin Yapay Sinir Ağı – Genetik
Algoritma Melez Yaklaşımı ile Sınıflandırılması

Çilem Koçak

Nesnelerin internetinden ortam zekasına yolculuk

Abdurrahim Kervancı

Görüntü Aktarımı ve Depolanması İçin Yüksek Boyutlu
JPEG Sıkıştırması

IMASCON I.GÜN I.OTURUM 14:00 / SALON -11
15:15
OTURUM BAŞKANI: Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Zor
Süleyman Çetinkaya

Uzay Kesirli Difüzyon Denklemi İçeren Başlangıç Sınır
Değer Probleminin Analitik Çözümü

Ahmet Zor

Dairesel Helikoid Yüzeyinin Teknolojik Uygulamaları
Üzerine

Ahmet Zor

Geometrinin Mimarideki Etkileri Ve Astana Örneği

Fikri Köken

3x3 boyutlu Pell and Pell Lucas Matrisleri

Fikri Köken

Değiştirilmiş Jacobsthal ve Jacbsthal Lucas dizileri

ÇAY ve KAHVE ARASI – 15:15 / 15:30
IMASCON I.GÜN II.OTURUM
SALON 1
15:30/16:45
OTURUM BAŞKANI: Öğr.Gör.Dr. Ruhan ÖZEL
Mustafa Kemal Yüzbaşioğlu
İlköğretim 5.Sinif Fen Bilimleri Ders Kitabinin Kazanim
Merkezli Stem Uygulamalari Açisindan İncelenmesi
Derya Çetin
Ruhan Özel
Duygu Arıcı Doğan

Mustafa Kemal Yüzbaşioğlu
Yunus Alperen Öncel

Ebeveyn Olma Motivasyonu Ölçeği: Geçerlilik Ve
Güvenilirlik Çalişmasi
Teknoloji Kullanimi Konusunda Türkiye’de Yapilan
Çalişmalarin İçerik Analizi: Kimya Eğitimi Örneği
Evliliği Sürdürme Potansiyeli Ölçeği: Geçerlilik Ve
Güvenilirlik Çalişmasi
İlköğretim 8.Sinif Öğrencilerinin Yeni Nesil Fen Bilimleri
Sorularini Çözmelerinde Okuma Stratejilerinin ve Okuduğunu
Anlama Aktivitelerinin Etkisi
Türkçe Öğretmen Adaylarinin Yabanci Dil Tutumlari: Bir
Pilot Çalişma
SALON 2

IMASCON I.GÜN II.OTURUM
15:30/16:45
OTURUM BAŞKANI: Dr.Ögr.Üye Fatma Oğuz Erdoğan
Canan Onaç

Direct-Methanol Oxidation on Carbon Nitride Nanotubes
Modified Glassy Carbon Electrode

Fatma Oğuz Erdoğan

Determination Of Adsorption Isotherm Parameters For The
Adsorption Of Carbon Dioxide On Various Porous
Adsorbents
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Necip Atar

Canan Onaç
Ömer Güngör
Taner Erdoğan

Polyoxometalate-Functionalized Graphene Quantum Dots
with Mono-Metallic Nanoparticles in Direct Methanol Fuel
Cells
A Novel Polyoxometalate/Carbon Nitride Nanotubes
Nanocomposite for Fuel-cell Application
Synthesis And Characterization Of New P-TertButylphenoxy-Substituted Silicon(Iv) Phthalocyanine
Bazı
Yeni
1-Fenil-2-((5-fenil-1,3,4-okzadiazol-2il)tiyo)etanon O-Benzil Oksim Türevleri Üzerinde DFT ve
Moleküler Doking Çalışmaları

IMASCON I.GÜN II.OTURUM
SALON 3
15:30/16:45
OTURUM BAŞKANI: Doç.Dr.Erdinç Doğancı

Muhammad Saeed Ullah

Bireysel Kömür (Khushab) Ve Biomass Karişimlarinin
Termogravimetrik Analizi

Togayhan Kutluk

Yenebilen Atık
Esterleştirilmesi

Yağ

Asitlerinin

Oleyl

Alkol

ile

Emre Erol

Hekzametoksimetil Melaminin Antimikrobiyal Aktivite
Göstermesi İçin Tersiyer Amin ile Modifiye Edilmesi

Musa Büyükada

Ozonlama ile Endüstriyel Atiksularin Aritiminda Parametrik
ve Olasilikçi Yaklaşimlar

Onurhan Toç

Farkli Tanecik Boyutundaki Silisyum Karbürlerin Yapişmaz
Kaplamalarin Özellikleri Üzerine Etkileri

IMASCON I.GÜN II.OTURUM
SALON 4
15:30/16:45
OTURUM BAŞKANI : Prof.Dr. Lyudmyla Symochko
Şükrü Dursun
Particle Matter Pollution of Kosova District of Konya City
Şükrü Dursun
Lyudmyla Symochko

Air Pollutions Impact
Production: A Review

From

Industrialized

Livestock

Food Security And Human Health

Figen Balo

İçme Suyu Seçimi İçin Hiyerarşik Bir Karar Verme Modeli

Fatih Taşpınar

Akıllı Sensör Ölçümlerine Dayalı Hava Kirliliği Tahmini

IMASCON I.GÜN II.OTURUM 15:3 / SALON 5
16:45
OTURUM BAŞKANI:DoçDr.Akın Oğuz Kaptı
Ahmet İpekçi

Elektro-Erozyon Tezgâhında İşleme Parametrelerinin AISI
4140 (42CrMo4) Islah Çeliğinin Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine
Etkileri
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Ahmet İpekçi

FDM Yönteminde Doldurma Şekillerinin PA12 Malzemenin
Mukavemetine Etkisinin İncelenmesi

Akın Oğuz Kapti

Çift Komponentli Döner Lokmalı Plastik Enjeksiyon Kalıbı

Serdar Albayrak

Kanola Yağı Biyodizeli-Etanol-Dizel Yakıt Karışımının
Yanma Karakteristiğine Olan Etkisinin İncelenmesi

Akın Oğuz Kapti

Pnömatik Yapay Kaslı Masa Üstü Pres

IMASCON I.GÜN II.OTURUM
SALON -6
15:30/16:45
OTURUM BAŞKANI: Doç.Dr.Ethem Esen
Ethem Esen

İşsizlik Sorununa Karşi Post Keynesyen Bir Öneri

Fatih Temizel

Finansal İletişim Uygulamalari İncelemesi: Bist Metal Ana
Sanayii Örneği

Selim Çörekçioğlu

Küreselleşen Ekonomilerde Merkez Bankasi'nin Rolü

Fatih Temizel
Hakkı Cenk Erkin

Finansal Dişlanma: Bes İncelemesi
İstanbul Havalimaninin
İncelenmesi
SALON -7

Rekabet

Gücü

Açisindan

IMASCON I.GÜN II.OTURUM
15:30/16:45
OTURUM BAŞKANI: Öğr.Gör.Nurcan Günce
Muhammad Akbar Farahmand

Doğal Kaynaklarin Afganistan Ekonomisine Katkisi

Nurcan Günce

Bobi Frs Ve Tms/Tfrs Arasindaki Farklarin Bilanço Ve
Gelir Tablosu Düzenlenmesi Açisindan Karşilaştirilmasi

Özcan Erdoğan

Mali Anestezinin Matematiği

Yusuf Cengiz

Elektrikli Araçlara Yönelik Vergi Teşvikleri: Türkiye
Özelinde Değerlendirmeler

Furkan Faydali

Vergi İadelerinin GSYH Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi:
1998-2018 Dönemi
SALON -8

IMASCON I.GÜN II.OTURUM
15:30/16:45
OTURUM BAŞKANI: Doç.Dr.Bülent Aydemir

xxiii

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (Bahar) 2019 Bildiriler Kitabı
Cilt I (Fen Bilimleri)

Oğuzhan Önder Mesta

Hava Füze Tasarimi

Bülent Aydemir

Jiroskopik Kuvvet Ölçme Cihazlarinin İncelenmesi

İsmet Tikiz

Güneş, Rüzgar ve Onların Hibrit Sistemlerinde
Hidrojen Üretim Performansları

Ömer Çerlek

Tek Nokta Artimli Sac Metal Şekillendirme Prosesinde
Farkli Takim Tasarimlarinin Sac Kalinlik Dağilimina
Etkisinin Simülasyonu Ve İncelenmesi

IMASCON I.GÜN II.OTURUM 15:3 SALON -9
/16:45
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr.Hasan Latif
Caner Erdoğan

Duyguların Anlamını Yitirmesinde Sosyal Medyanın Rolü:
Özlemek Duygusu Üzerine Bir Analiz

Sencer Turhan

Yeni Medya Ortamlarinda Yurttaşlarin E-Belediyecilik
Kullanim Pratikleri: İzmit Belediyesi Örneği
Hastane Çalışanlarının İletişim Becerilerinin Ölçülmesi Tıbbi
Sekreterlik Mesleği Örneklemi
Akıllı Telefon ve Sosyal Medyada Saygı Dışı Davranışların
Incelenmesi

Binnur Turan
Engin Karaduman
Nuriye Akyel Ilgin
Tuba Kılınçkıran

Kültür Endüstrisi ve Kültür Emperyalizmi
Yoksul Ailede Yetişen Çocukların Sosyal
Deneyimleri: Çorum İli Örneği
SALON -10

Dışlanma

IMASCON I.GÜN II.OTURUM
15:30/16:45
OTURUM BAŞKANI: Doç.Dr.Abdülkadir Cengiz
Adem Tüylü

Emre İsmailoğlu

Kudret Köse
Selçuk Yazici

Pamuk Yaği Metil Esteri-Dizel Karişimlarinin Di Dizel
Motorunda Motor Performans, No Ve İs Emisyonlarina
Etkisinin İncelenmesi
Common-Rail Direkt Enjeksiyonlu Bir Dizel Motorda Farkli
Tipteki Biyodizellerin Yanma Ve Enjeksiyon Karakteristikleri
Otomotiv Gövde Saclarinda Kaynak Bölgelerinin Sonlu
Elemanlar Modeli İçin Farkli Kontaklarin Nümerik Ve
Deneysel Karşilaştirilmasi
Yari Römork Süspansiyon Basinci Değişiminden Dingil Yer
Değiştirme Verilerinin Elde Edilmesi İçin Matematiksel
Model Oluşturulmasi

Selçuk Yazici

Treyler Arka Yükleme Operasyonun Gerilme Dağilimina
Etkisinin Deneysel İncelenmesi
IMASCON I.GÜN II.OTURUM 15:30- SALON -11
16:45
OTURUM BAŞKANI: Prof.Dr.C.Gazi Uçkun
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Ömer Faruk Efe

Hata Türü Ve Etkileri Analizinde Bulanik Promethee
Yöntemiyle Tekstil Sektöründe Risk Değerlendirmesi

Ömer Faruk Efe

Türkiye’de 1994-2018 Yillarinda Yalin Üretim Alaninda
Yapilan Lisansüstü Tezlerin Profili
Bir Tekstil Firmasinda Etkin Kullanilmayan Örgü
Departmanina Yönelik Çözüm Önerilerinin Bulanik Ahp İle
İncelenmesi
İç Ve Diş Faktörlerin Banka Etkinlikleri Üzerindeki Rolünün
Veri Zarflama İle Analizi
Türkiye’deki Konut Fiyatları ve Enflasyon Oranı
Arasındaki İlişki: Panel Konya Nedensellik Testinden
Kanıtlar

Sena Orhan
Sena Orhan

Özge Korkmaz

ÇAY ve KAHVE ARASI – 16:45 / 17:00
IMASCON I.GÜN III.OTURUM 17:00- SALON - 1
18:15
OTURUM BAŞKANI: Doç.Dr.Akın Oğuz Kaptı
Riza Emre Ergün
Serkan Öğüt
Ahmet İpekçi

Akın Oğuz Kapti
Serdar Albayrak

Şasi Dinamometresi İçin Veri Toplama Ve Kontrol Yazilimi
Tasarimi
Hekza-EKAP Prosesine Tabi Tutulmuş Saf Bakırda Gerinim
Dağılımının İncelenmesi
3D Yazdırma
Optimizasyonu

Parametrelerinin

Taguchi

Metodu

İle

Çay Hasadı İçin Kam Mekanizmalı Otomatik Makas
Bell 206 Jet Ranger Tip Helikopterin Kuyruk Rotorunda
Kullanılan Rulmanın Deneysel Titreşim Analizi

IMASCON I.GÜN III.OTURUM
SALON - 2
17:00/18:15
OTURUM BAŞKANI: Dr.Öğr.Üyesi Taner Erdoğan
N-[(1Z,
2E)-2-(hydroxyimino)-1-(4Tufan Topal
methylphenyl)ethylidene]pyrimidin-2-amine bileşiğinin Cu(II)
ve Ni(II) komplekslerinin yapılarının ve elektriksel
özelliklerinin incelenmesi
Zeynep Cansu Ayturan

Cam Yüzeye Ag ve Ni Nanoparçacıkların Tutunmasına
Hazırlama Tekniğinin Etkisi

Azize Özen

Hatmi Çiçeği ve Ebegümeci Kullanilarak ZnO’ In Yeşil Sentezi

Burcu Oktay
Yasemin Salih

Stokiyometri Dişi Tiyol-En Polimerlerinin Tasarimi
Bulutlanma Noktasi Ekstraksiyonu Sonrasi Amaranth
Boyasinin Eser Miktarlarinin Spektrofotometrik Tayini

IMASCON I.GÜN III.OTURUM 17:00/ SALON - 3
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18:15
OTURUM BAŞKANI: Dr. Ögr. Üye. Merve Dandan Doğancı
Merve Dandan Doğancı
Farkli Topolojilere Sahip Pcl Polimerlerin Pla’nin Mekanik ve
Termal Özelliklerine Etkisi
ve

Uygulamalarda

Yenilenebilir
Mikroalgler

Muhammad Saeed Ullah

Bulgularin Elektro Kimyasal
Çözümde Organik Boya

Oksidasyonu

Gizem Urtekin

Elyaf
Takviyeli
Pc/Pla
Geciktiriciliğinin İyileştirilmesi

Kompozitlerinin

Sonay Özcan

Enerji

Endüstriyel

Togayhan Kutluk

Beklenen

Alev

Pe/Selüloz Polimer Kompozitlerine Pe-G-Mah Uyumlaştirici
Etkisinin İncelenmesi

IMASCON I.GÜN III.OTURUM 17:00 SALON - 4
/18:15
OTURUM BAŞKANI: Doç.Dr. Fatih Taşpınar
Fatih Taşpınar
Akilli Sensörler İle Taşinabilir veya Sabit Hava Kirliliği
Ölçümü Düzce Örneği
Online Glucose Monitoring In Municipal Wastewater
Muhammet Samet Kılıç
Murat Kasaplar

Otomotiv Endüstrisi Atıksularının Elektrokoagülasyon
Yöntemi İle Arıtılabilirliğinin İncelenmesi

Oğuzhan Altuntaş

Osmangazi Köprüsü İle Trafikten Çekilen Taşit Sayisinin
Kocaeli İli’nde Hava Kalitesine Yaptiği Etkinin Belirlenmesi

Simge Çankaya

Atıksu Arıtma Tesislerinin Çevresel Değerlendirilmesi için
Karar Destek Aracı Olarak Yaşam Döngüsü Değerlendirme

Merve Hazal Metin

Mezbaha Atiksuyunun Mikroalg İle Aritilabilirliği

IMASCON I.GÜN III.OTURUM
SALON - 5
17:00/18:15
OTURUM BAŞKANI: Doç.Dr.Mehmet Şahin
Mehmet Şahin
Dijital Çağin Ameleleri ve İnternet Amele Pazarlari
Sadettin Yilmaz

Rüzgâr Santralleri Için Finansman Modelleri Ve Ağırlıklı
Ortalama Sermaye Maliyeti

Mehmet Şahin

Kamu Hizmeti 4.0 Devletlerin ve Toplumlarin Geleceğini
Nasil Şekillendirecek?

Sadettin Yilmaz

Ormanlık Alanlarda Tesis Edilecek Enerji İletim Hatlarının
İzin Bedellerinin Ekonomik Analizi

Orhan Yilmaz

Türkiye Yerli At Popülasyonunda Donlar

xxvi

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (Bahar) 2019 Bildiriler Kitabı
Cilt I (Fen Bilimleri)

Orhan Yilmaz

Türkiye’de Geleneksel At Yarışı ve Oyunları

IMASCON I.GÜN III. OTURUM
SALON -6
17:00/18:15
OTURUM BAŞKANI: Doç.Dr.Fatih Temizel
Ethem Esen

Eğitim Düzeyindeki Artişin Yoksulluğa Etkisi

Fatih Temizel

Finansal Okuryazarlik: Bes Örneği

Eren Duman

Dış Ticaret ve Büyüme Arasındaki İlişki Türkiye
Örneği

Kübra Turhan

Türkiye’de Kayit Dişi Ekonominin Tahmini: Ekonometrik
Bir Yaklaşim

Gökhan Çakmak

Dünya’da ve Türkiye’de Espor Ekonomisi

IMASCON I.GÜN III. OTURUM
SALON -7
17:00/18:15
OTURUM BAŞKANI: Doç.Dr.Abdülkadir Cengiz
Çiçek Çangal

Dizel- Biyodizel Karişimi ve Egr Uygulamasinin Di Bir Dizel
Motorun Performans Parametrelerine Etkilerinin İncelenmesi

Çiçek Çangal

B20 Biyodizel Yakiti Kullanilan Bir Dizel Motorunda Egr
Uygulamasinin Emisyon Karakteristiklerine Etkisi
Etanol Fumigasyonunun Di Dizel Motorunda Motor
Performans, No ve İs Emisyonlarina Etkisinin İncelenmesi

Adem Tüylü

Ahmet Demirkesen

Aykut Bayram

Jac270c Ve Jac590r Malzemelerinin
Kaynağinin Mukavemet Analizleri

Nokta

Direnç

Yari Römork Arka Koruma Donanimi Bilgisayar Destekli
Çarpişma Analizi ve Testi
SALON -8

IMASCON I.GÜN III. OTURUM
17:00/18:15
OTURUM BAŞKANI: Doç.Dr. Arif ÖZKAN
Mehmet Akif Özdemir

Pet Görüntüleme Sistemlerinde
Mimarilerinin Vlsi Benzetimleri

Tuba Çayır

Sirali İyonik Tabaka Adsorpsiyonu Ve Reaksiyonu İle
Biriktirilen Bakir Sülfür İnce Filmlerinde Öncül Molaritenin
İncelenmesi

Emine Doğru Bolat

Ble Tabanli Hastane Envanterinin
Sisteminin Gerçeklenmesi

Mehmet Akif Özdemir

Pet Görüntüleme Sistemlerinde
Mimarilerinin Vlsi Benzetimleri
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Melahat Sevgül Bakay

Kolin Tespiti İçin Moleküler Baskilama Tabanli Bir
Biyosensör Geliştirilmesi
SALON -9

IMASCON I.GÜN III. OTURUM
17:00/18:15
OTURUM BAŞKANI: Assoc.Prof.Dr. Eda Bezhani
Ariola Harizi

The Impact Of Using University Social Media On
Students Behaviour

Duygu Fırat

Marka Yarar Boyutlarinin Marka Aşkı Üzerindeki Etkisi

Eda Bezhani

Orienting Students Towards Social Networks And Social
Integration At University

Mohammed Noureldein Babeker Yousif Menşe Ülke Etkisinin Algılanan Marka Değeri Ve Satın
Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi : Türkiye ve Sudan
Karşılaştırması
Violeta Neza
Online Purchase And Students’ Behaviour As
Consumers ( Case Study UAMD Students )
IMASCON I.GÜN III. OTURUM
SALON -10
17:00/18:15
OTURUM BAŞKANI: Öğr.Gör.Mustafa Of
Melike Karatay

Kriptografik İmzalamada
Karşılaştırılması

Murat Özkul

Eğiticili Öğrenme Algoritmalari Kullanarak Bitcoin Fiyat
Tahminlemesi

Tolga Kuyucuk

Mobil Telekomünikasyon Operatörlerine İletilen
Şikâyetlerin Metin Madenciliği Yöntemiyle Analizi

Uğur Emrah Çakmak

Üniversiteler İçin Akademik Faaliyet ve Performans
Değerlendirme Bilgi Sistemi

Ferhat Sanuç

Bazı

Özet

Fonksiyonların

Sanal Sunucu ve Konteyner Teknolojilerinin Performans
Karşılaştırması ve Yazılım Geliştirme Süreçlerine Etkisi
SALON -11

IMASCON I.GÜN III. OTURUM
17:00/18:15
OTURUM BAŞKANI: Dr.Öğr.Üyesi. Burak İnner
Asim Bilal Yilmaz

Multicast Network Protokolleri

Burak İnner

Yapay Bağışıklık Sistemi İle Framingham Skor Tahmini

Çağlar Şimşek

Nesnelerin İnternetinde Blok Zinciri Teknolojisi

Eren Özhan

Firmalarin Erp Uygulamalarinin Adaptasyonlarindaki
Başarisizlik Nedenleri Üzerine Bir Araştirma

Fatih Kürşad Gündüz

Blokzincir ne değildir
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Çoklu Bağlantiya Sahip Fotovoltaik Piller Ve Alt Modül
Performanslari
ÇAY ve KAHVE ARASI – 18:15 / 18:30
IMASCON I.GÜN IV.OTURUM 18:30/ SALON - 1
19:45
OTURUM BAŞKANI: Dr.Melike Erdoğan
Figen Balo

Mehmet Ali Bilmez

Bir Merkezi Satinalma Şirketinde Personel Taşima Hizmeti
Operasyon Süreçlerinin İyileştirilmesi

Mehmet Eren Korkmaz

Depo Yönetim Sistemi İçin Uygun Kurumsal Kaynak
Planlama’nın Seçilmesi Ve Bir İşletmede Uygulama

Melike Erdoğan

Evaluation Of Temporary Settlements After Earthquake: A
Case Study For Sakarya City

Merve Turgut

Otomotiv Yan Sanayiinde RULA Yöntemi Kullanılarak
Çalışma Duruş Ve Hareketlerinin Analizi

Ömer Faruk Efe
Ergonomik ve Psikososyal Faktörlerin Etkileşimini Inceleme
IMASCON I.GÜN IV.OTURUM 18:30/ SALON - 2
19:45
OTURUM BAŞKANI: Ögr.Gör.Dr. Ömer Güngör
Ömer Güngör

Complexation and Separation of Azo Dyes by Calix[4]arene
Derivative

Gülşah Kurt

Conversion Reactions to Furazan Derivatives of Thiourea;
Synthesis of New Benzoylthiourea-Furazan and In vitro
Antibacterial Effects
Tiyofen-2-karboksialdehitetansulfonilhidrazon
ile
metal
karbonil kompleksleri:Sentez ve karakterizasyon

Sema Sert

İrem Yılmaz

Yeşil Çay Ve Zencefil Bitkilerinin Antioksidan Kapasitelerinin
Belirlenmesi

Nasip Ümran Turan

Zakkum (Nerium Oleander) Ve Defne (Laurus) Kullanılarak
Sm2O3 Nanopartiküllerinin Yeşil Sentezi

IMASCON I.GÜN IV.OTURUM 18:30/ SALON - 3
19:45
OTURUM BAŞKANI: Öğr.Gör.Sadettin Yılmaz
Orhan Yilmaz

Origin of Dog According to References of Fossil Dogs
Büyükşehir Belediyesi Yasası’nın Kırsal Kesime Etkileri

Sadettin Yilmaz

Halenur Oluç

Ebeveynlerin Çocuklarının Cinsel Eğitimlerine Yönelik
Tutumları Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik çalışması
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Hasan Şahin

Bankacilikta Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyetine
Etkilerinin Araştirilmasi: Kütahya İli Örneği

Hasan Şahin

Cep Telefonu Kullanicilarinin Gsm Operatörü Tercihine Etki
Eden Faktörlerin Araştirilmasi: Kütahya İli Örneği
IMASCON I.GÜN IV.OTURUM 18:30/ SALON - 4
19:45
OTURUM BAŞKANI: Öğr.Gör.Kazım Kahraman
Figen Balo

Mutfak Tezgahlarının Parametrelenmesinde Görünüm ve
Dayanıklılık Perspektifleri

Meyrem Asena Akgün

Biyoyazici İle Mitral Kapak Üretimi Ve Karakterizasyonu

Nermin Demirkol

Sintering And Technological Properties Of Greek Red Mud
Bodies

Medikal Sektörde Kullanmak İçin Poli-Vinil Klorür (Pvc)
Ümit Kurtulmuş
Esasli Hortum Üretimi
IMASCON I.GÜN IV.OTURUM 18:30/ SALON - 5
19:45
OTURUM BAŞKANI: Doç.Dr.Arif Özkan
Hüsamettin Alperen Alabaş
Bir Mini İnsansız Hava Aracı Pervanesinin Daimi Olmayan
Üç Boyutlu Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Simülasyonu
Mustafa Süt

Havacilik Uygulamalarinda Katmanli İmalat Teknolojisi

Özlem Özdemir

Hava Araçlarindaki Tek Tarafli Bindirmeli Bağlantilarin
Hibrid Nanoparçacik Takviyesiyle Epoksi Yapiştiricilarin
İyileştirilmesi

Emre Kumlar

İçten Yanmali Motorlarda Honlama Prosesi İle Yüzey
Kalitesini Arttirma Yöntemlerinin Araştirilmasi

Okan Çuval

Servo Pnömatik Konumlandirma Sistemlerindeki Güncel
Araştirmalarin Değerlendirilmesi

IMASCON I.GÜN IV.OTURUM 18:30/ SALON -6
19:45
OTURUM BAŞKANI: Öğr.Gör.İsmail Kılıçaslan
Ekrem Meriç

Finansal Kiralama Sektöründe Yoğunlaşma: Türkiye Örneği

Mustafa Yürükcü

Borsa İstanbul Gida Sektör Endeks Getirisi İle Yumurta
Fiyatlari Arasindaki Asimetrik İlişkinin Analizi

Özlem Kaya

Türkiye’de Kayit Dişi Ekonominin Tahmini Ekonometrik
Bir Yaklaşim
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Ekrem Meriç

İlaç
Endüstrisinde
Yatirimci
Uygulamalarinin Değerlendirilmesi

Saime Kahya

Diş Ticaret Ve Büyüme Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği

İlişkileri

Yönetimi

IMASCON I.GÜN IV.OTURUM 18:30/ SALON -7
19:45
OTURUM BAŞKANI: Doç.Dr.Öznur Gökkaya
Tuba Çayır

Silar Methodu Kullanilarak Cuo İnce Film
Büyütülmesi Ve Molaritenin İnce Film Özellikleri
Üzerine Etkisi

Faruk Aktaş

Biyoenformatik Alanında Nesnelerin İnterneti Temelli
Yaklaşımlar

Zeynep Damar

Biyo-Metallerden Lazer Ablasyon Yöntemiyle
Nanoparçacik Üretimi

Şenol Ertürk

Laparoskopik Cerrahide Bernoulli Prensibinin
Uygulanabilirliği
SALON -8

IMASCON I.GÜN IV.OTURUM –
18:30/19:45
OTURUM BAŞKANI: Öğr.Gör.Barış Demir

Burcu Yiğit

Lokal Isi Girdi Koşullarinda S500mc Kalite Çeliğinin Yapisal
Karakterizasyonu

Onur Muratal

Mg50Al50 Partikül Takviyeli Saf Magnezyumun Sicak Pres
İle Üretimi Ve Korozyon Özelliklerinin İncelenmesi

Onur Muratal

Ti4Al4Mo Alaşiminin Toz Metalurjisi İle Üretimi Ve
Korozyon Özelliklerinin İncelenmesi

Sergen Dik

Tig Kaynağinda Akim Türü Ve Kaynak Parametrelerinin
Isidan Etkilenen Bölgeye Etkisi Ve Tahribatsiz Muayenesi

Kumlamanin Sicak Pres İle Üretilmiş Ti-6Al-4V Alaşiminin
Yağız Akyildiz
Aşinma Özellikleri Üzerine Etkisi
IMASCON I.GÜN IV.OTURUM 18:30/ SALON -9
19:45
OTURUM BAŞKANI: Prof.Dr. Soner Polat
Soner Polat
Kuşaklararasi Etkileşim İçin Sanat Programinin DedeNinelerin Yaşamin Anlami Algisi Ve Benlik Saygilarina
Etkisi
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sınıf içi Etik Dışı
Nurcan Günce
Davranışlarının Belirlenmesi
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Buket Aydın

2023 Vizyonuna Doğru Türkiye'de Okul Öncesi Eğitimde
Kapsayici Eğitimin Mevcut Durumu

Soner Polat

Sosyal Yeterlilik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması

Tolga Tekcan

Askeri Okul Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algi Düzeyleri

IMASCON I.GÜN IV.OTURUM 18:30/ SALON -10
19:45
OTURUM BAŞKANI: Dr.Öğr.Üyesi. Hüseyin Doğan
Mustafa Metin Örme

Elektrik Dağıtım Şebekesi Sorunları

Hüseyin Doğan

Bulanik
Mantik
Denetleyici
Parametrelerinin
Belirlenmesinde Pso Ve Ga'nin Karşilaştirilmasi ve
Performans Analizi

Korhan Karaarslan

Elektrik Dağitim Şebekelerinde Alan Bazli Yük Tahmin
Yöntemi

Hüseyin Doğan

Atalet Ağirlik Stratejisinin Pso Optimizasyon Performansina
Etkisi

Tuba Gözel

Gerçek Alçak Gerilim Dağıtım Şebekelerinin Coğrafi Bilgi
Sisteminden Yararlanarak Modellenmesi

İki Alanli Termik Güç Sistemi Yük-Frekans Kontrolünde
Simbiyotik
Organizmalar
Arama
Algoritmasinin
Uygulamasi
IMASCON I.GÜN IV.OTURUM 18:30/ SALON -11
19:45
OTURUM BAŞKANI: Dr..Arzu Deveci Topal
Zümre Yenen

Arzu Deveci Topal

Denizcilik Fakültesi Öğrencilerinin Çevrim İçi Ortamlarda
Bilgi Paylaşma Davranişlarinin İncelenmesi

Arzu Deveci Topal

Lise Düzeyinde Zihinsel Engelli Çocuklarin Öğretiminde
Teknoloji
Kullaniminda
Yaşanilan
Güçlüklerin
Belirlenemesi

Anıl Kurt

ARP Zehirlemesi Saldırılarına Karışı Veri Kayıp Riskini
Azaltacak Bir Model Önerisi

Çilem Koçak

Sosyal Medyanın Eleştirel Düşünmeye Etkisi

Enis Eytekin

Kablosuz Kontrol Sistemi Destekli Robotik El Tasarımı
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27 NİSAN 2019 – CUMARTESİ

IMASCON PANEL III – 10:00 / 11:00
PANEL MODERATÖRÜ
Dr. Öğr. Üyesi Erdener Balıkçı
Öğr. Gör. Öğuzhan Bahadır Demir

Engellilerde Hippoterapi Atölyesi/Hippotherapy
Workshop for Disabled People

Doç. Dr. Selda Uca
IMASCON II.GÜN V.OTURUM– 10:00 / 11:15 SALON 1
OTURUM BAŞKANI: Prof.Dr.Alaeddin Bobat
Alaeddin Bobat

Yuvacik Baraj Gölünün Fiziksel Özellikleri

Alaeddin Bobat

Yuvacik Baraj Gölünün Bazi Önemli Kimyasal Parametreleri

Berna Kırıl Mert

Membran Distilasyon Proseslerinin Su Ve Atiksu Aritiminda
Uygulanmasi

Deniz Mutlu

Kocaeli’nde Evsel Atiklar İçin Yakma Yoluyla Bertaraf
Alternatifinin Emisyonlar Açisindan Değerlendirilmesi
Mikro Gözenekli Havalandirma Sistemlerinde Hava
Kerem Erdinç
Difüzörlerinin Farkli Şekillerinin Oksijen Kütle Transferi
Verimi
IMASCON II.GÜN V.OTURUM– SALON 2
10:00 / 11:15
OTURUM BAŞKANI:Doç.Dr.Arif Özkan
Mehmet Çakmak

3d Yazicilarda Kullanilan Plastik Malzemeler

Menderes Kam

Aisi 4140 Islah Çeliğinin Tornalanmasinda Parametrelerin
Yüzey Pürüzlülüğü Ve Takim Aşinmasina Etkisi Üzerine Bir
Değerlendirme

Mert Sapaz

Aisi H13 Çeliğinin Sert Tornalanmasinin Yüzey Pürüzlülüğü ve
Takim Aşinmasina Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Merve Güner

Doğal Elyaf
İşlenebilirliği
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Muhammet Bölükbaş

Aşindirici Su Jeti İle Tornalama İşlemi

IMASCON II.GÜN V.OTURUM– SALON 3
10:00 / 11:15
OTURUM BAŞKANI: Prof.Dr. Süleyman Kadri Yigit
Bir Dizel Motorda Lpg-Dizel Çift Yakıt Karışımı ve Egr
Semih Aliustaoğlu
Uygulamasının Performans Ve Emisyon Karakteristiklerine
Etkileri
Ümit Ağbulut
Tansunur Kaydırak
Zafer Mandıra

Atık Yağ Biyodizeli-Dizel Yakıt Karışımlarının Motor
Titreşimine Ve Gürültüsüne Olan Etkilerinin Deneysel Olarak
İncelenmesi
Farkli Yük Şartlarinda Çalişan Bir Dizel Motorunda BiyodizelDizel Karişimi Kullaniminin Enerji Analizi
Otomotiv Sanayinde Turnike Tipi Rulo Sac Boşaltma
Mekanizmasi Tasarim Ve İmalati

E. Cezmi Nursen
Norm Pompalarin Hidrolik Türbin Olarak Kullanilmasi
Flushing İşlemi Yapan Makinenin Soğutma Kapasitesinin
Yavuz Selim Korkmaz
Sayisal Analizi
IMASCON II.GÜN V.OTURUM– SALON 4
10:00 / 11:15
OTURUM BAŞKANI: Prof.Dr.Halil Barış Özel
Halil Barış Özel

Bartin Ve Yenice Yörelerindeki Karişik Ormanlarda Ökseotu
(Viscum Album L.) Zararini Etkileyen Faktörler

Fidanlık Koşullarında Doğu Çınarı (Platanus orientalis L.)
Orijinleri Arasında Büyüme ve Morfogenetik Karakterlerdeki
Varyasyonlar
Mehmet Yurtgan
Hiç Müdahale Görmemiş Genç Kizilçam Meşçerelerinde Humus
Ve Ölü Örtü Miktarina Yönelik İlk Sonuçlar
İkram Çelik
Dünyada, Türkiye ve İstanbul’daki Orman Yangınları Sayısı ve
Nedenleri
Seymen Çiftçi
Tabakalı Ahşap Kompozit Malzeme Üretiminde Cam Fiber
(GFRP) ve Karbon Fiber (CFRP) Kullanımı
IMASCON II.GÜN V.OTURUM– SALON 5
10:00 / 11:15
OTURUM BAŞKANI: Ögr.Gör.Dr. Bahar Aydın Can
Halil Barış Özel

Bahar Aydın Can
Bahar Aydın Can

Türkiye’de Mandarin Üretimi ve Pazarlaması Üzerine Bir Dış
Pazar Araştırması
Tarimda Alternatif Girişimcilik Alani: Serada Topraksiz
Yetiştiricilik

Evrim Taylan
Kocaeli’de Fındık Tarımı ve Kandıra’da Fındık
Tülay Korana Aktaş
Doku Kültüründe Enfeksiyon Kaynakları ve Sterilizasyon
Fikriye Gül

Çan Termik Santrali Çevresindeki Topraklarda Sülfür ve Ağır
Metallerin Coğrafi Dağılışı
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Ibuprofen ve Ciprofloxacin Karışımı ile Yetiştirilen Buğdaylarda
(Triticum aestivum L.) Elektrolit Sızıntı ve Klorofil Miktarının
Belirlenmesi
IMASCON II.GÜN V.OTURUM– SALON 6
10:00 / 11:15
OTURUM BAŞKANI: Dr.Öğr.Üyesi.Oğuz Polatel
Serdal Akbayir

Murat Uzun

Ayaz İshaki’nin Dil Anlayışı

Rasilya Karimova

Tatarlarda Gelin Alma ile İlgili Gelenekler ve Ritüeller

Ayten Yener
Damla Ağüzüm

Osman Karatay’in Mürdüm Romaninda Eski Türkçe Kişi Adlari
İkinci Kişili Anlatici Ve Nouveau Romandaki Konumu

IMASCON II.GÜN V.OTURUM– SALON 7
10:00 / 11:15
OTURUM BAŞKANI: Dr.Öğr.Üyesi. Hilal Karabulut

Bahar Tavukçu

Hilal Karabulut

Bilişsel Davranişçi Terapinin Grupla Psikolojik Danişma
Uygulamalarinda Kullanimina Dair Doküman İncelemesi
Annelik
Bekçiliği
Davranişinin
Geriye
Dönük
Değerlendirilmesi: Pilot Çalişma

Hilal Karabulut

Üniversite Birinci Sinif Öğrencilerinin Üniversiteye Uyumla
İlgili Grup Çalişmasindan Beklentileri ve Kişisel Hedefleri

Levent Kiylioğlu

Kültürleşme Süreçleri ve Kültürler Arası Eğitim

Betül Çubuk
Kadınsılığın Engebeli Yolu ve Patolojiye Yansıması
IMASCON II.GÜN V.OTURUM– SALON 8
10:00 / 11:15
OTURUM BAŞKANI: Doç.Dr.Öznur Gökkaya

Hakan Kutlak

Bir Otomotiv Firmasinda Sac Salincak Değer Akiş Haritasinin
Hazirlanmasi

Mehmet Akif Yerlikaya

Lean Healthcare Management In An Emergency Department By
Using Intuitionistic Fuzzy Set

Mehmet Akif Yerlikaya

Entropi Temelli Veri Zarflama Analizi İle Çevreci Tedarikçi
Seçimi

Murat Çolak

Bir Lastik Üretim Firmasında Çalışma Duruşlarının Reba
Yöntemi Ile Analizi
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Tuğçen Hatipoğlu

Gelişigüzel Yerleştirilmiş
Kaplamasinin Yakinsanmasi

Kaynak

Ve

Alici

Sensör

IMASCON II.GÜN V.OTURUM– Salon 9
10:00 / 11:15
OTURUM BAŞKANI: Öğr.Gör. Ismail Hakki Paslı
Berna Çelik
Akademik Başari – İleri Sosyalizasyon Denkleminde
Üniversiteli Olmak Üniversitelilerde Cafe Müdavimliği
Dilay Teke
Sosyo-Demografik
Değişkenler
Bağlaminda
Ortaokul
Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri: Kocaeli Örneği
Gizem Senem Aydınöz

Çokkültürlülük Bağlamında Uluslararası Göç: Antalya Örneği

Esma Damla Kürşat

Tarihsel ve Kültürel Katmanların Kıyıya Yansıması: Tuzla
Örneği

Sevgi Tozan
Postmodernite ve Değişen Tüketim Algisi
Ismail Hakki Paslı
Kurtuluş Savaşı Sürecinde İngiliz The Times Gazetesinde Türk
İmgesi
IMASCON II.GÜN V.OTURUM– SALON 10
10:00 / 11:15
OTURUM BAŞKANI: Öğr.Gör.Kazım Kahraman
Beytullah Bozali

Güç Sistemlerinde Fazör Ölçüm Birimi Optimal Bağlanti
Noktalarinin N-1 Güvenlik Koşullari Altinda Belirlenmesi

Cenk Andiç

Güç Sistemindeki Harmoniklerin SVC ile İncelenmesi

Dinçer Maden

Bir Manyetik Askilama Sistemindeki Pid Denetleyici
Parametrelerinin Simbiyotik Organizmalar Arama Algoritmasi
İle Optimizasyonu

Gülsüm Yıldırız

Mühendislikte Tahmin Problemlerinin Çözümünde Zaman Serisi
Yönteminin Karşilaştirmali Analizi

Frekansa Bağlı Yük Modelinin Sürekli Yük Akışında Gerilim
Kararlılığı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
IMASCON II.GÜN V.OTURUM– SALON 11
10:00 / 11:15
OTURUM BAŞKANI: Doç.Dr.Hüseyin Dikme
Gürkan Mutlu

Ceyda Kurtulmuş
Erkan Ari
Erkan Ari
Erkan Ari
Çetin Polat

Sezgisel Algoritmalar ile Portföy Optimizasyonu: BIST 30
Uygulaması
Merkezi Hekim Randevu Sisteminin Hizmet Kalitesinin Müşteri
Memnuniyet Modeliyle Araştırılması
Online Oyun Oynama Niyetini Etkileyen Faktörlerin
Araştırılması: Bir Yapısal Eşitlik Model Önerisi
Elektrik dağıtım şirketi hizmet kalitesinin Avrupa müşteri
memnuniyet modeliyle (ESCI) araştırılması
Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması (ISIC Rev.3)
Kapsamında İhracata Yönelik Devlet Desteklerinin Türkiye’nin
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İhracat Gelirlerine Etkisinin İstatistiksel Analizi
ÇAY ve KAHVE ARASI – 11:15 / 11:30
IMASCON II.GÜN VI.OTURUM 11:30 /12:45 SALON - 1
OTURUM BAŞKANI: Prof.Dr. Halil Barış Özel
Halide Palavar
Sağlık Turizminde Tıbbi Ve Aromatik Bitkilerin Kullanımı
Kübra Taşkiran
Sosyal Medyada Otel İşletmesi Yorumlarının Hizmet Kalitesi
Boyutlarına Göre İncelenmesi: Trıpadvısor Örneği
Mustafa Kurtgözlü
Türkiye’de Turizm Alanındaki Doktora Tezlerinin Bibliyometrik
Profili (2014 – 2018)
Nurdagül Özcan
İş İlanlarının İstihdam Edilebilirlik Beceri Boyutlarına Göre
İncelenmesi: Zincir Otellerde Nitel Bir Araştırma
Sait Enes Karabacak
Türkiye’de Turizm Anabilim Dalında Örgütsel Davranış Konulu
Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir Bibliyometrik İnceleme
Halil Barış Özel

Büyüme Performansı Yönünden Anadolu Kestanesi (Castanea
sativa Mill.) Orijinleri Arasındaki Farklılıklar
IMASCON II.GÜN VI. OTURUM– SALON - 2
11:30 / 12:45
OTURUM BAŞKANI: Prof.Dr. Alaeddin Bobat
Busenur Çelebi
Ebru Köroğlu

Emriye Erbaş
Sencer Karagül

Alaeddin Bobat
Serdal Akbayir

Zeytinyaği Fenoliklerinden Oleuropeinin Probiyotik Lactobacillus
Acidophilus ve Lactobacillus Rhamnosus Bakterileri Üzerine Etkileri
Bitki Flavonoidlerinden Quercetin İle Probiyotik Bakteriler L.
Rhamnosus Gg Ve L. Acidophilus La-5 Arasindaki İn Vitro
Etkileşimler
Pikrik Asite Maruz Bırakılan Drosophila Melanogaster Gelişimi
Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi
Canli Aşilarin Liyofilizasyonunda Termal Analiz ve Görüntüleme
Cihazlarinin Faydasi
Yuvacik Baraj Gölündeki Balik Çeşitleri ve Stok Durumu
İstanbul’un Sahil Kesimlerinden Toplanan Platanus orientalis L. ’te
Mg ve Al Birikimi

IMASCON II.GÜN VI. OTURUM– SALON - 3
11:30 / 12:45
OTURUM BAŞKANI: Doç.Dr.Arif Özkan
Onur Özbek

Aisi H11 Çeliğinin Tornalanmasinda Kesici Takim Kaplama
Yönteminin Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkilerinin Deneysel ve
İstatistiksel Olarak Araştirilmasi

Metin İbrahim Karadağ

Dp600 Çeliklerin Sayısal Analiz Yöntemi Kullanılarak Geri
Esnemedavranışının U Büküm Yöntemiyle İncelenmesi

Onur Özbek
Ömer Şengül

Kesici Takim Kaplama Yönteminin Takim Aşinmasi ve Kesme
Sicakliğina Etkisinin Deneysel ve İstatistiki Olarak İncelenmesi
Sürdürülebilir Üretim İçin Radyal Lastik Tasarımı ve Dinamik
Analizinin İncelenmesi
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Ahmet Burak Çubuk

AA7075 Alüminyum Alaşiminin Bilyali Dövme İşleminde Bilya
Boyutunun ve Bilya Çarpma Açisinin Kütle Kaybi Ve Pürüzlülüğe
Etkisi

IMASCON II.GÜN VI. OTURUM– SALON - 4
11:30 / 12:45
OTURUM BAŞKANI: Doç.Dr. Esma Buluş Kırıkkaya
Esma Buluş Kırıkkaya
Halil Taş
Damla Sönmez

Burcu Karaduman
Dilek Çağirgan

Afet Farkındalık Ölçeği (AFÖ) için Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
İlkokul 4.Sinif Öğrencilerinin Matematik Dersine İlişkin Tutumlari ve
Akademik Benlik Kavramlari
Enstrümantal Oluşum Teorisi İle İlgili Olan Akademik Çalişmalarin
Durumuna İlişkin Bir Doküman Analizi: 2000-2018 Yillari Arasinda
Matematik Öğretmeni Adaylarinin Matematiksel Modellemeye Yönelik
Görüşleri
Matematik Dersi ile Diğer Derslere Çalışma Konusunda Farklılığın
Öğretmen Adaylarınca Değerlendirilmesi

IMASCON II.GÜN VI. OTURUM– SALON - 5
11:30 / 12:45
OTURUM BAŞKANI: Prof.Dr. Hülya Çekmecelioğlu
Duygusal Zekânin Karar Verme Tarzlari Üzerindeki Etkisinde
Habibe Aktay
Belirsizlikten Kaçinmanin Moderatör Rolü
Sevilay Güler

Nur Beder

Aysun Uyanık

Alçak Gönüllülük ve Kariyer Beklentisi İlişkisinde Kendini
Kabullenmenin Aracilik Rolü
Psikolojik İyi Oluşun İş Tatminine Etkisinde Örgütsel
Özdeşleşmenin Aracı Rolü: İstanbul İli Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Üzerinde Bir Araştırma
Şirket Birleşmelerinin Çalişanlar Üzerinde Oluşturduğu Stresin
Belirlenmesine Yönelik Bir Araştirma

Ayşenur Mavuş
Pazar Çalkantısı ve Teknolojik Öğrenme İlişkisi
IMASCON II.GÜN VI. OTURUM– SALON - 6
11:30 / 12:45
OTURUM BAŞKANI: Prof.Dr. Remzi Altunışık
Kürşad Özkaynar
Seçkin Tenzile Yildiz
Ayla Sezginer

Özlem Balaban

Seçmen Davranişinin Öncüllerinden Siyasi Parti Aidiyeti
Olgusunun Ölçümüne İlişkin Bir Ölçek Geliştirme Çalişmasi
Tüketicilerin Mobil Telefon Uygulamalarına Yönelik
Tutumlarının Teknoloji Kabul Modeli Çerçevesinde İncelenmesi:
E-Nabız Uygulaması Örneği
Elektronik Ortamda Yapılan Aşırı Uç Yorumların Tüketiciler
Üzerindeki Etkisi: Cep Telefonu Üzerine Bir Uygulama
İş Değerleri: Kavramsal Çerçeve ve Temel Siniflandirmalar
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Remzi Altunışık

Kobi’lerde Müşteri Algisi ve Müşteri Şikayet Yönetimi Felsefesi
Arasindaki İlişkinin İncelenmesi

IMASCON II.GÜN VI. OTURUM– SALON - 7
11:30 / 12:45
OTURUM BAŞKANI: Öğr.Gör.İsmail Kılıçaslan
Ömer Faruk Tanrikulu
Samed Arslan
Uğur Yiğit
Veysel Karani Kirik

Yunusemre Ünal

Soğuk İş Takim Çeliğinin İşlenmesinde Kesme Parametrelerinin
Yüzey Kalitesine Etkisi
Rulman Çeliğinin Tornalanmasinda Kesici Takim Kaplama
Metodu Ve Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğü Üzerinde
Etkisinin Deneysel İncelenmesi
Tornalama
İşleminde
Kesme
Parametrelerinin Yüzey
Pürüzlülüğüne Etkisinin Araştirilmasi
Talaşli Imalatta Kesici Takim Aşinmasi ve Takim Aşinma
Hasarini Azaltma Yöntemleri
Çelik Yapilarda Kullanilan Birleştirme Yöntemleri

IMASCON II.GÜN VI. OTURUM– SALON - 8
11:30 / 12:45
OTURUM BAŞKANI: Doç.Dr.Abdülkadir Cengiz

Tansunur Kaydırak
Onur Serin

Aşiri Doldurmali Bir Dizel Motorunda B20-Pamuk Yaği Metil
Ester Kullaniminin Motor Enerji Dağilimina Etkilerinin
İncelenmesi
Topology Optimization of Battery Mounting Bracket In A Full
Electric Vehicle

Ümit Ağbulut

Atık Yağ Biyodizeli-Dizel Yakıt Karışımlarının Yanma
Karakteristiğine Olan Etkisinin İncelenmesi

Hüseyin Güzel

Farkli Kompostlama Sicakliklarinin 3 Faz Sistem Pirinasinin
Tavuk Gübresi ve Talaş İle Kompostlanmasinda Hacim ve Kütle
Değişimlerine Etkisinin Belirlenmesi

Ümit Ağbulut

Atık Yağ Biyodizel-Dizel Karışımlarının Egzoz Emisyonlarına
Olan Etkilerinin İncelenmesi
IMASCON II.GÜN VI. OTURUM– SALON - 9
11:30 / 12:45
OTURUM BAŞKANI: Doç.Dr.Hüseyin Dikme

Arzu Demir

Bir Traktör Fabrikasi Montaj Hattinda Zamana Bağli Oluşan
Hatalarin Önlenmesi İçin 5s Ve Ahp Uygulamasi

Aykut Durgut
Plastik Parça İmalat Sanayinde Endüstri 4.0 Uygulamalari
Aytaç Yildiz

Yalin Üretim Sisteminde 5s Uygulamasi: Otomotiv Yan Sanayi
Örneği
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Aytaç Yildiz

Yalin Laboratuvar Dönüşümü İçin 5s Uygulamasi: Üniversite
Örneği

Okul Servisi Rotalama İşlemi Kapsaminda Kümeleme Teknikleri
Kullanilarak Durak Lokasyonlarinin Belirlenmesi
IMASCON II.GÜN VI. OTURUM– SALON - 10
11:30 / 12:45
OTURUM BAŞKANI: Doç.Dr.Serdar Biroğul
Bengisu Kurt

Halil İbrahim Aydinöz

İletim Sisteminde Facts Uygulamalari ve Güç Sisteminde
Kararliliğa Etkileri

Dinçer Maden

Sabit Miknatisli Bir Da Motorun Simbiyotik Organizmalar
Arama Algoritmasi Tabanli Durum Geri Besleme İle Hiz
Denetimi

Beytullah Bozali

Faz Kaydirici Transformatörlerin Güç Sistemi Optimal
Çalişma Koşullari Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

Cenk Andiç

Güç Sisteminin Gerilim Kararlılık İndeksleri ile Analizi

Cenk Andiç

Güç Sisteminin Geçici Kararlılık Analizi için Salınım
Denkleminin Runge-Kutta Metodu ile Çözülmesi
IMASCON II.GÜN VI. OTURUM– SALON - 11
11:30 / 12:45
OTURUM BAŞKANI: Dr. Serdar Solak
Görüntü Histograminda Yer Alan En Yüksek Değere Verilerin
Serdar Solak
Kayipsiz ve Geri Dönüşümlü Gizlenmesi
Umut Altınışık

Özge Aksakalli
Onur Öz

Neslihan Bilgin
Emre Can

Büyük Verilerin Veri Madenciliği Teknikleri Kullanılarak Analiz
Edilmesi
K-Means, Hiyerarşik ve EM Algoritmalarının Lenfoma Ameliyat
Verilerini Kullanarak Karşılaştırılması
Kocaeli Üniversitesi
Kullanilabilirliği

Öğrenci

Bilgi

Sisteminin

Çevrimiçi Anket Sektörü İçin Kullanıcı Kayıp Analizi
Sinüs Kaotik Harita ve Kurtulma Hizi Operatörleriyle
Birleştirilmiş Yerçekimi Arama Algoritmasi
ÖĞLE YEMEĞİ 12:45 - 13:50
14:00 – 15:00
POSTER SUNUMLARI-2

Poster
No

xl

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (Bahar) 2019 Bildiriler Kitabı
Cilt I (Fen Bilimleri)

1

Adem Gül

Ticari Binalarda Elektrik Tüketiminin Kestirimi için ARIMA ve
Yapay Sinir Ağı Modellerinin Karşılaştırılması

2

Fikret Kır

TSE HYB 11827 Standart İncelemesi

3

Mustafa Cenk Sarman

Aluminyum Profilden İmal Edilmiş Yarı Römork Damper
Aracının Mukavemet Analizi

4

Gizem Lokumcu

İstanbul’un Farkli Habitatlarindan Toplanan Borago Officinalis L.
Bitkilerine Ait Populasyonlarin Besin Elementleri Ve Ağir Metal
Seviyelerinin Araştirilmasi

5

Neşet Kaan Karahan

Yapay Ortamlarda Ağir Metal (Cd, Ni, Pb, Zn) Kirliliğine Maruz
Birakilan Anubias Barteri Var. Barteri Schott Bitkilerinde Besin
Elementleri Ve Ağir Metal Seviyelerinin Araştirilmasi

6

Cansu Tetik

İstanbul’un Farklı Habitatlarından Toplanan öksürük otu
(Tussilago farfara L.) Bitkilerine Ait Populasyonların Mineral
Element ve Ağır Metal Birikiminin Araştırılması

7

Ömer Emre Pepeç

Sabit Akim Led Sürücüler İçin Yarim Köprü Llc Rezonans
Dönüştürücü Tasarimi Ve Optimizasyonu

8

Furkan Kapusuzoglu

Geliştirilmiş Yeni Nesil Flyback Led Sürücü

9

Mustafa Cenk Sarman

Alüminyum Damper Küvet Tabanında Kaynaklı Profil Yerine,
Geçme Profil Kullanılmasıyla Kullanılabilirliğinin Analizi

10

Abdulkadir Aydoğan

CdSe/CdTe Quantum Dot Bazlı Güneş Pillerinin Fotovoltaik
performansının İncelenmesi

11

Nur Kılınç

Ham Bakteriyel Selüloz Polimerik Yapısının Su Emilimi ve Kaybı
Sonrası Boyut Değişiminin Araştırılması

12

Burak Kasap

Bulut Teknolojisinde Veri Madenciliği Uygulaması

13

Mustafa Soylu

Trafikteki İş Kazalarının Maliyet Analizi ve Alınması Gereken
Tedbirler

14

Samet Vardar

Mg(OH)2 Katkili Polipropilen (PP) Kompozitin Farkli Hizlardaki
Tribolojik Performanslari

15

Samet Vardar

Polipropilen (PP)/ Mg(OH)2 Kompozitin Aşinma ve Sürtünme
Davranişlarina Uygulanan Yükün Etkisinin İncelenmesi

16

Yunus Kaya

Mevcut Yiğma Binalarin 6306 Sayili Kanun Kapsaminda (2012
RYTE) İncelenmesi

17

Nazlı Yenihan Yüzer

Kitosan Kompozit Kürelerin
Kullanilabilirliğinin İncelenmesi
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18

Nazlı Yenihan Yüzer

Yakit Katkisi Gliserin Karbonatin Saflaştirilmasinda Membran
Prosesinin Uygulanabilirliğinin İncelenmesi

IMASCON II.GÜN VII.OTURUM– SALON - 1
14:00/ 15:15
OTURUM BAŞKANI: Doç.Dr.Arif Özkan
Fatih Tamer
Gizem Şenol
Gökhan Tarim

Blok eşleştirme algoritmaları kullanarak kopyala-yapıştır
sahteciliğin tespiti
Dizi Antenlerde Ön-Arka Kulakçik Oraninin Azaltilmasi
Gömülü Platformlar için Kuş bakışı Görüntüler Üzerinden Derin
Öğrenme Temelli Gerçek Zamanlı Şerit İşareti Tespit Sistemi

İsa Erdoğan
Hareketli Taret Sistemlerinde Atış İstikameti Stabilizasyonu
İsmail Ay

Frekans Seçici Yüzey İle Dizi Antende Yan Lob Seviyesi
Azaltma

Kerim Topcu
Dc Servo Motorların Model Referans Adaptif Kontrolü
IMASCON II.GÜN VII.OTURUM– SALON - 2
14:00/ 15:15
OTURUM BAŞKANI: Öğr.Gör.Dr.Ömer Güngör
Turgut Can Koloğlugil
Bütil Bütirat Sentezinde Katalitik Membran Reaktör İle Kesikli
Reaktörün Deneysel Olarak Karşilaştirilmasi
Sibel Artut
Büşra Sever
Beyzanur Yılman

Gliserolden TiO2 Destekli Al2O3 Katalizörü İle Laktik Asit
Üretiminin İncelenmesi
Gliserolden Laktik Asit Üretimi İçin Atmosferik Ortamda Altin
Temelli Katalizörlerin Oksidasyon Etkilerinin İncelenmesi
Fonksiyonelleştirilmiş Karbon Nanotüp Katkili Polivinil Alkol
Membranlar İle Desalinasyon Çalişmasi

Derya Yıldırım

Poss Merkezli Heterokollu Yildiz Şekilli Pcl-Pla Polimerlerinin
Sentezi ve Pla İle Blendlerinin Hazirlanmasi
IMASCON II.GÜN VII.OTURUM– SALON - 3
14:0 / 15:15
OTURUM BAŞKANI: Öğr.Gör.Kazım Kahraman
Kesikli Reaktörde Hidrofilik Membran Katkisi ile Dietil Maleat
Nazlı Yenihan Yüzer
Sentezi
Kazım Kahraman

Müslüman Kimyacıların Kimya Bilimine Katkıları

Nazlı Hilal Çavlu

MOF Yüklü Karışık Matris Membran Hazırlanması ve
İzopropanol-Su Karışımlarının Pervaporasyonla Ayrılabilirliğinin
İncelenmesi

xlii

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (Bahar) 2019 Bildiriler Kitabı
Cilt I (Fen Bilimleri)

Bihter Uçar

Marmara Denizi’ndeki Denizyıldızı (Astropecten spinulosus)
Populasyonları ve Habitatlarında Ağır Metal Miktarlarının
Araştırılması

Duygu Aydın

Methylisothiazolinone’nun
Sitotoksik Etkileri
IMASCON II.GÜN VII.OTURUM– SALON - 4
14:00/ 15:15
OTURUM BAŞKANI: Dr.Öğr.Üyesi.Arzu Arı
Damla Sönmez
Hüseyin Ozan Gavaz

Pisum

sativum

(Bezelye)’da

Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi Üzerine
Metaforik Algıları ve Metaforik Algıları Üzerine Kendi
Yorumları
Matematik Dersinde Verilen Ev Ödevleri Hakkindaki Öğrenci
Görüşleri

Dilek Çağirgan

Öğretmen adaylarının Matematik Öğretmenliğini Tercihlerinin
Değerlendirmesine İlişkin Bir Araştırma

Feride Sena Kocaoğlu

Öğretmen Adaylarinin Doküman Hazirlama Süreci

Burcu Karaduman

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Geometri Alt Öğrenme
Alanlarindaki
Konularin
Öğretiminde
Kullandiklari
Enstrümanlara Yönelik
IMASCON II.GÜN VII.OTURUM– SALON - 5
14:00/ 15:15
OTURUM BAŞKANI: Öğr.Gör.Kürşad Özkaynar
Dursun Boz
Kürşad Özkaynar
Cafiye Arslaner
Fettah Doger
Hakan Murat Arslan

İçsel Pazarlama Ile Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Uşak İlinde
Özel/Kamu Banka Çalışanları Örneği
Kriptopara Ve Blockchain Çağinda Türkiye: Sikke.Com.Tr
Örneği
Promethee Yöntemi İle Forklift Seçimi
Dağıtım Kanalında Aracılara Sağlanan Finansal Teşviklerin Bayi
Performansı Üzerindeki Etkisi

Gri İlişkisel Analiz Yöntemi Ile En Uygun Tesis Yeri Seçimi: Gıda
Sektöründe Bir Uygulama
Örgütsel Güvenin Örgütsel Bağlılık Ile İlişkisi: Kamu İmalat
Dursun Boz
İşletmesi Örneği
IMASCON II.GÜN VII.OTURUM– SALON - 6
14:00/ 15:15
OTURUM BAŞKANI: Prof.Dr.Remzi Altunışık
Bir Sosyal Medya Pazarlamasi Olarak Gerçek Zamanli
Hasret Ay
Pazarlama:#10yearschallenge Örnek Olay İncelemesi
Remzi Altunışık

Tesettürlü Kadinlarin Tesettürlü Giyim Markalarina Yönelik
Bilinç Düzeyi, Algi Ve Tutumlari

Derya Sağlik

Gerçek Zamanlı Pazarlamadan Ayrılan Yönleriyle Newsjaking
Kavramı #Buradaelektrikyok Örnek Olay İncelemesi

Özlem Balaban

Yeşil İnsan Kaynaklari Yönetimine İlişkin Alanyazin Çalişmasi
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Neslihan Arslan
Gürkan Balcı

Çevresel Sürdürülebilirlik Kapsamında İstihdam ve Yeşil İşler
Dağıtım Kanallarında Aracıların Bağlılığını Etkileyen Faktörler;
Isıtma Sektöründe Nitel Bir Araştırma.

IMASCON II.GÜN VII.OTURUM– SALON - 7
14:00/ 15:15
OTURUM BAŞKANI: Doç.Dr.Arif Özkan
AISI
P20
Çeliğinin
Tungsten
Karbür
Takimlarla
Onur Özbek
Tornalanmasinda Yüzey Pürüzlülüğü Ve Kesme Sicakliğinin
Araştirilmasi
Ömer Şengül
Ahmet Bal

Kapak Atma Rampasının Sonlu Elemanlar Metodu İle Statik
Analizi
Genel Hatlarıyla Argon-Ark Kaynağı TIG(WIG) Yöntemi

Berkay Gönül

Cam Bilya İle Dövülen AA7075 Alüminyum Alaşiminin Yüzey
Özelliklerine Bilya Boyutu Ve Bilya Çarpma Açisinin Etkisi
Muhammed Osman Aksoy
Farklı Rüzgar Açılarına Maruz Kalan Güneş Paneline Etki Eden
Rüzgar Yüklerinin Nümerik Yöntemlerle İncelenmesi
IMASCON II.GÜN VII.OTURUM– SALON - 8
14:0 / 15:15
OTURUM BAŞKANI: Dr.Öğr.Üyesi.Hasan Kaya
Ekap İle İşlenmiş Aa6082 Alaşiminin Sertlik, Aşinma Direnci Ve
Kerim Özbeyaz
Mikroyapisinin İncelenmesi
İsa Çolakoğlu

Kare Derin Çekmede DP600 Çeliğinin Sınır Çekme Oranını
Deneysel ve Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Belirlenmesi

Müfit Yüce

Bir Lastik Fabrikası İçin Kartuş Arabası Tasarımı

Ensar Kütük

Yari Römork Şasisinin Yorulma Dayaniminda Kullanilan Bir
Hidrolik Test Sistemi Sonuçlarinin Gerçek Yol Verileri İle
Bilgisayar Destekli Karşilaştirilmasi

Kerim Özbeyaz

Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Ekap İşleminde Sürtünme
Katsayisi, Sicaklik ve Mesh Sayisinin Etkilerinin İncelenmesi Ve
Farkli Malzemeler İle Kiyaslanmasi

IMASCON II.GÜN VII.OTURUM– SALON - 9
14:00/ 15:15
OTURUM BAŞKANI: Doç.Dr.Hüseyin Dikme
Ülke Bazında Lojistik Performans Endeksinin Veri Zarflama
Tuğçen Hatipoğlu
Analizi Ile Değerlendirilmesi
Tuğçen Hatipoğlu

Süreç İyileştirme: Otobüs Üretiminde Bir Uygulama

Leyla Şimşek

Sosyal Medya Uygulamalarinin Kullanim Sirasinin Bulanik
Topsis Yöntemi İle Analiz Edilmesi
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Leyla Şimşek

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Merkezlerinde Veri
Zarflama Analizi Uygulamasi

Ülkü Demir

Karışıklık, Karmaşa ve Düzen Ölçeği

IMASCON II.GÜN VII.OTURUM– SALON - 10
14:00/ 15:15
OTURUM BAŞKANI: Dr.Öğr.Üyesi.Serdar Biroğul
Gürkan Mutlu
Onur Kırcıoğlu
Orhan Oduncu

Frekansa Bağlı Yük Modelinin Sürekli Yük Akışında Gerilim
Kararlılığı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
Pso Tabanli Maksimum Güç Noktasi İzleyicinin Sepic Da-Da
Dönüştürücü İle Gerçekleştirilmesi
Elektrikli Otomobillerde Yangin Risk Analizi

Yunus Hinislioğlu

Ekonomik Yük Dağitimi Probleminin Kaotik Güve Sürü
Algoritmasi İle Çözümü
Zafer Öztürk
HOMER ile Sinop İlinde Bir Hibrit Enerji Sisteminin
Modellenerek Teknik ve Ekonomik Açıdan İncelenmesi
IMASCON II.GÜN VII.OTURUM– SALON - 11
14:00/ 15:15
OTURUM BAŞKANI: Doç.Dr.Abdülkadir Cengiz
Arzu Altınpınar

Mikro Emülsiyon Tekniği İle Hidroksiapatit Üretimi

Erdinç Efendi

Metal Matrisli Nanokompozit Malzemelerin İncelenmesi

Erdinç Efendi

Toz Metalurjik Yöntemler İle Nano Sic Takviyeli Ti Kompozit
Üretimi

Gülşah Aktaş Çelik

3.2c-5si-1w Yeni Nesil Sünek Dökme Demirin Mikroyapisal Ve
Mekanik Karakterizasyonu

ÇAY ve KAHVE ARASI – 15:15 / 15:30
IMASCON II.GÜN VIII.OTURUM 15:30/16:45 SALON 1
OTURUM BAŞKANI: Doç.Dr.Gönül Konakay

Gönül Konakay
Gülüzar Pat
Emre Oruç

Anıl Şerifsoy

AR&GE Merkezlerinin Sinerjik Etkisi : DHL Supply Chain
Türkiye İnovasyon ve Ar-Ge Merkezi Projeleri Örnek
Uygulamaları
Üniversite Bilimsel Araştirmalar Projeler Koordinatörlük
Yönetim Modeli
İşe Yabancılaşma Konusunda 2009-2019 Yılları Arasında Yapılan
Çalışmalar Üzerine Bir Derleme
Yenilenebilir Enerji Sektöründe Lokalizasyon Temelli Dinamikler
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Yasin Cömert

Kümelenmenin İşletme Performansi Üzerindeki Etkilerine
Yönelik Yönetici Algilari : Samib (Sakarya Makine İmalatçıları
Birliği) Örneği

IMASCON II.GÜN VIII.OTURUM SALON 2
15:30/16:45
OTURUM BAŞKANI : Dr.Öğr.Üyesi.Fatma Çanka Kiliç
Cihan Gökçöl
Current Situation of Renewable Energy in the Thrace Region
Cihan Gökçöl

Current Situation of Solar Energy in Turkey: Updated Data

Evren Köksal

Hayvansal Atik Kaynakli Anaerobik Fermantasyona Dayali
Biyogaz Tesisinde İşletme Maliyetlerinin Çikarilmasi ve Tesis
Fizibilitesine Olan Etkilerinin İncelenmesi
Hibrit Panel ile Otonom Enerji Verimliliği

Fatih Keser
Fatma Çanka Kiliç

Türkiye’de Biyokütle Enerjisine Genel Bir Bakiş, Potansiyeli,
Teknolojileri ve Gelinen Son Durum

IMASCON II.GÜN VIII.OTURUM SALON 3
15:30/16:45
OTURUM BAŞKANI: Prof.Dr.C.Gazi Uçkun
Dursun Boz
İş Tatmininin Örgütsel Bağlılık Ile İlişkisi: Kamu İmalat
İşletmesi Örneği
Hakan Murat Arslan

Temizlik Ürünleri İmalâtı İşletmelerinde Çok Ölçütlü Stok
Kontrolü: Örnek Bir Uygulama

Harun Doğrusever

Yerel Yönetimlerde Örgütsel Adalet Algisinin Örgütsel Bağlilik
Üzerine Etkisi
Fomo ve Bilinçli Farkindalik İlişkisinde Psikolojik İyi Oluş
Düzenleyici ve Araci Bir Etkiye Sahip Midir?
Bireysel Farkliliklarin Örgütsel Bağlilik Üzerindeki Etkisinin
İncelenmesi

Semra Köse
Nilay Köleoğlu

IMASCON II.GÜN VIII.OTURUM SALON 4
15:30/16:45
OTURUM BAŞKANI: Doç.Dr.Sibel Kaya
Melike Tunç
Okullarda Göçmen Entegrasyon Politikasına Ilişkin Fen
Bilgisi Öğretmenlerinin Görüşleri
Sibel Kaya

İlkokul Öğrencilerinin Okula Yönelik İyi Olma Hali ve Fen
Başarilari Arasindaki İlişki

Sibel Kaya

İlkokul Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarindaki
Görsellere Öğrencilerin Aşinalik Durumu

Sevil Erkan

Okul Türü Farklılıklarının Ortaokul Öğrencilerinin Fen
Bilimleri Tutumlarına Etkisi
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Doğan Çelik

Ortaöğretim 10. Sinif Öğrencilerinin Nükleer Enerji Hakkinda
Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

IMASCON II.GÜN VIII.OTURUM SALON 5
15:30/16:45
OTURUM BAŞKANI: Dr.Öğr.Üyesi. Rüştü Taştan

Ayhan Durmuş

Yatan Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti
Üzerine Bir Çalışma

Sümeyra Alan

Annelerin Ulusal Yenidoğan Tarama Programı Kapsamındaki
Bazı Testlere İlişkin Kaygı Düzeyleri

Aylin Kesici

İnsan Over Kanseri Hücre Serisi Üzerine Zakkum Bitkisinin
(Nerium Oleander) Sitotoksik Etkisinin İncelenmesi

Kerem Cuşkun

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Ergenlerde Siber
Mağduriyet Risklerinin Araştirilmasi

Rüştü Taştan

Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar: İklim
Küreselleşmenin Tetiklediği Yeni Tehdit
IMASCON II.GÜN VIII.OTURUM SALON 6
15:30/16:45
OTURUM BAŞKANI:

Değişikliği

ve

Beyza Dilli
Kimya Sektöründe Pazarlama Araştirmasi Uygulamasi
Ece Patir
Otomotiv Yan Sanayi Firmasında Yalın Lojistik Uygulamaları
Enes Yeğin
İlayda Akbulut
Sibel Sever

İnşaat ve İklimlendirme Sektörü’nde Yer Alan Bir Firmada Stok
Yönetimi
Treyler Sektöründe Bir Kalite Fonksiyonyayilimi (Qfd)
Uygulamasi
Benzetim Modellemesi Ile Lastik
Departmanında Süreç Optimizasyonu

Sektörü

Lojistik

IMASCON II.GÜN VIII.OTURUM SALON 7
15:30/16:45
OTURUM BAŞKANI:
Serkan Oguz

SAC-2Bi ve SAC-2In Lehim Alaşimlarinin Islatma Özelliklerinin
Karşilaştirilmasi

Bahadir Salmankurt

İki boyutlu nano yapılar ve bunların moleküllerle etkileşimini
değiştirme yolları

Ayşe Duran

Mn2RhSi Heusler Alaşiminin Manyetik Özellikleri Üzerine
Teorik Bir İnceleme
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Bahadir Salmankurt

Ba2BiAu termoelektrik malzemesinin yapısal, elastik ve
titreşimsel özelliklerinin kuramsal olarak incelenmesi

Ayşe Duran

Ru2VSn Heusler
İncelenmesi

Alaşiminin

Manyetik

Özelliklerinin

IMASCON II.GÜN VIII.OTURUM SALON 8
15:30/16:45
OTURUM BAŞKANI: DrÖğr.Üyesi. Hilal Karabulut
Aleyna Kardaş

Bahar Tavukçu

Hilal Karabulut
Yeliz Çekirdekoğlu

Din Görevlilerinin Toplumsal Cinsiyet Algisi:Doğu Marmara
Örneği
Üniversite Öğrencilerinde Akademik Erteleme Davranişinin
Psikolojik Sağlamlik ve Mutluluk Düzeyleri ile İlişkisinin
İncelenmesi
İlkokul Döneminde Çocuğu Olan Babalarin Algiladiği Annelik
Bekçiliğinin Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi
Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Yeşil İnsan Kaynakları

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Öğrenme Stiline Göre Yapılan
Eğitim Faaliyetlerinin Öğrencilerin Kavramsal Gelişim
Özge Paşaoğlu Koçak
Sürecine Etkisi
IMASCON II.GÜN VIII.OTURUM SALON 9
15:30/16:45
OTURUM BAŞKANI:

Aycan Esen

Pylae ve Strabilos Kentleri Üzerine Bir Değerlendirme
Batı Karadeniz (Paflagonya) Bölgesi arkeolojik kazıları
Hellenistik ve Roma Dönemi Seramikleri

Fikret Özbay

Aiol Başliğinin Kökeni Üzerine Bir Değerlendirme

Füsun Tülek

Bir Grup Kefken-Kerpe’de Bulunmuş Amphora Işığında Güney
Karadeniz Deniz Ticareti

Alper Serhan Daltekin

Ismail Habib Keser
Geç Roma 1 Amforalarının Anadolu’daki Üretim Merkezleri
Sümeyra Vardar
Deniz İlahlari İle İnsanoğlu İlişkisinin Antik Sanatta Yansimalari
IMASCON II.GÜN VIII.OTURUM SALON 10
15:30/16:45
OTURUM BAŞKANI:
Gürkan Mutlu
Statik Gerilim Kararlılık için Tristör Kontrollü Seri Kompanzatör
(TKSK) ile Optimum Yerleşim Noktasının Belirlenmesi
Yunus Hinislioğlu
Optimal Güç Akişi Probleminin Kir Kurdu Optimizasyonu
Algoritmasi İle Çözümü
Alpaslan Demirci

Endüstriyel Otomasyon Laboratuvarlarinda Kullanilmak Üzere
Plc, Hmi Kontrollü Eğitim Modülü Tasarimi Ve Uygulamasi
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Burak Can

Enine Akili Makinelere Genel Bir Bakiş Ve Yeni Bir Enine
Akili Disk Makine Önerisi

Çağrı Yağcıoğlu

Telefon Sinyali İle Verimli Enerji Kontrollü Akilli Ev
Otomasyonu

IMASCON II.GÜN VIII.OTURUM SALON 11
15:30/16:45
OTURUM BAŞKANI:
Alüminyum Enjeksiyon Ve Döküm Yöntemleri İle Üretilen Bir
Emre Gürçay
Pompa Filtre Kapaği Parçasinin Mekanik Ve Mikroyapisal
Özelliklerine Üretim Yönteminin Etkisinin Araştirilmasi
Harun Güler
Harun Güler

İrfan Akgül

Yüksek Performansli Poli-Eter-Eter-Keton (Peek) Polimerinin
Farkli Kayma Hizlarindaki Aşinma Ve Sürtünme Davranişlarinin
İncelenmesi
Cam Elyaf Takviyeli Yüksek Performansli Poli-Eter-Eter-Keton
(Ce/Peek) Kompozitin Tribolojik Özelliklerine Kayma Hizinin
Etkisinin Belirlenmesi
Poliamit-6 Polimerinin Fiziksel, Mekanik ve Mikroyapisal
Özelliklerine Kisa Cam Elyaf Takviye Oraninin Etkisi

Cam Bilya Katkili Naylon Kompozitlerin Mekanik ve
Mikroyapisal Özelliklerine Termoplastik Elastomer Katkinin
Etkisi
ÇAY ve KAHVE ARASI – 16:45 / 17:00
IMASCON II.GÜN IX.OTURUM 17:00 / 18:15 SALON - 1
OTURUM BAŞKANI:
İrfan Akgül

Gülşah Kaplan
Hüseyin Yüksel
İliyaz Aydan Yusein

Leyla Ülker

Hayvansal kaynaklı biyogaz üretim tesislerinde üretilen gübrenin
değerlendirilme methodları ve fizibiliteye olan etkisinin
irdelenmesi
PLC Tabanlı Kimyasal Dozajlama Sistemi
İzmit’te Kurulu Olan Polikristal Güneş Panellerinin Enerji
Üretim Değerlerinin İncelenmesi
Otomatik Meteoroloji İstasyonu Verileri İle Fotovoltaik Sistemin
Performansinin ve Optimizasyonunun Artirilmasi

Meryem Özaydın

Hayvansal Atik Kaynakli Biyogaz Tesisinin Lojistik Maliyetinin
Fizibiliteye Olan Etkisi Ve Türkiye Projeksiyonu
IMASCON II.GÜN IX.OTURUM SALON - 2
17:00 /18:15
OTURUM BAŞKANI:
Emre Ay
Makine ve İmalatta Kullanılan Yanıcı ve Yakıcı G.
Ertuğ İbşiroğlu

DIN
1.2510
Çeliğinin
Tornalanmasinda
Kesme
Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisinin Deneysel
İncelenmesi
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Fatih Helimergin

DP600 Çeliklerin Klasik ve Hassas Kesme Yöntemiyle Kesme
Parametrelerinin Sayısal Analiz Yöntemi Kullanılarak İncelenmesi

Ozan Ule

Çamaşir Makinesi Tahrik Grubunun Esnek Cisim Modelinin
Deneysel Olarak Doğrulanmasi

Murat Korunur

Bianchi Tipi-Iii Uzay-Zaman Modelinde Tsallis Holografik
Karanlik Enerji İle Dbi-Özü Skaler Alani
IMASCON II.GÜN IX.OTURUM SALON - 3
17:00 /18:15
OTURUM BAŞKANI: Öğr.Gör. Ümmühan Mutlu
Ümmühan Mutlu

Güven, Kontrol Odağı ve A tipi Kişilik Faktörlerinin Finansal
Davranışa Etkisi

Emrah Özsoy

Türk ve Japon Akademisyenlerin İşkoliklik Düzeylerinin
Karşılaştırılması

Nilay Köleoğlu

Sanal Kaytarmanin Bireysel Farkliliklara Göre İncelenmesi

Kaan Tuğrul Özkan

Avrupa ve Türk Aile İşletmeleri Arasındaki Beklenti
Farklılıklarının Değerlendirilmesi

Sena Göktürk

Profesyonel Yaşamin Orta Dönemindeki Kadinlarin Kariyer
Geçişleri: Nitel Bir Araştirma

IMASCON II.GÜN IX.OTURUM SALON - 4
17:00 /18:15
OTURUM BAŞKANI:
Cihan Gökçöl

Current Situation of Renewable Energy in the Marmara Region

Aylin Karakaya

Uydu Görüntüsü Kullanilarak Yapilan Güneş Radyasyonu
Tahmininde Kar Etkisinin Belirlenmesi

Bülent Oral

Yonga Levha Tesisinde Örnek Bir Absorbsiyon Chiller
Uygulaması

Ecem Uzun
Erkan Demiral

Endüstriyel İşletmelerde Enerji İzleme Sistemleri ve Iso 50001
Enerji Yönetim Sistemine Katkilari

Gaz Türbini Giriş Havasının Absorbsiyonlu
Soğutulmasının Gaz Türbini Performansına Etkisi
IMASCON II.GÜN IX.OTURUM SALON - 5
17:00 /18:15
OTURUM BAŞKANI :

Chiller

ile

Funda Özkaya

Charles Taylor’in Felsefesinde Otantiklik Kavrami

İdiris Demirel

Platon ve Aristoteles'in Siyaset Felsefelerinde Toplumsal Sınıflar
ve Mâdunlar
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Leyla Köse
Semra Of
Yıldırım Onur Erdiren

İnsanin Kendine Yabancilaşmasinin Yeni Bir Boyutu: Robotlarla
Aşk
Postmodernizmin Eğitime Bakış Açısı Nasıl Olmalıdır
Öznel İyi Oluşa Dair Multidisipliner Bir Bakiş: Felsefe ve
Psikoloji Perspektifinden

IMASCON II.GÜN IX.OTURUM SALON - 6
17:00 /18:15
OTURUM BAŞKANI : Dr.Öğr.Üyesi.Rüştü Taştan

Rüştü Taştan

Su Kaynaklı Zoonotik Enfeksiyonlar: Sel Baskınlarının Neden
Olduğu Kentsel Tehlikeler

Suleyman Paslı

Engelli bireylerin kamusal pozitif avantajlara Erişimleri hakkında
Okuyucu Yorumları Üzerinden Bir Değerlendirme

Levent Gülüm

Galaktogog Etkili Tibbi Aromatik Bir Bitki: Isirgan Otu

Ayhan Durmuş

Sağlık Bakım Hizmeti Çalışanlarının Tükenmişlik Algıları
Üzerine Bir Çalışma

Ayhan Durmuş

Sağlık Bakım Çalışanlarının Kesici-Delici Alet
Yaralanmaları Üzerine Bir Çalışma
IMASCON II.GÜN IX.OTURUM SALON - 7
17:00 /18:15
OTURUM BAŞKANI:
Ahmet Özdemir
Eyyup Ensar Başakin

Okullarda
Gerçekleştirilen
Değerlendirilmesi

Deprem

Tatbikatlarinin

Günlük Akımların Görgül Kip Ayrışımlı Bulanık Mantık Modeli
ile Tahmini

Serhat Çelikten
Uçucu Külün Harç-Agrega Arayüzeyindeki Aderansa Etkisi
Muhammed Genç

Yapi Bilgi Modellemesi Tabanli İş Sağliği Ve Güvenliğine
Dönük Son Dönem Uygulamalar

Gemi
İnşaati
Sektöründe
Gürültü
Maruziyetinin
Değerlendirilmesi
IMASCON II.GÜN IX.OTURUM SALON - 8
17:00 /18:15
OTURUM BAŞKANI:
Ultrasonik Mesafe Ölçümü ve Doğrulanmasi
Muhammed Çaliş
Girdap Akımı Temelli Tahribatsız Muayene Yaklaşımı ile Gerçek
Murat Çelikadam
Zamanlı Hata Tespiti
Damla Azkeskin

Özcan Akçeşme

Lazer Diyotlar İçin Düşük Maliyetli Akim Kontrol Devresi ve
Termoelektrik Soğutucu Kontrol Devresi Tasarimi
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Özcan Akçeşme

Erbiyum Katkılı Fiber Yükselteçlerde Düz Kazanç Spektrumu
için Erbiyum Katkılı Fiber Boyunun Optimizasyonu

Salih Burak Kemer

Elektrikli Araçlarin Kablosuz Şarj Sistemlerindeki Yeni
Eğilimler

Salih Burak Kemer
Yüksek Frekansli Yükselten Güç Faktörü Düzenleyici Tasarimi
IMASCON II.GÜN IX.OTURUM SALON - 9
17:00 /18:15
OTURUM BAŞKANI :

Atilla Osman Özdemir

4140 Çeliği Tozunun Sicak Pres İle Sinterlenmesi Ve Yüzey
Sertliğinin Geliştirilmesi
Florokarbon/Karbon Siyahi Kauçuk Kompozitinin Mekanik ve
Tribolojik Özelliklerine Politetrafloretilen (Ptfe) Katkinin Etkisi

Can Duran

Saf Nikelin Mekanik Özellikleri Üzerine Tungsten'in Etkisi

Ümit Gencay Başcı

Alüminyum Ekstrüzyon Yöntemi İle Üretilen Bir Otomobil Ön
Takim Salincak Takozu Parçasinin Mekanik Ve Mikroyapi
Özelliklerine Bölgesel Soğutma Etkisinin Araştirilmasi
Emre Gürçay
Farklı Cidar Kalınlıklarına Sahip Fittings Ürünlerin Sertlik Ve
Mikroyapı Değişimleri
IMASCON II.GÜN IX.OTURUM SALON - 10
17:00 /18:15
OTURUM BAŞKANI :
Emre Gürçay

Ali Yildiz
Alpaslan Demirci

Erhan Tuncel
Emre Şık
Ersoy Beşer

Düzce Çevresinde Su Temin Uygulamasi İçin Şebeke Bağlantili 15
Kwp Güçteki Pv Sistemin Fayda-Maliyet Analizi
Saydam Güneş Panel Teknolojisi Ve Gelecek Vizyonu
Tekerlek İçi Firçasiz Doğru Akim Motor Tasarimi - Oluk/Kutup
Etkisi
Güç Sisteminin L İndeksi ile Analizi
Üç Fazlı Endüstriyel Uygulamalar İçin Yarım H-Köprü Modüllü
Çok Seviyeli Evirici Yapısının Simülasyonu

IMASCON II.GÜN IX.OTURUM SALON - 11
17:00 /18:15
OTURUM BAŞKANI :

Furkan Türker Saricaoğlu

Yüksek basınç homojenizasyon (HPH) işleminin mercimek
protein izolat süspansiyonlarının fonksiyonel özellikleri üzerine
etkisi

lii

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (Bahar) 2019 Bildiriler Kitabı
Cilt I (Fen Bilimleri)

Hande Hayrabolulu

Meyve Sularindaki Şekerlerin Botanik Orijininin Terahertz
Spektroskopisi ile Hizli Tespiti

İlyas Atalar

Depolama süresi boyunca fındık sütünde meydana gelen
fizikokimyasal değişimler

Özlem İstanbullu Paksoy

Gida Kontrol Laboratuvarlarinda Kalite Yönetim

Seydi Yıkmış
IMASCON II.GÜN X.OTURUM
18:30 / 19:45
OTURUM BAŞKANI:

Titreşimli Elektrik Alan Uygulamasinin Nar Suyu ve Vişne
Suyunun Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri
Üzerine Etkileri
SALON - 1

Nurullah Binay

Endüstriyel Formaldehit Tesisinde Zenginleştirme Kolonu
Uygulamasının Enerji Verimliliğine Etkisinin İncelenmesi

Özgül Koçak

Türkiye’de Sektörel Bazda Enerji Yönetim
Uygulamalarinin Enerji Verimliliğine Etkileri

Öznur Sağlam

Pv Sistemlerde Çevresel Parametre Etkisinin Belirlenmesi

Saria Alhamad

Demand Side Management – Household Load Optimization by
using Mixed Integer Linear Programming

Sümeyye Tuna
IMASCON II.GÜN X.OTURUM
18:30 / 19:45
OTURUM BAŞKANI:

Sistemi

Hayvansal Atik Kaynakli Biyogaz Tesisinin Gübre Satişina
Yönelik Risk ve Duyarlilik Analizi
SALON - 2

Serhat Çelikten
Akişkanlaştirici Dozajinin Kaya Dolgu Beton Özelliklerine Etkisi
Serhat Çelikten
Hidayet Uyar
Muhammed Genç
IMASCON II.GÜN X.OTURUM
18:30 / 19:45
OTURUM BAŞKANI:
Esra Durak
Mehmet Gözde

Çimento Türünün ve Dozajinin Geçirimli Beton Özeliklerine
Etkisi
Ahşap Lamine Kirişlerin Çarpma Yükleri Etkisindeki
Davranişinin Deneysel Olarak İncelenmesi
4d Bim Tabanli İş Sağliği Ve Güvenliği Uygulamalarinda Sanal
Gerçeklik Ve Artirilmiş Gerçeklik Uygulamalarinin Yeri
SALON - 3

Dişlama Etkisinin Hisse Senedi Piyasasina Etkisi: Bist100
Uygulamasi
Endüstri 4.0’in Stratejik Anlamlandirilmasina Yönelik Nitel Bir
Araştirma
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Muhammed Fatih Yücel

Doğrudan Yabanci Yatirimlarin Gsyih Üzerindeki Etkisinde
Girişimciliğin Ve Yenilikçiliğin Rolü

Figen Alkın

Finansal Krizlere Bağli Olarak Yabanci Portföy Yatirimlarinin
Finansal Piyasalara Etkisi

Meltem Doğan

Hizmet, Mali, Teknoloji, Sinai Endeksleri İle Dolar, Euro Ve
Sterlin Döviz Kurlari İlişkisi: Asimetrik Nedensellik Analizi
Yönetici Adayı Programlarının Diğer Personeller Üzerine
Etkisi

Yağmur Aslan

IMASCON II.GÜN X.OTURUM SALON - 4
18:30 / 19:45
OTURUM BAŞKANI: Doç.Dr.Banu İnan Karagül
Banu İnan Karagül

Çocukluk çağında F90.0 aktivite ve dikkat bozukluğunun
dilbilimsel semptomları

Banu İnan Karagül

Yabancı dil olarak İngilizce öğreten öğretmenlerin mesleki
gelişim ihtiyaçlarının araştırılması

Fatma Ünkür

Diller Arası Geçiş ve Türkiye'de İngilizcenin Yabancı Dil Olarak
Öğrenildiği Bir Ortaokulda Diller Arası Geçişin İşlevleri

Hakan İkinci

Kocaeli İlinde Özel ve Devlet Okullarında İngilizce Eğitiminde
Kullanılan Ders ve Çalışma Kitaplarının Kültürel Unsurlar
Açısından Karşılaştırılması
İngilizcenin Anadil Olarak Değil Lingua Franca Olarak
Kullanildiği Bir Avrupa Ülkesinde Erasmus Öğrencisi Olarak
Eğitim Görmenin Türk Öğrencilerinin Genel İngilizce Yeterlilik
Seviyesine Etkisi

Günay Aslan Özdemir
Hasan Korkutan
IMASCON II.GÜN X.OTURUM
18:30 / 19:45
OTURUM BAŞKANI :

İnto An İntellectual Future
SALON – 5

F.Deniz Korkmaz

Yeniden Gelenek: Yeni İmaj Resmi Ve Yeni Dişavurumculuğa
Dönüşümü
Görünenin Ardindaki Gerçek: Gottfried Helnwein ve
Hipperrealist İmgeleri

M. Çağatay Göktan

Walter Benjamin’in “Optik Bilinçdışı” Kavramı Bağlamında
Fotoğraf Üzerine Bir İnceleme

F.Deniz Korkmaz

Safaa Said

FİLİSTİN SİNEMASI:
Bölünmüş Bir Gerçekliğe

Safiye Başar

Çağdaş Seramikte Görsel Bir Unsur Olarak Yazı

Semra Of
IMASCON II.GÜN X.OTURUM
18:30 / 19:45

Bir

Mücadelenin

Hikayesinden

Küresel Markaların Ülkelere Göre Geliştirdikleri Reklam
Stratejileri: Coca-Cola Örneği
SALON – 6
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OTURUM BAŞKANI : Dr.Leyla Şenol
Hakan Cindemir

Türk İş Hukukunda Kadin Çalişanlara Yönelik Ayrimcilik
Kaynakli Uyuşmazliklar

Murat Sadak
Ceza Hukukunda Yargilamanin Yenilenmesi
Özgür Başyiğit
Çalışma Hayatında Sendikal Hak ve Özgürlüklerin Korunması
Ramazan Şengül
Leyla Şenol
IMASCON II.GÜN X.OTURUM
18:30 / 19:45
OTURUM BAŞKANI:

Tarık Güneş

Tarık Güneş
Selin Yilmaz
Simge Aykul

Yasin Güdelek

Avrupa Birliği’nde Çok Düzeyli Yönetişim
Kariyer Devreleri Ve Albrect’ In Perspektifinden Geriatrik
Liderlik
SALON – 7

Hava Araci Bakim Operasyonlarinda Kullanilan Bakim
Dokümanlarinin Fiziksel Çevre Faktörleriyle Birlikte
Değerlendirilmesi
Hava Araci Bakim Dokümanlarinin Kullaniminda Meydana
Gelebilecek Dikkat Ve Algi Hatalarinin İncelenmesi
Su Isiticisi Modelinin Moldflow İle Plastik Akiş Analizlerinin
Yapilmasi Ve Değerlendirilmesi
Plastik Medikal Bir Ürünün Yolluk Tasarimi Ve Akiş
Analizlerinin İncelenmesi
Senosfer, Bims Agregalı ve Çimentolu Hafif Kompozitlerin
Araştırılması

IMASCON II.GÜN X.OTURUM SALON - 8
18:30 / 19:45
OTURUM BAŞKANI: Doç.Dr.Kürşat Sertbaş
Elit Sporcularda Zihinsel Dayanıklılık ile İlgili Çalışmaların
Ayşegül Funda Alp
İncelenmesi
Üniversite Öğrencilerinin Gelecek Kaygısı ve Kariyer
Fatmanur Öztürk
Planmasının İncelenmesi (Kocaeli Üniversitesi/Spor Bilimleri
Fakültesi/Spor Yöneticiliği Bölümü Örneği)
Muhammet Eyüp Uzuner

Sporda Dijitalleşme

Müge Sarper Kahveci

Sporda Ketojenik Diyet

Abdulmecit Bülbül
Ayşe Kübra Aktaş
IMASCON II.GÜN X.OTURUM
18:30 / 19:45
OTURUM BAŞKANI :

Türkiye’ nin Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Gençlik Spor
Politikaları ve Gönüllülük Stratejileri
3-5 Yaş Grubu Çocuklarda Yaratıcı Dramanın Motor Beceri
Gelişimine Etkisinin İncelenmesi (İstanbul Ümraniye Örneği)
SALON - 9
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Tuğba Türkay

İş Hijyeni Ölçümlerinde Kullanilan Kişisel Gürültü Maruziyet
Ölçüm Metotlarinin Karşilaştirilmasi
Çalişma Ortam Havasinda İnce Partikül Madde (Pm2.5)
Konsantrasyonlarinin Ve Element İçeriklerinin Belirlenmesi
Tabakhane İşletmelerinde İş Sağliği Ve Güvenliği

Serap Arsal Yıldırım
Esra Duran

Dökümhanelerde Kullanilacak Kişisel Koruyucu Donanimlarin
Belirlenmesi Ve Kullanimi

Okan Duman

Döküm Sektöründe Kullanilan Tehlikeli Kimyasallar

Okan Duman
IMASCON II.GÜN X.OTURUM
18:30 / 19:45
OTURUM BAŞKANI :
Erhan Tuncel

SALON - 10

Yüksek Kutup Sayili 250w Tekerlek İçi Hub Motor Tasarimi

Ersoy Beşer

Üç Fazlı Çok Seviyeli Evirici Yapılı Sürekli Mıknatıslı Senkron
Motorun V/f Kontrolünün Simülasyonu

Furkan Önat

Enerji Depolanmasinda Kullanilan Pillerin Termal Özelliklerinin
Kesirsel Matematiksel Bir Yaklaşim İle İncelenmesi
Çok Makinali Elektrik Güç Sistemlerinde Salinim Denklemlerinin
Euler Metoduyla Çözümü İle Kararlilik Analizi

Hamdullah Yokuş

Özel Tasarim Rüzgar Yönlendirme Sistemi İle Dikey Rüzgar
Türbinlerinde Verimliliğin Arttirilmasi

Muhammet Demirkıran
IMASCON II.GÜN X.OTURUM
18:30 / 19:45
OTURUM BAŞKANI :
Abdülmuttalip Öztük
Mehmet Emin Çilgin
Süleyman Çetinkaya

SALON - 11

Elektrikli Otomobil Yol Asistani Ve Uzak Ölçüm Sistem
Bir Turbofan Motorun Bileşenlerinde Güç Boyutunun Ve Entropi
Üretiminin Sayisal Hesaplanmasi
K en yakın komşuluk algoritması kullanılarak Amyotrophic
Lateral Sclerosis hastalığının belirlenmesi

Süleyman Çetinkaya
Destek Vektör Makinesi Kullanılarak Kalp Krizi Tahmini
Levent Kepenek

Matlab İle Anten Patern Ölçüm Sistemi Kontrolü Ve Sonuç
Analizinin Yapilmasi Patern Grafik Çizdirilmesi
IMASCON 2019 GALA YEMEĞİ 20:30
28 NİSAN 2019 - PAZAR

IMASCON III.GÜN XI.OTURUM 10:00 / 11:15 SALON - 1
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OTURUM BAŞKANI: Dr.Öğr.Üyesi.Serpil Özkurt Sivrikaya
Can İlker Karacan
Ön Lisans Öğrencilerinin Vergiye Bakişi Ve Vergi
Bilinç Düzeyi: Sakarya İli Örneği
Kamuran Soylu
Geri Kazanim Katilim Payi Uygulamasinin
Muhasebe Süreci
Serpil Özkurt Sivrikaya
Kimya Öğrencilerinin Karbon Döngüsü
Öğrenimleri: Modelleme Yöntemi
Serpil Özkurt Sivrikaya

Kimya Programı Öğrencilerinin Organik Kimya
Farkındalıkları: KMYO Örneği

Ebru Ataşlar
Türkiye Saponaria L. Cinsi Polen Yapısı
IMASCON III.GÜN XI.OTURUM SALON - 2
10:00 / 11:15
OTURUM BAŞKANI: Doç.Dr.Öznur Gökkaya
Abdulcelil Işik

Haleb Zengî Atabegliği’nin Kurucusu Nûreddîn Mahmûd’un
Adalet Anlayişi Ve Hoşgörüsü

Çetin Yoldaş

İslam İşbirliği Teşkilatinin Uluslararasi Sistemdeki Konumu Ve
Türkiye İle İlişkileri

Furkan Kesme

Doğu Akdeniz’de Enerji Denklemi Sorunu

Alman Kayzeri’nin Sultan Ii.Abdülhamid’i İlk Ziyareti (1889)
Liderler Ve Hükümetler Nezdinde Afrikaya Yönelik Politikalar
Songül Özdemir
(1990-2018): Türkiye Amerika Karşilaştirmasi
IMASCON III.GÜN XI.OTURUM SALON - 3
10:00 / 11:15
OTURUM BAŞKANI:
Sibel Orhan

Sinem Tosun

Çevresel Yapi Ve Uygulamalarinda Malzeme Teknolojisinin
Gelişimi

Ümmet Şahinbaş

Endüstri 4.0 Kapsaminda
Uygulamalarinin Geliştirilmesi

Zeynel Çan

Market-Fiyat Analizi Için OCR Tabanlı Mobil Uygulama

Adam Yaya Abdelkerim

Lte-A Heterojen Ağlarda Makro-Küçük Hücrelerin Uzaklik Ve
Zaman Tetiklemelerinin Aktarim Performansina Etkisi

Gülseren Sakarya

Yara Örtücü Uygulamalarında Nanoteknoloji Kaynaklı İnovatif
Ürün Çalışmaları

Animasyon

Tabanli

Plc

IMASCON III.GÜN XI.OTURUM SALON - 4
10:00 / 11:15
OTURUM BAŞKANI:
Hasan Akan

Deri Lezyonlarinda Renk Sayma Eşik Değerinin Melanom
Teşhisine Etkisi
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Mehmet Duman

Pasif Milimetre Dalga Görüntüleme Sistemine Ait Azimut Ve
Kalkiş Eksenlerinin Uydu Takip-İzleme ve Haberleşme Sistemi
Eksenlerine Göre Ayarlanmasi

Bilal Ertekin

Retro-Reflektif Sensörler ile Takograf Kalibrasyonu

Ahmet M. Elbir

Derin Öğrenme İle 5G Sistem Tasarımı

Aybike Kocakaya

Gain Enhancement Of Uwb Printed Monopole Antenna With
Modified Ground Plane

IMASCON III.GÜN XI.OTURUM SALON - 5
10:00 / 11:15
OTURUM BAŞKANI : Dr.Öğr.Üyesi. Serhat Küçük
Ebru Duman
Fatma Üçler
İsmail Ilgin
Rabia Çevik
Serhat Küçük

Hikāye-yi Mansūr-i Bağdād-ī
Münevver Ayaşlı’nın Romanlarında Sosyal, Siyasi ve Kültürel
Değişim
Mahallîleşme: Millî Bir Şuur Mu? Yoksa Bir Üslup Takipçiliği
mi?
Şa‘Bânî Şeyhi ‘Ömer Fu’âdî Efendi’nin Risâle-İ Hâbiyyesi’nin
Bağlamli Dizin Ve İşlevsel Sözlüğü
Erken Dönem Halk Muhayyilesinde Tasavvuf: Kırk Vezir
Hikâyeleri Örneği

Vildan Özmen

Madde Bağımlılığının Osmanlı Sosyal Hayatındaki Yeri ve
Divan Şiirine Yansıması
IMASCON III.GÜN XI.OTURUM SALON - 6
10:00 / 11:15
OTURUM BAŞKANI : Öğr.Gör.Asiye Yüksel
Şermin Tağ Kalafatoğlu
Asiye Yüksel
İsmail Kilıçaslan
Şermin Tağ Kalafatoğlu

Küreselleşme, Boyutlari ve Türkiye’de Dijital Uçurum
Etnik Çeşitlilik, Kurul Çeşitliliği ve Firma Değeri Etkileri
Üzerine Bir Literatür Çalışması
Maliyeti Etkileyen Faktörler

Toplumsal Hareketler Üzerine Bir Literatür Taramasi
IMASCON III.GÜN XI.OTURUM SALON -7
10:00 /11:15
OTURUM BAŞKANI: Öğr.Gör.Mustafa Of
Mustafa Of
Mustafa Of
Celal Of
Zafer Cesur

Django Web Çerçevesi ile Web Geliştirme
Python ile NoSql Veri Tabanı Kullanımı: MongoDb Örneği
Ddos Saldırılarının Anatomisi ve Korunma Metotları
Kara Cuma (Black Friday) Etkinliğinin Pazarlamayla Olan İlişkisi
Üzerine Bir İnceleme

lviii

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (Bahar) 2019 Bildiriler Kitabı
Cilt I (Fen Bilimleri)

IMASCON III.GÜN XII.OTURUM SALON - 8
10:00 /11:15
OTURUM BAŞKANI: Prof.Dr.Ceylan Gazi Uçkun
Ceylan Gazi Uçkun
Ezgi Kara

Türkiye’de Özel Güvenliğin İtibari
Türkçe Twitter Mesajlarından Duygu Analizi Üzerine Bir
Çalışma

Salih Memiş

Helal Okuryazarlik Kavramina Yönelik Bir İnceleme

Ceylan Gazi Uçkun
Seher Uçkun

Turizm Güvenliğinde Özel Güvenliğin Rolü
Z Kuşaği İş Hayatini Nasil Değiştirecek? İşletmeler Z Kuşağina
Hazir Mi?

IMASCON III.GÜN XII.OTURUM SALON - 9
10:00 /11:15
OTURUM BAŞKANI : Dr.Öğr.Üyesi. Arzu Arı
Barış Demir

Güncellenen Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Lisans Programına İlişkin

Arzu Arı

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Bilişsel Esneklik
Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Kübra Uzun

5. Sinif Matematik Ders Kitaplarinin Genel Eğitimsel Değerler
Bakimindan İncelenmesi
Matematik Öğretmenlerinin Öğretim Sürecindeki Genel Eğitimsel
Değerlere İlişkin Görüşleri
Öğretim Üyelerinin Öğretim Sürecinde Kullandiklari Kaynaklara
İlişkin Görüşlerinin Dokümental Teori Bağlaminda İncelenmesi

Hülya Sert Çelik
Hülya Sert Çelik

IMASCON III.GÜN XII.OTURUM SALON - 1
11:30 /12:45
OTURUM BAŞKANI : Doç.Dr. Öznur Gökkaya
Barış Demir

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Matematiksel Tahmin ve
Değerlendirme Becerilerinin Dokümental Yaklaşım Bağlamında
İncelenmesi

Öznur Gökkaya

Meslek Yüksekokulunda Görevli Öğretim Elemanlarının Bilişsel
Esnekliklerinin İncelenmesi

Serpil Özkurt Sivrikaya

Kocaeli Meslek Yüksekokulu Kimya Programı Öğrencilerinin
Kimya Dersi Farkındalıkları
Kimyasal Kaynakli Meslek Hastaliklari ve Korunma Yöntemleri

Ömer Güngör
IMASCON III.GÜN XII.OTURUM SALON - 2
11:30 /12:45
OTURUM BAŞKANI : Doç.Dr.Arif Özkan
Çağatay Taşdemirci
Levent Uğur

Robotik Tedavi ve Tens Cihazinin Yürüme Rehabilitasyonunda
Eş Zamanli Kullaniminin İncelenmesi
Yürüme Sirasinda Femur Etkilerinin Değerlendirilmesi: Sonlu
Elemanlar Analiz Y.
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Arif Özkan
Çağatay Taşdemirci
Şener Söğüt

Enes Fatih Yavuz

Sandviç Panellerde Hücre Şeklinin Mekanik Davranişa Etkisinin
Sonlu Elemanlar Yöntemi İle İncelenmesi
Dronlar İçin Düşük Ses Seviyeli Pervane Tasarimi
TS 825'e göre uygun yalıtım kalınlıkları tayini ve yalıtım sağlanan
yapı bileşenlerinin yalıtımsız duruma göre karşılaştırılması
Basinçli Kaplarda
Karşilaştirilmasi

Periyodik

28 NİSAN 2019 - PAZAR
PİKNİK– 13:00
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Muayene

Yöntemlerinin

ÖZETLER VE POSTERLER BÖLÜMÜ
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COMMON-RAIL DİREKT ENJEKSİYONLU BİR DİZEL MOTORDA FARKLI
TİPTEKİ BİYODİZELLERİN YANMA VE ENJEKSİYON KARAKTERİSTİKLERİ
Emre İsmailoğlu
Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği
emre.ismailoglu.1@gmail.com
Ertan Alptekin
Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği
ertanalptekin@kocaeli.edu.tr
Özet
Biyodizel, bitkisel, atık bitkisel veya hayvansal yağlardan üretilebilen yenilenebilir bir dizel yakıtıdır.
Kızartma yağları gibi atık bitkisel yağların biyodizel üretiminde kullanılması önemli bir husustur. Bu
çalışmada, atık bitkisel yağdan üretilen etil ve metil ester ve motorin direkt enjeksiyonlu common-rail
bir dizel motorda, test yakıtları olarak kullanılmıştır. Test motoru sabit motor hızında (1500 dev/dk) ve
dört farklı motor yükünde (Fren ortalama efektif basınç (FOEB): ~ 3,3, 5,0, 6,6 ve 8,3 bar) çalıştırılmış
ve test yakıtlarının yanma ve enjeksiyon karakteristikleri araştırılmıştır. Motor test sonuçlarına göre, etil
ve metil ester motorine kıyasla daha yüksek özgül yakıt tüketimi, maksimum ısı dağılım oranı ve silindir
basınç değerlerine sahiptir. Test yakıtlarının enjeksiyon karakteristikleri arasındaki ilişki motor test
koşuluna bağlı olarak değişmiştir.
Anahtar Kelimeler: Dizel motor, etil ester, metil ester, yanma, enjeksiyon
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TÜRKİYE YERLİ AT POPÜLASYONUNDA DONLAR
Orhan YILMAZ
Ardahan Üniversitesi Posof MYO Bitkisel ve Hayvansal Üretim Böl.
zileliorhan@gmail.com
Özet
Bu çalışmada atlarda çeşitli donlar incelenmiştir. Atın vücut rengine Türkçede don adı verilir. Don,
sadece at severler ve yetiştiricileri için değil, aynı zamanda bilim insanları için de her zaman bir çekim
kaynağı olmuştur. Don, bir atı tanımlamada en önemli faktörlerden birisidir. Bir atın performansı ile hiç
alakalı olmamasına karşın; bir atın don rengi, o atın beğenilmesinde en önemli faktör olabilir. Diğer
bütün özellikleri aynı olsa bile, at severler genellikle bir atı rengi dolayısı ile seçme eğilimindedir.
Atların kullanım amacından daha çok estetik görünümleri nedeni ile seçilmelerinden dolayı at donlarının
tanımlanması ve kalıtımına olan ilgi büyüktür. Bu derleme bu nedenle hazırlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: At, don kalıtımı, fenotipik özellik, melanin, gen
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TÜRKİYE’DE GELENEKSEL AT YARIŞI VE OYUNLARI
Orhan YILMAZ
Ardahan Üniversitesi Posof MYO Bitkisel ve Hayvansal Üretim Böl.
zileliorhan@gmail.com
Özet
Bu çalışma Türkiye’de icra edilen geleneksel at oyunlarını ve yarışlarını incelemek amacıyla
hazırlanmıştır. Yurdumuzda birçok atlı yarış ve oyun sergilenmektedir. Bunların bir kısmı unutulmuş
veya unutulmaya yüz tutmuştur. Bazıları ise halen oynanmaktadır. Unutulmuş oyunlar Atlı Avcılık,
Cündilik, Cevgen (Polo), Mızrak Oyunu, Ok Atışı ve Post Kapma oyunlarıdır. Atlı avcılık, bazı Osmanlı
Padişahlarının çok hevesli oldukları ve bazen at üzerinde eğitilmiş yırtıcı kuşlarla yapılan avcılıktır.
Cündilik, usta binicilerin at üstünde gösterdikleri çeşitli hünerlere verilen addır. Cevgen (Polo), ucu eğit
uzun sopalar ve söğüt ağacı kökünden yapılmış toplar ile oynanan bir atlı spordur. Mızrak Oyunu,
yaklaşık 2 kg ağırlığında ve 3.2 m uzunluğundaki mızrak ile bir direkteki kabağı delmeyi, rakip
oyuncuların ise bunu engellemesini amaçlayan bir oyundur. Ok Atışı at üzerinde hızla giderken, çeşitli
büyüklük ve yükseklikteki hedefleri vurmayı amaçlayan bir oyundur.Post Kapma, Orta Asya
Türklerinde oynanan Ulak Tartış oyununa benzer ve bir hayvan postunun ele geçirilip, belli bir mesafeye
götürülmesini amaçlar. Unutulmaya yüz tutan oyunlar Cop Atlamak, Çıplak Yarış, Papağa At Sürme ve
Sağmen Yarış’tır. Cop Atlamak oyunu yaklaşık insan bileği kalınlığında ve 80 cm uzunluğunda bir
sopanın 3-4 m yükseklikte iki ağaç arasına gerilmiş ipin üzerinden copu yere vurarak atlatmayı
amaçlayan bir oyundur. Çıplak Yarış başında bir dizgin veya yularından başka üzerinde herhangi bir
malzemesi olmayan atların yarıştırılmasına dayanan bir yarış çeşididir. Papağa At Sürme, Doğu
Karadeniz Bölgesinde 2-5 km mesafeli yapılan yarış sonucunda “papağa” adı verilen tavuk budunun
ödül olarak alındığı bir yarış çeşididir. Sağmen Yarış, Kahramanmaraş bölgesinde düğün alayındaki 510 kişinin 150-500 m mesafe ile yaptığı yarıştır. Günümüzde yapılan oyun ve yarışlar ise Cirit, Dörtnal
ve Rahvan Yarışlarıdır. Cirit karşılıklı iki takımın ellerinde parmak kalınlığında yaklaşık 1,2 m
uzunluğunda bir sopa ile oynadıkları bir oyundur. Dörtnal ve Rahvan Yarışları ise yağlı güreşler gibi
baş, başaltı, büyükorta, küçükorta, büyük taylar, küçük taylar ve minik taylar gibi kategorilerde yapılan
yarışlardır.
Anahtar Kelimeler: Equus caballus, Orta Asya, Türk Kültürü, spor
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ORIGIN OF DOG ACCORDING TO REFERENCES OF FOSSIL DOGS
Orhan YILMAZ
Ardahan Üniversitesi Posof MYO Bitkisel ve Hayvansal Üretim Böl.
zileliorhan@gmail.com
Özet
The dog family or Canidae is a group of carnivore mammals in which the dog, Canis familiaris, is the
only member to have been domesticated, although the red fox and the raccoon from time to time have
been bred for their fur. The origin of the dog is always a popular argument subject because of place and
time of domestication. To solve this question there are plenty analysis not only in modern breeds, but
also ancient dog remains. First the Middle East was suggested as an origin of dog based on
archaeological remains. Later than regions of Europe and Southeast Asia were also proposed as
candidates of origin place. It is sure that there will be unearthed much more archaeological canid
remains, which will ease the solution or not. It seems to be that those debates will continue for a while
until whole or at least majority of scientists are gathered around a round table and get consensus.
Anahtar Kelimeler: Ancient dog, Canis familiaris, Canis lupus, DNA analysis, domestication
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ASPERGİLLUS FUMİGATUS KATALAZININ ÜRETİMİ, SAFLAŞTIRILMASI VE
KARAKTERİZASYONU
Ceren Ağgez
Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji
cerenaggez@gmail.com
Yonca Yüzügüllü Karakuş
Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji
cerenaggez@gmail.com
Özet
Katalazlar (EC 1.11.1.6) antioksidan metalloenzimler sınıfına dahil olup başlıca işlevleri hidrojen
peroksidin (H2O2) su ve moleküler oksijene parçalanmasıdır. Bu çalışmada literatürde iyi bir katalaz
üreticisi olarak bilinen, fakat ürettiği bu enzimin ikincil (oksidaz/peroksidaz) aktivitesi üzerine herhangi
bir rapora rastlanmamış olan Aspergillus fumigatus’da üretilen hücre dışı katalaz enziminin üretimi ve
saflaştırılması amaçlanmıştır. Katalaz üretiminin indüklenmesi için A. fumigatus’a (IMI 385708) ısı
şoku (37, 42, 45, 50 ve 55 sıcaklık derecelerinde büyütme) ile oksidatif stres (100 µM, 250 µM, 500
µM, 1 mM ve 2 mM konsantrasyonlarında H2O2 eklenmesi) oluşturma denemeleri gerçekleştirilmiştir.
Katalaz enzim saflaştırılması AktaPrime FPLC (GE Healthcare, Amerika) sisteminde kromatografik
yöntemle gerçekleştirilmiştir. A. fumigatus tarafından üretilen hücre dışı katalaz enziminin aktivitesi
küf biyokütlesi ile doğru orantılı olarak artmıştır. En yüksek aktivite küf büyümesinin 7. gününde
saptanmış olup oksidatif stres olarak 500 µM H2O2 kullanıldığında ve 37°C’de büyütüldüğünde
ölçülmüştür. Katalaz enzimi tek basamakla ham ekstrakttan % 42 geri kazanımla 4 kat saflaştırılmıştır.
Katalaza ait Km değeri 7,4 mM, optimum reaksiyon sıcaklığı 60°C ve optimum reaksiyon pH’sı 7 olarak
belirlenmiştir. A. fumigatus katalazının farklı oksidaz/peroksidaz substratlarına ilgisi araştırıldığında
sadece 4-metil katekol ve pyrokatekol substratlarında aktivite verdiği belirlenmiştir. A. fumigatus
katalazının
organik
çözücülere
olan
dayanıklılığı
düşük
konsantrasyonlarda
Metanol>Etanol>DMSO>Aseton şeklindedir. Sonuç olarak, A. fumigatus’tan katalaz enzimi geleneksel
kromatografi yöntemi ile saflaştırılabilir. Elde edilen katalaz enziminin sahip olduğu biyokimyasal
özellikler (düşük Km değeri, termostabilite, vb.), çeşitli endüstriyel uygulamalarında avantaj
sağlayabilir.
Anahtar Kelimeler: Katalaz, antioksidan, oksidaz, saflaştırma, A. fumigatus
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YARA ÖRTÜCÜ UYGULAMALARINDA NANOTEKNOLOJİ KAYNAKLI
İNOVATİF ÜRÜN ÇALIŞMALARI
Gülseren SAKARYA
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Acil Yardım Ve Afet Yönetimi
sakaryagulseren1@gmail.com
Erdi BULUŞ
Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Polimer Bilimi ve Teknolojileri Programı
erdibulus@arel.edu.tr
Özet
Doku bütünlüğünün bozulması sonucu oluşan yaralar nedeniyle vücudumuz bakterilere ve enfeksiyon
riskine maruz kalır. Bunu önlemek için yaralı bölgenin antiseptiklerle temizlenmesi gerekir. Mikropları
öldürme amacıyla kullanılan ilaçlara genel olarak antiseptik denir. Povidon iyot ve Polihekzametilen
biguanid antiseptik özellikleri bulunan maddelerdendir. Povidon iyot ameliyat olacak hastalarda
ameliyattan önce kullanılan cilt temizliği solüsyonudur. %10 povidon iyot ameliyat, yaralanma ve
pansumanlarda kullanılan cilt antiseptiklerinin etken maddesidir. En bilindik ismi baticon ve
tentürdiottur. Polihekzametilen biguanid çok amaçlı kullanılabilen, antiseptik özelliği geniş spektruma
sahip, alkol içermeyen, üst düzey doku ve mukoza uyumu sayesinde yara iyileşmesini hızlandıran bir
cilt dezenfektanıdır. Bu özellik polimer yapıda moleküller içermesinden gelmektedir. Yara üzerinde
fibrin oluşumunu engellemesi sayesinde yara kurumaz ve hızlı iyileşme gerçekleşir. Polivinil alkol
(PVA) suda çözünen bir polimerdir. Polivinil esterinin (polivinil asetat) hidroliziyle meydana
gelmektedir. PVA, uyumlaştırıcı özellikleri bakımından yara iyileştirici uygulamalarda
kullanılmaktadır. Bu çalışmada PVA, PVA-Polihekzametilen biguanid ve PVA-Povidon iyot
kompozitleri kullanılarak elektrospinning sistemi ile yara örtücü bant üretimi sağlanmıştır. Üretilen
kompozitlerin yapısal (Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi (FTIR)), mekanik (Çekme) ve
morfolojik (Alan Emisyon Tabancalı Taramalı Elektron Mikroskobu (FEGSEM)) karakterizasyon
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Çalışmada elde edilen değerlere bağlı olarak başlıca biyomedikal ve
doku mühendisliği uygulamalarında kullanılabilecek ideal malzeme özellikleri gösterebilecektir.
Anahtar Kelimeler: Antiseptik, Povidon iyot, Polihekzametilen biguanid, PVA, Nanoteknoloji,
Elektrospinning, Yara örtücü.
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ANNELERİN ULUSAL YENİDOĞAN TARAMA PROGRAMI KAPSAMINDAKİ
BAZI TESTLERE İLİŞKİN KAYGI DÜZEYLERİ
Sümeyra ALAN
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik
sumeyraalan@ibu.edu.tr
Şule ECEVİT ALPAR
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik
salpar@marmara.edu.tr
Özet
Bu çalışmada, annelerin yenidoğan işitme tarama testine ve topuk kanı örneği alınmasına ilişkin kaygı
düzeylerinin saptanması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Etik kurul onayı ve gerekli izinler
alındıktan sonra, yenidoğan işitme tarama testi veya topuk kanı örneği alınması işleminden önce
yenidoğanların annelerine Ebeveyn Bilgi Formu, Öznel Rahatsızlık Düzeyi Skalası (ÖRDS), DurumlukSürekli Kaygı Ölçeği (STAI-D, STAI-S) uygulanmıştır. Çalışma, işitme tarama testi yapılacak
yenidoğanların anneleri (İTT) ve topuk kanı örneği alınacak yenidoğanların anneleri (TKÖ) olmak üzere
iki grup şeklinde tasarlanmıştır ve toplam 101 katılımcı ile tamamlanmıştır. Verilerin değerlendirilmesi
tanımlayıcı istatistikler, Mann-Whitney U testi, Kruskal Wallis testi, bağımsız gruplar t test, Pearson ve
Spearman korelasyonu kullanılarak yapılmıştır. Bulgular: ÖRDS puanları İTT grubunda ortalama 5,41
± 2,3 puan, TKÖ grubunda ise 5,53 ± 1,9 puandır. STAI-D puanları İTT grubunda ortalama 39.8 ± 6.7,
TKÖ grubunda 41.3 ± 7.6 olarak bulunmuştur. STAI-S puanları İTT grubunda ortalama 42.5 ± 7.1, TKÖ
grubunda 41.4 ± 6.5 puandır. Annelerin ÖRDS, STAI-D ve STAI-S puanları arasında pozitif yönde
anlamlı ilişki saptanmıştır. Sonuç: Annelerin yenidoğan işitme tarama testine ve topuk kanı örneği
alınmasına ilişkin kaygıları orta düzeydedir. Yenidoğana yapılan testin girişimsel olup olmamasına göre
annelerin kaygıları arasında fark bulunmamaktadır. Ebeveyn kaygısına bağlı sorunların yaşanmaması
için annelerin kaygısını azaltacak uygun yöntemlerin araştırılması önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Anksiyete, Yenidoğan Taraması, Ebeveynlik
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ENGELLİ BİREYLERİN KAMUSAL POZİTİF AVANTAJLARA ERİŞİMLERİ
HAKKINDA OKUYUCU YORUMLARI ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
Süleyman Paslı
İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sağlık Yönetimi
suleymanpasli29@yahoo.com.tr
Özet
Türkiye’de hemen her beş kişiden birinin engelli olduğu resmi kaynaklarda belirtilmektedir. Bu kadar
büyük bir orandaki halk kitlesinin dezavantajlı grup olarak sahip olduğu yasal haklardan ne kadar
faydalandığı ve bu haklara erişimde ne tür sorunlar yaşadıkları konusu da başka bir problemdir.
Ülkemizde kamusal alanda yapılan iyileştirme ve düzenlemeler geçmiş yıllara kıyasla oldukça artmış
olmasına rağmen, konuya, engelli bireyler gözüyle bakıldığında yapılması gereken daha çok şeyin
olduğu anlaşılmaktadır. Genellikle yürüyüş yolları üzerindeki kabartmalar veya sesli kitaplar gibi bazı
bilinen uygulamalar dışında, engelliler için kolaylaştırıcı genel bir tablo görünmemektedir. Online
platformlardan edindiğimiz okuyucu yorumlarından anlaşılmaktadır ki, engelliler, kamusal avantajlarını
çoğu durumda şans eseri öğrenebilmekte, kendi gayretleriyle sonuç elde etmeye çalışmaktadırlar.
Benzer şekilde, resmi makamlardaki yetkililerin gayret ve hizmetleri de aynı hız ve duyarlılıkta olmadığı
anlaşılmaktadır. Bu çalışmada, birkaç web portalı üzerinden topladığımız, engelli veya engelli yakını
okuyucuların söz konusu problemler üzerindeki görüşlerine yer vermekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Engelliler, Pozitif Ayrımcılık, Kamusal Hizmetler, Erişim, Okuyucu Yorumları
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ULTRASONİK MESAFE ÖLÇÜMÜ VE DOĞRULANMASI
Muhammed ÇALIŞ
Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik elektronik mühendisliği
mhmmdcls@gmail.com
Özet
Bu çalışmada ultrasonik sensörlerden alınan veriler doğrultusunda bir hedefe yönelmiş yüksek hızlı
nesnelerin hızlarının, yörüngelerinin ve hedefe ne kadarlık mesafeden geçtiklerinin tespit edilmesi
hedeflenmiştir. Ultrasonik sensörlerin çalışma mantığı, avantaj ve dezavantajları, bu tarz çalışmalarda
kullanım sebebi detaylandırılmıştır. Sensör ile toplanan verilerin işlemciye iletildikten sonra
filtrelenmiş, uygun matematiksel denklemler ile ihtiyaç duyulan veri formatına dönüştürülmüştür. Bu
veriler kullanılarak nesnenin yörünge, mesafe, hız bilgilerinin belirlenmesi sağlanmıştır. Ethernet
protokolü üzerinden kontrol kartına erişim sağlayıp, veriler kontrol kartı üzerindeki işlemcinin
üzerinden bilgisayara aktırılmıştır. İşlemci topladığı analog verileri filtreleyip daha sonra dijital
sinyallere dönüştürüp işlemektedir. Bilgisayara transfer edilen veriler matematiksel algoritmalar ile
gerekli hesaplamalar yapılarak polar diyagram üzerinde gösterilebilecek formata dönüştürülmektedir.
Bu işlemler sonucunda kullanıcı ara yüzünde yörünge tespiti ve hedefe olan uzaklık gösterimi yapılmış
olmaktadır. Ayrıca yine aynı kullanıcı ara yüzü vasıtası ile hız bilgisi operatöre sunulduğu bir mimari
kullanılmıştır. Daha önce radyo frekansında (RF) alıcı verici sitemler, optik sensörler gibi farklı sensör
gruplarıyla benzer çalışmalar yapılmıştır. Ancak tespit edilecek cismin fiziksel özelliklerinden, dış
ortam etkisinden etkilenmeyen, çalışma esnasında ortamda elektromanyetik gürültü oluşturmayan bir
sistem geliştirmek hedeflenmiştir. Özellikle ülkemizde konuyla ilgili akademik ya da ticari bir çalışma
örneği bulunmamaktadır. Yurt dışında yapılanan çalışmalar ve üretilen cihazlar ise ülkemizde temin
edilememektedir. Birçok kritik kullanım alanı olan bu çalışmaının ülkemizde yapılabilmesinin ve
geliştirilebilmesinin önünün açılması hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: İşaret işleme, Ultrasonik Sensör, Mesafe Ölçümü, Ses Sinyalleri, Yörünge Tespiti,
Hız Tespiti
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REZENE (FOENİCULUM VULGARE) TOHUMUNDAN FENOL OKSİDAZ
ENZİMİNİN SAFLAŞTIRILMASI VE BİYOKİMYASAL KARAKTERİZASYONU
Yonca Yüzügüllü Karakuş
Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji
yyuzugullu@gmail.com
Binnur Yıldırım
Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji
binnuryildirim.1994@gmail.com
Özet
Ülkemiz yenilenebilir enerji kaynakları açısından büyük bir potansiyele sahip olmasına karşın, bu
kaynakların endüstriyel kullanımdaki payı oldukça düşük gözükmektedir. Bu nedenle, yerel pazarlarda
ve aktarlarda yaygın olarak satılan, fenolik madde (antioksidan) içeriği bakımından zengin olduğu
bilinen bitkilerin (keçiboynuzu, hünnap, kişniş, meyan ve rezene) gıda olarak kullanılan kısımları fenol
oksidaz içerikleri açısından araştırılmıştır. Bunlardan rezene tohumunun mantarla karşılaştırılabilecek
düzeyde yüksek fenol oksidaz aktivitesine (1069 U/mg) sahip olduğu saptanmıştır. Daha sonra rezene
tohumundan enzim Üçlü-Faz Ayırma (TPP, Three Phase Partitioning) sistemi ile ilk defa tarafımızdan
saflaştırılmış ve karakterize edilmiştir. Buna göre, %65 (w/w) (NH4)2SO4, 1.0:0.5 oranında enzim/tbütanol içeren pH 6.0’da (25˚C) hazırlanmış sistemden fenol oksidaz enzimi orta fazda toplanmış ve
yaklaşık %120 geri kazanım ile 1.6 kat saflaştırma elde edilmiştir. Enzimin molekül ağırlığı SDS-PAGE
ile yaklaşık 21.8 kDa olarak, optimum pH ve sıcaklık değerleri ise sırasıyla 7.0 ve 70°C olarak
belirlenmiştir. Enzimin Km ve Vmax değerleri sırasıyla 50 mM ve 909 U/ml olarak bulunmuştur.
Aktivite boyaması ile katekol oksidaz aktivitesi tespit edilmiştir. %25 (v/v) konsantrasyonunda organik
solventlerden etanol ve dimetilsülfoksite (DMSO) karşı enzimin dayanıklı olduğu tespit edilmiştir.
Ayrıca fenol oksidaz inhibitörü olarak bilinen salisil hidroksamik asit (SHAM), setriltrimetilamonyum
bromit (CTAB) ve polivinilpirolidon (PVP) varlığında inhibisyon gözlenmiştir. Sonuç olarak rezene
bitki yapraklarının fenol oksidaz kaynağı olarak kullanılabileceği ön görülmekte ve bu bitkiden tek
adımda gerçekleştirilen ekstraksiyon metodunun basit, güvenilir, ekonomik ve etkili bir metot olarak
enzim preparatı hazırlamada kullanımı önerilmektedir. Bu çalışma, TÜBİTAK tarafından (Proje
Numarası: 117Z600) desteklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Fenol oksidaz, Foeniculum vulgare, Üçlü-Faz Ayırma (ÜFA) Sistemi, Saflaştırma,
Karakterizasyon
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PİKRİK ASİTE MARUZ BIRAKILAN DROSOPHİLA MELANOGASTER
GELİŞİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİ
Emriye Erbaş
Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik
emriye.erbas1@gmail.com
Fahriye Zemheri Navruz
Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik
fzemheri@bartin.edu.tr
Recep Taş
Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoteknoloji
rtas@bartin.edu.tr
Özet
Kimyasal formülü “C6H3N3O7” olan pikrik asit, ilaç sektöründe oldukça fazla kullanılan kimyasallar
arasında yer almaktadır. Özellikle yanıklarda kullanılan merhemlerin içerisinde daha hızlı ve etkin bir
şekilde yarar sağlaması için pikrik asit kullanıldığı bildirilmektedir. Yapılan çalışmalara bakıldığında
tam olarak zararlı veya yararlı etkisinin olup olmadığı söylenememektedir. Bu da pikrit asidin çalışma
alanlarının artmasına neden olmaktadır. Sıtma, trikinoz, herpes, çiçek hastalığı, antiseptik tedavisi ve
yanık tedavisinde de solüsyon olarak kullanılmaktadır. Çalışmamızda en çok kullanılan model
organizmalardan biri olan Drosophila melanogaster (meyve sineği) türü kullanılmıştır. D.melanogaster
ile yapılan çalışmalara bakıldığında laboratuvarda kültüre alınması, gelişimin gözlenebilmesi basit, hızlı
ve kolay olması, birçok genin insanla homolog olması ve jenerasyon süresi kısa olmasıyla toksikoloji
çalışmalarında tercih edilen bir organizmadır. Çevre koşullarına ve maruz kaldığı kimyasal maddelere
göre de farklı ömür uzunluklarına ve farklı gelişim sürelerine sahip olabilmektedir. Çalışmamızda
standart laboratuvar koşullarında Bartın Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik
Laboratuvarında yetiştirilen D.melanogaster larvalarına farklı konsantrasyonlarda (%0,01, %0,1, %1,
%20) pikrik asit uygulaması yapılmıştır. Uygulama yapılan gruplar gelişim sürecine göre incelendiğinde
en iyi büyüme gelişme parametrelerinin %1 oranında pikrik asit uygulanan besi yerinde olduğu, yüksek
konsantrasyonlarda uygulanan pikrik asitin büyümeyi engellediği gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Drosophila Melanogaster, Pikrik Asit, Gelişim
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BIANCHI TİPİ-III UZAY-ZAMAN MODELİNDE TSALLIS HOLOGRAFİK
KARANLIK ENERJİ İLE DBI-ÖZÜ SKALER ALANI
Murat Korunur
Tunceli Üniversitesi Tunceli MYO Elektrik ve Enerji
mkorunur@munzur.edu.tr
Özet
Çeşitli gözlemlerin temel sonuçlarına dayanarak, evrenimizin ivmeli genişleme fazına sahip olduğunu
söyleyebiliriz. Bu beklenmeyen ivmeli genişleme için modern kozmoloji için en uygun aday karanlık
madde ve enerji etkisidir. Son zamanlarda yapılan ilgi çekici yaklaşımlardan biri de Tsallis holografik
karanlık enerji modelidir. Bu çalışmada Tsallis holografik karanlık enerji modeli göz önüne alarak
Bianchi Tipi-III uzay zaman modeli için Tsallis holografik karanlık enerji ve DBI - özü skaler alanı
arasında bir ilişki kurduk. Tsallis holografik karanlık enerji özelliklerini anlamak ve durum denklemi
parametrelerini elde etmek için, kızılötesi kesilimi, Ricci ufku ve Granda-Oliveros kesilimi
formalizmlerini kullandık. Ayrıca sonuçlarımızı bazı uygun parametreleri göz önünde bulundurarak
bunu grafiklere yansıttık.
Anahtar Kelimeler: Skaler alanlar, Tsallis holografik karanlık enerji, Bianchi Tipi-III modeli
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GIDA KONTROL LABORATUVARLARINDA KALİTE YÖNETİM
Özlem İstanbullu Paksoy
Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Kalite Yönetim Birimi
ozlemistanbullu@gmail.com
Özet
Laboratuvarlarda Kalite Yönetim Sistemleri kapsamında yürütülmekte olan çalışmalar TS EN ISO/IEC
17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği için Genel Gereklilikler standardı ile
belirlenmiştir. Bu standart uluslararası bir standart olup Madde 4. Genel Gereklilikler, Madde 5. Yapısal
Gereklilikler, Madde 6. Kaynak Gereklilikleri, Madde 7. Proses Gereklilikleri ve Madde 8. Yönetim
Sistemi Gereklilikleri olmak üzere tanımlanmıştır. Gıda kontrol laboratuvarlarında kalitenin artırılması
ve sürekliliğinin sağlanması için yapılan faaliyetler bu standart kapsamında yürütülmektedir. Deney ve
kalibrasyon laboratuvarları için risk temelli düşünce uygulaması, ölçüm belirsizliği kullanılırken karar
kuralının nasıl kullanılacağının belirlenmesi ilgili prosedür ve talimatlar ile tanımlanmış olması
gerekmektedir. Bu çalışmada gıda kontrol laboratuvarlarında kalite yönetimi kapsamında uygulanmakta
olan TS EN ISO/IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği için Genel
Gereklilikler standardı maddeleri incelenmiş ve gıda kontrol laboratuvarlarında uygulanmasının
laboratuvar analiz sonuçlarının güvenilirliği açısından önemi değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kalite, Akreditasyon, ISO/IEC 17025:2017, Gıda Kontrol Laboratuvarları
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TÜRKİYE’DE 1994-2018 YILLARINDA YALIN ÜRETİM ALANINDA YAPILAN
LİSANSÜSTÜ TEZLERİN PROFİLİ
Ömer Faruk EFE
Afyon Kocatepe Üniversitesi Dinar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği
Bölümü
omerfarukefe@aku.edu.tr
Özet
Yalın üretim, İkinci Dünya savaşından sonra Taiichi Ohno’nun önderliğinde, Toyota Motor fabrikasında
uygulanmaya başlayan bir sürekli iyileştirme felsefesidir. İmalat ortamındaki tüm israfları ortadan
kaldırmaya odaklanmıştır. Yalın üretim sistemi, yüksek kalite, düşük maliyet ve müşteri tatmini için,
çalışanların, yöneticilerin ve tedarikçilerin uyumlu bir iletişim kurabilmesini amaçlar. Yalın üretim
çalışmaları, ilk olarak imalat sistemlerinde uygulanmaya başlanmıştır. Günümüzde bilgisayar
teknolojisi ve bilgi çağının etkisiyle hizmet sistemlerinde de hızla uygulanmaya başlamıştır. Yalın
üretim, işletmelerde sürekli iyileştirme faaliyetlerinin artması ile birlikte çok önemli bir araştırma alanı
haline gelmiştir. Yalın üretim ile ilgili hem özel sektör hem de akademik alanda yoğun çalışmalar
yürütülmektedir. Bu çalışma, ülkemizde tamamlanan yalın üretim ile ilgili lisansüstü düzeyinde
yapılmış tezlerin genel profilini ortaya çıkarmak amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada, tarama modeli ile
elde edilen lisansüstü tezlerin, içerik analiz yöntemi kullanılarak değerlendirmeleri yapılmıştır.
Çalışmanın evrenini, Türkiye’de 1994-2018 yıllarında yapılmış 235 lisansüstü tez oluşturmaktadır.
Tezler; yayın yılı, araştırma konusu, kullanılan yöntem ve yaklaşımlar bakımından sınıflandırılmıştır.
Çalışma sonuçlarının, gelecekte yalın üretim ile ilgili çalışma yapacak araştırmacılar için birbirine
benzeyen çalışmalar yürütmelerinin önüne geçmesi beklenmektedir. Ayrıca bu çalışma sayesinde,
araştırmacılar için çalışılan konuların yoğunluklarını değerlendirmeleri ve literatürde var olan
eksiklikleri görmelerini sağlaması da beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yalın, Yalın üretim, Yalın Yönetim, İçerik Analizi, Lisansüstü Tezler
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3,4-DİHİDRO-2 (SÜBSTİTÜE-METİL) FENİL-5H-PİRANO [3,2-C] PİRİDİN-5(6H)ON'UN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
Murat Gündüz
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya
muratgunduz26@gmail.com
Özet
Bu çalışmada, 3,4-Dihidro-2-Hidroksi-2,7-Dimetil-5H-pirano [3,2-c] piridin-5(6H)-on'un (4), stiren ile
ters elektron gereksinimli Diels-Alder reaksiyonu gerçekleştirilmiştir. Bu tür bileşiklerin
antiimplantasyon, antiinflamatori, astım tedavisinde, artritlerde, depresyonlarda, iştahsızlık, ileri
derecede bunama ve merkezi sinir sistemindeki diğer bozukluklarda etkili olduğu rapor edilmiştir.1,2
Reaksiyon sonunda beklenen 3,4-Dihidro-2-fenil-5H-pirano 3,2-c piridin-5(6H)-on'un (10) oluştuğu
ve spektroskopik verilerin maddenin yapısıyla uyum içinde olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca 3,4-Dihidro-2hidroksi-2,7-dimetil-5H-pirano 3,2-c piridin-5(6H)-on'un (4), 2-metilstiren (7), 3-metilstiren (8), 4metilstiren (9) ile reaksiyonlarından, karşı gelen 3,4-Dihidro-2(Sübstitüe-metil)fenil-5H-pirano 3,2c piridin-5(6H)-on'lar (11,12,13) sentezlenmiştir. Sentezlenen 3,4-Dihidro-2(Sübstitüe-metil) fenil5H-pirano 3,2-c piridin-5(6H)-on'un yapıları IR, UV, 'H-NMR ve 13C-NMR spektrumları ile
aydınlatılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Diels-alder, Kinon-Metid, Piridin
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GALAKTOGOG ETKİLİ TIBBI AROMATİK BİR BİTKİ: ISIRGAN OTU
Levent GÜLÜM
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mudurnu MYO Bitkisel ve Hayvansal Üretim
leventgulum@ibu.edu.tr
Murt KARAKUŞ
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mudurnu MYO Bitkisel ve Hayvansal Üretim
muratkarakus@ibu.edu.tr
Özet
Anne sütü, bebeğin ihtiyaç duyduğu tüm besinleri içermesi ile sağlıklı büyümeye yardımcı olan ve
bebekler için ilk 6 ay önemli olan ideal bir besindir. Anne sütünün enfeksiyona yakalanmayı, diyabeti,
obeziteyi ve alerjik hastalıkları önleme gibi avantajları bulunmaktadır. Süt yapımında ise prolaktin ve
oksitosin hormonları rol oynamaktadır. Ancak doğum sonrası anne sütü ile beslenmeyi etkileyen bazı
faktörler vardır. Bebeklerin anne sütünü ilk altı ay alamama durumu sütün yetersizliği olarak belirtilir.
Çeşitli araştırmalar sütü yetersiz olan annelerin genellikle geleneksel yöntemlere yöneldiklerini
göstermiştir. Bunlar arasında bazı bitkilerin galaktogog etkileri olması sebebiyle sıklıkla başvurulan
yöntemlerden biri olduğu belirtilmektedir. Yapılan bir çalışmada ısırganotunun da galaktogog etki
gösterdiği ve böylelikle anne sütünü artırmada önemli bir bitki olduğu belirtilmektedir. Isırganotu
(Urtica spp.) ülkemizde tarla, yol ve orman kıyılarında doğal olarak bulunan ve dızlağan, cızlağan,
cızgan, cıncar, ağdalak, dalagan, ısırgı gibi yöresel adlara sahip tek veya çok yıllık otsu bir tıbbi bitkidir.
Bünyesindeki çok yönlü kimyasal zenginliklerden dolayı, tüm bitki kısımları (kökleri, gövdesi,
yaprakları ve tohumları), geçmişten günümüze; halk hekimliği, gıda, boya, lif sanayi, gübre ve kozmetik
hammaddesi gibi amaçlarla kullanılmaktadır. Tedavi amaçlı kullanım alanı, çok eski tarihlere kadar
dayanmakta olup oldukça geniştir. Kan temizleyici, idrar arttırıcı, iştah açıcı, kemik erimesini önleyici,
deri hastalıklarını önleyici, sindirim düzenleyici, süt salgılanmasını başlatıcı ve anne sütü arttırıcı, ayrıca
ishal kesici etkileri olduğu bilinmektedir. Yenidoğan beslenmesinde önemli bir besin olan anne sütünün
yetersiz olduğu durumlarda kullanılacak bitkilerin kullanılma yöntemi ve miktarı ile ilgili çalışmaların
yapılması gerektiği düşünülmektedir. Sonuç olarak anne sütü artırıcı etki gösteren tıbbi ve aromatik
bitkiler ile ilgili daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Galaktogog, Anne Sütü, Isırganotu
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YÜKSEK BASINÇ HOMOJENİZASYON (HPH) İŞLEMİNİN MERCİMEK
PROTEİN İZOLAT SÜSPANSİYONLARININ FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ
ÜZERİNE ETKİSİ
Furkan Türker SARICAOĞLU
Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
furkan.saricaoglu@btu.edu.tr
Özet
Bu çalışmada, yüksek basınç homojenizasyon (HPH) işleminin mercimek protein izolatı (LPI)
süspansiyonlarının suda çözünürlük, emülsiyon ve köpük oluşturma gibi fonksiyonel özellikleri üzerine
etkisi araştırılmıştır. LPI, kırmızı mercimeklerden alkali çözündürme ve asit çöktürme yöntemi
kullanılarak saflaştırılmıştır ve çöken proteinler dondurarak kurutma yöntemi ile kurutulmuştur. HPH
uygulaması için, saf su ile % 4 (ağırlık/hacim) LPI süspansiyonu hazırlanmış ve en iyi protein
çözünürlüğü için bu süspansiyonun pH'ı 9'a ayarlandıktan sonra, LPI süspansiyonu 0, 25, 50, 75, 100 ve
150 MPa basınçta homojenizasyon işlemine tabi tutulmuştur. Homojenize edilmemiş numune kontrol
olarak kullanılmıştır. Kontrol örneği ile 0 MPa’da işlem görmüş örneğin suda çözünürlük sonuçları
benzer bulunmuştur. Basınç 25'ten 50 MPa'a ve ardından 75 MPa'a çıkarıldığında, LPI'nin suda
çözünürlüğü önemli ölçüde artmış ve 75 MPa'da en yüksek çözünürlüğe ulaşmıştır. LPI
süspansiyonlarının emülsifiye edici aktivitesi (EAI), 25 MPa'a kadar homojenizasyon basıncından
önemli ölçüde etkilenmemiş, ancak basınç 50 ila 100 MPa arasında değiştiğinde, LPI süspansiyonları
en yüksek EAI değerlerini göstermiştir. Basıncın 150 MPa'a kadar artışı, EAI'nın önemli ölçüde
azalmasına neden olmuştur. HPH ile muamele edilmiş LPI süspansiyonlarının emülsiyon stabilite
endeksi için de benzer davranışlar gözlenmiştir. Köpük kapasitesi ve stabilitesi, artan basınçla önemli
ölçüde artmış ve 150 MPa’da basınç uygulama, moleküller arası etkileşimlerin azalması ve proteinlerin
daha fazla açılması nedeniyle köpüklenme özelliklerinde önemli bir düşüşe neden olmuştur. Bu çalışma,
izole mercimek proteininin sudaki çözünürlüğünün, emülsifiye edici ve köpürme özelliklerinin
arttırılması amacıyla modifiye edilebildiğini ve böylece işlevselleştirilmiş proteinlerin elde
edilebileceğini ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler: Yüksek basınç homojenizasyon, Mercimek, Mercimek protein izolatı, Emülsifiye
edici aktivite, Köpük stabilitesi.
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MÜSLÜMAN KİMYACILARIN KİMYA BİLİMİNE KATKILARI
Kazım Kahraman
Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Meslek Yüksekokulu Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojisi
kazim_kahraman@hotmail.com
Özet
Kimya, maddeleri ve maddelerin özelliklerini inceleyen bir bilim dalıdır. Tek başına bilim olan Kimya
aynı zamanda diğer bilim dalları (biyoloji ve fizik) ile doğrudan etkileşim halindedir. Kimya maddeleri
tek başına incelediği gibi aynı zamanda diğer maddelerle olan ilişkisini, diğer maddelerle ya da kendi
arasında nasıl bağlanıp bileşikler oluşturduğunu, aynı zamanda nasıl ayrıştığını inceleyen bir bilim
dalıdır. Kimya sadece beyaz önlükler giymiş laboratuvar çalışanlarıyla laboratuvarda yapılan bir bilim
değildir. Günlük hayatımıza bakında aslında herkes birer kimyagerdir. Çünkü kimya hayatımızın her
yerindedir. Kimya ile ilgili bilmeniz gereken ilk şey bunun bir bilim olduğudur. Bu da çeşitli
prosedürlerin olduğu, sistematik ve tekrarlanabilir olduğu anlamına gelir. Ayrıca bilim olmasıyla
beraber kimya ile ilgili bilgilerin ve hipotezlerin bilimsel yöntemlerle test edilebilir. Kimyacılar,
kimyayı inceleyen bilim adamları, maddenin özelliklerini ve bileşimini ve maddeler arasındaki
etkileşimleri inceliyorlar. Kimya, fizik ve biyoloji ile yakından ilgilidir. Fizik ve Kimya her ikisi de
fiziksel bilimdir. Hatta bazı araştırmacılar fizik ile kimyanın birbirinden ayrılmaması gereken bilim
dalları olarak görüyorlar. Diğer bilimler için olduğu gibi, matematik kimya çalışması için vazgeçilmez
bir araçtır. Bu çalışmada kimya bilimine katkıları bulunan Müslüman kimyacılar hakkında ayrıntılı
bilgiler verilecektir. Kimya biliminin yanında diğer bilimlere de olan desteklerinden bahsedilecektir.
Anahtar Kelimeler: Kimya, Kimya Tarihi, Müslüman Kimyacılar
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DEPOLAMA SÜRESİ BOYUNCA FINDIK SÜTÜNDE MEYDANA GELEN
FİZİKOKİMYASAL DEĞİŞİMLER
İlyas ATALAR
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
ilyasatalar@ibu.edu.tr
Osman GÜL
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yeşilyurt Demir-Çelik Meslek Yüksek Okulu Gıda Teknolojisi Programı
osman.gul@omu.edu.tr
Özet
Bitkisel temelli içeceklerin kullanımı gıda sektöründe gelişen trend izlemektedir. Artan trende bağlı
olarak soya, badem, kaju ve hindistan cevizi gibi çeşitli bitkisel sütler marketlerde satışa sunulmaktadır.
Fındık gıda sanayisinde temel bileşen olarak (kavrulmuş, beyazlatılmış, kıyılmış vb.) tüketilmesinin
yanı sıra çikolata ve yağ sanayisinde değerlendirilmektedir. Yüksek protein içeriğine sahip olan fındığın
bitkisel sütü içeceği olarak değerlendirilmesi besinsel açıdan önemlidir. Bitkisel içecekler emülsifiye
ürünler olup ürün stabilitesi için Homojenizasyon ve ısıl işlem proseslerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu
prosesler yüksek besleyici özellik, uzun raf ömrü ve yüksek kolloidal stabilite gibi özellikleri
geliştirmektedir. Bu çalışmada, fındık sütlerin depolanması boyunca fizikokimyasal değişimleri
gözlemlenmiştir. Fındık sütlerinin fizikokimyasal özellikler ve oksidasyon stabilitesi hem ısıl işlem
derecesinden hem de depolama süresinden etkilenmiştir. Isıl işlemler protein denatürasyonunu
tetiklemiş ve agregasyon işlemi hızlanmıştır. Yüksek sıcaklık uygulanmış örneklerde agregasyon düşük
sıcaklık uygulanmışlara kıysala daha fazla bulunmuş bu durum protein çözünürlüğü ve Brix değerlerinin
düşmesine neden olmuştur. Örneklerde meydana gelen su salması ısıl işlemin derecesinin artması ile
azalmıştır. Hidroperoksit indeksi depolama başlangıcında farklılık göstermese de depolamasının sonuna
doğru önemli ölçüde artış göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Fındık sütü, ısıl işlem, depolama stabilitesi
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STRİGOLAKTON BİYOSENTEZİ İLE İLGİLİ EPİGENETİK SÜREÇLERİN
ARAŞTIRILMASI
Uğur SAPMAZ
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji
ugursapmaz@hotmail.com.tr
Kemal Melih TAŞKIN
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
kmtaskin@comu.edu.tr
Özet
Strigolaktonlar (SLs) sürgün ve kök dallanmasını düzenleyerek bitki mimarisini kontrol eden bitki
hormonlarıdır . SLs biyosentezinde Arabidopsis thaliana türünde bir beta-karoten izomeraz (D27), iki
karotenoid cleaveage enzim (MAX3, MAX4) ve bir sitokrom P450 monooxygenase enzimi (MAX1)
görev almaktadır. Son zamanlarda SLs’ın biyosentezi, algılanması ve sinyal iletimi üzerine çalışmalar
mevcut olsa da henüz bir hormon olarak biyosentezini kontrol eden epigenetik unsurlar
bilinmemektedir. Epigenetik düzenlemelerden DNA metilasyonu, bir metil grubunun sitozin
nükleotidine eklenmesi sonucunda meydana gelen kimyasal bir değişimdir. Bu çalışmada SLs
biyosentezi ve algılanmasında görevli genler ile DNA metilasyonu arasındaki ilişki araştırılmış olup
SLs biyosentezi,sinyal iletimi ve algılanmasında görevli bazı gen anlatımları incelenmiştir. Çalışmada
bir DNA Metilasyon inhibitörü varlığında kültüre alınan A. thaliana bitkilerden farklı günlerde doku
örnekler toplanmıştır. Bu örneklerden daha sonra total RNA izole edilmiş ve SLs biyosentez ve
algılanmasında görevli genlerin ifadeleri Real Time PCR tekniği ile analiz edilmiştir. Buna göre, hiçbir
bitki büyüme düzenleyicisi ve inhibitör içermeyen ortamlarda kültüre alınan kontrol grubu bitkilerden
belirli bir gelişim aşamasından itibaren biyosentezden sorumlu bazı genlerin ifadelerinin yükseldiği
görülmüştür. DNA metilasyon inhibitörü varlığında kültüre alınan deney grubundaki bitkilerde ise ile
bu genlerin ifadelerinde değişiklikler meydana geldiği tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, epigenetik
süreçlerin SLs biyosentez ve algılanmasını direkt ya da dolaylı yollardan kontrol edebileceğine dair
kanıtları işaret etmiştir.
Anahtar Kelimeler: Strigolakton, DNA metilasyon, metilasyon inhibitörleri, epigenetik
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BİYOYAZICI İLE MİTRAL KAPAK ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU
Meyrem Asena AYGÜN
İstanbul Arel Üniversitesi Mühendlik-Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği
meyremasena@yandex.com
Yeşim Müge ŞAHİN
İstanbul Arel Üniversitesi Mühendlik-Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği
ymugesahin@arel.edu.tr
Erdi BULUŞ
Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Polimer Bilimi ve Teknolojisi
erdibulus@arel.edu.tr
Özet
Yaralı veya hastalıklı kalp kapaklarının rejenerasyonu ve onarımı, klinik bir sorun olmaya devam
etmektedir. Doku mühendisliği, kalp kapak tamiri ve rejenerasyonunu kolaylaştırmak için umut verici
bir tedavi yaklaşımı sağlar. Doğal kalp kapakçık dokularına yaklaşan üç boyutlu (3D) biyomimetik
iskeleler, doku mühendisliği kalp kapakçıklarının (TEHV) başarılı in vitro gelişimi için faydalıdır.
Rapid Proto Typing Of Solid Free Froms Üç boyutlu spesifik yapı iskelesi üretmek için kullanılan hızlı
prototipleme yöntemidir. Çeşitleri 3D yapıştırıcı, kalıp, ısı ve ışık kullanımıdır. Doku iskelesinin
mimarisinin ve gözenek özelliklerinin kontrolü açısından diğer doku iskelesi yöntemlerinden oldukça
üstündür. Bu çalışmada kalp kapakçığı Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) görüntüsü taradıktan
sonra biyoyazıcıya aktarılacaktır. Doku iskelesi polikaprolakton (PCL), polilaktik asit (PLA) gibi
polimerlerle üretilecektir. Üretilecek doku iskelesine mezankimal kök hücre, kollajen, fibrinojen gibi
proteinler kapakçığın fizyolojisine göre ekildiğinde ve biyoreaktörde büyütüldüğünde doku
farklılaşmasının gözlemlenmesi ve insan dokusuna en yakın sonuçların elde edilmesi amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kalp kapakçığı, polikaprolakton, polilaktik asit, biyoyazıcı,biyoreaktör, doku
iskelesi
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ZAKKUM (NERİUM OLEANDER) VE DEFNE (LAURUS) KULLANILARAK
SM2O3 NANOPARTİKÜLLERİNİN YEŞİL SENTEZİ
Recep Taş
Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoteknoloji
rtas@bartin.edu.tr
Nasip Ümran Turan
Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoteknoloji
umranturan22@gmail.com
Özet
Boyutları 100 nm ve altında kalan tozlar olarak tanımlan nanopartiküller nanoboyutlu malzemelerin
dolayısıyla nanoteknolojinin temelini oluşturmaktadır. 1 Nanopartiküller günümüzde; kuantum boyut
etkileri, elektronik yapısının boyut bağımlılığı, yüzey atomlarının benzersiz karakterleri ve yüksek
yüzey/hacim oranı özellikleriyle ön plana çıkmaktadır.Nanopartiküllerin sentezi için farklı kimyasal ve
fiziksel yöntemler kullanılmaktadır.Bu yöntemlerde, genel olarak toksik kimyasallar ile sentez
gerçekleştirilmektedir.Dolayısıyla elde edilen partiküller toksik özelliklere sahip partiküllerdir. Toksik
özelliklere sahip olmayan partiküller üretmek amacıyla, biyolojik yöntemleri kullanarak partiküllerin
sentezlenmesi son yıllarda araştırılmakta olan bir yöntemdir. Biyosentezin, nanoteknolojideki tanımı
bitki, bakteri, mantar, maya, alg, virüs vb. canlı organizmalarla, kimyasallar kullanılarak nanopartikül
sentezlemektir.Yeşil kimyaya ve diğer biyolojik proseslere karşı artan ilgi bilim insanlarını basit, uygun
fiyatlı, biyomedikal ve farmakolojik uygulamalara uyumlu ayrıca geniş yelpazede ticari üretime
elverişlilik gibi birçok avantaja sahip çevre dostu nanopartikül sentezine yönlendirmiştir. 2 Yapılan
literatür araştırmalarına göre Zakkum (Nerium Olaeander) ve Defne (Laurus) birlikte kullanılarak
kullanılarak Sm 2 O 3 partiküllerinin yeşil sentezi çalışmalarına rastlanmamıştır.Bu çalışmada zakkum
özütü ve defne özütü ilk defa birlikte kullanılarak Sm 2 O 3 nanopartiküllerinin biyolojik sentez
yöntemiyle üretimi hedeflenmiştir. Zakkum özütü ve defne özütü ile ayrı ayrı Sm 2 O 3 nanopartikülleri
üretilmiş yapısal, morfolojik, optiksel özellikleri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar UV-vis, FTIR,
SEM, ve XRD gibi yöntemlerle incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Zakkum (Nerium Oleander), Defne(Laurus), Nanopartikül, Biyosentez
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MARMARA DENİZİ’NDEKİ DENİZYILDIZI (ASTROPECTEN SPİNULOSUS)
POPULASYONLARI VE HABİTATLARINDA AĞIR METAL MİKTARLARININ
ARAŞTIRILMASI
Bihter UÇAR
Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji
bihterucr@gmail.com
İbrahim İlker ÖZYİĞİT
Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakltesi Biyoloji
ilkozyigit@gmail.com
İbrahim Ertuğrul YALÇIN
Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği
ertugrulylcn@gmail.com
Aslı Hocaoğlu ÖZYİĞİT
Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji
asliihocaoglu@gmail.com
Cansu TETİK
Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji
cansuutetik@gmail.com
Gizem LOKUMCU
Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji
gizemlokumcuu@gmail.com
Özet
Asteroidea, Echinodermata şubesinin en çeşitli sınıflarından biridir. Yaklaşık 35 familya, 300 cins ve
1500 türü kapsayan 7 takımdan oluşmaktadır. Yaygın olarak deniz yıldızı olarak bilinen Asteroidea
üyeleri, tüm dünya okyanuslarında yayılım gösteren, çeşitliliğe ve ekolojik açıdan öneme sahip deniz
ekosistemi üyeleridir. 150'den fazla türü ile, Astropecten Gray (Paxillosida: Astropectinidae),
Asteroidea'nın tür bakımından en zengin cinslerinden biridir. A. spinulosus dünya çapında, çoğunlukla
tropikal ve ılıman denizlerin sığ sularında görülür. Bu tür Türkiye'de Marmara Denizi ve İzmir
Körfezi'nde görülürken, Akdeniz bölgesinin her yerinde geniş dağılım göstermektedir. Bu çalışmada A.
spinulosus örnekleri Marmara Denizi'ndeki on beş istasyondan algarna yardımıyla toplanmıştır. Her
istasyon için 7 örnek kullanılmış ve bireylerin tüm vücut kütlelerine ait ağır metal miktarları ICP-MS
cihazı kullanılarak ölçülmüşütr. Ölçümler sonucunda, sırasıyla en yüksek ve en düşük ağır metal
miktarları (mg.kg-1 dw cinsinden); Cd için 0,803 (Uçmakdere) - 0,071 (Erdek Körfezi); Co için 0,005
(Avşa Adası) - 0,001 (Gemlik Körfezi); Cr için 0,492 (Gemlik Körfezi) - 0,028 (Mudanya ve Kurşunlu
arası); Cu için 4,875 (Kapıdağ Yarım Adası 2) - 0,420 (Şarköy 2); Fe için 159,509 (Gemlik Körfezi) 30,964 (Avşa Adası); Mn için 129,783 (Erdek Körfezi) - 4,009 (Yalova); Ni için 0,737 (Gemlik Körfezi)
- 0,044 (Şarköy 2); Pb için 1,508 (Şarköy 1) - 0,182 (Uçmakdere); Zn için 282,606 (Tekirdağ ve Kumbağ
arası) - 24,520 (Avşa Adası). Sonuçlar, endüstrinin ağır metal birikim seviyeleri üzerindeki yıkıcı
etkisini açıkça göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Kirlilik, Denizyıldızı, Tuzlu su, Echinodermata, Asteroidea
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BAZI AĞIR METALLERİN (CD, Nİ, PB AND ZN) YAPAY OLARAK KİRLETİLEN
AKVARYUMLARDAKİ HYGROPHİLA DİFFORMİS BLUME BİTKİSİNİN
MİNERAL BESLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Diydem Şehirli
Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji
my.preciouss@hotmail.com
İbrahim İlker Özyiğit
Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji
ilkozyigit@gmail.com
Zeki Severoğlu
Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji
zseveroglu@marmara.edu.tr
Bihter Uçar
Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji
bihterucr@gmail.com
İbrahim Ertuğrul Yalçın
Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği
ertugrulylcn@gmail.com
Özet
Su salkımı olarak bilinen Hygrophilla difformis Blume (Aile: Acanthaceae), süs bitkisi olarak yaygın
bir şekilde kullanılan tropikal bir akvaryum bitkisidir. Hindistan, Bangladeş, Butan ve Nepal olmak
üzere genellikle bataklık habitatlarında yayılım gösterir. Son zamanlarda ağır metal kirliliği, sanayinin
farklı alanlarındaki ağır metal kullanımlarının artmasına bağlı olarak antropojenik etkiler nedeniyle
artmıştır. Başlıca ağır metal kaynakları madencilik, metal endüstrisi, yakıt tüketimi, boya ve pil gibi bazı
ürünlerin üretimidir. Sucul organizmalarda özellikle endüstriyel atık suların ekosistemlerine
karışmasından kaynaklanan ağır metal birikimleri artış göstermektedir. Bu çalışmada, sucul bir bitki
olan H. difformis'e akvaryum içerisinde kadmiyum, nikel, kurşun ve çinkonun farklı konsantrasyonları
(25, 50 ve 100 μM) verilmiş ve farklı ağır metallerin birikim düzeyleri ile bunların bitki mineral
beslemesine etkileri araştırılmıştır. Bitki örnekleri 21 gün boyunca akvaryum içerisinde belirtilen ağır
metallere maruz bırakılmış, yaprak, kök ve gövde numunelerindeki ağır metal ve mineral element
değerleri ICP-OES cihazı ile analiz edilmiştir. Ölçümler sonucunda H. difformis'te saptanan ağır metal
ve mineral besin element değerleri sırasıyla en düşük ve en yüksek (mg.kg-1 dw); B (6,434 100 μM kök
- 46,885 kontrol yaprak), Ca (2823,500 100 μM kök - 8543,000 25 μM yaprak), Cd (0,385 kontrol kök
- 11,170 100 μM kök), Cu (12,793 100 μM kök - 63,532 kontrol yaprak), Fe (37,355 100 μM kök 179,908 kontrol yaprak), K (3362,000 100 μM kök -12635,667 kontrol yaprak), Mg (660,804 100 μM
kök - 1666,667 kontrol yaprak), Mn (117,042 kontrol yaprak - 117,042 kontrol yaprak), Na (102,763
100 µM kök - 328,704 kontrol yaprak), Ni (28,226 100 μM kök - 25,965 100 μM kök), Pb (2,970 kontrol
kök - 66,143 100 μM kök) ve Zn (91,906 kontrol kök - 406,643100 μM yaprak) olarak ölçülmüştür.
Sonuçlar, H. difformis'in uygulanan ağır metalleri önemli konsantrasyonlarda biriktirebileceğini ve
mineral besin durumunun, konsantrasyonlarına bağlı olarak uygulanan ağır metallerden etkilendiğini
göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Tatlı Su, kirlilik, Birikme, İz Elementler, Su Bitkileri
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ALUMİNYUM PROFİLDEN İMAL EDİLMİŞ YARI RÖMORK DAMPER
ARACININ MUKAVEMET ANALİZİ
Mustafa Cenk SARMAN
Kocaeli Üniversitesi Makine Fakültesi Makine Mühendisliği
cenk.sarman@tirsan.com
Sefer Numan ÖZKAHYA
Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği
sefer.ozkahya@tirsan.com
Özet
Avrupa damper pazarının %42'si sac havuz tipi damperler, %41'i aluminyum profilden imal edilmiş
damperler, %15'i aluminyum profilden imal edilmiş havuz tipi damperler ve %3 diğer tipte özel
ürünlerden oluşmaktadır. Pazarın giderek büyümesi ve müşteri talepleri ,damperli yarı römork tipi
ürünlerde özellikle yüksek mukavemetli ve aşınma direnci yüksek alüminyum profil alaşımlarının
ortaya çıkmasına olanak sağlamıştır. Bu bağlamda siyah sactan imal edilen ve ağırlığı 6000-7000 kg
civarında olan yarı römork damperler yerine, 4500-5000 kg ağırlığa sahip ve yüksek mukavemet
gereksinimlerini sağlayan alternatif kompozit malzemeler ve alaşımlı malzemeler kullanılmasına olanak
sağlamıştır . Avrupa damper pazarında farklı komponentlerden üretilen ürünlere olan talep artmaya
başlamıştır.Tırsan olarak pazar ihtiyaçları doğrultusunda Aluminyum profilden imal edilmiş damper
aracını ürün gamımıza katmak hedeflenmiştir. Bu bağlamda TEYDEB projesi olarak aluminyum üst
yapıya sahip damper yarı römork projesi devreye alınmıştır.Proje kapsamında Alüminyum üst yapı
tasarım ve tasarım sonrası iyileşirme amaçlı mukavemet analizleri yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Semi Trailer, Aluminyum, Analiz
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METAL OKSİT TABANLI ULTRAVİYOLE DETEKTÖR DİZİNİ FABRİKASYONU
VE KARAKTERİZASYONU
Gökhan Mehmetoğlu
Gazi Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü İleri Teknolojiler
gokhanmehmetoglu@lithoriumtech.com
Yıldırım Aydoğdu
Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik
y.aydogdu@gazi.edu.tr
Özet
Günümüze kadar optik spektrumun farklı bölgelerinde çalışan odak düzlem dizini üretimlerini bulmak
mümkündür. Yapılan çalışmada; optik spektrumun ultraviyole (UV) bölgesinde çalışan Metal Oksit
tabanlı, 640x512 çözünürlüğe sahip UV odak düzlemi üretilmesi, optik ve elektronik bileşenlerin
üretilen odak düzlem dizini ile birleştirilerek UV bölgede görüntü alabilen kamera geliştirilmesi
amaçlanmıştır. Yarıiletken fotodetektörlerden oluşan odak düzlem dizini üretimi ve geliştirme
çalışmaları gelişen teknoloji ile birlikte askeri ve ticari açıdan uygulama alanı bulmasıyla önem
kazanmıştır. Çıplak gözün göremediği ultraviyole spektrumda görüntüleme sistemleri kimya, biyoloji,
sağlık, dermatoloji, botanik, kriminoloji, uzay araştırmaları, yangın görüntüleme gibi alanlarda kullanım
alanı bulmaktadır. Günümüzde üretimi mevcut olan AlGaN temelli UV odak düzlem dizinlerinin üretimi
zor ve maliyeti yüksektir. Yapılan çalışma ile AlGaN malzemesi yerine Metal Oksit malzeme kullanarak
üretimi daha kolay, kontrollü, ucuz ve yüksek performanslı bir alternatif ortaya çıkartılmak
istenmektedir. Literatürde şu ana kadar Metal Oksit odak düzlem dizini ile alınmış UV görüntü rapor
edilmemiştir. Geniş bant enerjisine sahip Metal Oksit malzemelerin UV ışığı soğurma özellikleri
kullanılarak fotodetektör tasarımı ve bu fotodetektörlerin 640x512 satır sütun boyutlarında matris
şeklinde dizilimlerinden Metal Oksit odak düzlem dizini oluşturulacaktır. Odak düzlem dizinindeki iki
boyutlu matris üzerindeki her bir fotodetektör bir pikseli ifade etmektedir. Odak düzlem dizini aygıtların
üretimi İ.D. Bilkent Üniversitesi NANOTAM laboratuvarlarında bulunan sınıf 100 temiz odalarda
gerçekleştirilmiş olup, fotolitografi, ince film büyütme gibi mikro fabrikasyon teknikleri kullanılarak
yapılmıştır. Aygıtların desenlemeleri; fotomaskelerle 1 µm çözünürlüğe sahip maske hizalama cihazı,
aktif malzeme büyütme ve kontak metalleri, radyo frekanslı magnetron saçtırma kaplama sistemi ve
elektron demeti buharlaştırma sistemi gibi yüksek vakum ortamında çalışan fiziksel buhar biriktirme
sistemleri kullanılarak yapılmıştır. Üretilen odak düzlem dizinlerinin elektriksel ve optik
karakterizasyonu yapılmış olup ve yeterli performansa sahip aygıtlar yerli ticari okuma devresi ile
hibritleştirilerek kamera elektroniğine bağlanmıştır. UV mercekli kamera optiği ve kamera elektroniği
ile birlikte hibritleştirmesi tamamlanmış odak düzlem dizini UV bölgede görüntü alabilen kamera haline
gelmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ultraviyole,Fotoredektör Dizini,Fotodetektör,Kamera,Sensör

87

TÜRKİYE’DE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALINDA
HAZIRLANAN YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN ARAŞTIRMA EĞİLİMLERİ
A. Kürşad Türkcan
Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilişim Sistemleri Mühendisliği
turkcankursad@gmail.com
Hikmet Hakan Gürel
Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği
h.hakan.gurel@gmail.com
Özet
Çeşitli araştırma alanlarının hangi konular üzerinde yoğunlaştığı ve akademik olarak hangi konulara
eğilim olduğu araştırmacılar için hep merak konusu olmuştur. Türkiye‘de Bilgisayar Mühendisliği
alanında yüksek lisans eğitimi 1971-1972 yılından itibaren başlamıştır. Araştırmacılar geçen bu 48 yıllık
süre içerisinde teknolojinin gelişimine göre birçok farklı konuda, farklı metotlar kullanarak yüksek
lisans ve doktora düzeyinde tezler hazırlamışlardır. Bu çalışmada Yüksek Öğretim Kurumu ulusal tez
ağında 2014-2018 yılları arasında Bilgisayar Mühendisliği Anabilim dalında Türkçe olarak yayınlanan
yüksek lisans tezleri yayın yılı, üniversiteleri, araştırma alanları ve alan içi konularına göre sistematik
olarak analiz edilerek araştırmacıların eğilimleri ve bunların yıllara göre değişimleri ortaya koyuldu.
Araştırmacıların 12 başlık altında incelenen araştırma alanlarından en çok üzerinde çalıştıkları alanın
%23,8 ile yazılım tasarımı olduğu, yazılım tasarımı altında en çok çalışılan konunun ise 112 tez ile veri
madenciliği olduğu görüldü. Erişime açık en fazla yüksek lisans tezi %22,6 ile 2014 yılında olurken en
fazla tez çalışmasının yapıldığı üniversitenin 54 tez ile Gazi Üniversitesi olduğu görüldü.
Anahtar Kelimeler: Araştırma Eğilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, İçerik Analizi, Sistematik Eşleme
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SABİT AKIM LED SÜRÜCÜLER İÇİN YARIM KÖPRÜ LLC REZONANS
DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE OPTİMİZASYONU
Ömer Emre PEPEÇ
Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği
emre.pepec@gmail.com
Mehmet Caner BAŞOL
Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği
mcanerbasol@gmail.com
Nihan ALTINTAŞ
Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği
naltin@yildiz.edu.tr
Özet
Anahtarlamalı güç kaynaklarında, orta güçlerde en uygun çözüm LLC rezonans dönüştürücülerdir.
Geniş çalışma gerilimi aralığında yarı iletkenlerde yumuşak anahtarlama yapabilmesi, yüksek enerji
yoğunluğu ve düşük elektromanyetik girişimler sebebiyle topolojinin kullanım alanını ve popülerliğini
arttırmaktadır. Bu alanda yapılan çalışmaların çoğu sabit gerilim kontrollü güç dönüştürücüleri üzerine
olmuştur. Fakat LED sürücüler genellikle sabit akım kaynağı olarak tasarlandığı için çıkış gerilimi
çalışma gücüne göre değişkenlik göstermektedir. Tasarlanan sürücünün geniş giriş geriliminde yüksek
verimlilikte çalışabilmesi için rezonans tankın tasarımı kritik rol oynamaktadır. Bu bildiride temel
harmonik yaklaşımı analizi ile bir yarım köprü rezonans dönüştürücü tasarımından bahsedilmiştir. İlgili
metot ile 100W-400V bir LED sürücü tasarımı gerçekleştirilmiştir ve verimliliğin %96’ya kadar çıktığı
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: LED Sürücü, LLC, Rezonans Tank, Verimlilik, DC-DC Dönüştürücü
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ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİNDE ALAN BAZLI YÜK TAHMİN YÖNTEMİ
Özgür Yücel
Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü
ozgur.yucel@kocaeli.edu.tr
Erdal Mustafa Yeğin
Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü
mustafa.yegin@kocaeli.edu.tr
Korhan Karaarslan
Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü
korhan.karaarslan@kocaeli.edu.tr
Özet
Enerji dağıtım sistemlerinde yük tahmini, belirli bir zaman aralığı için farklı senaryolar ele alınarak
gelecekte talep edilecek olan elektrik enerjisi, puant güç ve abone sayıları gibi bilgilerin bilimsel
yöntemlerle tahminidir. Yük tahmini, enerji iletim ve dağıtım sistemlerinde gelecek yıllarda yapılacak
olan yatırımların da temelini oluşturmaktadır. Elektrik dağıtım şebekelerinde yapılan doğru bir yük
tahmini, hem dağıtım seviyesindeki yatırım planlamasını oluşturmakta hem de iletim seviyesinde
yapılması gereken yatırım planlamasına destek olmaktadır. Bu sebeple, enerji dağıtım sistemlerinde yük
tahmini, ülkemizde yasal mevzuatlar ile zorunlu hale getirilmiştir. Dağıtım sistemlerindeki yük
gelişiminin iki ana sebebi bulunmaktadır. Mevcut tüketicilerdeki talep artışı/düşüşü ve yeni tüketicilerin
şebekeye dahil olması bu iki ana sebebi oluşturmaktadır. Literatürde birçok yük tahmini yöntemi
bulunmaktadır. Ancak, en sık kullanılan iki yöntemin Ekonometrik Yük Tahmini ve Alan Bazlı Yük
Tahmini olduğu tespit edilmiştir. Ekonometrik yöntem, yük artışını etkileyecek gerek elektriksel gerek
elektriksel olmayan parametrelerin tespit edilmesi ve dikkate alınmasıyla oluşturulur. Tümdengelim
bakış açısıyla bölgenin genel yük artışını tespit eden bir yöntemdir. Bu nedenle, yeni bölgelere gelecek
yük miktarları ya da mevcut bölgelerdeki yük doyumları gibi bölgesel bilgiler bu yöntemle tespit
edilememektedir. Alan bazlı yöntemde ise, yüklerin bulunduğu bölgeler alanlara ayrılarak hem mevcut
alanlar hem de yeni gelişmesi beklenen alanlar yük karakteristiklerine göre ayrı ayrı dikkate alınarak
çalışma yapılmaktadır. Bu yöntem ise tümevarım bakış açısını oluşturmaktadır. Bu sebeple, alan bazlı
yöntem daha detaylı bir çalışma gerektirmektedir. Oluşturulan her bir yük alanın gelişimi ayrı ayrı
değerlendirilmektedir. Bu çalışmada literatürdeki yük tahmini yöntemleri incelenmiş, özellikle de Alan
Bazlı Yük Tahmini yöntemi üzerinde odaklanılmıştır. Türkiye’deki bir elektrik dağıtım şebekesinin
pilot bölgesinde beş ve on yıllık detaylı bir Alan Bazlı Yük Tahmini çalışması yapılmış ve sonuçlar
değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Enerji dağıtım sistemi, Yük tahmini, Ekonometrik yük tahmini, Alan bazlı yük
tahmini, Yük karakteristiği, Yük alanı
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ÇALIŞMA ORTAM HAVASINDA İNCE PARTİKÜL MADDE (PM2.5)
KONSANTRASYONLARININ VE ELEMENT İÇERİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Serap Arsal Yıldırım
Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Sağlık Hizmetleri MYO iLK VE ACİL YARDIM
seraparsal79@gmail.com
Beyhan Pekey
Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği
bpekey@gmail.com
Özet
Diş protez laboratuvarlarında eksik dişlerin yerine protezleri, çene ortezleri yapılmaktadır. Bu sektörde
çalışanlar, yaptıkları işe bağlı olarak pek çok kimyasal madde, metal tozu ile karşı karşıya
kalmaktadırlar. Bu çalışma, Kocaeli’de İl Sağlık Müdürlüğü’ne kayıtlı diş protez laboratuvarları çalışma
ortam havasındaki PM2.5 (boyutu 2.5 µm ve altında olan partiküller) konsantrasyonları ve element
içeriklerini saptayarak, sektör çalışanlarının sağlıklarının bu maddelerden etkilenme durumlarını ortaya
koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırma kapsamında tüm diş protez laboratuvarlarından en az 3’er kez
partikül madde örneklemeleri gerçekleştirilmiş, çalışanlara hazırlanan anket formu uygulanmıştır.
Partikül madde örnekleri 5 aşamalı Sioutas sıralı örnekleyiciler kullanılarak toplanmıştır. Partikül
maddelerin kütlesel konsantrasyonları gravimetrik ölçüm yöntemi ile tespit edilmiştir. Element
analizleri ise ICP-MS cihazı yardımıyla yapılmıştır. Çalışma kapsamında seçilen tüm diş protez
laboratuvarlarında tespit edilen PM2.5 kütlesel konsantrasyonlarının 80,8-1645 μg/m3 (ortalama 414 ±
406) arasında değiştiği tespit edilmiştir. Ulusal ve uluslararası işçi sağlığı örgütlerinde PM2.5 ile ilgili
bir sınır değer olmadığından sonuçlar WHO ve USEPA’nın sınır değerleri ile karşılaştırılmış;
çalışmamız sonucunda tespit edilen değerlerin, WHO PM2.5 sınır değeri olan 25 µg/m3’ü 3-66 kat
aştığı, USEPA PM2.5 sınır değeri olan 35µg/m3’ü 3-47 kat aştığı görülmüştür Çok düşük
konsantrasyonlarda bile insan sağlığı açısından büyük tehditler oluşturabilen Cr, Co, Ni, Hg, As, Cd,
elementlerinin ortalama konsantrasyonları ise sırasıyla 4,13, 3,82, 1,71, 0,006, 0,006, 0,0045 µg/m3
olarak bulunmuştur. Ayrıca sağlık riski açısından önemli olan Ni, Co ve Cr gibi elementlerin bu
laboratuvarlarda, özellikle metal tesviye ünitelerinde yoğun olarak bulunduğu tespit edilmiştir. PM2.5
örneklerinde elde edilen element seviyelerinin karşılaştırılabileceği ulusal ya da uluslararası bir sınır
değer olmadığı için daha önce yapılan çalışmalarla karşılaştırma yapılmış ve bu çalışmada tespit edilen
element seviyelerinin daha önceki benzer çalışmalardan elde edilen sonuçlardan 3-100 kat daha yüksek
olduğu bulunmuştur. Çalışma sonunda elde edilen bulgular dikkate alındığında, çalışma ortam
havasında bulunan PM2.5 konsantrasyonu ve element içerikleri açısından diş protez laboratuvarı
çalışanlarının, sağlık risklerinin yüksek olduğunu söylemek mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Diş protez laboratuvarı, Çalışma ortam havası, Partikül madde, Sağlık riski
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RESVERATROL KAYNAKLI ALTERNATİF GIDA AMBAJLAMA
MATERYALİNİN NANOTEKNOLOJİ FARKI İLE ÜRETİMİ
Betül Kumru
İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği
betul715@hotmail.com
Elif Okumuş
İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği
okumuself2134@gmail.com
Yeşim Müge Şahin
İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği
ymugesahin@arel.edu.tr
Erdi Buluş
Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Polimer Bilimi ve Teknolojileri Programı
erdibulus@arel.edu.tr
Gülseren Sakarya
İstanbul Üniversitesi AUZEF Acil Yardım ve Afet Yönetimi
sakaryagulseren1@gmail.com
Özet
Geleneksel tıp biliminde insan hastalıklarını tedavi etmek amacıyla yüzyıllardır kullanılan bitki
özlerinin ana bileşeni olan resveratrol başta üzüm olmak üzere pek çok farklı bitkide bulunan doğal bir
fitoaleksindir. Fitoaleksinler, mikrobik ve fiziksel uyaranlara karşı üretilen antifungal ve antimikrobiyal
etkisi olan bileşiklerdir. Doğal bir antioksidan kaynağı olan resveratrol’ün gıda uygulamalarında birçok
etkisi bulunmaktadır. Antioksidan etkisi gıdanın oksidasyona uğramasını engeller ve böylelikle ürünün
beslenme ve duyusal hasarlardan korunmasını sağlamaktadır. Yapılan bu çalışmada Polilaktik asit
(PLA) polimeri ve üzüm çekirdeği tozu kullanılarak nanoteknolojik bir yöntem olan elektrospinning
tekniği ile gıda ambalajlama malzemesi üretilecektir. Üretilen malzemenin yapısal (Fourier Dönüşümlü
Kızılötesi Spektroskopisi (FTIR)), mekanik (Çekme), termal (Difransiyel Taramalı Kalorimetre (DSC)),
morfolojik (Alan Emisyon Tabancalı Taramalı Elektron Mikroskobu (FEGSEM)) ve biyolojik
(Antimikrobiyal) analizleri yapılacaktır. Elde edilen değerler ışığında gıda ürünlerinin korunmasına ve
raf ömrünün uzatılmasına yönelik alternatif bir materyal üretimi sağlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Üzüm çekirdeği tozu, resveratrol, polilaktik asit, elektrospinning, gıda
ambalajlama malzemesi
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BİR DİZEL MOTORDA LPG-DİZEL ÇİFT YAKIT KARIŞIMI VE EGR
UYGULAMASININ PERFORMANS VE EMİSYON KARAKTERİSTİKLERİNE
ETKİLERİ
Semih ALİUSTAOĞLU
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği
semihaliusta@gmail.com
Vezir Ayhan
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği
vayhan@sakarya.edu.tr
Özet
Günümüzde dünya enerji talebinin büyük bir kısmı fosil kaynaklı yakıtlar tarafından karşılanmaktadır.
Nüfus artışı ve gelişen teknolojiyle birlikte bu yakıtların tüketimi endişe verici boyutlara ulaşmıştır.
Ekonomik kaygıların yanı sıra fosil kaynaklı yakıtların çevreye yaydığı zararlı egzoz gazı kirleticileri
bakımından da dezavantajlı olduğu bilinen bir gerçektir. Bu durum artan taşıt sayısı ile birlikte her geçen
gün çevre ve insan sağlığını daha fazla tehdit etmektedir. Bu nedenle gelecekte enerji sistemlerimizin
yenilenebilir, sürdürülebilir, verimli, düşük maliyetli, rahat ve güvenilir olması gerekecektir. LPG
(sıvılaştırılmış petrol gazı), CNG (Sıkıştırılmış nitrojen gazı), doğalgaz ve bio yakıtlar petrol bazlı
yakıtların yerini alması beklenen muhtemel başlıca alternatif yakıtlardandır. Fakat bunların içinde LPG,
kolay taşınabilir, nakledilebilir, depolanabilir ve dünyanın hemen hemen her yerinde kullanılabilir ve
uzun yıllar yetecek yeterli rezervlere sahip olduğu için otomotiv sektöründe en çok kabul gören alternatif
yakıttır. LPG’nin içten yanmalı motorlarda kullanımı üzerine farklı yanma stratejileri mevcuttur. Fakat
bunlardan en yaygın olarak kullanılanı LPG-dizel çift yakıt karışımıdır. Buna göre; dizel yakıt pilot yakıt
olarak kullanılarak yanmayı başlatırken, LPG ikinci bir yakıt olarak ilave edilmektedir. Bu çalışmada;
tek silindirli dizel bir motorda LPG-dizel çift yakıt karışımı ve EGR (Egzoz Gaz Resirkülasyonu)
uygulamasının performans ve emisyon karakteristiklerine etkileri incelenmiştir. Öncelikle motor %100
dizel yakıt ile çalıştırılarak her bir devir için moment, güç, özgül yakıt sarfiyatı ve emisyon değerleri
belirlenmiştir. Daha sonra LPG-dizel çift yakıt karışımlı deneyler gerçekleştirilmiştir. Bu aşamada daha
önce tespit edilen moment değeri gaz kolu yardımı ile %10, %20 ve %30 oranında azaltılarak LPG gazı
ikinci yakıt olarak emme hattından enjektör yardımıyla kademeli olarak püskürtülmüştür. Ayrıca artan
NOx emisyonlarını düşürmek için EGR uygulanmıştır. Elde edilen değerler saf dizel yakıtlı deneylerden
elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Buna göre; yakıt sarfiyatında ve yakıt maliyetinde iyileşmeler
meydana gelmiştir. Ayrıca is emisyonlarında dikkate değer azalmalar olduğu tespit edilmiştir. Son
olarak LPG ilavesi ile artan NOx emisyonları EGR ile azaltılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dizel motor, lpg-dizel çift yakıt, emisyonlar, yakıt tasarrufu, EGR
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HIZLI YARA İYİLEŞMESİ ÖZELLİKLERİ HEDEFLENEN ELEKTROSPUN
MATLARIN ELDESİ VE KARAKTERİZASYONU
Elif Okumuş
İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği
buluserdi@gmail.com
Betül Kumru
İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği
betul715@hotmail.com
Yeşim Müge Şahin
İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği
ymugesahin@arel.edu.tr
Erdi Buluş
Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Polimer Bilimi ve Teknolojileri Programı
erdibulus@arel.edu.tr
Demet Sezgin Mansuroğlu
Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya
demetsezgin@arel.edu.tr
Deniz Ismık
Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik
denizismik@arel.edu.tr
Bahadır Bozkurt
Gedik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği
bahadirbozkurt@arel.edu.tr
Maral Selin Fındıkoğlu
Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya
maralselinfindikoglu@arel.edu.tr
Gülseren Sakarya
İstanbul Üniversitesi AUZEF Acil Yardım ve Afet Yönetimi
sakaryagulseren1@gmail.com
Özet
Nigella sativa (Çörek otu) virüs ve mantarlara karşı etkili antimikrobiyal, antifungal ve antioksidan
özellikli doğal bir bitkidir. Çörek otunun etken maddesi olan timokinon bileşiğinin yanı sıra A, B ve C
vitaminleri, kalsiyum, potasyum, magnezyum ve çinko gibi değerli bileşenleri ile yara iyileşmesini
hızlandırıcı etkiye sahiptir. Bu çalışmada elektrospinning yöntemi ile hızlı yara iyileşmesi özellikleri
sağlayabilecek biyouyumlu ve biyobozunur yara örtücü bant polivinil alkol (PVA) polimeri ve çörek
otu yağından elde edilen biyokompozit ile sağlanacaktır. Üretilen biyokompozitin yapısal (Fourier
Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi (FTIR)), mekanik (Çekme), termal (Difransiyel Taramalı
Kalorimetre (DSC)) ve morfolojik (Alan Emisyon Tabancalı Taramalı Elektron Mikroskobu
(FEGSEM)) karakterizasyon çalışmaları yapılacaktır. Yara iyileştirme özellikleri ile hızlı doku
rejenerasyonu sağlayabilecek alternatif malzeme olması hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Nigella sativa (Çörek otu), timokinon, polivinil alkol, çörek otu yağı,
biyokompozit, elektrospinning, hızlı yara iyileştirici
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AZOL TÜREVLİ KALİKS[4]AREN BİLEŞİĞİNİN SENTEZİ,
KARAKTERİZASYONU VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Ayşegül KURŞUN
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya
aysegulbabur1@gmail.com
Aydan YILMAZ
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya
aydanyilmaz@gmail.com
Özet
Azoller heterosiklik bileşikler olup tıbbi ajan olarak ilaç sektöründe önemli maddelerdir. Antikanser,
antitüberküloz, antibakteriyel vb. birçok ilacın etken maddesinde bulunur. Diğer taraftan yine diğer
alanlarda üzerinde birçok sayıda araştırmaların yapıldığı makrosiklik yapıda bir fenol-formaldehit
reçinesi olan kaliksarenlerin son yıllarda biyolojik aktivite çalışmaları da yapılmaktadır. Bu çalışmada
biyolojik açıdan önemli etkinlik gösterebilecek azol grup içeren kaliksaren bileşiği sentezlendikten
sonra karakterizasyon işlemleri FT-IR, 1H NMR, 13C NMR, elemental analiz ve kütle spektrometresi
ile yapıldı. Madde-DNA etkileşim çalışmalarında farklı spektroskopik yöntemler kullanılmaktadır.
Bunlar arasında UV-Vis ve floresans spektroskopik titrasyon yöntemi yaygın olarak kullanılmaktadır.
Sentezlenen kaliksarenin azol bileşiğinin ct-DNA ile etkileşim çalışmaları spektrometrik yöntemle
yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kaliksaren, azol, DNA
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İMİDAZOL GRUPLU KALİKS[4]ARENİN SCHİFF BAZI TÜREVİNİN SENTEZİ
VE SPEKTROSKOPİK METODLA DNA ETKİLEŞİMLERİNİN İNCELENMESİ
Pinar Najdat Rashid BAYATI
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya
pinar.91@gmail.com
Aydan YILMAZ
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya
aydanyilmaz@gmail.com
Özet
Çağın vebası olarak adlandırılan kanser, günümüzde gittikçe artarak insan hayatını tehdit eden bir
hastalık haline gelmiştir. Bu hastalığın tedavisi için bilim insanları pek çok ilaç geliştirmekte ve etkili
çözüm yolları araştırmaktadırlar. Birçok ilacın etken maddesi olarak imidazol türevleri kullanılmaktadır.
Kaliksaren bileşikleri ile ise son yıllarda birçok uygulamaların yanısıra biyolojik alanlarda da
çalışılmaktadır. Antibakteriyel, antifungal, antikanser, antiinflamatuar, antimikrobial, antitümör ajanı
vs. gibi biyolojik çalışmalar örnek verilebilir. Ayrıca Schiff bazları da biyokimyada önemli bir yer
tutmaktadır. Bu çalışmada, heterosiklik yapıdaki imidazol gruplarına sahip kaliks [4] arenin Schiff bazı
türevi sentezlenmiş, yapıları farklı tekniklerle karakterize edilmiş ve spektrometrik yöntemle ct-DNA
ile etkileşim özellikleri incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kaliksaren, Schiff bazı, DNA
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BİYO-METALLERDEN LAZER ABLASYON YÖNTEMİYLE NANOPARÇACIK
ÜRETİMİ
Zeynep DAMAR
Kocaeli Üniversitesi TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ
zkaral41@gmail.com
Ersin KAYAHAN
Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
kayahan@kocaeli.edu.tr
Özet
Teknolojideki gelişmelere bağlı olarak tıp alanındaki ilerlemeler, biyouyumlu malzemeye ve aynı
malzemenin farklı özelliklerinden yararlanabilmek için nanomalzemeye olan ihtiyacın arttığını ortaya
koymaktadır. Biyouyumlu metal ve metal alaşımlı malzemeler, mikro ve nano boyutta farklı mekanik
özellik, termal ve elektriksel iletkenlik göstermektedir. Genel olarak biyomalzemelerin, iyi korozyon
dayanımı ve düşük sitotoksisite özelliğine sahip olması gerekmektedir. Bu çalışmada, biyouyumlu
metallerden Pt (Platin), Ti-6Al-4V (Titanyum alaşımı) ve 316L (Paslanmaz çelik) kullanılarak saf su
içerisinde üretilen nanoparçacıkların karakterizasyonu incelenmiştir. Aşağıdan Yukarı (Bottom-Up)
nanomalzeme üretim tekniğiyle atomik veya molekül boyuttaki yapılar kimyasal reaksiyon ile büyütme
işlemi yapılarak partikül oluşturulmaktır. Yukarıdan-Aşağı nanomalzeme üretim tekniğinde ise
malzeme dışarıdan mekanik ve/veya kimyasal işlemlerle enerjiye maruz bırakılarak, numunenin
nanoboyutlara kadar küçültmesi işleminin sonucunda elde edilmektedir. Çalışmamızda nanomalzeme
üretimi, Yukarıdan-Aşağı nanomalzeme üretim yöntemlerinden Lazer Ablasyon tekniğiyle; sıvı
ortamda, biyouyumlu metallerden Platin, Titanyum alaşımı ve Paslanmaz çelik kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Biyometal malzemelerden 532 nm dalga boyunda (ikinci harmonik), 140 mm
numune odak uzaklığında, 1.37 kv, 250 mj ve 30 dk sürekli modda Nd:YAG lazer kullanılarak
nanoparçacık üretilmiştir. Numunelerin farklı yoğunluk, atomik ve kimyasal yapılarından dolayı farklı
renklerde sıvılar elde edilmiştir. Üretilen metal nanomalzelerin karakterizasyon işlemi için Dinamik Işık
Saçılması(DLS), Zeta Potansiyel, soğurma ve SEM (Taramalı Elektron Mikroskobu) kullanılmıştır.
Numuneler SEM analizlerinin yapılabilmesi için lamel üzerine damlatma tekniğiyle etüvde kurutularak,
zeta potansiyeli ve soğurma işlemi için ise santrifüj edilerek hazırlanmıştır. Spektroskopik çalışmalar
neticesinde elde edilen nanoparçacık boyutlarının 200-1000 nm civarında olduğu ve zeta potansiyelinin
ise -16 mV olduğu görülmüştür. Sonuç olarak biometallerden lazer ablosyon yöntemi ile nanoparçacık
üretilebileceği başarıyla gösterildi. Fakat biyomedikal uygulamalar için yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Biyouyumluluk, Nanoparçacık üretimi, Lazer Ablasyon, Absorbans
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DOĞAL KAUÇUKTA YAŞLANMANIN DOĞAL KÖKENLİ ANTİOKSİDANLARLA
GECİKTİRİLMESİ: YAPISAL ANALİZ
Bağdagül Karaağaç
Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Müh.
bagdagul.karaagac@gmail.com
Abdoulmonem Wase
Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Müh.
amn2h2@gmail.com
Şehriban Öncel
Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ford Otosan İhsaniye Otomotiv MYO
oncel.sehriban@gmail.com
Özet
Kauçuklar, birçok endüstriyel ürünün önemli parçalarını oluşturan polimer hammaddelerdir. Lastik,
conta, kaplama ve yapıştırma gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Doğal Kauçuk (NR), üstün esneklik
ve dayanım gibi avantajlarına rağmen yapısındaki doymamış bağlar ve alilik hidrojen bağları sebebiyle
yaşlanmaya karşı dayanıksızdır. Kauçuklarda gerçekleşen aerobic ve/veya anaerobic yaşlanmaya karşı
alınan bazı önlemler ile farklı kauçuk tiplerinin yaşlanma mekanizmaları bu çalışma kapsamında
incelenmiştir. Ayrıca kauçuklarda yaşlanma mekanizmalarını takip amacıyla en sık tercih edilen FTIR
(Fourier Dönüşümlü Infrared) Spektoskopi yöntemi, deneysel çalışma ile beraber bu çalışma
kapsamında sunulmaktadır. Deneysel çalışma kapsamında, kauçuk endüstrisinde en sık tercih edilen ve
bazı dezavantajlara sahip ticari bir antioksidana karşı doğal kökenli bir antioksidan kullanılmış ve
sonuçları mukayese edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Doğal Kauçuk, FTIR, Yaşlanma
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ALÜMİNYUM DAMPER KÜVET TABANINDA KAYNAKLI PROFİL YERİNE,
GEÇME PROFİL KULLANILMASIYLA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ANALİZİ
Mustafa Cenk SARMAN
Kocaeli Üniversitesi Makine Fakültesi Makine Mühendisliği
cenk.sarman@tirsan.com
SEFER NUMAN ÖZKAHYA
Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği
sefer.ozkahya@tirsan.com
Özet
Avrupa piyasasında , karayollarında ve arazi koşullarında inşaat malzemeleri, hafriyat, yıkıntı atıkları
ve madencilikte ince granüllü malzemeleri taşıma amaçlarına yönelik ihtiyaçları karşılamak için
alüminyum profil ve kompozit malzemelerle üretilebilen yarı römork tipi yeni damperler ortaya
çıkmıştır. Bu nedenle Tırsan bünyesinde büyüyen pazar ihtiyaçlarını karşılamak ve ürün çeşitliliğini
arttırmak amaçlı yarı römork tipi alüminyum damperi ürün gamımıza katmak hedeflenmiştir.Bu hedef
doğrultusunda yapılan çalışmalar neticesinde treyler pazarında Yarı römork tipi alüminyum damper
üreticilerinde genel olarak kullanılan kaynaklı birleşme yöntemi yerine , geçme profil birleştirmeden
oluşan yeni bir yapı tasarlanmıştır.Bu sayede montaj işçilik süresinin azalması ve kaynak geçiş
bölgelerinde mukavemet zafiyetlerinin önüne geçilmesi hedeflenmiştir.Bu çalışma kapsamında mevcut
geçme profil tasarımıyla ilgili patent alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Aluminyum, Semi-Treyler, Tasarım

99

AKILLI BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN İNCELENMESİ
Selin TUNA
Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği
selintuna6193@gmail.com
Elif ÖĞÜT
Kocaeli Üniversitesi Hereke MYO Makine ve Metal Teknolojileri
elif.ogut@kocaeli.edu.tr
Özet
Enerji talebinin her geçen gün artması, fosil kaynakların yetersiz oluşu ve aynı zamanda çevresel
problemler oluşturması, enerji tüketiminde ise yaklaşık %35-40’lık kısmını yaşam alanlarımızın konfor
koşullarının sağlanabilmesi için harcanması, enerji verimli binaları zorunlu kılmaktadır. Binalarda
kullandığımız enerji sistemlerinin boyutlandırılması genel anlamda ortalama meteorolojik datalara
dayandırılmakta ve ülkemizde binaların yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanması konusunda
yeterli bilinç bulunmayıp, yeteri kadar duyarlı davranılmamaktadır. Akıllı binalar bu noktada ön plana
çıkmaktadır. Akıllı binaların ilk hedefi, enerjinin etkin olmasını sağlamaktır. Bu anlamda akıllı binaların
tasarımında mimari tasarım parametreleri yadsınamaz bir gerçektir. Aksi halde bina, sadece mekanik ve
elektrik-elektronik sistemleri kontrol altına alınmış klasik bir binanın önüne geçemez. Bu mimari
tasarım parametrelerini şöyle sıralayabiliriz; binanın yeri, binanın diğer binalara göre konumu, yönü,
formu ve bina kabuğu sayılabilir. İşte tüm bu parametreler enerji etkin bina tasarımında birbiriyle
bağlantılı parametreler olup, binanın yenilenebilir enerji kaynaklarından optimum yararlanmasını
sağlayacak şekilde ilişkilendirilmelidir. Binalarda enerji tüketimini minimize etmek ve çevresel
sıkıntıları azaltmak amacıyla, Avrupa Birliği ülkelerinden başlamak üzere yaygınlaşan Binalarda Enerji
Performansı Yönetmeliği kapsamında, çeşitli standartlar ve ilgili düzenlemeler ile sıfır enerjili bina
tasarımlarının oluşturulması söz konusudur. Bu çalışmada akıllı binalar tanıtılıp, enerji etkin bina
tasarımında dikkat edilmesi gereken hususlar tartışılarak, akıllı bina sistemlerine örnekler verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Akıllı Bina, Enerji Etkin Bina Tasarımı, Enerji Verimliliği
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TÜRKİYE’DE SEKTÖREL BAZDA ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ
UYGULAMALARININ ENERJİ VERİMLİLİĞİNE ETKİLERİ
Özgül Koçak
Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Enerji Sistemleri Mühendisliği
ozgulkocak93@gmail.com
Muharrem Eyidoğan
Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği
muharrem_eyidogan@hotmail.com
Durmuş Kaya
Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği
durmuskaya@hotmail.com
Özet
Azalan enerji kaynakları ve mevcut enerji kaynaklarının etkin kullanılamaması enerji yönetimi ile
birlikte enerji verimliliği kavramını önemli bir boyuta taşımaktadır. Enerji Yönetimi ürün kalitesinden,
konfordan ve çevresel koşullardan ödün vermeden tüketilen enerjinin etkin bir biçimde kullanılmasını
sağlamaya yönelik oluşturulan organize faaliyetler bütünüdür. İşletmelerde Enerji Yönetim Sistemi’nin
kurulması için sistemin gerektirdiği faaliyetleri uygulamak, yönetmek ve bu faaliyetlerin
sürdürülebilirliğini sağlamak gerekmektedir. Bu çalışmada, tekstil, demir-çelik ve gıda sektörlerinde
Enerji Yönetim Sistemi’nin kurulması, uygulanması ve enerji verimliliğine olan etkileri ele alınmıştır.
Enerji Yönetim Sistemi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin işletmeye olan faydaları ve enerji
performansına olan pozitif etkileri incelenmiştir. Tekstil, demir-çelik ve gıda sektörlerinde faaliyet
gösteren endüstriyel kuruluşlarda gerçekleştirilen projelerin kuruluşa getirileri hakkında
değerlendirmeler ve analizler yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Enerji yönetim sistemi, enerji verimliliği, enerji kaynakları
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ÜÇ FAZLI ENDÜSTRİYEL UYGULAMALAR İÇİN YARIM H-KÖPRÜ MODÜLLÜ
ÇOK SEVİYELİ EVİRİCİ YAPISININ SİMÜLASYONU
Ersoy BEŞER
Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü
ebeser@kocaeli.edu.tr
Esra KANDEMİR BEŞER
Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü
esrakandemir@kocaeli.edu.tr
Özet
Bu çalışmada, üç fazlı endüstriyel uygulamalar için geliştirilen yeni bir üç fazlı çok seviyeli evirici yapısı
önerilmektedir. Önerilen evirici yarım H-köprü modüllerden oluşmaktadır. Modüller iki adet yarı iletken
anahtarlama elemanı ve bir adet doğru akım kaynağından meydana gelmektedir. Faz başına modül
sayısının arttırılması ile evirici çıkış geriliminin seviye sayısı artmakta ve gerilimin formu sinüsoidal
olmaktadır. Bu durum çıkış gerilimindeki Toplam Harmonik Bozunumu (THB) değerini azaltmaktadır.
Yapılan çalışmada ilk olarak evirici yapısı tanıtılarak anahtarlama mantığı anlatılmıştır. Simülasyon
çalışmaları gerçekleştirilerek sonuçlarına yer verilmiştir. Farklı seviyeler için çıkış gerilimindeki THB
değerleri elde edilmiştir. Klasik Uzay Vektör Modülasyonlu (UVM) ve Darbe Genişlik Modülasyonlu
(DGM) eviricilerde akım harmoniği düşük olmakla beraber gerilim harmonikleri yüksektir. Ancak
önerilen eviricinin hem akım hem de gerilim harmonikleri düşük olmaktadır. Klasik UVM ve DGM
eviricilerde anahtarlama elemanları üzerindeki gerilim stresleri (dv/dt) yüksek olmaktadır. Tasarlanan
evirici seri bağlı modüllerden oluştuğundan ve çıkış gerilimi seviyeli olarak üretildiğinden anahtarlar
üzerindeki dv/dt değerleri düşük olmaktadır. Önerilen eviricinin bir diğer üstünlüğü literatürdeki multilevel eviriciler ile karşılaştırıldığında anahtar sayısı avantajı bulunmasıdır. Çok seviyeli evirici yapısı,
motor sürücüleri, aktif filtre, dinamik kompanzasyon, dinamik gerilim düzenleyici, gerilim çökmesi
kompanzatörü gibi uygulamalar için elverişlidir.
Anahtar Kelimeler: Çok seviyeli evirici, toplam harmonik bozunumu, H-Köprü, evirici,
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ÜÇ FAZLI ÇOK SEVİYELİ EVİRİCİ YAPILI SÜREKLİ MIKNATISLI SENKRON
MOTORUN V/F KONTROLÜNÜN SİMÜLASYONU
Esra KANDEMİR BEŞER
Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü
esrakandemir@kocaeli.edu.tr
Ersoy BEŞER
Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü
ebeser@kocaeli.edu.tr
Özet
Bu makalede, Sürekli Mıknatıslı Senkron Motorun (SMSM) V/f kontrolünün simülasyonu yapılmıştır.
V/f kontrolünü gerçekleştiren motor sürücüsü çok seviyeli evirici yapısı ile tasarlanmıştır. İlk olarak üç
fazlı eviricinin yapısı tanıtılarak anahtarlama stratejisi anlatılmıştır. SMSM’nin matematiksel
formüllerine yer verilerek motor modeli oluşturulmuştur. Motor modeli ile birlikte evirici modeli
simülasyon programında tasarlanarak birlikte çalıştırılmış ve simülasyon sonuçlarına yer verilmiştir.
Sargı akımı, sargı gerilimi ve faz arası gerilim üzerindeki Toplam Harmonik Bozunumu (THB) değerleri
hesaplanmıştır. SMSM klasik üç fazlı evirici yapıları ile kontrol edildiğinde akım harmoniklerinin düşük
olmasına rağmen gerilim harmonikleri yüksek olmaktadır. Bunu önlemek amacıyla evirici çıkışına filtre
konulmaktadır. Bu çalışmada kullanılan evirici çok seviyeli gerilim çıkışına sahip olduğu için gerilim
formu sinüsoidal olmakta ve akım harmoniğinin yanında gerilim harmonikleri de düşük olmaktadır.
Ayrıca, klasik eviriciler ile karşılaştırıldığında anahtarlama frekansı daha düşüktür. Simülasyon
sonuçları incelendiğinde kullanılan çok seviyeli eviricinin yüksek gerilimli ve sinüsoidal makinalar için
uygun olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sürekli mıknatıslı senkron motor, V/f kontrol, Çok seviyeli evirici, Toplam
harmonik bozunumu
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TOPOLOGY OPTİMİZATİON OF BATTERY MOUNTİNG BRACKET İN A FULL
ELECTRİC VEHİCLE
Onur Serin
Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği
serinonur@gmail.com
Abdulkadir CENGİZ
Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği
akcengiz@kocaeli.edu.tr
Özet
Limited resources of fossil fuels which are benefitted as conventional fuel sources are on agenda of
contemporary scientific world since they produce pollutants such as CO2 and NOx during burning along
with harming the environment irreversibly during their extraction processes. Hence, both to reduce
emissions and dependency on oil, interest towards advanced vehicle technologies has increased severely
over the past decade. One of the best ways of answering oil reduction in case of energizing vehicles is
usage of full electrified vehicles. Rise of the number of battery electric vehicles (BEVs) on the road
brought matters such as concerns over their security (i.e. battery chemistry stability and mechanical
endurance of the pack itself) to the table. Aside from the importance of battery chemistry stabilization,
mechanical safety of a full electric vehicle battery is crucial. A battery pack should be capable of holding
its physical integrity even during an accident and this notion brings an additional significance to battery
pack mounting brackets. So, the aim of this research is to examine behavior of a bracket, which is used
for battery pack installation, under load and observe possible mechanical failure states and enhancing
bracket structure via topology optimization method. For conducting topology optimization method for
this research, engineering simulation and analysis program ANSYS is used.
Anahtar Kelimeler: Automotive, battery electric vehicles, design, topology optimization
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YARI RÖMORK ŞASİSİNİN YORULMA DAYANIMINDA KULLANILAN BİR
HİDROLİK TEST SİSTEMİ SONUÇLARININ GERÇEK YOL VERİLERİ İLE
BİLGİSAYAR DESTEKLİ KARŞILAŞTIRILMASI
Ensar KÜTÜK
Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İmalat Mühendisliği
ensar.kutuk1@ogr.sakarya.edu.tr
Mehmet ÇALIŞKAN
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü
caliskan@subu.edu.tr
Aykut BAYRAM
Tırsan Treyler San. Tic. A.Ş
aykut.bayram@tirsan.com
Özet
Bu çalışma kapsamında, yeni geliştirilen bir tenteli perdeli yarı römork aracın şasisinde oluşabilecek
yorulma hasarları, hedef pazarın kullanım koşullarına göre önceden belirlenmesi için uygulanan farklı
iki yöntemin birbiri ile tutarlıkları karşılaştırılmıştır. Çalışmada kullanılan bilgisayar destekli tasarım ve
mühendislik programları ile test maliyetinin azaltılması hedeflenmiştir. Sanal ortamda bilgisayar
destekli tasarımı (CAD) (Catia) gerçekleştirilen yarı römork taşıt, bilgisayar destekli mühendislik (CAE)
araçlarından (Ansys) yararlanılarak uygun kullanım senaryolarında simüle edilmiştir ve yorulma
açısından incelenmesi gereken kritik noktalar belirlenmiştir. Kritik noktalara yerleştirilen
gerilimölçerler ile yarı römork kullanım koşulları olan, boş, yarım yüklü ve tam yüklü olarak TIRSAN
test güzergâhlarından seçilen yol koşullarında veril toplanmıştır. Veri toplama çalışmaları Dewesoft veri
toplama sistemi ile gerçekleştirilmiştir. Toplanan veriler nCode Glyphworks yazılımı ile hasarlı
sinyallerden temizlenmiştir. Hasarlı sinyallerin temizlenmesi ile nCode Design Life yazılımı ile eş değer
hasar hesabı yapılmıştır. nCode Design Life yazılımında her bir kritik nokta ve her bir senaryo için hasar
oranları, tekrar sayıları ve hasar oluşabilecek km değerleri belirlenmiştir. Test düzeneğinde kullanılmak
üzere, nCode DesignLife yazılımında hasar hesabı yapılan sinyaller hızlandırılmış deplasman
sinyallerine dönüştürülmüştür. Hızlandırılmış deplasman verileri servo valfli hidrolik test sisteminde
şasi kuyruk bölgesinden araca uygulanmıştır. Yol testinde veri toplanan kritik noktalardan hidrolik test
sistemindeki test sırasında da veri toplanarak korelasyon yapılmıştır. Yapılan korelasyon ile araç
kullanım ömrüne eş değer tekrar sayısı hesaplanarak, bu süre boyunca yarı römork şasisi hidrolik test
sisteminde hızlandırılmış dayanım testine tabii tutulmuştur ve çıkan sonuçlar yol verileri ile
karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Semi treyler, Yarı römork, Yorulma, Hidrolik test ekipmanı, Yol verileri,
Glyphworks, DesignLife
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DP600 ÇELİKLERİN SAYISAL ANALİZ YÖNTEMİ KULLANILARAK GERİ
ESNEMEDAVRANIŞININ U BÜKÜM YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
Metin İbrahim Karadağ
Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
metinibrkaradag@gmail.com
Nuri Şen
Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
nurisen@duzce.edu.tr
Özet
Bu çalışmada, mükemmel enerji absorbe etme, hafiflik ve yüksek mukavemet gibi üstün özeliklerinden
dolayı otomotiv üreticilerinin ve savunma sanayi firmalarının ilgisini çekmektedir. Bu mükemmel
özelliklerinden dolayı yüksek mukavemetli çeliklerin kullanım alanı ve oranı her geçen gün artmaktadır.
Bu üstün özelliklerin yanında dezavantaj olarak görülen ve üzerinde çalışılması gereken bir konuda
malzeme şekillendirildikten sonra yaşanan geri esneme olayıdır. Bu çalışmada, yüksek mukavemetli
çeliklerden olan DP600 sac malzeme oda şartlarında hem sayısal analiz hem de deneysel yöntemle
çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Sanal ortam deneyleri gerçek ortam deneyleriyle karşılaştırılmıştır. Sanal
ortam deneylerinde kullanılan akma noktası, çekme dayanımı, % uzama değerleri için çekme
testlerinden elde edilmiştir. Çalışmada kullanılan malzeme 1 mm kalınlıkta ve 38x130 mm ölçülerindeki
sac numune U kalıpta büküm yapılarak şekillendirilmiştir. Hem sanal ortam hem de gerçek ortam deney
sonuçları %.... (çalışmalar devam etmekte sunuma yetişecektir) oranında benzer çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Metal Forming, springback, high strength steels, simufact, DP600
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YARI RÖMORK ARKA KORUMA DONANIMI BİLGİSAYAR DESTEKLİ
ÇARPIŞMA ANALİZİ VE TESTİ
Aykut Bayram
Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Otomotiv Mühendisliği
aykut.bayram@ogr.sakarya.edu.tr
Mehmet Çalışkan
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi
caliskan@subu.edu.tr

Makine Mühendisliği Bölümü

Ensar Kütük
Tırsan Treyler San. Tic. A.Ş.
ensar.kutuk@tirsan.com
Özet
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) trafik kaza istatistik değerleri incelendiğinde; her sene toplamda 1
milyondan fazla kaza olduğu ve bunların yaklaşık %15’inin ölümlü veya yaralanmalı kaza şeklinde
gerçekleştiği görülmektedir. Ölümlü kazaların azaltılması için araçlar üzerinde regülasyon ile bazı
koruyucu ekipmanların kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Ağır ticari araçların önünde, arkasında ve
yanında farklı özellikli koruyucuların kullanılması zorunludur. Aracın yanlarında daha ince yan koruma
panelleri (Side Protection Panels) kullanılırken, arkasında çok daha dayanıklı Arka Koruma
Donanımlarının (RUPD - Rear under-run protection device) kullanımı zorunludur. Bu çalışmanın amacı
arkadan çarpma tipi kazaların yol açtığı ölümcül trafik kazalarında, çarpma kuvvetlerinin çarpan araca
etkisini azaltan bir darbe sönümleyici tampon mekanizmasının tasarlanarak arkadan çarpmalarda oluşan
enerji miktarının belirlenmesi ve sönümlenmesi gereken enerjinin ne kadarının tampon mekanizması ya
da sönümleme malzemesi tarafından karşılanabileceğinin belirlenmesidir. Bu çalışma kapsamında
yapılan tasarımda farklı yoğunluklara sahip metal köpük numuneler kullanılmıştır. İlk olarak çarpışma
sırasında ortaya çıkan enerji ve bu enerjinin ne kadarının otomobil veya treyler tarafından alındığını
anlamak üzere dinamik analiz yazılımı ile simülasyonlar yapılmıştır. Bu simülasyonlar için ortalama
otomobil kütlesine sahip temsili yük ve yarı römork arka bölgesi modeli kullanılmıştır. Simülasyon
sonuçlarının elde edilmesinin ardından fiziksel test aşamasına geçişmiştir. Fiziksel testler sırasında
gerçekçi sonuçlar alabilmek için aracın kuyruk bölgesinin kesiti kullanılmıştır.Metal köpüğün entegre
edildiği RUPD ve şasi - RUPD bağlantı bölgesi için önce temsili yük asılı sarkaç sistemi ile çarpışma
testleri gerçekleştirilerek simülasyon test korelasyonu sağlanmıştır. Daha sonra yarı römork arka
koruma dayanımı regülasyonu olan ECE R58 regulasyonuna uygunluk testleri gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Semi treyler, Yarı römork, Arka koruma donanımı, RUPD, Sönümleme, Çarpışma
Analizi, Çarpışma testi, Sarkaç çarpışma testi,Metal köpük
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ELEKTROSPİNNİNG ÜRETİMİ İLE FARKLI KOL UZUNLUKLARINA SAHİP
YILDIZ POLİMER KULLANIMININ MEKANİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ
VE KARAKTERİZASYONU
Erdı̇ Buluş
Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Polimer Bilimi ve Teknolojisi
erdibulus@arel.edu.tr
Yeşim Müge Şahin
İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği
ymugesahin@arel.edu.tr
Erdinç Doğancı
Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Myo Kimya
edoganci@kocaeli.edu.tr
Merve Dandan Doğancı
Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Myo Kimya
merve.doganci@kocaeli.edu.tr
Gülseren Sakarya
İstanbul Üniversitesi AUZEF Acil Yardım ve Afet Yönetimi
sakaryagulseren1@gmail.com
Özet
Birkaç lineer polimer zincirinin merkez çekirdeğe bağlı olan dallanmış yapısı olarak bilinen yıldız
polimerler mekanik mukavemetin iyileştirilmesini sağlamaktadır. Polikaprolakton (PCL), biyouyumlu
ve biyobozunur mekanik özellikleri iyi olan sentetik bir polimerdir. Kemik ve kıkırdak onarımı için
potansiyel uygulamaları olan biyolojik olarak emilebilirdir. Bu çalışmada farklı kol uzunluklarına sahip
yıldız polimerler %10’luk PCL polimer çözeltisine takviye edilecek olup, elektrospinning yöntemi ile
malzeme üretimi sağlanacaktır. Üretilen malzemenin yapısal (Fourier Dönüşümlü Kızılötesi
Spektroskopisi (FTIR)), mekanik (Çekme), termal (Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC)) ve
morfolojik (Alan Emisyon Tabancalı Taramalı Elektron Mikroskobu (FEGSEM)) karakterizasyon
çalışmaları yapılacaktır. Elde edilen değerlere ışığında başlıca biyomedikal ve doku mühendisliği
uygulamalarında kullanılması hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yıldız polimer, polikaprolakton, elektrospinning, mekanik mukavemet,
biyomedikal, doku mühendisliği
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WAG/RİJ SIÇANLARDA NEONATAL DÖNEMDE UYGULANAN KAFEİNİN
HİPOKAMPÜS VE SEREBELLUM BÖLGELERİNDE MEYDANA GETİRDİĞİ
ETKİLERİN FT-IR SPEKTROSKOPİSİYLE İNCELENMESİ
Didem Şentürk
Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji
didemmsenturkk@gmail.com
Sevgi Türker Kaya
Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji
sevgitrkr@gmail.com
Gül İlbay
Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji
gilbay@kocaeli.edu.tr
Özet
Giriş ve amaç: Kafein (1,3,7-trimetilksantin), kahve ve kakao çekirdekleri, çay yaprakları gibi çeşitli
bitkilerde bulunan alkaloiddir. Dünyada en çok tüketilen psikoaktif maddelerden biri olan kafeinin
uyanıklık, dikkat ve hafıza gibi nörolojik işlevleri değiştirdiği bilinmektedir. Merkezi sinir sistemini
uyarıcı bu etkilerinden dolayı neonatal dönemde kafein alınımının ilerde epileptik nöbet ve epilepsi
oluşumuna neden olabildiğini destekleyen çalışmalar bulunsa da bu etkilerin altında yatan mekanizmalar
açıklığa kavuşturulamamıştır. Bu bağlamda, konuya biyofiziksel yaklaşım getirmek amacı ile çalışmada
neonatal dönemde kafein uygulamasının Wistar Albino Glaxo from Rijswijk (WAG/Rij) sıçanların
hipokampüs ve serebellum beyin bölgelerinde meydana getirdiği moleküler değişiklikleri karşılaştırmalı
olarak Fourier Dönüşüm Kızılötesi (FT-IR) spektroskopisi yöntemiyle incelendi. Yöntem: 7-11. günler
arasında intraperitoneal olarak 20 mg/kg kafein uygulanmış ve uygulanmamış WAG/Rij sıçanların
hipokampüs ve serebellum beyin bölgeleri Fourier Dönüşüm Kızılötesi (FT-IR) spektroskopisi ile
incelendi. Spektroskopik verilerle lipit ve protein içeriği, lipit akışkanlığı, düzeni ve lipit paketleme
parametrelerindeki değişmeler değerlendirildi. Bulgular ve Sonuç: Elde edilen bulgulara göre olefinik
band alanının kafein hipokampüsde artmaya serebellumda azalmaya neden olması lipid peroksidasyon
ürünlerinde farklılıkları ortaya koydu. CH2 asimetrik ve simetrik band alanlarında hipokampüsdeki artış
lipit miktarında artmayı, serebellumdaki azalış ise lipit miktarında azalmayı işaret etti. Proteinden
kaynaklı Amid I ve II bant alanlarının hipokampüsde artması ve serebellumda azalması ise protein
miktarında hipokampüsde artarken serebellumda azalma bilgisini verdi. Diğer taraftan her iki beyin
bölgesinde CH2 asimetrik bandının frekans değerinin değişmemesi kafeninin bu bölgelerde lipit
düzeninde herhangi bir değişikliğe neden olmadığı bulgusunu verdi. Hipokampüsde CH2 asimetrik
bandının genişliğinin yine aynı şekilde değişmemesi fakat serebellumda artması, kafeninin serebellumda
zar akışkanlığını arttırıcı etkisini ortaya koydu. PO-2 simetrik frekansının hipokampüsde düşük
değerlere kayıp, serebellum farklılık oluşturmaması kafein uygulaması ile hipokampüsde zar lipitlerinin
paketlenmesinin değiştiği anlamına gelmektedir. Elde edilen tüm bu sonuçlar kafeinin beynin farklı
bölgelerinde farklı moleküler değişikliklere neden olduğu ve epilepsi etkisinin uyarılabilirliğini
etkileyebileceği bulgusunu vermektedir.
Anahtar Kelimeler: Kafein, Beyin, Hipokampüs, Serebellum, FT-IR, Epilepsi
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YARI RÖMORK SÜSPANSİYON BASINCI DEĞİŞİMİNDEN DİNGİL YER
DEĞİŞTİRME VERİLERİNİN ELDE EDİLMESİ İÇİN MATEMATİKSEL MODEL
OLUŞTURULMASI
Selçuk YAZICI
Tırsan Treyler San. Tic. A.Ş
selcuk.yazici@tirsan.com
Aslı SOYTÜRK
Tırsan Treyler San. Tic. A.Ş
asli.soyturk@tirsan.com
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Tırsan Treyler San. Tic. A.Ş
aykut.bayram@tirsan.com
Özet
Yarı römorklar, çeken bir araç veya dollye bağlanmak için tasarlanmış ve bu araçlara önemli bir düşey
yük transfer eden iki veya daha fazla dingile sahip araçlardır. Yarı römorklar karayolları yönetmeliğine
göre O sınıfı olarak adlandırılırlar. Yarı römorklar azami kütlesine O1, O2, O3, O4 olarak
sınıflandırılırken, taşınan yüke göre ise farklı isimler ile sınıflandırılırlar. Yarı römorklar çoğunlukla
havalı süspansiyonlu olmak ile birlikte, taşıma kapasitesinin artışı ile hidrolik süspansiyonlu olarak da
tasarlanmaktadır. Havalı süspansiyonlu yarı römorklarda kullanılması, maliyet, tepki süresi, depolama
kolaylığı açısından daha avantajlıdır. Bu çalışma kapsamında yarı römork araçtan, önceden belirlenmiş
TIRSAN test güzergahında boş, yarı yüklü ve tam yüklü olmak üzere ve her bir durum için toplamda üç
tur gerçekleştirilerek veri toplanmıştır. Test öncesinde yarı römork havalı süspansiyon yastıklarında altı
adet basınç sensörü, her bir dingilin sağ ve sol ekseninde olmak üzere altı adet ivmeölçer, bir adet
kingpin üzerine ivme ölçer, hız ve konum kaydı için bir adet GPS sensörü araç üzerine yerleştirilmiştir.
Bu çalışma kapsamında veri toplama için Dewesoft veri toplama sistemi kullanılmıştır. Toplanan veriler
nCode Glypworks yazılımında hasarlı sinyallerin temizlenmesi işlemi ile proses edilmiştir. Dingil sağ
ve sol eksenlerinden alınan ivme verileri integrasyon işlemi ile deplasman verilerine dönüştürülmüştür.
Daha sonra dingile ait kinematik model oluşturularak, her bir hava yastığından alınan basınç verileri ile
aks yer değiştirme verileri karşılaştırılmıştır. Bu çalışma sonucunda yarı römorkun süspansiyon hava
yastığı basınç verilerinden dingil yer değiştirme verilerinin elde edilmesi için bir matematiksel model
oluşturulmuştur. Bu model ile yarı römork süspansiyon hava yastığı basıncını sürekli kayıt altına alan
süspansiyon kontrol ünitesi verileri ile, yarı römork kullanımının herhangi bir döneminde kontrol
ünitesinden çekilerek dingil yer değiştirmeleri dolayısı ile aracın kullanım koşullarının belirlenmesine
olanak tanınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Semi treyler, Yarı römork, Yarı römork süspansiyon kontrol ünitesi, Süspansiyon
basınç, Dingil yer değiştirme, Matematiksel model
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TREYLER ARKA YÜKLEME OPERASYONUN GERİLME DAĞILIMINA
ETKİSİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ
Selçuk YAZICI
Tırsan Treyler San. Tic. A.Ş
selcuk.yazici@tirsan.com
Aslı SOYTÜRK
Tırsan Treyler San. Tic. A.Ş
asli.soyturk@tirsan.com
Ensar KÜTÜK
Tırsan Treyler San. Tic. A.Ş
ensar.kutuk@tirsan.com
Aykut BAYRAM
Tırsan Treyler San. Tic. A.Ş
aykut.bayram@tirsan.com
Özet
Yarı römorkler (semi-treyler), bir motorlu araç tarafından çekilerek farklı tiplerdeki yüklerin
karayollarında taşınmasını sağlayan araçlardır. Semi-treylerlerde kum, kireç, çimento gibi granüllü
ürünler, sebze, meyve, dondurulmuş gıda, sıvı ürünler, iş makineleri, tank, uçak kanadı, uçak gövdesi
gibi pek çok ürün taşınmaktadır. Semi- treylerler taşıdıkları yüklere göre sınıflandırılırlar. Granüllü ürün
taşıyan semi- treylerler silo, sıvı taşıyanlar tanker, özel yük taşıyan (tek parça, yüksek hacimli ve yüksek
ağırlığa sahip.) lowbed, sebze meyve ve dondurulmuş gıda taşıyanlar frigorifik, yoğun olarak paletli yük
taşıyanlar ise perdeli tip semi-treylerdir. Frigorifik ve kutu tipi araçlarda yan ve üst yükleme
yapılamadığı için tüm yüklemeler arka yükleme ile yapılmaktadır. Bu çalışmada arka yükleme
operasyonunda yarı römork kuyruk çökmesinin şasi gerilme dağılımına etkisi incelenmiştir. Çalışma
kapsamında yarı römorka arkadan forklift ile yükleme yapılmıştır. Çalışma iki farklı durum için
gerçekleştirilmiştir. Birinci durumda treyler kuyruk bölgesinde herhangi bir destek komponent
bulunmamaktadır. İkinci durumda ise treyler kuyruk bölgesinde, kuyruk çökmesini azaltıcı etkisi
bulunan, arka mekanik ayak komponenti bulunmaktadır. Her iki durum için forklift ön dingil yükü 7,2
ton olarak yüklenerek, yarı römorka arkadan yükleme senaryosunu gerçekleştirmek üzere, yüklenmiştir.
Bu yükleme sırasında kritik noktalara uygulanan strain sensörleri ile gerilme ölçümü yapılmıştır.
Gerilme ölçümleri nCode Glypworks yazılımı ile hasarlı sinyaller temizlenerek, eşdeğer gerilme
değerleri hesaplanmıştır. Hesaplanan gerilme değerleri ile kritik noktaların hasar oranları ve bu yükleme
koşullarındaki tekrar sayıları hesaplanmıştır. Bu çalışma sonucunda yarı römork arka yükleme
operasyonu sırasında oluşan gerilme dağılımına arka mekanik ayak komponentinin etkisi ve oluşan bu
gerilme dağılımı değişiminin yarı römork ömrüne etkisi tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Semi treyler, Yarı römork, Arka yükleme operasyonu, Arka mekanik ayak,
Gerilme dağılımı, Yarı römork hasar analizi, Yorulma analizi

111

N-[(1Z, 2E)-2-(HYDROXYİMİNO)-1-(4-METHYLPHENYL)
ETHYLİDENE]PYRİMİDİN-2-AMİNE BİLEŞİĞİNİN CU(II) VE Nİ(II)
KOMPLEKSLERİNİN YAPILARININ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN
İNCELENMESİ
Tufan TOPAL
Pamukkale Üniversitesi Fen edebiyat Fakültesi Kimya
tufantopal@hotmail.com
Özet
Koordinasyon bileşikleri merkezde bir atom veya iyon içeren (genellikle metal) ve değişik molekül
gruplarının bu metali çepeçevre sardığı bileşiklerdir. Koordinasyon bileşikleri içerisinde oksimlerle
yapılan kompleksler ayrı bir önem taşır. Oksim ismi oksi-imin (R1R2 C=NOH) adının kısaltılması ile
ortaya çıkmıştır. Oksimler, metal atomuna C=N bağının azotundan ve orto pozisyonundaki bağ
yapmayan elektron çiftine sahip oksijen, azot veya sülfür atomlarından bağlanabiIir. Oksim
kompleksleri, farmakolojik ve fizyolojik olarak spesifik aktivitelere sahiptir. Bu bileşikler hastalık
tedavisi, biyokimyasal reaksiyonlar ve biyolojik düzenleyiciler gibi birçok alanda uygulama alanı
olması nedeniyle çok fazla ilgi çekmektedir. Ayrıca elektrik ve elektronik teknolojisinde önemi git gide
artmaktadır. Yarı iletken malzemelerin özellikleri incelenerek bilgisayar iç yapısı ve iletim hızı
anlamında büyük gelişmeler yaşanmaktadır. Bu çalışmada nitrozolama yoluyla elde edilen İzonitrosop-Metilasetofenon elde edilmiştir daha sonra bu çıkış maddesine 2-Aminopyrimidine eklenerek ligand
elde edilmiştir. Daha sonra bu bileşiğe Cu(II) ve Ni(II) tuzları ilave edilerek kompleksleri hazırlanmış
ve yapıları karakterize edilerek sıcaklığa bağlı elektriksel özellikleri incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Oksim, pirimidin, bakır ve nikel kompleks
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TRAFİKTEKİ İŞ KAZALARININ MALİYET ANALİZİ VE ALINMASI GEREKEN
TEDBİRLER
MUSTAFA SOYLU
Kocaeli Üniversitesi FEN BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
m.m.soylu@hotmail.com
Özet
Çalışan sağlığı, refahı ve güvenliği çalışma hayatının bir parçası olup işverenlerin, çalışan sağlığı ve
vücut bütünlüğü için yapılan iş esnasında gerekli emniyet tedbirlerini sağlaması veya sağlatması
vazgeçilemez bir kuraldır. Türkiye’de meydana gelen trafik kazları gün geçtikçe artmaktadır. Emniyet
Genel Müdürlüğü verilerine göre; 2019 Şubat ayında saatte 39 kaza meydana geldiği, kazalarda günde
ortalama 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 537 kişinin yaralandığı anlaşılmaktadır. Hızla artan araç sayısı
ve bunun paralelinde artmakta olan trafik yoğunluğu ile bilinçsiz sürücülerin çoğalması trafikteki iş
kazalarının da artmasına neden olmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumunun
verilerine göre; trafikte ki iş kazaları sebebiyle ülkemizde, 2017 yılında 15773 gün iş göremezlik ve 348
çalışan ölümü meydana gelmiştir. Bu çalışmada; 2013 ve 2017 yıllarına ait kazadan az önceki zamanda
sigortalının yürüttüğü özel faaliyet olan ve meydana gelen kazalarda en yüksek ölüm oranına sahip
trafikteki iş kazalarının kaza günü çalışır, kaza günü iş göremez ve ölüm sayıları incelemiştir. Kaza
sayıları ile ilgili geçmiş 5 yıllık veriler değerlendirildiğinde, kaza sayılarında giderek bir artışın olduğu
ve yıllara göre kaza sayıları arasında kuvvetli bir kolerasyon (r=0.88) tespit edilmiştir. Ayrıca, meydana
gelen kazalar nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumunun yapmış olduğu maddi
yardımlar neticesinde oluşan maliyetler hesaplanmıştır. Gerekli emniyet tedbirleri alınmadığı takdirde
gelecek yıllarda da bir artış olacağı tahmin edilmektedir. İş yaşamında meydana gelen kazalar çalışana,
çalışan yakınlarına, iş verene ve ekonomimize zarar vermeye devam etmektedir. Alınabilecek tedbirler;
oluşabilecek kazaları önlenmekle kalmayıp ülke ekonomisine yüksek oranda katkı sağlayacaktır.
Çalışma kapsamında, meydana gelen trafikteki iş kazalarının önlenmesi için işverenler ve çalışanlar
tarafından alınması gereken emniyet tedbirleri belirlenmiştir. Ayrıca; çalışanlara trafik bilincinin
arttırılması, olası meydana gelebilecek kazaların önlenmesi ve kaza esnasında yapılması gereken
kurallar ile ilgili bilgiler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Trafikteki iş kazaları, iş kazaları istatistikleri, trafik bilinci
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MİKRODALGA DESTEKLİ POLİOL YÖNTEMİ İLE PD-CO/C KATALİZÖRÜNÜN
SENTEZİ
Elvin Ecem BEKLER
Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği
beklerelvin@gmail.com
Ayşe Nilgün AKIN
Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği
akinn@kocaeli.edu.tr
Özet
Yakıt hücreleri kimyasal enerjinin yüksek verimle elektrik üretebilmesi için ümit verici bir teknolojidir.
Doğrudan bor hidrür yakıt pilleri (DBFC) ise yüksek elektrokimyasal aktivite, açık devre potansiyeli,
enerji depolama kapasitesi ve ortam sıcaklığında gösterdiği güç performansı sayesinde yakıt pillerinde
öne geçmektedir. Bu noktada, yakıt pilleri için kullanılacak katalizörlerin gelişimi hayati bir rol
oynamaktadır. Soy metaller çeşitli metotlarla geçiş metalleri ile alaşımlanmaktadır. Mikrodalga destekli
poliol metodu, kimya endüstrisinde en güçlü ve sürdürülebilir sentez metotlarından biri olarak kabul
edilmiştir ve atomların verimli kullanımı, gelişmiş sıcaklık sistemi, reaksiyon homojenliği ve aktivasyon
parametrelerinin olası değişikliği nedenleriyle öne çıkmıştır. Bu çalışmada, karbon destekli Pd-Co
alaşım katalizörleri, mikrodalga destekli poliol yöntemiyle sentezlendi. Sentezleme koşullarının ve
Pd:Co'ın molar oranının (1:1, 2:1, 3:1) sentezlenen katalizörlerin kristal yapısı ve kimyasal yapısı
üzerine etkileri incelendi. Sentezlenen katalizörlerin karakterizasyonu X-ışını kırınımı (XRD) ve ICPOES yöntemleri ile belirlendi.
Anahtar Kelimeler: Doğrudan bor hidrür yakıt pili, Pd-Co/C, mikrodalga destekli poliol metodu
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YAKIT KATKISI GLİSERİN KARBONATIN SAFLAŞTIRILMASINDA MEMBRAN
PROSESİNİN UYGULANABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
Nilüfer Hilmioğlu
Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği
niluferh@kocaeli.edu.tr
Nazlı Yenihan Yüzer
Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği
nazliyenihan@gmail.com
Özet
Petrol rezervlerinin azalması, küresel ısınma gibi nedenlerden dolayı yenilenebilir enerji kaynaklarının
geliştirilmesi önemlidir. Günümüzde biyoenerjinin en önemli kaynaklarından biri kükürt içermeyen,
toksik olmayan, biyobozunur yakıt/yakıt katkısı biyodizeldir. Biyodizel üretiminin yan ürünü olan biyo
temelli gliserin toplam biyodizel üretiminin %10’u oranında oluşmaktadır. Gliserinin değerli
kimyasallara dönüştürülmesi konusunda yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Düşük toksisitesi, sudaki
yüksek çözünürlüğü, biyobozunurluğu, pekçok ürünün üretiminde ara madde olarak kullanılması
gliserin karbonatın (GLC) bu değerli ürünlerden biri olmasını sağlar. GLC kozmetikte, eczacılıkta,
lityum iyon pillerinde solvent, yağlama yağı, surfaktan olarak kullanılmaktadır. GLC yakıt/yakıt katkısı
olarak kullanılabilir. Karbonat esterleri temiz yanmayı sağlayarak partikül emisyonunu önemli oranda
azaltır ve solunum hastalıklarını önler. Oksijen içeriği ağ.%33 olan oksijenli bileşiklerin is/kurum
emisyonu yaklaşık sıfırdır. Oksijen içeriği %59 olan GLC motorlarda temiz yanmayı sağlayacaktır.
GLC’ın gliserin ve fosgen gazından üretiminde toksisiteden dolayı, gliserin ve üreden üretiminde yan
ürün amonyağın ayrılması sorunundan dolayı üretim güçtür. Transesterifikasyon ile doğrudan etilen
karbonat veya dimetil karbonat (DMC) ile GLC üretimi mümkündür. Etilen karbonat kullanıldığında
oluşan yan ürün etilen glikolün yüksek kaynama sıcaklığından dolayı ayrılması zordur. Gliserin ve DMC
transesterifikasyonuyla GLC üretiminde DMC yenilenebilir yeşil bir kimyasal olduğundan üretim
çevresel açıdan sürdürülebilir bir uygulamadır. Dimetil karbonattan GLC üretiminde yan ürün metanol
oluşması ve ayrılmasının makul olabileceği bu reaksiyonu cazip kılar. Ancak DMC/Metanol karışımının
klasik ayırma prosesi distilasyonla ayrılması azeotropiden dolayı mümkün değildir. Pervaporasyon
azeotropların ayrılmasında çok az enerji harcayan bir membran prosesidir. Temel belirleyici faktörün
membran olduğu pervaporasyonda membranın seçtiği sıvı bileşen membran üst yüzeyine sorplanır,
membran boyunda difüzlenir, membranın alt yüzeyinden desorplanır. Genellikle membranın seçici
olarak sorpladığı bileşenin ayrılacağı öngörülür. Bu çalışmada GLC üretimi sonrası oluşan metanol ile
DMC’nin pervaporasyonla ayrılabilirliğini incelemek için PVA temelli membranlar hazırlanmış,
karakterize edilmiş, sorpsiyon testleri yapılmıştır. Şişme derecelerinin zamanla değişimi incelenmiş,
pervaporasyonla GLC üretiminde kullanılabilecek membran belirlenmiştir. Bu çalışma Kocaeli
Üniversitesi BAP Proje No:2018 Ar-Ge Membran lab. ile desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Gliserin Karbonat, Yakıt Katkısı, Pervaporasyon.
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KİTOSAN KOMPOZİT KÜRELERİN AMONYUM ADSORBSİYONUNDA
KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
Nazli Yenı̇han Yüzer
Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği
nazliyenihan@gmail.com
Nilüfer Hilmioğlu
Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği
niluferh@kocaeli.edu.tr
Özet
Global bir çevre problemi olan ötrifikasyon olayına neden olabilen amonyak/amonyum endüstriyel atık
sularda yüksek konsantrasyonda bulunmaktadır. Yaşayan organizmalar için temel bir element olan
azotun fazla bulunması sağlık problemlerine neden olmaktadır. Amonyak azotu, nitrat, nitrit gibi azotlu
bileşiklerin kullanımı ötrifikasyona neden olmaktadır. Canlıların yaşamı için temel olan azot ve fosfor
gibi besinlerin fazla olarak bulunması olarak tanımlanan ötrifikasyonun nedeni atık sulardan, tarım
uygulamalarından, topraktaki depolamalardan sızan azotun doğaya salınmasıdır. Ötrifikasyon sonucu
su ekosistemlerinde yüksek miktarlarda yaygın görülen amonyum azotu canlı hayatında toksik etkiye
sahiptir. Amonyum azotunun giderilmesi bu açıdan önemlidir. Amonyum azotu giderme yöntemleri
olarak biyolojik işlem, denitrifikasyon, buhar sıyırma, kimyasal işlem, iyon değişimi, süperkritik su
oksidasyonu, mikro dalga radyasyon gibi teknikler kullanılmıştır. Bu yöntemlerin yanısıra operasyon
kolaylığı, düşük enerji ihtiyacı, maliyetin az olması, güvenilir olması gibi özellikleri ile adsorbsiyon
teknolojisi dikkat çekmektedir. Bu teknolojide ana faktör adsorban malzemesidir. Bu çalışmada kirli
sulardan adsorbsiyonla amonyum giderimi için bir biyopolimer ile doğal bir mineralden oluşan
kompozit bir adsorban geliştirilmiştir. Kitosan yengeç, mürekkep balığı kemiği ve beyaz karides bacağı
gibi kabuklu deniz hayvanlarından üretilen bir biyopolimer olan kitinin alkalin deasetilasyonu ile elde
edilmiş bir polimeridir. Klinoptilolit doğada yaygın olarak bulunan doğal bir zeolit türüdür. Hölandit
grubuna mensup olan çok sık rastlanılan bir zeolit çeşidi olan klinoptilolit, dünya genelinde doğal zeolit
üretiminin %90’ına sahiptir. Bu çalışmada biyopolimer kitosan ile doğal zeolit klinoptilolitten oluşan
kompozit adsorban küreler hazırlanmıştır. Literatürde kitosan ve klinoptilolitin bileşiminden oluşan
kompozit küresel boncukların amonyum adsorbsiyonunda kullanımı görülmemiştir. Kompozit yapıyla
malzemelerin özellikleri birleştirilmiştir. Adsorban miktarının, amonyum çözelti konsantrasyonunun
adsorbsiyon işlemine zamanla olan etkisi incelenmiştir. Adsorplanmış çözeltinin konsantrasyonu formal
titrasyonla belirlenmiştir. Hazırlanan polimerik adsorban kompozit kürelerin amonyak gideriminde
polimerik kürelere göre başarılı olduğu görülmüştür. Kullanılmış adsorbanın gübre olarak
değerlendirilmesi de mümkündür. Bu çalışma Kocaeli Üniversitesi BAP Proje No:2018/091HD ile
desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kitosan, Adsorbsiyon, Amonyum
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METHYLİSOTHİAZOLİNONE’NUN PİSUM SATİVUM (BEZELYE)’DA
SİTOTOKSİK ETKİLERİ
Duygu Aydın
Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji
duyguuaydinn@outlook.com
Özlem Aksoy
Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji
ozlem.aksoy@kocaeli.edu.tr
Burcu Yüksel
Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu
burcu.yuksel@yahoo.com

Tıbbi Laboratuvar

Özet
Methylisothiazolinone (MI) patojenik ve nonpatojenik mikroorganizmaların büyümesini önlemek için
kişisel bakım ürünleri, ev ve endüstriyel ürünlerde koruyucu madde olarak kullanılır. Yüksek dozlarda
kullanımı insanlar üzerinde alerji ve egzama gibi hastalıklara neden olduğu rapor edilmiştir. Bu
çalışmanın amacı, farklı MI konsantrasyonları muamale edilen Pisum sativum (bezelye) tohumlarında,
çimlenmesi sırasında kök uzunluğunu yarıya indiren konsantrasyonun (EC50), mitotik indeksin, mitoz
bölünme sırasında meydana gelen anormalliklerin belirlenmesidir. Belirlenen 0.4 g/L (EC50/2), 0.8 g/L
(EC50) ve 1.6 g/L (EC50x2) MI konsantrasyonları petri kaplarında bulunan 20’şer adet bezelye
tohumuna uygulandı. Kontrol grubunda distile su kullanıldı. Mitotik testler için bitki örneklerinden kök
uçları kesilerek alındı ve Carnoy fiksatifinde (3 alkol: 1 glasial asetik asit) fikse edildi. Daha sonra
%2’lik aseto-orsein ile ezme preparasyonu yapıldı. Her konsantrasyon için 1000 hücre sayılarak mitotik
indeks hesaplandı. Mitotik indeks, kontrol grubunda %20,14 iken en yüksek MI konsantrasyonunda
%4,6 olarak tespit edildi. Uygulanan en yüzsek dozda, kalgın kromozom, anafaz ve metafazda kutup
kayması, interfazda kromatin granülasyonu, mikronükleus ve hayalet (çekirdek içermeyen) hücre
oluşumu gibi anormallikler gözlendi. Sonuç olarak, MI’nın doz miktarı ile orantılı olarak bezelye
bitkisinde kök uzunlukları ve mitotik indekste azalmaya ve çeşitli sitogenetik anormalliklere neden
olduğu tespit edildi. Şampuan, sıvı sabun, ev temizlik malzemeleri gibi günlük hayatımızda sıkça
kullandığımız ürünlerin içerisinde koruyucu olarak bulunan bu maddenin, kanalizasyon suları ile denize
ve toprağa karışıp birikmesi sonucu doğal çevreye üzerinde olumsuz yönde etkili olabileceği
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Pisum sativum, methlisothiazolinone, mitotik indeks, sitotoksik, tohum
çimlenmesi
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YEŞİL ÇAY VE ZENCEFİL BİTKİLERİNİN ANTİOKSİDAN KAPASİTELERİNİN
BELİRLENMESİ
İrem Yılmaz
Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik
irem_ylmz@outlook.com
Recep Taş
Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoteknoloji
rtas@bartin.edu.tr
Özet
Serbest radikaller atomik ya da moleküler orbitallerde bir veya daha fazla ortaklanmamış elektrona sahip
atom ya da moleküllerdir. Serbest oksijen radikalleri normal hücre metabolizması süresince sürekli
olarak üretilmekte ve antioksidan savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilmektedir. Ancak ROS
miktarı arttığında veya antioksidan enzimlerde belirgin bir azalma olduğunda antioksidan savunma
sistemi engellenir ve oksidatif stres oluşur. Oksidatif stres karsinojenezin başlamasında önemli rol
oynayan DNA hasarına, kromozomal sapmalara, tümör süpresör genlerde mutasyonlara, kontrol
edilmeyen hücre bölünmelerine, genomik kararsızlıklara neden olarak tümör gelişimine yol açmaktadır.
Canlı hücrelerde bulunan protein, lipid, karbohidrat ve DNA gibi okside olabilecek maddelerin
oksidasyonunu önleyen veya geciktirebilen maddeler antioksidanlar olarak adlandırılırlar.
Antioksidanlar, hem doğrudan hem de dolaylı olarak ilaçların, karsinojenlerin ve toksik radikal
reaksiyonların oluşması istenmeyen etkilerine karşıhücreleri koruyan maddelerdir. Kontrol
mekanizmasının esas amacı serbest radikallerin aşırı üretilmesini önlemek, aynı zamanda da zarar
görmemiş olan komşu hücreleri korumaktır. Amaç olarak yapdığımız araştırmada kullanılan yeşil çay
ve zencefil bitkilerinin antioksidan kapasitelerinin yüksek çıkması dahilinde yaraların daha hızlı
iyileşmesi ve vücudun belli bölgelerinde oluşabilecek yağ bezelerine karşı önleyici ve küçültücü bir etki
oluşturması hedeflemiştir. Tekrar ettiğimiz deneyler sonucunda bu bitkilerin antioksidan kapasitelerinin
istediğimiz gibi yüksek sonuç vermeleri amaçlarımıza ışık tutmuş olup ileriki zamanlarda yapılacak
araştırmalar sonucunda yaraların hızlı iyileşmesi ve yağ bezlerine karşı önleyici etki gösterecek ilaç ve
krem benzeri ürünlerin yapılması için uygun bir zemin ve veri hazırlanmış olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Antioksidan, zencefil, yeşil çay, oksidatif stres
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AISI P20 ÇELİĞİNİN TUNGSTEN KARBÜR TAKIMLARLA
TORNALANMASINDA YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE KESME SICAKLIĞININ
ARAŞTIRILMASI
Fuat Kara
Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği
fuatkara@duzce.edu.tr
Onur ÖZBEK
Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
onurozbek@duzce.edu.tr
Nursel ALTAN ÖZBEK
Düzce Üniversitesi Cumayeri MYO Makine ve Metal Teknolojileri
nurselaltan@duzce.edu.tr
Özet
Sunulan bu çalışmada, AISI P20 plasik kalıp çeliğinin kaplamalı tungsten karbür kesici takımlarla
tornalanmasında kesme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü (Ra ve Rz) ve kesme bölgesinde oluşan
kesme sıcaklığı (Ct) üzerine etkileri araştırılmıştır. Deneyler; iki farklı kaplama türünde kaplanmış
tungsten karbür kesici takım (CVD - MT TiCN / TiC / Al2O3 / TiN) ve PVD (TiAlN), üç farklı kesme
hızı (100, 150, 200 m/dak), üç farklı ilerleme hızı (0,1, 0,15, 0,2 mm/dev) ve sabit kesme derinliği (1
mm) kullanılarak Taguchi L18 deney tasarımına göre gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda AISI P20
kalıp çeliğinin tornalanmasında kesme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü ve kesme sıcaklığı
üzerindeki etki seviyeleri ve optimum kesme parametreleri belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: AISI P20, CVD, PVD, Yüzey pürüzlülüğü, Kesme sıcaklığı
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MN2RHSİ HEUSLER ALAŞIMININ MANYETİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE
TEORİK BİR İNCELEME
Ayşe Duran
Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Teknik Bilimler MYO Elektronik ve Otomasyon Bölümü
ayse.duran@dpu.edu.tr
Özet
Cu2MnAl tipi yapıya sahip Mn2RhSi Heusler alaşımının manyetik özellikleri, etkin alan teorisinde
(EFT) Kaneyoshi yaklaşımı (KA) kullanarak modellendi ve incelendi. Bu çalışmada, Mn2RhSi Heusler
alaşımının Mangan (Mn), Rodyum (Rh1 ve Rh2) ve Silisyum (Si1 ve Si2) atomlarının spin-1/2 Ising
parçacıkları olduğu farz edildi. Mn2RhSi Heusler alaşımın taban durumu manyetik düzeninin
antiferromanyetik Si örgü bölgeleri ve ferromanyetik Mn ve Rh örgü bölgelerinden oluştuğu
düşünülerek, Mn2RhSi Heusler alaşımdaki atomlar arası manyetik değiş-tokuş etkileşme parametreleri
seçildi. Mn2RhSi Heusler alaşımın ve örgü bölgelerinin M(T) ve M(H) eğrileri, manyetizasyonun
sıcaklıkla ve dış manyetik alanla değişiminden elde edildi. Mn2RhSi Heusler alaşımın ve örgü
bölgelerinin faz geçişi ve histersiz eğrileri yorumlandı. Elde edilen sonuçlar, deneysel ve teorik
sonuçlarla karşılaştırıldı.
Anahtar Kelimeler: Mn2RhSi Heusler Alaşımı, Cu2MnAl-tipi Yapı, Manyetik Özellikler, Etkin Alan
Teorisi, Kaneyoshi Yaklaşımı
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RU2VSN HEUSLER ALAŞIMININ MANYETİK ÖZELLİKLERİNİN
İNCELENMESİ
Ayşe Duran
Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Teknik Bilimler MYO Elektronik ve Otomasyon Bölümü
ayse.duran@dpu.edu.tr
Özet
L21 yapılı Ru2VSn Heusler alaşımının manyetik özellikleri, etkin alan teorisinde (EFT) Kaneyoshi
yaklaşımı (KA) kullanarak modellendi ve incelendi. Bu çalışmada, Ru2VSn Heusler alaşımının
Rutenyum (Ru), Vanadyum (V1 ve V2) and Kalay (Sn1 ve Sn2) atomlarının spin-1/2 Ising parçacıkları
olduğu farz edildi. Ru2VSn Heusler alaşımın taban durumu manyetik düzeninin ferromanyetik
Vanadyum (V) örgü bölgeleri ve antiferromanyetik Ru ve Sn örgü bölgelerinden oluştuğu düşünülerek,
alaşımdaki atomlar arası manyetik değiş-tokuş etkileşim parametreleri seçildi. Hesaplama verileri
kullanılarak, Ru2VSn Heusler alaşımın ve örgü bölgelerinin manyetizasyonun sıcaklıkla ve dış
manyetik alanla değişimi eğrileri ( M(T) ve M(H) eğrileri) çizildi. Ru2VSn Heusler alaşımın ve örgü
bölgelerinin faz geçişi ve histersiz eğrileri yorumlandı. Elde edilen sonuçlar, deneysel ve teorik
sonuçlarla karşılaştırıldı.
Anahtar Kelimeler: Ru2VSn Heusler Alaşımı, L21 Yapı, Manyetik Özellikler, Etkin Alan Teorisi,
Kaneyoshi Yaklaşımı
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ARP ZEHİRLEMESİ SALDIRILARINA KARIŞI VERİ KAYIP RİSKİNİ
AZALTACAK BİR MODEL ÖNERİSİ
Anıl KURT
Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
anl_kurt@hotmail.com

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Muhammet Raşit CESUR
Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği
rcesur@sakarya.edu.tr
İsmail Hakkı CEDİMOĞLU
Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği
cedim@sakarya.edu.tr
Özet
Ağ iletişiminin kurulması için temel unsurlardan olan adresleme (ARP) protokolünün zafiyetleri ağda
risk oluşturmaktadır. Özellikle açık ağlarda bu zafiyetten yararlanan saldırganlar, özel verileri elde
edebilmektedir. Ağda adreslemeden vazgeçilemeyeceğinden, ARP protokolünün oluşturduğu risk en
aza indirilmelidir. Riskin düşürülmesi için saatleri senkronize olan bilgisayarlardan birinin ağ üzerindeki
diğer bir bilgisayara saldırması sağlanmıştır. Saldırı ve tespit için standart algoritma ve araçlar
kullanılırken, süreç boyunca paketin hedefe ulaşma anı, saldırının tespit anı ve hedef makinanın
saldırının tespitine kadar ağ üzerinden ilettiği ortalama veri miktarı kullanılarak bir risk modeli
oluşturulmuştur. Çalışmanın amacı, oluşturulan risk modeline bağlı olarak, farklı ARP zehirleme
yöntemlerine karşı veri kaybı riskini en aza indirecek savunma stratejisinin saldırı tespit sistemlerinin
çıktılarına bağlı olarak belirlenmesidir. En iyi strateji belirlenirken oyun yaklaşımı kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: ARP Zehirlenmesi, Saldırı Tespit Sistemleri, Paket Koklayıcı
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GERÇEK ALÇAK GERİLİM DAĞITIM ŞEBEKELERİNİN COĞRAFİ BİLGİ
SİSTEMİNDEN YARARLANARAK MODELLENMESİ
Necmettin Bayar
Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Elektronik Mühendisliği
necmettinbayarr@gmail.com
Özet
Coğrafi bilgi sistemleri birçok alanda etkin olarak kullanılmaktadır. Dağıtım şirketleri de coğrafi bilgi
sistemi ile şebekelerini takip edebilmekte ve müdaheleyi hızlıca yapabilmektedirler. Birçok şebeke
verilerinin bulunduğu coğrafi bilgi sisteminden yararlanarak alçak gerilim şebekeleri güç sistem
analizleri yapabilen programlara uygun şekilde modellenebilir. Böylelikle elektrik tesisatı kurulduktan
sonra unutulan alçak gerilim şebekelerin analizi yapılabilir. Güneş elektrik üretim tesislerinin ve
elektrikli araçların şebekeye dahil edilmesi gibi değişen şebekenin durumu incelenerek dağıtım şebeke
operatörlerin gerekli tedbirleri almasına ve yatırımları planlamasına yardımcı olunabilir. Bu çalışmada
gerçek alçak gerilim dağıtım şebekelerinin coğrafi bilgi sistemindeki verileri kullanarak güç sistem
analiz programlarına uygun formatta modellenmesi anlatılmıştır. Bir gerçek alçak gerilim dağıtım
şebekesi modellenerek güç akış analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları ve şebeke kayıplarını en aza
indirecek kapasitör ve yerel elektrik santrali büyüklükleri gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Coğrafi bilgi sistemleri, alçak gerilim dağıtım şebekesi, modelleme, güç sistem
analizi.
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DC SERVO MOTORLARIN MODEL REFERANS ADAPTİF KONTROLÜ
ALİ SAYGIN
Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik mühendisliği
asaygin@gazi.edu.tr
Kerim Topcu
Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik mühendisliği
kerim.topcu@windowslive.com
Özet
Taret sistemlerinde DC ve AC servo motorlar yaygın olarak kullanılmaktadır. Atış sistemlerinin hedef
istikametinde yönlenmesi ve aynı zamanda hedefi takibi yapabilmesi matematiksel modelin
doğruluğuna bağlıdır. Yanal ve yükseliş yönündeki hareket sağlayan motorların ataletsel kontrolü hedef
takibi için önem arz etmektedir. Yapılan bu çalışmada DC servo motorların matematiksel modeli
çıkarılarak, oluşturulan modellemeler doğrultusunda hedefin doğrusal olmayan davranışı için model
referans adaptif kontrollü denetim sağlanmıştır. Kontrol sistemi için adaptif kontrol sistemleri
kullanılmıştır. Doğrusal olmayan yük karakteristiğine rağmen sistemin kararlı çalışmasını sağlayan
denetim gerçekleştirilmiştir. Savunma sanayi sistemlerinde de oldukça çok kullanılan taretler için bu
kontrolün düzgün bir şekilde sağlanması çalışması hedeflerin doğru ve tam bir şekilde izlenmesi
açısından büyük önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Taret, adaptif kontrol, servo motor modellemesi, savunma sistemleri
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ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN KABLOSUZ ŞARJ SİSTEMLERİNDEKİ YENİ
EĞİLİMLER
SALİH BURAK KEMER
Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Müh.
salihburakkemer@outlook.com.tr
EMİN YILDIRIZ
Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Müh
eminyildiriz@duzce.edu.tr
Özet
Elektrikli araçların yaygınlaşması ile birlikte, bu araçların pratik şekilde şarj olmalarını sağlayan
kablosuz şarj teknolojisi de gelişmektedir. 1800’lü yılların sonlarına doğru başlayan endüktif güç
transfer çalışmaları, özellikle 2000’li yıllarda elektrikli araçların kullanımı ile birlikte hızla artmıştır.
Günümüzde ev aletlerinden biyomedikal cihazlara, mobil uygulamalardan savunma sanayiine kadar pek
çok uygulamada karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada elektrikli araçların şarjı için yapılan akademik ve
ticari çalışmalar incelenmiştir. Bu çalışmalar; güç, frekans, verim (primer-sekonder arası) mesafe ve
sargı model yapılarına göre sınıflandırılmıştır. Elektrikli araçların kablosuz şarjında geçerli olan
uluslararası standartlar açıklanmıştır.Ticari uygulamalar için önemli olan; yabancı nesne algılaması, yük
değişimi, maksimum verim ve maksimum güç gibi konularda yapılan güncel çalışmalar da dikkate
alınmıştır. Bu çalışmada, günümüze kadar yapılmış elektrikli araçlar için kablosuz şarj sistem
tasarımları incelenmiş ve performans karşılaştırmaları yapılarak gelecek tasarımlar hakkındaki eğilim
ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Elektrikli araçlar,Kablosuz şarj,Endüktif güç transferi
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YÜKSEK FREKANSLI YÜKSELTEN GÜÇ FAKTÖRÜ DÜZENLEYİCİ TASARIMI
SALİH BURAK KEMER
Düzce üniversitesi fen bilimleri enstitüsü elektrik-elektronik müh.
salihburakkemer@outlook.com.tr
EMİN YILDIRIZ
Düzce üniversitesi mühendislik fakültesi elektrik-elektronik müh.
eminyildiriz@duzce.edu.tr
Özet
Kablosuz şarj olan elektronik cihazların kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Kablosuz şarj sistemlerinde
kadar primer ve sekonder devrede kompanzasyon yapılarak aktarım verimliği %80’ın üzerine
çıkabilmektedir. AA sinyali olarak sekondere aktarılan yüksek frekanslı gerilim, cihaz şarjı için
kontrollü veya kontrolsüz doğrultucu ile DC sinyale dönüştürülür. Ancak doğrultma esnasında
doğrultucu girişindeki akımda oluşan ölü zamanlardan dolayı güç faktörü çok düşüktür. Bu
doğrultucudaki kayıpların artmasına ve toplam sistemin verimliliğinin düşmesine neden olur. Bu
nedenle sekonderde, yüksek frekanslı doğrultucu devresinin önünde, yine yüksek frekanslı bir güç
faktörü düzenleyicisi kullanmak gerekir. Çalışmalar incelendiğinde aktif yükselten PFC tasarımlarında
hat frekansı 50-60 Hz seviyelerindedir, havacılık ile ilgili sistemlerde ise 360-800 Hz frekans
aralığındadır. Şuan için, hat frekansı kilohertz mertebelerinde olan herhangi bir sisteme rastlanmamıştır.
Bu çalışmada 120 W’lık çıkış gücü için, aktif tipte yükselten (boost) güç faktörü tasarımı yapılmış ve
performansı LTspice benzetim programı ile incelenmiştir. Geliştirilen aktif PFC ile güç katsayısının
0,7’den 0,9’a yükseldiği gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Güç faktörü düzeltici,PFC,kablosuz güç transferi
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MÜHENDİSLİKTE TAHMİN PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE ZAMAN SERİSİ
YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
Gülsüm Yıldırız
Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Entitüsü Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği
gulsum75843@ogr.duzce.edu.tr
Ali Öztürk
Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği
aliozturk@duzce.edu.tr
Özet
Geliştirilen pek çok sistemin tasarım ve kontrolünde veri tahminine gerek duyulmaktadır. Günümüzde
çok sayıda tahmin yöntemi aktif olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada zaman serileri yöntemlerinden
olan Naif Tahmin, Ortalama Tahmin, Üstel Yumuşatma, Regresyon ile Trend Projeksiyonu ve En Küçük
Kareler Yöntemi kullanılarak ısıl genleşme katsayısının tahmini yapılmıştır ve yöntemlerin başarımı
karşılaştırılmıştır. Tahmin Yöntemlerini kullanırken hâlihazırda elde edilmiş verilere ihtiyaç
duyulmaktadır. Çalışmada Isıl Genleşme Katsayısının okunan değerlerinden elde edilen veriler
kullanılmıştır. Uygulama sonucunda tahmin verileri, eldeki bilinen verilerle kıyaslanarak Uygunluk
Testine tabi tutulmuş ve yöntemlerin uygunluk testleri birbirleri ile karşılaştırılmıştır. Çalışma sonunda
Regresyon ile Trend Projeksiyonu ile En Küçük Kareler Yöntemlerinin oldukça yüksek başarıda
sonuçlar verdiği ve sonuçlarının birbirlerine çok yakın olduğu görülmüştür. Bunun sebebi olarak, En
Küçük Kareler Yönteminin temelde Zaman Serileri Yöntemine dayanması ve kendi içinde Regresyon
yöntemiyle hesap yapması gösterilebilir. Naif tahmin yöntemi, oldukça basit bir yöntem olmasına karşın
yine de kabul edilebilir başarıda sonuçlar vermiştir. Ortalama Tahmin yöntemi ise, bu çalışmada
kullandığımız zaman serisinin durağan olmamasından dolayı düşük bir başarı göstermiştir. Ancak
tahmin verilerine üstel yumuşatma uyguladığımızda başarımın arttığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Zaman Serileri Yöntemi, Veri Tahmini, En küçük Kareler Yöntemi
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BİR TURBOFAN MOTORUN BİLEŞENLERİNDE GÜÇ BOYUTUNUN VE
ENTROPİ ÜRETİMİNİN SAYISAL HESAPLANMASI
MEHMET EMİN ÇILGIN
Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Gövde Motor Bakım
emincilgin@gmail.com
ÖNDER TURAN
Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Gövde Motor Bakım
onderturan@eskisehir.edu.tr
Özet
Bu çalışma, iki şaftlı yüksek-bypasslı JT9D-3 turbofan motorunun kalkış şartlarında güç analizlerine ve
entropi üretimine odaklanmaktadır. JT9D-3 turbofan motorları geniş gövdeli ticari uçaklara güç
vermektedir. Termodinamiğin yasaları uygulanarak, entropi üretimi ve güç analizleri motorun ana
bileşenleri olan fan, alçak basınç kompresörü, yüksek basınç kompresörü, yanma odası, yüksek basınç
türbini, alçak basınç türbini için geçekleştirilmiş ve 197.87 kN kalkış itki gücünde elde edilen veriler ile
basınç-hacim, sıcaklık-entropi, entropi-entalpi gibi termodinamik özellik diyagramları gösterilmiştir.
Minimum entropi değeri fan bypass çıkışında 0.0127 kj/kg.K olarak hesaplanırken, maksimum entropi
değeri egzoz çıkışında 0.9453 kj/kg.K olarak hesaplanmıştır. Maksimum entropi üretimi ise yanma
odasında 0.7326 kj/kg.K olarak gözlemlenmiştir. Ayrıca, turbofan motorun toplam verimi %19 olarak
hesaplanırken, itki ve termal verimleri, sırasıyla, %50 ve %37 olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak, bu
çalışma uçak güç sistemleri üzerindeki potansiyel iyileştirmeler için entropi üretimi hesaplamasına
dayanarak motor üzerindeki tersinmezliklerin etkisini göstermeyi amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Enerji, Entropi, Turbofan, JT9D
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HAVA ARACI BAKIM OPERASYONLARINDA KULLANILAN BAKIM
DOKÜMANLARININ FİZİKSEL ÇEVRE FAKTÖRLERİYLE BİRLİKTE
DEĞERLENDİRİLMESİ
Uğur Turhan
Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Hava Trafik Kontrol
uturhan@eskisehir.edu.tr
Birsen Yörük Açıkel
Kastamonu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Yönetimi
birsenyorukacikel@gmail.com
Tarık Güneş
Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Gövde Motor Bakım
tarikgunes@eskisehir.edu.tr
Özet
Uçuş emniyetinde oldukça önemli bir rolü olan hava aracı bakım faaliyetleri bakım hangarı, apron gibi
alanlarda gerçekleştirilmektedir. Bakım teknisyenleri, bakımın türüne göre gürültülü, aydınlatması
yetersiz, yağışlı, çok sıcak veya çok soğuk havalarda, yüksek bölgelerde veya dar çalışma alanları gibi
ergonomik açıdan yetersiz alanlarda çalışabilmektedir. Bu koşullarla birlikte havacılık emniyeti
gereğince bakım dokümanlarını ve bakım ekipmanlarını kullanmak durumunda olan teknisyenler için
oldukça zorlu durumlar oluşabilmektedir. Bu çalışmada mevcut hava aracı bakım dokümanlarının yapısı
ve bakım ortamlarında kullanımı incelenmiş olup bu alanda eğitim gören öğrenciler, öğretim elemanları
ve bakım teknisyenlerinden oluşan toplam 74 kişiyle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Konuyla ilgili
olumsuz görülen durumlar belirlenmiş çözüm önerileri geliştirilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hava aracı bakımı. havacılık ergonomisi, havacılık emniyeti, insan faktörleri
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PSO TABANLI MAKSİMUM GÜÇ NOKTASI İZLEYİCİNİN SEPIC DA-DA
DÖNÜŞTÜRÜCÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
Onur KIRCIOĞLU
Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği
onur.kircioglu@kocaeli.edu.tr
Murat ÜNLÜ
Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği
muratunlu@kocaeli.edu.tr
Sabri ÇAMUR
Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği
scamur@kocaeli.edu.tr
Özet
Fotovoltaik sistemler güneş ışınımı değişimi ve sıcaklıkla değişen doğrusal olmayan karakteristiğe
sahiptir. Bu karakteristik homojen olmayan güneş ışınımları altında daha da karmaşık hale gelmektedir.
Bu yüzden, FV sistemlerin maksimum seviyede enerji üretebilmesi için maksimum güç noktası izleyici
(MGNİ) olarak çalışan devreler ile birlikte kullanılmaları gerekmektedir. Bu durum MGNİ devresini
FV sistemin en önemli parçası hale getirmektedir. Literatürde maksimum güç çekme amacıyla çok
sayıda yöntem önerilmiştir. Son yıllarda çok çeşitli optimizasyon yöntemleri geleneksek olan MGNİ
yöntemlerinden daha popular hale gelmiştir. Bu yöntemler daha çok FV sistemin parçalı gölgelenme
durumlarına maruz kaldığı durumlardaki maksimum güç izlemeye odaklanmıştır. Parçacık Sürü
Optimizasyon (PSO) tekniği bu durumlar için uygun bir optimizasyon yöntemidir. Yüksek izleme
verimine ve düşük kalıcı durum dalgalanmasına sahiptir ve özellikle homojen olamayan parçalı
gölgelenme durumlarında iyi performans göstermektedir. Bu makalede homojen güneş ışınımı ve
parçalı gölgelenme durumuna maruz kalmış bir FV sistemde, genel maksimum güç noktasına
ulaşabilecek PSO tabanlı MGNİ yöntemi sunulmaktadır. Klasik PSO yönteminde kullanılan
parçacıkların rasgele olarak atanan başlangıç değerlerinden farklı olarak muhtemel maksimum güç
noktası olacak noktalar parçacıkların başlangıç değeri olarak atanmıştır. Muhtemel maksimum güç
noktaları FV sistemin açık devre geriliminin panel sayısına bölünmesi ve belirli bir katsayı ile
çarpılmasıyla elde edilmiştir. Bu değişiklik ile genel maksimum güç noktasına ulaşmadaki geçen süre
azaltılması amaçlanmıştır. Bu çalışmada MGNİ’yi gerçekleştirebilmek için düşürücü/yükseltici
özelliğine sahip SEPIC dönüştürücü devresi kullanılmıştır. PSO algoritması ve diğer tüm denetim
işlemleri Texas firmasına ait TMS320F28377 DSP kullanılarak yürütülmüştür. Farklı güneş ışınımı
durumları FV simülatörde elde edilmiş dönüştürücü devresine uygulanmıştır. Elde edilen deneysel
sonuçlar, gerçekleştirilen algoritmanın iyi bir performansa sahip olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Fotovoltaik Sistemler, Maksimum Güç Noktası İzleyici, Parçalı Gölgelenme,
Parçacık sürü optimizasyonu algoritması (PSO), SEPIC DA-DA Dönüştürücü
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HAVA ARACI BAKIM DOKÜMANLARININ KULLANIMINDA MEYDANA
GELEBİLECEK DİKKAT VE ALGI HATALARININ İNCELENMESİ
Tarık Güneş
Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Gövde Motor Bakım
tarikgunes@eskisehir.edu.tr
Uğur Turhan
Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Gövde Motor Bakım
uturhan@eskisehir.edu.tr
Birsen Yörük Açıkel
Kastamonu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Yönetimi
birsenyorukacikel@gmail.com
Özet
Hava aracı bakım faaliyetleri, bakım teknisyenleri tarafından hava aracı bakım alanlarında
gerçekleştirilmektedir. Dünya genelinde gerçekleştirilen uçuş operasyonlarının yedi gün yirmi dört saat
devam ettiği düşünüldüğünde bakım faaliyetlerinin de zorlu şartlarda ve ergonomik açıdan yetersiz
sayılabilecek alanlarda gerçekleştirildiği gözlemlenmektedir. Havacılık emniyetinde önemli bir yeri
olan bakım teknisyenlerinin böylesine kritik görevleri gerçekleştirirken kullandığı bakım dokümanları
ve bakım ekipmanları da gerçekleştirecekleri bakım görevlerine uygun yeterlilikte olmalıdır. Bu
çalışmada, bakım teknisyenlerinin görevleri sırasında kullanmış oldukları hava aracı bakım
dokümanlarının mevcut yapısı incelenmiştir. Dokümanların kullanımı sırasında oluşabilecek olası
dikkat ve algı hataları, bu alanda eğitim alan ve hizmet veren 74 kişiyle görüşme yapılarak tespit
edilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hava aracı bakımı, hava aracı bakım teknisyeni, insan faktörleri, havacılık
emniyeti
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BAZI YENİ 1-FENİL-2-((5-FENİL-1,3,4-OKZADİAZOL-2-İL)TİYO)ETANON OBENZİL OKSİM TÜREVLERİ ÜZERİNDE DFT VE MOLEKÜLER DOKİNG
ÇALIŞMALARI
Taner Erdoğan
Kocaeli Üniversitesi Kocaeli MYO Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü
taner5500@gmail.com
Özet
Bu çalışmada, bazı yeni 1-fenil-2-((5-fenil-1,3,4-oksadiazol-2-il)tiyo)etanon O-benzil oksim türevleri
hesaplamalı olarak incelenmiştir. Çalışma iki kısımdan oluşmaktadır; birinci kısımda bileşikler üzerinde
bazı DFT hesaplamaları DFT B3LYP teori düzeyinde 6-31+G(d,p) temel seti kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. İkinci kısımda, moleküler doking hesaplamaları gerçekleştirilmiştir. Moleküler
doking çalışmalarında, kolinesteraz enzimleri, AChE ve BChE ve ilave olarak ısı şok proteini HSP90A
reseptör olarak kullanılmıştır. Bu kısımda bağlanma afiniteleri belirlenmiş ve incelenen bileşikler ve
reseptörler arasındaki reseptör-ligand etkileşimleri belirtilmiştir. Sonuçlar göstermektedir ki, incelenen
bileşikler BChE, HSP90 ve özellikle AChE için iyi derecede bağlanma afinitesi göstermektedir. AChE,
BChE ve HSP90A için en yüksek bağlanma afiniteleri sırasıyla -12.4, -11.3 ve -10.5 kcal/mol olarak
bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Oksim eter, moleküler doking, hesaplamalı kimya, okzadiazol, DFT, bağlanma
afinitesi
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GÜNEŞ, RÜZGAR VE ONLARIN HİBRİT SİSTEMLERİNDE HİDROJEN ÜRETİM
PERFORMANSLARI
ANILCAN TÜRKMEN
Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği
anilcan.turkmen@hotmail.com
İSMET TIKIZ
Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
ismettikiz@gmail.com
CENK ÇELİK
Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği
cenkcelik54@yahoo.com
Özet
Bu deneysel çalışmanın amacı, güneş, rüzgar ve onların birleşimi olan hibrit sistemler gibi enerji
kaynaklarının farklı türleri ile PEM elektroliz yöntemi kullanılarak saf sudan hidrojen üretmektir. Farklı
güneş radyasyon oranlarında ilk olarak PV panelleri tek başına, sonrasında PV panelleri ve rüzgar
türbinleri birlikte kullanıldı. Bu deneyde sistemin akım ve voltaj değeri, sistemin çalışmaya başladığı an
(sistemin hidrojen üretmeye başladığı an) ve hacimsel hidrojen akış hızı ölçülmüştür. Sonuç olarak, tek
başına çalışan PV panellerinin veya rüzgar türbinlerinin hibrit sistemlere kıyasla düşük oranda hidrojen
ürettiği ve ayrıca sistemin akım değeri daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Hibrit sistemlerde,
Hidrojenin hacimsel debisi ve akım değeri belirgin derecede yüksektir.
Anahtar Kelimeler: Hidrojen üretimi, Yenilenebilir Enerji, Güneş, Rüzgar, Hibrit Sistem
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TÜRKÇE TWİTTER MESAJLARINDAN DUYGU ANALİZİ ÜZERİNE BİR
ÇALIŞMA
Ezgi KARA
Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
ezgikara@duzce.edu.tr
Özet
Duygu analizi, kullanıcıların bir metin parçasından farklı düşüncelere göre görüşlerini belirleme ve
sınıflandırma sürecidir. Örneğin, olumlu, olumsuz veya nötr - veya kullanıcının belirli bir konuya karşı
tutumunu belirlemek için kullanılır. Sosyal medya çalışmalarını izlemek için kullanılan en kullanışlı
yöntemlerden birisidir. Sosyal medya (Blog, Twitter, Facebook) üzerinden elde edilen veriler üzerinde
duygu analizi uygulanarak, olumlu /olumsuz geri dönüşlerle insanların bir konu hakkında ne düşündüğü
ile ilgili bilgi sahibi olunabilir. Ülkemizde 2019’un başından beri market poşetleri ücretli hale
getirilmiştir. Bu çalışmada insanların göndermiş olduğu Türkçe tweetler üzerinden, bu konu hakkındaki
olumlu, olumsuz ve nötr düşüncülerini, makine öğrenmesi algoritmalarını da kullanarak öğrenmiş
olacağız.
Anahtar Kelimeler: Duygu Analizi, Sosyal Medya, Makine Öğrenmesi
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ELEKTROMİYOGRAFİ SİNYALLERİNİN YAPAY SİNİR AĞI – GENETİK
ALGORİTMA MELEZ YAKLAŞIMI İLE SINIFLANDIRILMASI
Mehmet Bilen
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çavdır Meslek Yüksekokulu
mbilen@mehmetakif.edu.tr

Bilgisayar Teknolojileri

Ali Hakan IŞIK
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
ahakan@mehmetakif.edu.tr
Tuncay YİĞİT
Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
tuncayyigit@sdu.edu.tr
Özet
Elektromiyografi (EMG) insan vücudundaki kas ve sinirlerin incelenmesi için kullanılan hastaya
elektrik uyarısı verilerek ölçüm yapılan bir yöntemdir. Bu çalışmada 36 farklı kişiden elde edilen,
kişilerin 6 farklı el hareketi (istirahatte el, bir yumruk sıkılı el, bilek bükme, bilek uzatma, radyal sapma,
ulnar sapmalar, avuç içini genişletme) yaparken ölçülen EMG sinyallerinin sınıflandırılması
amaçlanmıştır. EMG sinyallerinin sınıflandırılması için insan beyni ve problem çözme yönteminden
esinlenilerek geliştirilen Yapay Sinir Ağları (YSA) algoritmasından yararlanılmıştır. YSA
algoritmasının eğitim sürecinde sahip olduğu dezavantajları en aza indirerek sınıflandırma başarısının
artırılması için doğadaki canlıların hayatta kalma, genetik aktarım gibi süreçlerden esinlenilerek
geliştirilen Genetik Algoritma’dan yararlanılarak YSA desteklenmiştir. Geliştirilen melez yaklaşım ile
sınıflandırma işlemi gerçekleştirilerek elde edilen sonuçlar verilmiştir. Diğer sezgisel algoritmalar ile
yapılan sınıflandırma işlemlerinden elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Elektromiyografi, Sınıflandırma, Genetik Algoritma, Yapay Sinir Ağı, Melez
Algoritmalar
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ÇAMAŞIR MAKİNESİ TAHRİK GRUBUNUN ESNEK CİSİM MODELİNİN
DENEYSEL OLARAK DOĞRULANMASI
Ozan Ule
Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Teorisi ve Kontrol
ozan.ule@arcelik.com
Rahmi Güçlü
Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Makine Mühendisliği
guclu@yildiz.edu.tr
Özet
Bu çalışmada çamaşır makinesi tahrik grubunun esnek cisim modelinin hazırlanması ve deneysel olarak
doğrulanması hedeflenmiştir. Bu amaçla, çamaşır makinesi tambur ve kazan grupları, simülasyon
ortamında tekniğe uygun bir şekilde modellenmiştir. Her bir grubun ilk 25 modu dikkate alınarak esnek
cisim modelleri elde edilmiştir. Bu gruplar arasında ilişkiler tanımlanıp, yay ve amortisör elemanlarının
eklenmesiyle global esnek cisim dinamiği modeli hazırlanmıştır. Kazan plastiği üzerinden daha önceden
belirlenen bölgelerden tek eksenli ve üç eksenli rozet tip gerinim ölçerler (strain-gauge) ile birim uzama
değerleri ölçülmüştür. Üç eksenli rozet tip gerinim ölçerden elde edilen birim uzama değerleri,
formüllerle gerekli dönüşümler yapılarak vonMises gerilmesine çevrilmiştir. Simülasyon ortamındaki
model sonuçları ve test sonuçlarının karşılaştırmasına göre, ölçüm alınacak bölgenin modelleme tekniği
bakımından tasarımın bire bir veya en yakın şekilde yansıtılabilen bölgelerden tercih edilmesi gerektiği
görülmüştür. Bu çalışma Arçelik A.Ş. Arge Direktörlüğü tarafından desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Esnek Cisim Dinamiği, Çoklu Cisim Dinamiği, Gerinim ve Gerilme, Gerinim
ölçer, Çamaşır Makinesi
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MEVCUT YIĞMA BİNALARIN 6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA (2012 RYTE)
İNCELENMESİ
MUSTAFA TÜRKMEN
Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik İnşaat Mühendisliği
mustafaturkmen@sdu.edu.tr
YUNUS KAYA
Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik İnşaat Mühendisliği
yunuskaya016@hotmail.com
Özet
Ülkemiz, deprem riskinin yüksek olduğu kuşak üzerinde bulunmaktadır. Yüz ölçümünün %92 si,
nüfusumuzun ise %95’i deprem afet riski altında olması beşeri ve ekonomik faaliyetler açısında
önemlidir. Ülkemiz mevcut yapı stokunun yaklaşık %50’si yığma binalardan oluşmaktadır. Ekonomik
ve uygulamasının kolay oluşu nedeniyle binaların büyük bir kısmı halen yığma olarak inşa edilmektedir.
Yığma binalar ülkemizde genellikle kırsal kesimlerde yoğun olarak karşımıza çıkmaktadır. Yürürlükte
bulunan yönetmelik tasarım esaslarına uyulmadan ve yeterli mühendislik hizmeti alınmadan gelişi güzel
bir biçimde inşa edilmişlerdir. Yığma binalarının dayanım düzeyi yaşanan depremler ile bir kere daha
dikkat çekmiştir. Depremlerde büyük hasar görmüş ya da yıkılarak can ve mal kaybına neden olmuştur.
Bu çalışmada mevcut yığma yapı stokundan örnekler seçilecek, bu binaların tasarım ve malzeme
açısından inşa edildikleri yıllarda yürürlükte olan yönetmelik ve şartnamelere uyumluluğu araştırılacak
ve ''6306 Sayılı Kanun Kapsamında'' risk analizleri (2012 RBTE) yapılacaktır. Bu bağlamda riskli yığma
binaların ortak yapısal özellikleri ortaya çıkarılacaktır.
Anahtar Kelimeler: YIĞMA BİNALAR, RİSK ANALİZİ, YÖNETMELİKLER
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MEMBRAN DİSTİLASYON PROSESLERİNİN SU VE ATIKSU ARITIMINDA
UYGULANMASI
Dr. Öğr. Üyesi Berna Kırıl Mert
Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
bkiril@sakarya.edu.tr
Özet
Hızlı sanayileşme ve nüfus artışına bağlı olarak kullanılabilir su kaynakları hızla tükenmektedir. Hem
su kaynaklarının arıtımı hem de değerli maddelerin geri kazanımları için ileri arıtma prosesleri
uygulamalarda daha geniş yer bulmaya başlamıştır. Çok kirli su kaynakları için kullanılan ve son
yıllarda artan tatlı su talebini karşılayan, sürücü kuvvet olarak sıcaklık farkının uygulandığı Membran
Distilasyon (MD) prosesleri son yıllarda bir membran prosesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ham su
özellikleri, işletme parametreleri ve membran özellikleri, MD sürecinin performansını etkileyen ana
faktörlerdir. Endüstriyel atık ısı ve düşük dereceli yenilenebilir enerji kaynakları kullanmak için uygun
olması uygulanabilirliği açısından büyük avantaj sağlamaktadır. Son yıllarda, çok tuzlu suların tuzdan
arındırılması için umut vaat eden teknoloji olmuştur. Bunun yanı sıra, florid içeren atıksular, sızıntı
suları, tekstil atıksuları, kauçuk endüstrisi, yağlı sular gibi birçok farklı alanda da uygulamaları
gerçekleştirilmiş olup, çevre mühendisliği alanında bir alternatif olarak bilime ışık tutmuştur.
Anahtar Kelimeler: Membran prosesler, membran distilasyonu, su ve atıksu, arıtım
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SU KAYNAKLI ZOONOTİK ENFEKSİYONLAR: SEL BASKINLARININ NEDEN
OLDUĞU KENTSEL TEHLİKELER
Rüştü Taştan
Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
rtastan@kocaeli.edu.tr
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Alparslan Okcu
Kocaeli Üniversitesi Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma Merkezi
okcualparslan@hotmail.com
Cüneyt Özer
Kocaeli Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Birimi
cuneyt.ozer@kocaeli.edu.tr
Özet
İnsanlık tarihinde sağlıklı su, biyolojik yaşamın vazgeçilmez, en temel ihtiyacı olmuştur. Aynı zamanda
insanlık tarihi, içme suyu kaynaklı hastalıklara, kitlesel salgınlara tanık olunduğu gibi, susuzluk veya
kuraklıktan kaynaklanan göçlere ve bunların tetiklediği sağlık ve sosyal sorunlara da sahne olmuştur.
“Antroposen çağı” olarak tanımlanan ve insan eliyle doğanın dengesinin bozulduğu, aşırı kentleşme ve
hızlı ulaşımın belirgin olarak attığı bu dönemde ekolojik bozulmalar ve küresel iklim sorunları daha çok
artış göstermiştir. Sanayi devriminin devamında, son 100-150 yıllık süreç sonunda varılan ve
“Küreselleşme fenomeni” olarak tanımlanan 21. yüzyıl, hala çözümlenmemiş pek çok “karmaşık
sorunları taşımakta” ve sonuçları kestirilemeyen “Küresel Geçişlere” sahne olmaktadır. Süregelen
karmaşık sorunlardan bazıları; yanlış arazi kullanımı, ormansızlaştırma, biyoçeşitliliğin bozulması,
ekolojik yıkımlanmalar, kuraklık, hayvan göçleri, yaygınlaşan ‘megakentleşme’, ‘Kentsel Isı
Adacıkları’, sık görülen şiddetli yağışlar ve selbaskınları ve “su kaynaklı zoonotik enfeksiyonlar”,
sayıları her geçen gün artış gösteren “Yeniçıkan Patojenler.” Bu çalışmada, “Antroposen çağı”
dinamiklerinin egemen olduğunu vurgulamak, insan, kent, çevre ilişkilerini “su kaynaklı zoonotik
enfeksiyon-SKZE riskleri” açısından değerlendirmek ve zoonotik patojenlere, biyogüvenlik, toplum
sağlığı yönünden dikkat çekmek amaçlanmıştır. Bu bağlamda, çokfaktörlü “karmaşık sağlık sorunlarını”
tetikleyen Küresel İklim Değişikliği-KİD, Küresel ısınma ve aşırı hava olayları, yaşamakta olduğumuz
21. yüzyılda “enüste” çıktığı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) raporlarında mevcuttur. İnsan patojenlerinin
%60’dan fazlasının zoonoz, bu patojenlerin %75’den fazlası ise “Yeniçıkan Zoonotik Hastalık-YZH”
etkeni patojenlerdir. Leptospira, Campylobacter, Vibrio, Cryptosporidium gibi etkenler su ile
bulaşmakta ve toplum sağlığını tehdit etmektedir. Küreselleşmenin baskın olduğu günümüzde, insan,
hayvan, çevre arayüzünde süregelen, henüz öngörülemeyen ekolojik tehlikeler dikkate alınırsa; SKZE,
sel baskınlarının tehdit ettiği kentsel sorunlar gözden geçirilmelidir. Geleneksel sağlık sistemleriyle
çözüme ulaştırılamayan “karmaşık sağlık sorunları” çoklu disiplinlerarası yaklaşımla ele alınmalıdır.
Kapsamlı çözüm için, işlevselleştirilmiş Tek Sağlık uygulamaya konulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Su Kaynaklı Zoonotik Hastalıklar, Sel Baskınları, Su güvenli, Tek Sağlık
yaklaşımı
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FARKLI TOPOLOJİLERE SAHİP PCL POLİMERLERİN PLA’NIN MEKANİK VE
TERMAL ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
Merve Dandan Doganci
Kocaeli Üniversitesi Kocaeli MYO Kimya
merve.doganci@kocaeli.edu.tr
Özet
Poli(laktik asit) (PLA) biyomedikal, ilaç, ambalaj gibi çeşitli alanlarda potansiyel uygulamalara sahip,
önemli bir biyouyumlu ve biyobozunur polyesterdir. Sahip olduğu yüksek çekme dayanımı ve modüle
rağmen, kırılganlığı ve düşük tokluğu uygulama alanlarını kısıtlamaktadır. PLA’ nın yaygın biçimde
kullanımının sağlanabilmesi için kırılganlığının azaltılması ve daha tok bir yapı elde edilmesi
gerekmektedir [1-3]. Bu amaçla PLA daha esnek biyobozunur polimerler ile karıştırılmaktadır. PLA’
nın tokluğunun geliştirilmesi ve özelliklerinin iyileştirilmesi için en çok kullanılan biyobozunur
polimerlerden biri poli(ε- kaprolakton) PCL’ dir [3]. Literatürde, PLA ile PCL karışımları farklı
oranlarda hazırlandığında her iki polimerin istenilen mekanik özelliklerinde iyileşmeler elde edilebildiği
gösterilmiştir; fakat PLA ile PCL’ nin karışamaz (immiscible) karakterde olması ve faz ayrımı meydana
getirmesi dezavantaj yaratmaktadır. Uyumluluklarını arttırmak amacıyla genellikle bu karışımlara ticari
uyumlaştırıcılar katılmaktadır. Bu çalışmada farklı topolojilerde (lineer, yıldız, blok, aşı) hazırlanmış
PCL polimerlerinin PLA ile harmanlanmasıyla elde edilen karışımların PLA’ nın mekanik, termal,
morfolojik özelliklerine etkileri araştırılmıştır [4]. Ayrıca farklı karışım oranlarında ilave edilen PCL ve
uyumlaştırıcıların seçilen kompozisyondaki miktarlarının etkisi incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Lineer- yıldız polimer, PCL, PLA
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PE/SELÜLOZ POLİMER KOMPOZİTLERİNE PE-G-MAH UYUMLAŞTIRICI
ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Merve Dandan Doganci
Kocaeli Üniversitesi Kocaeli MYO Kimya
merve.doganci@kocaeli.edu.tr
Sonay Özcan
Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Polimer Bilimi ve Teknolojisi
sny.ozcan67@gmail.com
Özet
Polimer kompozitler iki ya da daha fazla materyalin herhangi bir form ya da kullanımdaki
kombinasyonlarıdır [1,2]. Polimer kompozitlerin üretilmesinde yüksek veya düşük yoğunluklu
polietilen (PE), polipropilen (PP), polistiren (PS), polivinil klorür (PVC) vb. termoplastik polimerler
sıkça kullanılmaktadır. Polietilen petrolden elde edilen ve dünyada en çok kullanılan termoplastik
polimerlerden biridir [3]. Bu çalışmada matris olarak Polietilen (PE) ve farklı konsantrasyonlarda
takviyelendirici olarak toz haldeki selüloz (hidroksipropilmetil selüloz (HPS), karboksimetil selüloz
(KMS), mikrokristalin selüloz (MKS), nişasta gibi) kullanarak biyouyumlu polimer kompozitlerin
üretilmesi hedeflenmiştir (Şekil 1). Bununla beraber PE gibi plastiklerin hidrofob özellikte olması ve
organik dolgu maddelerinin suyu seven (hidrofilik) bir yapıya sahip olmalarından dolayı polimer
kompozitlerin üretilmesinde bu materyaller arasında zayıf bir bağlanma meydana gelmektedir. Selüloz
hidrofilik, PE ise hidrofob özelliğe sahip olduğundan iki farklı malzeme arasındaki arayüzey bağlanmayı
geliştirmek üzere matris ve ilave edilen malzeme arasında kimyasal bir köprü oluşturmak için polietilengraft-maleik anhidrit (PE‐g‐MA) gibi uyumsuzluk giderici kimyasalların kullanılması gerekmektedir [35]. Bu çalışmada selülozların PE matrisi içerisinde etkili bir şekilde dağılımını sağlamak için PE‐g‐MA
uyumsuzluk giderici olarak kullanılacak ve kompozitler üzerine etkisi araştırılacaktır.
Anahtar Kelimeler: PE Kompozitler, Selüloz, Uyumlaştırıcı
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MATEMATİK VE HAYAT İLİŞKİSİ ÜZERİNDE MESLEK YÜKSEKOKULU
ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ
Sinan Aydın
Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Meslek Yüksekokulu Muhasebe
sinanaydin1704@yahoo.com
Özet
Matematiğin soyut ve teorik yönünün yanında uygulama alanının temel göstergelerinden bir tanesi de
günlük hayattaki işlevselliğidir. Öğrencilerin matematiğe olan ilgilerini artırmak amacıyla, öğretmenler
kavramaların günlük hayatta kullanılmalarını mutlaka örneklendirmelidirler. Bu çalışmada, meslek
yüksekokulu öğrencilerinin matematik kavramlarının günlük hayatta kullanımına ilişkin görüşlerinin
incelenmesi ele alınmıştır. Bu amaçla, Kocaeli Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören 147 öğrenciden
oluşan bir örneklem oluşturulmuştur. Veriler, açık uçlu sorulardan oluşan bir veri toplama aracı ile elde
edilmiştir. Araştırma verileri analiz edildiğinde, meslek yüksekokulu öğrencilerinin matematiğin günlük
hayatta kullanımına ilişkin oldukça düşük düzeyde bilgi sahibi oldukları sonucuna varılmıştır.
Öğrencilerin çoğu, günlük hayatta sadece sayılarla ilgili dört işlemi gerektiren hesaplamalarda ve kar
zarar hesaplamaları gerektiren yüzde hesaplamalarında matematikten faydalanıldığını ifade etmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Matematik ve günlük hayat, meslek yüksekokulu öğrencisi, öğrenci görüşü
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EFFECT OF PREPARATION TECHNIQUE TO ATTACHMENT OF AG AND Nİ
NANOPARTICLES ON GLASS SURFACE
Res. Assist. Zeynep Cansu AYTURAN
Konya Technical University, Engineering & Natural Science Faculty
Environmental Engineering Department
zcayturan@ktun.edu.tr
Prof. Dr. Şükrü DURSUN
Konya Technical University, Engineering & Natural Science Faculty
Environmental Engineering Department
sdursun@ktun.edu.tr
Abstract
Nanomaterial development is one of the emerging issues of today’s world. With help nanomaterials it
is possible to improve new technologies in many areas such as hygiene products, cleaning products,
construction sector, pollution prevention and removal, military purposes. Although there are several
methods present such as hydrothermal, wet impregnation for preparation these materials, sol-gel is the
mostly preferred method. In sol-gel method, one precursor material is dissolved in an appropriate
solvent. After mixing procedure during a certain time period, sol is prepared and according to the pH
values it stays stable or turns to the gel form. While sol form is used for preparation of coated
nanomaterials, gel form is used for preparation of powder materials. In this study, nanoparticles were
produced and coated on a glass surface with sol-gel and dip coating methods. As a base nanomaterial,
TiO2 sol has been prepared with an experimented technique. Another sol has prepared to dope of Ag
and Ni in nanoparticles as an additive by changing the parameters such as mixing period, pH, addition
order, and chemical type and amounts in the technique while the chemicals and molar ratios used to
prepare TiO2 was kept constant. The results of these experiments used for the preparation of
nanoparticles have been compared according to X-ray spectroscopy (EDX) analysis by evaluating the
attachment percentage of Ag and Ni on glass surface. As a result of this research, most experiments have
given the good attachment percentages and the factors affecting attachment have been determined as
doped material amounts, chemical addition order and molar ratios.
Keywords: Nanoparticles, sol-gel, dip coating, TiO2, Ag, Ni
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FOOD SECURITY AND HUMAN HEALTH
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Abstract
Human health is directly linked to and dependent on the state of health of the ecosystems that support
them. The study of anthropogenic sources of antibiotics and antibiotic resistance in the environment is
relatively new direction. The soil contains many infectious organisms that may enter the human body
through these pathways. Recently, the World Health Organization released a special report (WHO,
2014) that suggests that antibiotic failure is already a global reality and that investigation of antibiotic
resistant bacteria in the environment is a critical area for future research. The soil microbiome plays an
important role in the development and spread of antibiotic resistance in humans. The aim of our study
was to estimate food security and to detect the antibiotic resistance soil bacteria in different
agroecosystems. Were isolated 312 dominating bacteria, among them 77 antibiotic-resistant bacteria.
Especially attention was paid to ESKAPE pathogens. ESKAPE is an acronym for the group of bacteria,
encompassing both Gram-positive and Gram-negative species, made up of Enterococcus faecium,
Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa,
and Enterobacter species. These bacteria are common causes of life-threatening nosocomial infections
and characterized high level of antibiotic resistance. From agroecosystems were isolated bacteria
resistant to majority of tested antibiotics. Among AR microorganisms were anaerobic bacteria:
Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Clostridium oedematiens. The enrichments of
Clostridium in soil which was continually treated with manure containing can be dangerous for public
health. Aerobic microorganisms with multiple antibiotic resistances were presented by species: Bacillus
megaterium, Bacillus mycoides, Bacillus subtilis, Acinetobacter baumannii, Enterococcus faecalis,
Enterococcus faecium, Hafnia alvei, Pseudomonas aeruginosa. Majority of them are the foodborne
pathogens and cause risk for human health.
Keywords: food security, antibiotic resistance, ESKAPE pathogens, soil.
Acknowledgment. This work was partly supported by the Slovak Academic Information Agency
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Özet
Otantisite, gıda ürünlerinin fiziksel, kimyasal, organoleptik (tat, koku, renk, görünüş) ve esansiyel
besinsel karakteristiklerinin değiştirilmeden kalması, yani, aslına uygunluk şeklinde tanımlanmaktadır.
Gıda kodeksine göre de ürünlere temel özelliğini veren öğelerin ve besin değerlerinin tamamının veya
bir bölümünün mevzuata aykırı olarak çıkarılması veya miktarının değiştirilmesi veya aynı değeri
taşımayan başka bir maddenin, o madde yerine aynı maddeymiş gibi katılması ise tağşiş olarak
adlandırılmaktadır.
Taklit ve tağşiş çoğunlukla yüksek fiyatlı ürünlerde yapılan bir durumdur. Meyve suları ve türevi ürünler
tağşişin en sık görüldüğü gıda ürünlerinin başında gelmektedir. Talebi karşılayacak miktarda meyve
suyu arzı yapılamaması, kaliteli hammadde fiyatlarının yüksek olması, yüksek kar sağlamak için
maliyetin azaltılması yoluna gidilmesi ve ilgili yasal mevzuata uyum sağlamak gibi nedenlerle meyve
suyu konsantrelerine ve sularına nişasta bazlı şeker (NBŞ) ve pancar şekeri (PŞ) ilavesi sıklıkla
karşılaşılan tağşiş yöntemlerinin başında gelmektedir. Bu tür tağşişlerin test edilmesinde, izotopik analiz
yöntemleri öncelikli olarak kullanılmaktadır. Bu yöntemler, gıdalarda doğal olarak bulunan C, H ve O
atomlarının izotop oranlarının belirlenmesi esasına dayanmaktadır. Ancak bu yöntemlerin kurulum ve
işletme maliyetlerinin yüksek olması, ürüne özgü kütüphane ve uzman personel gerektirmesinin yanı
sıra tespit limitlerinin yüksek olması gibi bazı dezavantajları bulunmaktadır.
Bu çalışmada, son zamanlarda bal ve zeytinyağı gibi gıdaların coğrafi kökeninin belirlenmesinde hızlı
sonuçlar verdiği son dönemde yapılan çalışmalarla kanıtlanmış olan Terahertz Spektroskopisi (THz)
sistemi kullanılarak bazı meyve suyu konsantrelerine (tek ve karışık meyveli) tağşiş amaçlı ilave edilen
pancar şekerinin ayırt edilebilirliği incelenmiştir. Elde edilen bulgular THz spektroskopisinin, mevcut
izotopik analiz yöntemlerine alternatif oluşturabilecek, hızlı ve güvenilir sonuçlar veren bir yöntem
olabileceği noktasında umut vaat etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Terahertz Spektroskopisi, Tağşiş, Otantisite, Botanik Orijin, Meyve Suyu
Konsantresi
Teşekkür: Bu çalışmadaki ölçümler Münih Almanya'da bulunan TOPTICA Photonics AG firmasında,
Teraflash THz sistemi kullanılarak yapılmıştır.
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EVALUATION OF TEMPORARY SETTLEMENTS AFTER EARTHQUAKE: A
CASE STUDY FOR SAKARYA CITY
Melike Erdoğan
Duzce University / Industrial Engineering Department
melikeerdogan@duzce.edu.tr

Abstract
The earthquake is a type of disaster that is frequently encountered due to the geological location of
Turkey. Especially Marmara Region, which is located on the North Anatolian Fault Line, has the
destructive effect of earthquakes much more due to the dense population and becoming the country's
industrial center. Housing, training or health activities cannot be carried out in the buildings where
structural damage occurs after the earthquake. This necessitates the establishment of temporary
settlements after earthquakes. Geographical, environmental or economic parameters should be taken
into consideration in determining these temporary areas. In this study, a prioritization study is carried
out for the determination of temporary settlement areas after an earthquake for the city of Sakarya, which
was severely affected by the earthquakes for the last century. In order to reflect all the qualitative and
quantitative factors in the decision process, a multi-criteria decision-making analysis is applied.
Moreover, in order to reflect the uncertainties in the evaluation of criteria and alternatives; and to obtain
results that are closer to real life, the calculations are performed in a fuzzy framework. Temporary
settlements determined at past and new recommended locations are compared, thus the effectiveness of
the current area is determined and it is examined whether the area is the best or not. As a result of the
study, the most suitable temporary settlement area is determined for any post- earthquake situation.
Keywords: Earthquake, Fuzzy Sets, Multi-Criteria Decision Making, Temporary Settlement.
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KARE DERİN ÇEKMEDE DP600 ÇELİĞİNİN SINIR ÇEKME ORANINI
DENEYSEL VE SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ
İsa ÇOLAKOĞLU, Nuri ŞEN

ÖZET
Otomobillerde şimdilik sınırlı bir kullanıma sahip çift fazlı saclar, otomotiv üreticileri ve şekillendirme
konusu üzerine çalışan araştırmacılar tarafından son zamanlarda yoğun bir şekilde çalışılmaktadır.
Çalışmaların hedefi sınır çekme oranını geliştirerek, bu malzemenin otomobillerde kullanım oranını
artırmaktır. Otomobillerde çift fazlı sacların kullanımının artmasıyla kaza anında daha güvenli araçlar
tasarlanabilecektir. Bununla birlikte mevcut kullanılan saclardan daha ince sacların kullanılmasıyla araç
gövde ağırlığı da azaltılmış olacaktır. Bu çalışmada, hem deneysel hem de sonlu elemanlar yöntemi
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Sanal ortam deneyleri gerçek ortam deneyleriyle karşılaştırılmıştır.
Sanal ortam deneylerinde kullanılan akma noktası, çekme dayanımı, % uzama değerleri için çekme
testlerinden elde edilmiştir. Çalışmada kullanılan malzeme 1 mm kalınlıkta sac numune kare kalıpta
derin çekme işlemi kullanılarak şekillendirilmiştir. Hem sanal ortam hem de gerçek ortam deney
sonuçları %.... (çalışmalar devam etmekte sunuma yetişecektir) oranında benzer çıkmıştır.
Anahtar sözcükler: Metal Şekillendirme, Kare Şekillendirme, yüksek mukavemetli çelikler, DP600
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DP600 ÇELİKLERİN KLASİK VE HASSAS KESME YÖNTEMİYLE KESME
PARAMETRELERİNİN SAYISAL ANALİZ YÖNTEMİ KULLANILARAK
İNCELENMESİ.
Fatih HELİMERGİN, Nuri ŞEN
Özet
Bu çalışmada, otomotiv sanayii başta olmak üzere, metal şekillendirme işlemlerinin yapıldığı diğer
sektörlerde kullanılan şablon kesme işleminden sonra gerçekleştirilen form verme işleminde yaşanan
şablon kesme işleminde oluşan istenmeyen çatlak oluşumları minimize etmeye çalışılmıştır. Bu
minimize etme işlemi dünyada her geçen gün kullanımı artan fakat ülkemizde henüz başlangıç
aşamasında olan hassas kesme yöntemi simufact 15.0 sayısal analiz yöntemi kullanılarak sanal ortamda
hem klasik kesme hem de hassas kesme işlemi deneyleri gerçekleştirilerek hassas kesme yöntemin
olumlu etkileri analiz edilmiştir. Bu çalışmada, yüksek mukavemetli çeliklerden olan 1mm
kalınlığındaki DP600 sac malzeme kullanılmıştır. Sanal ortam deneylerinde kullanılan akma noktası,
çekme dayanımı, % uzama değerleri çekme testlerinden elde edilmiştir. Çalışmada Ayyıldız kalıp
tasarlanmış ve sanal ortam deneyleri gerçekleştirilmiştir. (çalışmalar devam etmekte sunuma
yetişecektir)
Anahtar sözcükler: Hassas kesme, yüksek mukavemetli çelikler, simufact, DP600
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İşletme Müdürü/ İçtaş Yenilenebilir Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.
emre.demirel@ictasenerji.com.tr
Özet
Enerjiye olan ihtiyacın giderek artması, mevcut kaynakların olabildiğince verimli şekilde kullanılmasını
gerektirmektedir. Suyun etkili şekilde kullanımı için rezervuar işletme çalışmaları büyük önem
taşımaktadır. Bu çalışmada Erzincan sınırları içerisinde bulunan Bağıştaş-1 Barajına gelen günlük
akımlar modern modelleme teknikleri ile modellenmiştir. Matematiksel çıkarım yöntemlerinden olan
Bulanık Mantık(BM) yöntemi ile tahmin modelleri kurulmuştur. Ayrıca zaman serisi analiz
yöntemlerinden olan Görgül Kip Ayrışımı(GKA) kullanılarak, akım değerleri önişlem sürecine dahil
edilmiştir. Akım değerlerine ait zaman serisi GKA ile 7 alt seriye ayrıştırılmıştır. Ayrıştırılan seriler için
iki farklı senaryo denenmiştir. İlk senaryoda beyaz gürültü olarak adlandırılan birinci ve ikinci alt zaman
serileri modele dahil edilmemiş ve diğer alt seriler girdi alınarak bir, üç ve altı gün sonraki akım değerleri
BM yardımıyla tahmin edilmiştir. İkinci senaryoda ise her alt seri BM ile kendi içerisinde tahmin edilip
tüm tahmin sonuçları toplanarak nihai tahmin değeri elde edilmiştir. Çalışmada zaman serisi değerleri
eğitim ve test olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. Model sonuçlarının tahmin başarıları, istatistiksel
ölçütler yardımıyla hesaplanmıştır. Durağan olmayan zaman serileri için çok kullanışlı olan GKA
yöntemi sayesinde tahmin başarılarında artış gözlemlenmiştir. Bu çalışmada, Fourier ve Dalgacık
Dönüşümü yöntemlerine alternatif olarak çok daha basit çalışma mantığına sahip olan GKA yönteminin
kullanılabilirliği kanıtlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: bulanık mantık, görgül kip ayrışımı, tahmin, akım
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HAM BAKTERİYEL SELÜLOZ POLİMERİK YAPISININ SU EMİLİMİ VE KAYBI
SONRASI BOYUT DEĞİŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI
Nur KILINÇ, Dicle ÖZDEMİR KÜÇÜKÇAPRAZ
Süleyman Demirel Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği, Mühendislik Fakültesi, Isparta , Türkiye
Özet
Her yıl meydana gelen yangınlar ve diğer nedenler sebebi ile sahip olduğumuz yeşil alanlar gün geçtikçe
azalmaktadır. Ormanlık alanlarındaki azalma ve son yıllarda biyoteknolojinin hızla gelişmesi sebebi ile
araştırmacılar bitkiler olmadan da selüloz üretebilmenin yollarını aramışlardır. Son 30 yılda yapılan
araştırmalar, selüloz ürettiği bilinen bakteriler üzerinde yoğunlaşmıştır. Böylece selüloz üretiminde
ikinci yöntem olarak selülozun çeşitli mikroorganizmalardan biyosentez yolu ile elde edilmesi üzerinde
durulmaktadır. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda, Acetobacter xylinum, Agrobacterium,
Pseudomonas, Rhizobium, Sarcina ve Zoogloea gibi bakterilerin yüksek saflıkta (% 95-99) selüloz
ürettiği kanıtlanmıştır. Bu yolla sentezlenen selüloz, bakteriyel selüloz (BS), biyoselüloz ya da
mikrobiyel selüloz olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışma içerisinde Acetobacter Xylinum bakterisi ile
BS tabakaları elde edilmiştir. Elde edilen BS tabakasının su alımı ve su kaybı sonrası boyut değişiminin
analiz edilebilmesi için farklı sürelerde saf su içerisinde bekletilmiş ve daha sonrasında 16 saat kurutma
işlemine tabi tutulmuştur. Bu işlem üç defa tekrarlanmıştır. Bunun yanı sıra, kuru ve yaş durumda iken
BS tabakalarının ağırlık, hacim değerleri alınarak polimerik yapının boyutsal değişimi gözlenmiştir.
Elde edilen veriler neticesinde üç ıslatma ve dört kurutma işlemi sonrası malzemenin kuru ağırlığı
azalırken, ıslatma işlemi sonrasında da bir önceki ıslatma işlemine göre yaş ağırlığında azalmalar
gözlemlenmiştir. Bu azalmanın ham BS polimerik yapı içerisinde mevcut olan safsızlıkların yıkama ve
kurutma işlemi sonrası yüzeyden uzaklaşmasına bağlı olduğu düşünülmektedir. Bunun yanısıra,
kurutma işlemi sonrası su alımının azaldığı gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bakteriyel Selüloz, Boyut Değişimi, Biyopolimer
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PENTİLENTETRAZOL İLE OLUŞTURULMUŞ EPİLEPTİK NÖBETLERİN SIÇAN
SAĞ-SOL BEYİN HEMİSFERLERİNDEKİ ETKİLERİNİN FT-IR
SPEKTROSKOPİSİ İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
Dilan YILDIRIM
Kocaeli Üniversitesi / Fen-Edebiyat Fakültesi / Biyoloji
dilanyilddirim@gmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Sevgi TÜRKER KAYA
Kocaeli Üniversitesi / Fen-Edebiyat Fakültesi / Biyoloji
sevgitrkr@gmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Gül İLBAY
Kocaeli Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Fizyoloji Anabilim Dalı
gilbay@kocaeli.edu.tr
Giriş: Epileptik nöbetlere neden olan moleküler mekanizmalar tam olarak anlaşılamadığından
hastalarının %60'ında nöbetlerin nedeni tam olarak bilinmemekte ve kesin sonuca yönelik tedavi
yöntemleri hala geliştirilememektedir. Bununla ilgili olarak, memelilerde beynin sağ ve sol hemisferleri
arasında anatomik, fonksiyonel ve nörokimyasal asimetrilerden dolayı epileptik nöbetlerin hangi
hemisferden kaynaklandığı tespit edilememekte ve nöbetlerin hemisferlerde meydana getirdiği
moleküler değişimler bilinmediğinden yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Konuya katkı sağlamak
amacıyla, çalışmamızda hayvan modellerinde insan epileptik nöbetlerinin en belirgin temsilcisi olan
Pentilentetrazol (PTZ) ile yetişkin Wistar sıçanlarda non-konvülsif nöbetlerin beyin sağ-sol
hemisferlerine etkileri moleküler düzeyde karşılaştırmalı olarak Fourier Dönüşüm Kızılötesi (FT-IR)
Spektroskopisi ile incelendi.
Materyal ve Metod: Hayvanlar kontrol (n=6) ve PTZ (n=5) uygulanan olmak üzere 2 gruba ayrıldı.
25mg/kg dozda 5 gün boyunca PTZ uygulanmasının ardından nöbetler Racine Skalasına göre
değerlendirildi. Hayvanlar dekapite edildi, her beyin örneği sağ-sol hemisferlerine ayrılarak FT-IR
Spektroskopisi ile incelendi. Böylelikle nöbetlerin sağ-sol beyin hemisferlerindeki protein ve lipit
miktarları, lipit düzeni ve lipit paketlenmesi gibi parametreler üzerine etkileri belirlendi.
Bulgular ve Sonuç: Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, PTZ grubunda olefinik bant alanlarında her
iki hemisferde özellikle sol hemisferdeki daha yüksek olan artışın tespiti dokuda lipit peroksidasyon
ürünlerinin arttığı bilgisini verdi. Bu sonuç TBARs testi ile de uyumlu olarak bulundu. CH 2 asimetrik
ve amid I bant alanlarında her iki hemisferlerdeki artış doymuş lipitler ile protein miktarlarında artma
olduğu bulgusunu verdi. Ayrıca lipit/protein oranının sol hemisferde anlamlı derecede arttığı tespit
edildi. Hücre zar lipitlerinin CH2 simetrik ve asimetrik gruplarından kaynaklanan frekans değerlerinde
PTZ uygulanan her iki hemisferde bir farklılık gözlenmemesi zar lipit düzeninde herhangi bir değişiklik
meydana gelmediği bilgisini verdi. C=O ve PO2- frekanslarında sağ ve sol hemisferler için anlamlı bir
değişiklik gözlenmemesi PTZ uygulamasının her iki hemisferin zar lipit paketlenmesinde bir farklılığa
neden olmadığı bilgisini verdi. Elde edilen tüm bu bulgular PTZ ile oluşturulmuş nöbetlerin sağ ve sol
hemisferde FT-IR spektroskopisi ile tespit edilebilen farklı moleküler etkilerin olduğunu ortaya
koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Epilepsi, FT-IR, Beyin, Hemisfer, Pentilentetrazol
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SERVO PNÖMATİK KONUMLANDIRMA SİSTEMLERİNDEKİ GÜNCEL
ARAŞTIRMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Okan ÇUVAL
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Özet
Servo pnömatik sistemler endüstriyel sürücülerde doğru pozisyon kontrolü sağlamak amacıyla yaygın
olarak kullanılmaktadır. Bu teknoloji, pek çok uygulamada pnömatik ve hidrolik sistemler yerine tercih
edilme potansiyeline sahiptir. Dolayısıyla pnömatik sistemlerin doğrusal olmayan
-olasılıksalyapısının azaltılması gerekmektedir. Olasılıksal yapıyı azaltarak, pnömatik sürücüleri geliştirmek çok
önemlidir. Pnömatik sürücülerdeki doğrusal olmamanın ana nedenleri, pnömatik silindir haznelerinin
içindeki basınç dinamikleri, sürtünme kuvveti çeşitlilikleri ve valflerin içindeki basınçlı hava akış
hızlarıdır. Yapılan çalışmada, doğrusal pnömatik sürücülerin performansları, konumlandırma
toleranslarını iyileştirmek amacıyla pnömatik servo sistemlerin tarihçesi, uygulamaları, parça seçimi,
verim testleri, modellenmesi ve hassasiyet kontrolü konuları incelenmiştir. Pnömatik sistemlerin
doğrusal olmayan yapısını azaltarak servo pnömatik konumlandırma sistemlerinde performans
önlemlerini arttırmak için birçok araştırma yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Pnömatik, servo, konumlama, kontrol, hassasiyet.
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YAPAY BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İLE FRAMİNGHAM SKOR TAHMİNİ
Burak İnner
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Özet
Ölüme sebep olan hastalıklar incelendiği zaman kalp rahatsızlığı başı çekmektedir. Her hastalıkta
olduğu gibi kalp hastalıklarında da erken teşhisin önemi çok büyüktür. Bu çalışmadaki amacımız,
Framingham 10 yıllık risk skorlama sisteminde kullanılan örnek vakıa verileri kullanılarak, veri
madenciliği, makine öğrenmesi yöntemleri ile yüksek ve düşük risk durumlarını en iyi tahmin etmek
için bir karar destek sistemi oluşturmaktır. Bu çalışmada farklı makine öğrenmesi yöntemleri denenmiş,
sonuçlar karşılaştırılmıştır. Çalışmadaki ilk sonuçlarda performansın en fazla %84.86 olduğu
görülmüştür. Daha başarılı tahmin yapabilmek için yapay bağışıklık sistemi uygulanarak çalışmalar
tekrarlanmış ve başarı oranının %99.02’e kadar yükseldiği tespit edilmiştir. Bu sınıflama için uygun bir
yöntem olabileceği düşünülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Yapay bağışıklık sistemi, framingham, makine öğrenmesi
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Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, ISPARTA
sezinatay9019@gmail.com
Özet
Tıbbi tekstillerin giderek büyüyen önemli bir alanı olan yara örtüleri son yıllarda çok sayıda çeşiti ile
yara tedavisinde kullanılmaktadırlar. Bu ürünlerin amacı, epitelizasyon hızını arttırmak, enfeksiyon
riskini azaltmak, yara iyileşme sürecini hızlandırmaktır. Bu çalışmada alkanna tinctoria (havacıva otu)
köklerinden elde edilen yanık kreminin kalsiyum alginat yara örtüsü yüzeyine uygulanması üzerine
odaklanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: kalsiyum alginat, yumurta kabuğu, alkanna tinctoria , yara örtüsü,tıbbi tekstiller.
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BULUTLANMA NOKTASI EKSTRAKSİYONU İLE ZENGİNLEŞTİRİLDİKTEN
SONRA PONCEAU 4R NİN ŞURUPTA SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİ
Şirin Alper
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Özet
Renklendiriciler, şekerleme ürünleri, jelatin, tatlılar, atıştırmalıklar ve içecekler gibi birçok uygun
üründe çok önemli katkı maddeleridir. Sentetik renklendiricilerin gıda katkı maddesi olarak kullanımı
kesinlikle kanun ve yönetmeliklerle kontrol edilir ve sonuç olarak kabul edilebilir günlük alım (ADI)
değerleri belirlenmiştir[1]. Bu değerler çeşitli boyalar için farklılık gösterdiğinden (genellikle 30 ila 500
ppm arasında değişir), gıdalarda mevcut olan boyaların hassasiyetle belirlenmesi ve ölçülmesi gerekli
görülmektedir. Kromatografi, spektrometri ve elektrokimya gibi teknikler genellikle boyaların analizi
için kullanılırlar. Her teknik bazı avantajlar ve dezavantajlar sunar[2]
HPLC[3] diferansiyel puls polarografisi[4], spektrofotometri[5] gibi Panceau 4R (Food Red) tayininde
birçok çalışma literatürde vardır. Bulutlanma noktası ekstraksiyonu (CPE), diğer ayırma /zenginleştirme
tekniklerine alternatif olan, basit, hassas, ucuz, çevre dostu yöntem olarak kullanılmaktadır.
Bu çalışmada, Poncau 4R spektrofotometrik tayini için ilk kez Brij 58 yüzey aktif maddesi kullanılmıştır
ve bulutlanma noktası ekstraksiyonu ile zenginleştirilerek işlemler gerçekleştirilmiştir. pH, yüzey aktif
maddenin derişimi, tuz derişimi, sıcaklık ve ekstraksiyon süresi gibi çeşitli parametreler incelenerek
optimize edilmiştir. Optimum şartlarda kalibrasyon eğrisi 0,0625 µg/ml olup regresyon sabiti 0,9993
dır. Yöntemin gözlenebilme sınırı (LOD) 0,00984 µg/ml, tayin sınırı (LOQ) 0,0328 µg/ml olarak
bulunmuştur.
Anahtar kelimeler: Panceau 4R(Food Red), spektrofotometrik, bulutlanma noktası ekstraksiyonu
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GENEL HATLARIYLA ARGON-ARK KAYNAĞI TIG(WIG) YÖNTEMİ
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Özet
Gaz Tungsten Ark Kaynağı(GTAW) bilinen adıyla da Tungsten Inert Gaz (TIG) kaynağı, kaynak için
gerekli ısının ; tükenmeyen bir elektrot (Tungsten Elektrot) ile iş parçası arasında oluşan bir ark kaynağı
yöntemidir ve Gaz altı kaynak yöntemlerinden birisidir. TIG yönteminde , kaynak bölgesi bir Asal gaz
(Argon veya Helyum) gönderilerek kaynak bölgesi havayla temastan korunur. Argon gazının kullanılma
amacı koruyucu ve boğucu özelliğinin çok iyi olması. Argon havada ki oksijeni yok edebilen bir gaz ve
oksijen kaynak yöntemlerinde genellikle ( bazı prosesler hariç) istenmeyen bir gazdır. Ark’ın ( yani
kaynak alevi ) argon gazi ile kontrol edilebilmesi ve odaklanabilmesi daha kolaydır. Argon gazının
üretimi Kriyojenik hava ayrıştırma tesislerinde, distilasyon kolunda sıvılaşmış havayı farklı kaynama
noktaları esasına göre komponentlerine ayırarak şeklinde tanımlanabilir. TIG kaynağı ince
malzemelerin kaynağı için çok uygundur . Yüksek nüfuziyetli ve gözeneksiz kaynaklar elde edilir.
Anahtar Kelimeler : Kaynak , Argon , Gaz , Tungsten
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THE EFFECT OF THERMOPLASTIC ELASTOMER ON THE MECHANICAL
PERFORMANCE AND MICROSTRUCTURAL BEHAVIOUR OF GLASS BEAD
FILLED NYLON COMPOSITE
Lecturer Irfan AKGUL
Duzce University/ Scientific and Technological Studies Application and Research Center (DÜBİT)
irfanakgul@duzce.edu.tr
Prof. Dr. Huseyin UNAL
Sakarya Applied Science University / Faculty of Technology / Department of Metallurgy and Materials
Engineering

unal@sakarya.edu.tr
Abstract
The aim of this experimental study is to investigate the effect of the thermoplastic elastomer additive
(SEBS) on the mechanical properties of glass bead filled nylon based composite materials. Composite
materials were produced by adding glass beads filler (5, 10, 15, and 20wt.%) to nylon-6 engineering
polymers and by adding SEBS thermoplastic elastomer in a constant ratio (8wt.%). The production of
composite material in granular form was carried out in an industrial type twin screw extruder. The test
specimens were molded in an injection mold which is prepared according to the standards using an
injection molding machine. The effect of SEBS thermoplastic elastomer on the physical, mechanical
properties and microstructural behavior of glass-bead filled composite materials was investigated. In
experimental studies, physical and mechanical properties such as tensile, impact, bending and density
tests were performed. The scanning electron microscope was used to determine the microstructural
properties of the fractured surface of the composites. As a result of the experiments carried out, tensile
strength, tensile modulus, flexural strength, flexural modulus and density values of composite materials
increased with the increase in glass bead filler ratio. However, impact strength and elongation at break
values decrease with the increment of glass bead filler ratio. The tensile strength, tensile modulus,
flexural strength, flexural modulus and density values of the composite materials decreased while impact
strength and elongation at break increased with the addition of SEBS elastomer to the glass bead filled
nylon polymer composite.
Keywords: polymer, glass beads, nylon, composite, elastomer, mechanical
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POSS MERKEZLİ HETEROKOLLU YILDIZ ŞEKİLLİ PCL-PLA
POLİMERLERİNİN SENTEZİ VE PLA İLE BLENDLERİNİN HAZIRLANMASI
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Özet
Poli(laktik asit) (PLA), alifatik polyester ailesinin bir parçası olup, α-hidroksi asitlerden meydana
gelmektedir. Biyolojik olarak parçalanabilen, biyouyumlu bir malzeme olup, yüksek dayanımlı,
yenilenebilir kaynaklardan elde edilebilen, yüksek modüle sahip termoplastik bir polimerdir.1 Poli(laktik
asit) (PLA), yüksek çekme dayanımı ve rijitliğe sahiptir. Ayrıca 50-60°C aralığında olan camsı geçiş
sıcaklığının (Tg) altında da kırılgandır.2 PLA’ nın kırılgan özelliği onun çalışılmasındaki en büyük ve
önemli dezavantajıdır. PLA’nın kırılmadaki gerginliğini artırmak ve yüksek uzamasını sağlamak için
biyobozunur, düşük camsı geçiş sıcaklığına sahip (Tg≈ -50) ve esnek polimerlerden biri olan poli (ɛkaprolakton) ile harmanlamasıyla daha tok hale getirilmektedir.3 Ayrıca polihedral oligomerik
silseskioksan (POSS) molekülü de PLA polimerin termal ve mekanik özelliklerinin iyileştirilmesine
katkı sağlamaktadır.4 Bu çalışmada, farklı zincir uzunluklarında POSS merkezli heterokollu yıldız
şekilli PLA-PCL ((PLA)4-POSS-(PCL)4) polimerlerinin sentezi gerçekleştirilmiştir ve PLA’nın
özelliklerinin iyileştirilmesi hedeflenmiştir5. Laboratuvar ortamında hazırlanan alkin fonksiyonlu lineer
PLA ve lineer PCL polimerlerinin istenilen zincir uzunluklarında POSS ile klik reaksiyonları
gerçekleştirildi (Şekil 1) ve ticari PLA ile 95/5 ve 90/10’luk karışımlarının ekstrüderde
harmanlanmasıyla elde edilen kompozitlerin mekanik, morfolojik, termal analizleri incelendi.
Karışımların uyumluluklarını artırmak amacıyla ticari PDI (1,4-fenilen diizosiyanat) ilave edilerek
homojen kompozit karışımına ve PLA’nın özelliklerine etkisi araştırıldı.
Anahtar kelimeler: Heterokollu yıldız polimerler, PLA, PCL, POSS

158

CONVERSION REACTIONS TO FURAZAN DERIVATIVES OF THIOUREA;
SYNTHESIS OF NEW BENZOYLTHIOUREA-FURAZAN AND IN VITRO
ANTIBACTERIAL EFFECTS
Dr.Ögr.Üye.Gülşah KURT
Aksaray University, Sabire Yazıcı Faculty of Science and Letters, Department of Chemistry
gkurt81@gmail.com
Abstract
Oximation reactions of commercially available or newly synthesized thioureas with highly reactive “dicyanide dioxide” obtained by treatment with sodium carbonate and dichloro glyoxime in solution have
been studied. As a result of the work, (DFGT) only the dioxime of the "N,N'-diphenylthiourea"
compound, which is one of the commercial thioureas, could be obtained with low yields, unlike the
literature. While the basic dehydration of dioximes can not yield results in closed containers and high
temperatures, “4,6-diphenyl-4H-imidazo[4,5-c][1,2,5] oxadiazole-5(6H)-thione" (DFGTfrz) of the
targeted thiourea furazan compounds was obtained from solvent-free silica gel support medium by
microwave
dehydration.
The
structure
of
SCNF,
"Nı,Nıı-(1,2,5-oxadiazole-3,4diyl)bis(azanedil)bis(benzoylthiourea)", derived from the reaction of diaminofurazane with benzoyl
isothiocyanate was characterized by Elemental analysis, 1HNMR, 13CNMR and LC-MS. The biological
activity of the obtained thiourea furazan compounds were demonstrated by antibacterial effect studies
using disc diffusion and broth microdilution methods. The thioure furazane from the N,N'diphenylthiourea compound (DFGTfrz) was found to be more effective on the tested bacteria than the
premise dioxime (DFGT). It was observed that SCNF was particularly sensitive to gram-positive
bacteria. The compound showed the most effect against “Staphylococcus aureus from gram-positive
bacteria with a 12 mm zone diameter. The least effect was shown to the gram-positive bacterial species
Staphylococcus epidermidis with 9 mm zone diameter. It showed no effect against erythromycin which
is the control antibiotic and showed a significant effect with 10 mm zone diameter against MRSA which
is an important pathogen microorganism in hospital infections. The compound has no effect against
gram-negative bacteria.
Keyword: Thiourea, Furazane, Dichloroglioxime, Antibacterial effect
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Figure 1.1HNMR Spectrum of DFGT and DFGTfrz
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SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF NEW P-TERT-BUTYLPHENOXYSUBSTITUTED SILICON(IV) PHTHALOCYANINE
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Abstract
The phthalocyanine is a macrocyclic compound exactly named 29H,31H-tetrabenzo[b,g,l,q]-5,10,15,20tetraazaporphine (McKeown N.B., 1998). The combination of aromaticity in an extended π-system
including four fused benzenoid aromatics is essential not only for intense color in the visible range of λ
~650-750 nm but also especially in the solid state for an excellent thermal and chemical stability of
mostly planar Pcs. The Pc can contain in the center of the ligand two protons or about 66 metals and
semimetals as cations in different oxidation states. Phthalocyanines (Pcs) have been widely used as dyes
and pigments because of their high thermal and chemical stability. They now draw interest as materials
for optical recording media, nonlinear optical application, light absorption, electric conduction,
photoconduction, energy conversion, electrode, chemical sensor, and catalyst. The worldwide
production is about 80 000 tonnes valued at over one billion U.S. dollars (Erk P., 2003).
In this study, the synthesis and characterization of new p-tert-butylphenoxy-substituted silicon(IV)
phthalocyanine, it’s is described. This phthalocyanine was characterized by elemental analysis and
different spectroscopic techniques such as UV-Vis, 1H NMR, FTIR and mass. The newly synthesized
phthalocyanine exhibited good solubility in ethyl acetate, tetrahydrofuran, N,N-dimethylformamide,
CH2Cl2, CHCl3, DMSO, and acetonitrile. The ultraviolet–visible spectra of phthalocyanine compound
was measured in chloroform. This phthalocyanine showed Q band at 685 nm and B band at 355 nm in
the UV-Vis spectra. The mass spectra of phthalocyanine confirmed the proposed structure and molecular
ion peak was observed at m/z 1234.34 as [M]+. Elemental analysis result: Anal Calc. for
C72H64N8O4SiCl2; C, 71.81%; H, 5.36%; N, 9.30%; found C, 72.15%; H, 5.89%; N, 9.37%.
Keywords: Phthalocyanine, Silicon, Synthesis
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Abstract
Red mud is a disposal material coming from the process of producing aluminum from bauxite. There
are several red mud sources in the world. The aim of this study was to identify the sintering conditions
and technological properties of slip casted Greek red mud bodies. Chemical analysis of used greek red
mud was determined by XRF. Slip casted samples were prepared with 40 vol. % solid content and
sintered at 900, 950 and 1000 °C for 2h, seperately. Sintering and technological properties were
determined by measuring density, firing shrinkage and water absorption. Structural characterization was
carried out with XRD and scanning electron microscopy (SEM) studies. The best density, water
absorption, firing shrinkage values were obtained with Greek red mud body sintered at 1000°C. Two
types of artistic glazes were applied onto the Greek red mud bodies sintered at 1000°C. Glaze-body
interaction were determined.
Keywords: Sintering, red mud, ceramic, technological properties, Greek.
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Abstract
Bees produce many different products, such as beeswax, royal jelly, honey, which has an important
place in medical treatment (Siheri et.al, 2017). Propolis has a history dating back to 300 BC. Nowadays,
it is generally used in medicines and personal care products (Burdock, 1998). Propolis has a wide
spectrum of biological and pharmacological activities due to the diversity of its components. Propolis
was used by ancient Egyptians, Greeks and Romans to treat wounds and ulcers in the past. The
composition used to mummify cadavers in Egypt includes propolis (Salatino et. al., 2011). Propolis has
antibacterial, antiinflammatory, antifungal, antiviral and antioxidant properties (Burdock, 1998). In
recent years, encapsulation of propolis has been used as an alternative method in order to avoid undesired
aroma and taste, to maintain biological activity and to extend the dose range with an encapsulation
matrix (Busch et al., 2016). In delivery of the active ingredient in the body to the intended site, carrier
systems are used (Canefe and Duman, 1994). One of the main problems in biotechnology and pharmacy
is the delivery of the drug to the structure to be affected (Tuylek, 2017). The coated material is the
“active substance”, and the material used in the coating is called the “carrier” or “encapsulant”. When
using encapsulation methods, care must be taken to form a membrane layer so as not to cause leakage
around the material to be encapsulated. Encapsulation has many applications. These include food
industry, chemistry, agriculture, feed, medicine, pharmacy, veterinary medicine, biotechnology and etc.
(Feyzioglu, 2016). Niosom, non-ionic surfactant based vesicles are formed by causing non-ionic
amphiphilic (both hydrophilic and hydrophobic) in the aqueous medium to form closed, double-layered
structures (Uchegbu and Vyas, 1998). Niosomes is a novel drug delivery system where the drug is
encapsulated in a vesicle (Shreedevi et al., 2016). In this study, niosomes loaded with crude propolis
ethanol extracts were formed by the hydration of the dried film and the non-ionic surfactant resulting
from the encapsulation of the solution, in order to overcome the application difficulties in the
pharmacological field of propolis and increase the bioavailability of the solution. Crude propolis ethanol
extract and niosomes loaded with this extract’s antitumorogenic activities were analyzed on MCF7
(human breast adenocarcinoma), A549 (human small cell lung carcinoma), MDA-MB-231 (human
breast adenocarcinoma), SK-MEL (human melanoma carcinoma), SK-BR-3 (human breast
adenocarcinoma), DU145 (human prostate carcinoma), tumor cell lines and L-929 (Mus musculus,
connective tissue, fibroblast) a normal cell line using MTT assay. For niosomes loaded with crude
ethanol propolis extract, at 62.5 µG/mL concentration and 72 hours application, cell viability was
obtained in A549, DU145 and MCF7 cell lines, 18,2%, 39,8% and 40,8%, respectively. However, at the
same concentration, L-929, a healthy cell line, achieved cell viability of 88%. However, at a
concentration of 62.5 µG / mL, after 72 hours of administration, cell viability in crude ethanol propolis
extract, A549, DU145 and MCF7 cell lines was 99.6%, 182.6% and 123.7%, respectively, whereas the
cell viability of L-929, a healthy cell line, was 104.8%. The niosomes loaded with crude ethanol propolis
extract showed the highest cytotoxic activity against the A549 cancer cell line with IC50 values of 30.8
µG/mL. The IC50 value of the crude ethanol propolis extract against the A549 cancer cell line was
determined as 882.65 µG/mL. The antitumogenic activity of crude niosomes loaded with crude ethanol
propolis against the A549 cell line was found to be 28.7 times higher compared to the crude propolis
extract. At the end of a study, a significant progress has been made towards the preparation of
encapsulated, controlled release chemotherapeutics, which may be used in the treatment of cancer types,
including innovations in biotechnology.
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Özet
Günümüzde yatırımcıların beklentilerine ve riske duyarlılıklarına göre uygun portföyleri belirlemesi ve
yönetmesi karmaşık ve zor bir süreçtir. Yatırımcılar en uygun portföyü belirlerken geçmişte geleneksel
portföy teorisi esaslarını dikkate alırken, günümüzde ise Modern Portföy Teorisi esaslarına göre karar
vermektedirler. Geleneksel Portföy Teorisi’ne göre optimal portföyün oluşturulması birbirinden farklı
varlıkların sayısının arttırılarak riskin azaltılması görüşüne dayanmaktaydı. 1950’li yıllarda Modern
Portföy Teorisi’nin temellerini atan Markowitz’in sayısal ve istatistiki yöntemlere dayanan ortalama
varyans modeli portföyü oluşturan varlıkların sadece sayılarını değil geçmiş tarihli getirilerini, risklerini
ve varlıklar arasındaki kovaryansı dikkate almaktadır. Ortalama varyans modeline göre optimum
portföy aynı getiri düzeyinde minimum riske sahip hisse senetleri ve aynı risk düzeyinde maksimum
getiriyi sağlayan hisse senetleri tercih edilerek oluşturulmalıdır. Bu çalışmayla amaçlanan, minimum
riske ve maksimum getiriye sahip optimum portföyün belirlenmesidir. Bu bağlamda, BIST 30’da yer
alan hisse senetlerinin 2013-2018 yılları arasındaki günlük kapanış değerleri alınarak sezgisel
yöntemlerle çalışma yürütülmüştür. R programı kullanılarak portföyü oluşturan hisse senetlerinin
ağırlıklarının ne olması gerektiği belirlenmiş, portföyde kullanılacak hisse senetlerinin karar verilmesi
aşamasında oluşturulan etkin sınırlara göre karar verilerek optimal portföy belirlenmiştir. Elde edilen
optimal portföy Sharpe Perfomans Ölçütüne göre de karşılaştırılarak algoritmalar arasında en iyi çözüme
ulaştıran algoritma da belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Portföy Optimizasyonu , Sezgisel Algotitmalar, Markowitz Portföy Modeli,
Risk-Getiri
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Özet
Bireyin kendine has tutum ve algılarının incelenmesi farkındalık düzeylerinin tespit edilmesi ile
mümkün olmaktadır. Farkındalık, gelecekte nasıl davranılacağı, nelerin gerçekleştirilebileceği hakkında
ip uçları verir. Bu araştırmanın amacını; öğrencilerin demografik değişkenlerinin organik kimya eğitimi
farkındalıklarına etkisini ölçmek oluşturmaktadır. Öğrencilerin organik kimya eğitimi farkındalıklarını
ölçmek için uzman görüşleri ve literatür araştırması yapılarak ölçek oluşturulmuştur. Ölçek 11 madde
ve 3 alt boyuttan oluşmaktadır. Organik kimya farkındalığı ölçeğine ilişkin geçerlik ve güvenilirlik
analizleri yapılmıştır. Ölçeğin güvenirlik katsayısı 0,811, organik kimya eğitim memnuniyeti alt boyutu
güvenirlik katsayısı 0,755, organik kimya eğitiminin geleceğe dönüklüğü güvenirlik katsayısı 0,724,
organik kimya eğitiminin uygulamaya dönüklüğü güvenirlik katsayısı 0,810 olarak bulunmuştur. Ayrıca
öğrencilerin cinsiyetleri ve öğrenim türleri ile olan ilişkisi de incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Organik Kimya, Organik Kimya Eğitimi, Farkındalık
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Özet
Fen bilimleri eğitimi; soyut kavramların somutlaştırılarak, öğrencilerin düşünme, bağlantı kurma, analiz
etme becerilerini geliştirme çalışır. Modelleme yöntemi, fen bilimleri eğitiminde kullanılan
yöntemlerden biri olarak kullanılmaktadır. Bu araştırma; Kocaeli Meslek Yüksekokulunda 2018-2019
eğitim-öğretim yılında öğrenim gören Çevre ve Koruma Teknikleridersi alan öğrencilere uygulanmıştır.
Araştırmada nitel yöntem tercih edilmiştir. 22 kişilik, deney ve kontrol gruplarından oluşan örneklem
44 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada, deney ve kontrol gruplarına ön görüşme-son görüşme
yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada; konu anlatılmadan önce öğrencilerin tümüne konu hakkında soru
sorulmuştur. Daha sonra deney grubuna modelleme yöntemi ile konu anlatılmıştır. Kontrol grubuna ise
sadece sözlü olarak konu anlatılmıştır. Nitel araştırma yapılarak veriler elde edilmiş, içerik ve anlamlılık
analizi kullanılmıştır. Bu araştırmada dünyadaki yaşamın devamında büyük rol oynayan karbon
döngüsünün öğrencilere materyal kullanımı ile öğretilmesinin öğrenmeye etkisi incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Karbon döngüsü, modelleme, nitel araştırma.
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Abstract
Energy is on its way to becoming the most important factor driving economic, political and social
balances in the world. In terms of the demand side, Optimal energy usage by consumers is a problem on
the agenda for decades to be addressed. The approach based on the controlling of demand-side denoted
as Demand Side Management (DSM). DSM is the adjustment of the end-user request for energy through
different procedures such as financial motivations and behavioral modification through raising
awareness.
The objective of this study is to reduce the challenges of DSM implementation when two-way digital
communication is not yet possible like in the Turkish grid. Since there is no bidirectional communication
infrastructure in our country, it is only possible to solve this deficiency by time-dependent tariffs and
appropriate mathematical models. Usually, the goal of demand-side management is to encourage the
consumer to use less energy during peak hours, or to move the time of energy use to off-peak times such
as night-time and weekends. Peak demand management does not necessarily decrease total energy
consumption but could be expected to reduce the need for investments in grids and/or power plants for
meeting peak demands.
In this paper, a MILP technique - subjecting to energy requirement, duration, and user preference
constraints- under several scenarios of TOU's tariff has adopted with a goal of minimizing electricity
cost. Models of three devices in a smart home equipped with smart plugs and a smart meter are
developed. And accordingly, optimal management of total energy consumption processed as a MILP
problem using Matlab with Optimisation Toolbox which provides a solver able to address such kind of
problem. It is observed that the proposed schedule could benefit both smart householders and main grid
operators technically and economically in the context of the smart grid.
Keywords: Demand Side Management (DSM), Smart Grid, Time-Of-Use (TOU)’s tariff, Smart meter,
Mixed İnteger Linear Programming (MILP).
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Özet
İmzalama algoritmaları, kriptografinin birçok alanında kullanılmaktadır. Günümüzde en çok kullanılan
imzalama algoritmaları, güvenliği matematiksel olarak zor problemlere dayandırılan, RSA veya eliptik
eğriler gibi algoritmaları kullanır. Fakat kuantum bilgisayarlar bu algoritmaların güvenliğini tehdit
etmektedir. Bu sebeple imzalama için kuantum bilgisayarlar sonrası güvenliği sağlayacak yöntemler
geliştirilmektedir. Geliştirilen yöntemlerden en etkin olanı özet-tabanlı imzalamadır. SPHINCS veya
XMSS, özet tabanlı imzalama algoritmalarına örnek olarak verilebilir. 2018 yılında, Internet
Engineering Task Force (IETF) özet-tabanlı imzalama alanında standartlaştırma için ön standart dosyası
oluşturmuş ve uzmanların görüşüne sunmuştur (RFC 8391). Bunun üzerine NIST (National Institute of
Standards and Technology) özet-tabanlı elektronik imzaların standartlaştırılması için bir çalışma
başlatmıştır. Özet tabanlı elektronik imza protokolleri genel olarak belirli kurallara göre çok sayıda özet
çıktısının üretilmesini gerektirmektedir. Bu bakımdan kullanılacak özet fonksiyonunun protokolün
verimliliğini etkileyeceği açıktır. Haraka v2 özet fonksiyonu, kısa girdiler için uygun yapıya sahip bir
özet fonksiyonudur. Haraka v2’nin bu özelliği ve standart AES komutlarını kullanması özet-tabanlı
imzalama şemalarının performansının artmasını sağlamaktadır. Bunun yanında, elektronik imza
protokollerinde, özet fonksiyonun girdilerinin küçük ve her bir özet çağrısı için sabit uzunlukta olması
nedeniyle, boyut genişletme ataklarına karşı savunmasız olan özet fonksiyonları güvenli bir elektronik
imza protokolü oluşturmak için kullanılabilir. Bu çalışmada, değişik özet fonksiyonlarının (Keccak,
Xoodoo ve Gimli) özet tabanlı imzalama üzerindeki performansı araştırılmıştır. Standart AES komutları
her platformda çalışmadığından her bir algoritmanın C programlama dili uygulaması kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Özet Fonksiyonları, Özet-Tabanlı İmzalama, Elektronik İmzalama, Kriptografi
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Abstract
A study is given regarding upgrading the current distribution to shape the radiation pattern for the desired
resonance frequency, and using dielectric superstrate layer to increase gain in dual band antennas. In
this study a rectangular microstrip patch antenna with 2.4 GHz and 5 GHz operating frequencies was
used. Studies with the purpose of changing the current distribution were done, and a dielectric
superstrate layer was designed, with the purpose of enhancing the gain in the desired resonance
frequency. For the dualband operating antenna, increasing the gain and pattern shaping of a single
resonance frequency, chosen as 5 GHz, was aimed, while keeping the gain of the second frequency (2.4
GHz).
Keywords: Microstrip dual band antenna, gain enhancement, dielectric superstrate antenna, regulating
current distribution.
1. INTRODUCTION
Microstrip patch antennas are preferred in mobile communication devices which are need to take up less
space because they are easy to produce, small size and low cost. Besides these advantages, the most
important disadvantages are the low gain. Different techniques are used to increase the gain of microstrip
antennas, especially in some applications which directional radiation is required. There are many studies
in literature in order to increase the gain of narrow band microstrip antennas. In some of these studies,
gain is increased by adding parasitic elements front of the antenna. The gain was increased by adding
paracitic patch arrays to the microstrip antenna which operating at 5.725 .5.875 GHz band [1]. In another
study, the gain was increased by placing short horn on the surface of the narrow band microstrip antenna
with a bandwidth of 7%. The gain was increased from 6.1 dBi to 10.3 dBi. However, the bandwidth has
been decreased [2].
In another study, in order to increase the gain of circular patch antenna which operetated with 31 GHz
central frequency and 3 GHz bandwith by mounting a conical horn [3]. As can be seen from the gain
graph, the gain of the antenna has been increased by about 5-6 dB by mounting hybred horn.
In another study, the gain was inceraedt by placing a metamorphic material (MTM) on a narrow band
microstrip patch antenna which operating at a frequency range of 3.51-3.57 GHz [4].
In study of Shadrokh et’al (2014), the microstrip dipole antenna has been designed for observing radars
which operating at range of 0.65 ar3.8 GHz [5]. Dual-layer Frequency Selective Surface (FSS) was used
in order to increase the gain.
In this study, in order to increase gain dual band antenna is selected. The use of frequency selective
surfaces, the addition of horns on the antenna or the use of metamaterials are the techniques that increase
the gain in both bands of the antenna. In order to interfere with resonance frequencies, different
techniques must preferred. One of these techniques is the openning slits on the patch for modifying the
current distribution on the antenna to shape the radiation pattern at the resonant frequency of interest. In
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this study, this technique was used to make bidirectional radiation pattern to unidirectional formed at 5
GHz frequency. Another technique that used in this study is to place dielectric layers arrays on the patch
in order to increase the 5 GHz gain of the antenna. Thanks to this technique, a 20% increase in earnings
was achieved.
2. DESIGN STAGES AND SIMULATION RESULTS
In the study, a dual band microstrip patch antenna which is operating at 2.4 GHz and 5 GHz frequencies
was designed. In this antenna design, Arlon Di880 dielectric layer with a thickness of
h = 0.762 mm and a relative dielectric constant of 2.2 was used. The geometrical structure of the
designed antenna is shown in Figure 1 and in Table 1 the dimensions of the antenna are included.

Figure 1. Base-dualband microstrip antenna structure
Table 1. Antenna Dimensions (mm)
W
L
Wd
Ld
a
b

41.60
22.1
65
40
15.3
2.4

Results of simulation which is done with CST Microwave Studio about the frequency-dependent
variation of the reflection coefficient and the reflection patterns on the resonance frequencies are given
at Figure 2. Antenna is operating at 2.4 GHz and 5 GHz frequencies as seen on Figure 2.

Figure-2. Reflection coefficient of dualband microstrip antenna
In Figure 3, radiation patterns are given for =0 o, which is operating at 2.4 GHz and 5 GHz frequencies
depending of the -angle on the XZ plane. As can be seen from the figure, while the antenna makes a
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maximum radiation of 0 degrees direction at 2.4 GHz, the maximum radiation at frequency of 5 GHz is
about 35o. When examined current distributions given in Figure 4, the cause of the double ear generation
of radiation patterns at 5 GHz can be seen. Although a uniform single-piece current distribution at 2.4
GHz, current distribution at the 5 GHz frequency being at the edges of the antenna was causing the
radiation pattern to form a double ear.

Figure 3. Radiation patterns for =0, 2.4 GHz and 5GHz frequencies antenna depending of the -angle
on the XZ plane.

Figure 4. Current distributions in resonance frequencies of microstrip dualband antenna
By directing the current distribution at 5 GHz from the antenna’s edge to the middle parts, it is predicted
a reduction approximately -15 dB according to the maximum radiating direction at =0o in the radiation
pattern and it is ensured that the current distributions are shifted towards the center of the antenna
without causing a serious shifting in operating frequencies of the antenna by opening slits on the antenna.
The location and dimensions of the slits were obtained as a result of parametric studies. In the lower
right corner of the microstrip antenna, slits with a width of 10.1 mm and a thickness of 2.8 mm and at
middle of the microstrip antenna, slits with a width of 6 mm and a thickness of 3.5 were opened. The
geometry of the antenna, the position and dimensions of the and the current distributions are given in
Figure 5, on Table 2 and in Figure 6 respectively. As a result of the opening of the slits, the resonance
at 2.4 GHz was shifted to 2.33 GHz (Figure 7), so the current distribution was given for 2.33 GHz.
Table 2. Dimensions of slotted-microstrip

antenna (mm)
k
r
m
n
t
Figure 5. Structure of the slotted-dualband
microstrip antenna
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11.5
6
2.8
10.1
3.5

Figure 6. Current distributions of resonance frequencies of slotted microstrip dualband antenna

Figure 7. Graph of dual-band microstrip antenna reflection coefficient

Figure 8. Radiation patterns for =0 operationg at 2.33 GHz and 5GHz frequencies, base dual-band
and slotted microstrip antenna depending of the -angle on the XZ plane.
3- METHODS FOR INCREASING ANTENNA GAIN BY USING TOP LAYER
Using the dielectric superstrate method, after the change in surface current and pattern, gain was
increased.
Homogeneous dielectric structures designed in [6], has been used as a trial. Using different dielectric
coefficients, homogeneous dielectric superstrate was placed on top layer of antenna. The distance
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between the antenna and the top layer must be λ0/2 or similar values. In this paper λ0/6=10 mm was
chosen. Homogeneous dielectric top layer thickness was chosen as 1 mm. This is shown in Table 3.
Table 3. Homogeneous Dielectric Top Layer Properties and Results
Dielectric
coefficient
ɛ=3
ɛ=5
ɛ=10

1st resonance 2nd resonance Gain at
frequency
frequency
resonance
(GHz)
(GHz)
frequency
(dB)
2.34
5.02
6.45
2.34
5.01
6.52
2.31
4.94
6.47

1st Gain at 2nd Distanse to the
resonance
antenna (mm)
frequency
(dB)
7.44
10
7.52
10
7.28
2

As the distance to antenna is increased while ɛ=10, the antenna will only work when S11 parameter is
under -10 dB. Because the gain cannot reach the tarteged values on homogeneous dielectric top layers,
after examining the heterogeneous dielectric top layer structure referred in [6], the following structure
was used. The heterogeneous dielectric top layer thickness was chosen as 2 mm.

Figure 9. Effect of the different dielectric top layers on the antenna

Table 4. Properties of the Heterogeneous Dielectric Top Layers
Dielectric
coefficient
Superstrate in the
center
The 1st superstrate
to the right of the
center
The 2nd superstrate
to the right of the
center
The 1st superstrate
to the left of the
center
The 2nd superstrate
to the left of the
center

Lengrh(mm)

Width(mm)

Thickness(mm) Distance
between
antennas(d)
t=2
d=10

ɛ3=2

l=48

w3=31

ɛ2=10

l=48

w4= 2

t=2

d=10

ɛ1= 5

l=48

w5=15

t=2

d=10

ɛ2=10

l=48

w2=17

t=2

d=10

ɛ1= 5

l=48

w1=15

t=2

d=10
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On a superstrate with three different dielectric constants, the gain at 5 GHz was increased up to 9.14 dBi
while the gain at 2.3 GHz is unchanged. Radiation patterns are given on Figure 10.

Figure 10. Radiation patterns for =0 operationg at 2.3 GHz and 5GHz frequencies, slotted microstrip
antenna with dielectirc top layer depending of the -angle on the XZ plane.
4-CONCLUSION
In this study, different ways are tested in order to change the cuurent distribution of the antenna like
opening slits and in order to increase the gain like using the different dielectric superstrate configurations
of the microstrip patch antenna. The designed antenna operates on the 2.4 GHz and 5 GHz frequency
bands.The gain of the antenna at 2.4 GHz is 6.47 dBi while the gain at 5 GHz is 7.55 dBi. First resonance
frequency of the antenna which is designed by opening the slits has shifted to 2.33 GHz. Pattern of
radiation and current distribution has become more elliptica in this antenna design. The first resonance
frequency shifted to 2.3 GHz but there is no change in the second resonance frequency when the
heterogeneous top layer was placed in the slit design. The gain of the antenna at 2.3 GHz is 6.67 dBi
while the gain at 5 GHz is 9.14 dBi.
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Özet
Pasif MiliMetre Dalga Görüntüleme Sistemi (PMMDGS), optik ve kızılötesi sistemlere yardımcı olmak
üzere geliştirilen; içerisinde bulundurduğu radyometrik alıcı aracılığıyla sisli, çok bulutlu ve yağmurlu
hava gibi farklı hava koşullarında görüntüleme yapabilen bir tarama mekanizmasıdır. Bu mekanizmanın
gerçekleştirdiği iki yönlü tarama işlemi, azimut ve kalkış eksenlerinde olmaktadır. Görüntüleme
sistemine ait parabolik yansıtıcı anteni tutan ve antenin hareketini sağlayan 2-eksenli konumlandırıcı
sayesinde; azimut ekseninde -60 ile 60 derece arasında, kalkış ekseninde -15 ile 75 derece arasında
tarama yapılmaktadır. Bu dereceler sisteme ait derecelerdir ve literatüre uygun hale getirilmesi
gerekmektedir. Bu bildiride, PMMDGS’ne ait 2-eksenli konumlandırıcının azimut ve kalkış
eksenlerinde taradığı açıların, uydu takip-izleme ve haberleşme sistemi eksenlerine göre ayarlanması
anlatılmıştır. Uygulanan ayarlamalardan sonra görüntüleme sisteminin azimut ekseninde 120 ile 240
derece arasında, kalkış ekseninde 75 ile -15 derece arasında tarama yaptığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar kelimeler: azimut ve kalkış eksenleri; pasif milimetre dalga görüntüleme sistemi; tarama
mekanizması.
1. GİRİŞ
PMMDGS tasarımı için hali hazırda; tek radyometrik alıcılı, dolayısıyla; çift eksende tarama yapan
(azimut ve kalkış eksenleri) sistemler olduğu gibi [1-3], tek boyutta 8, 16 veya 32 adet alıcının
bulunduğu tek eksende tarama yapan sistemler de vardır [4-6]. Aynı zamanda; LCD (Liquid Crystal
Display) yapılarında olduğu gibi, matris alıcı sisteminin yer aldığı ve eksenlerde tarama yapmadan anlık
görüntü, hatta; video görüntüsü elde edebilecek sistemler de geliştirilmiştir [7, 8]. Oluşturulan
görüntüleme sistemlerinin eksenlerinin literatüre uygun olması gerekmektedir [9]. Bu çalışmada;
PMMDGS’nin azimut ve kalkış eksenlerinin uydu takip-izleme ve haberleşme sistemi eksenlerine göre
ayarlanması anlatılmıştır.
2. MALZEMELER VE METOTLAR
PMMDGS tasarımımızın mekanik tarayıcı kısmını oluşturan 2-eksenli konumlandırıcı, azimut
ekseninde 120 derece tarayabilmektedir. Tam güneyi 0 derece kabul edersek -60 dereceden 60 dereceye
kadar tarayabilmektedir. Toplamda, 0 dereceyi de hesaba katarsak 121 derece taramaktadır. Tarayıcı her
pikseldeki ışımaları algılayıp dataları sıradaki devreye aktarmaktadır fakat ilk ve son noktalardaki
değerleri almadığı saptanmıştır. Bu da demektir ki; yatayda maksimum 119 derece tarama
yapılabilmektedir. Sistemin 2-eksenli konumlandırıcısı, kalkış ekseninde en geniş 90 derece aralıkta
tarama yapabilmektedir. -15 dereceden başlayıp 75 dereceye kadar tarama yaptığı gözlenen tarayıcı
sistem (yine 0 derece de hesaba katılırsa) 91 derecede tarama yapar fakat en uç noktalardaki değerleri
almadığı gözetilirse 89 derece tarama yaptığı söylenebilir.
Sistemin taramasını kontrol eden programın konumlandırma açıları standart konumlandırma
sisteminden farklılık göstermektedir. Bu açıların standart açı sistemine dönüştürülmesi gerekmektedir.
Aşağıda bu dönüşüm anlatılmaktadır.

175

2.1. Azimut ekseni
Azimut ekseninde, literatürde Şekil 1.’e göre güneyin 180 derece olduğu görülmektedir. PMMDGS
üzerinde GPS (Global Positioning System) sensörü bulunmadığından, sistem yönleri
algılayamamaktadır. Parabolik yansıtıcı anten nereye çevrilirse çevrilsin tam karşıyı 0 derece olarak
almaktadır. Radyometrik ölçümler güneye doğru yapıldığından tam karşısı azimut ekseninde 0
dereceyi değil 180 dereceyi göstermelidir. O halde, -60 derece ila 60 derece arasında değil 120 derece
ila 240 derece arasında tarama yapıldığı söylenebilir. Gerçek açıya 𝜙𝑔 , sistemin kendi tanımladığı
açıya 𝜙𝑠 denilirse;
𝜙𝑔 = 𝜙𝑠 + 180o
(1)
elde edilir.

Şekil 1. Uydu takip-izleme ve haberleşme sistemi eksenleri ile PMMDGS’nin gösterdiği açı
değerleri [9]
2.2. Kalkış ekseni
Kalkış ekseninde de açıların yerleşimi bakımından literatürden farklı bir durum gözlemlenmektedir.
Şekil 1.’e göre 0 derece olan kalkış açısı 60 derece olarak gösterilmektedir. 75 derece olan açı ise -15
derece olarak gösterilmektedir. Aynı şekilde konumlandırıcı, -15 derece olan açıyı 75 derece
göstermektedir. Yani açıların arttırılmasını ters yönde yapmaktadır. Bu durumda tarayıcının taradığı
açıların literatüre uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. Bunun için 2-eksenli konumlandırıcının
tarama yaptığı açının -1 ile çarpılıp 60 eklenmesi gerekir. Örneğin; 45. dereceyi tarıyor gözüküyorsa; 1 ile çarparsak -45, 60 ile toplarsak 15. derecenin tarandığı gerçek açı değeri olduğu saptanır. Ayrıca
kalkış ekseninde geriye doğru tarama yapıldığı söylenebilir. Çünkü önce 75. dereceyi sonra 74.
dereceyi taramaktadır. Gerçek açıya 𝜃𝑔 , sistemin kendi tanımladığı açıya 𝜃𝑠 dersek;
𝜃𝑔 = −𝜃𝑠 + 60o
(2)
elde edilir.
3. TARTIŞMALAR VE ÖNERİLER
PMMDGS tasarımına GPS eklenmesi ile eksenlerin ayarlanması otomatik olarak yapılabilir. Pusula
benzeri bir sistem de dahil edilebilir. İlk ve son açı değerlerinde tarama yapılması sağlanabilir. Şekil
2.’de verilen PMMDGS, şimdiki haliyle (1190×890 piksel) tarama yapmaya uygundur.
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Şekil 2. PMMDGS’nin tarama esnasından bir görüntü [3]
4. SONUÇ
Sonuç olarak; tarayıcı sistemimize bağlı bulunan 2-eksenli konumlandırıcı, gerçek açı sistemine (uydu
takip-izleme ve haberleşme sistemi) göre azimut ekseninde 120 derece ila 240 derece arasında artan
yönlü tarama; kalkış ekseninde 75 derece ila -15 derece arasında azalan yönlü tarama yapmaktadır.
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Özet
Doğal dengenin korunmasında önemli bir rol oynayan ormanlar, birçok bitki, hayvan ve farklı yaşam
formlarının birlikte yaşadığı karmaşık bir ekosisteme sahiptir. Bu ekosistemde, bazı gruplar birbirleriyle
dayanışmalarını sürdürürken, bazı gruplar rekabet halindedir. Bazı durumlarda, bazı canlılar, parazitler
ve konakçılar biçiminde ortaya çıkan bir yaşam döngüsünün konularıdır. Ormandaki bu yaşam tarzının
en güzel örneklerinden biri ökseotu (Viscum album L.). Ökseotu, çeşitli iğne yapraklı ve geniş yapraklı
ağaç türleri üzerinde parazitli bir yaşam sürmekte ve sonuçta ev sahibi ağaçları önce fizyolojik olarak
yok etmekte, daha sonra tepenin en üst kısmına ulaşmakta ve boğmak suretiyle öldürmektedir. Bu,
ormandaki genetik olarak değerli tohum ağaçlarının ortadan kalkmasına yol açmakta ve ayrıca önemli
ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Bu çalışmada, Bartın ve Yenice yörelerinde bulunan Sarıçam
(Pinus sylvestris L.) – Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.) - Uludağ Göknarı (Abies nordmanniana
subsp. bornmülleriana Mattf.) Karışık ormanlarında ökseotu zararına etki eden faktörler ve ökse otunun
karışık ormanlarında konukçu tercihleri araştırıldı. Ökseotu kaybında etkili faktörleri belirlemek için
hasarın meydana geldiği karma ormanlarda alınan deneme alanlarında yapılan ölçüm ve tespitlerden
elde edilen veriler ile ökse otunun düşmanca tercihlerini belirlemek için faktör analizi uygulanmıştır.
Bu amaçla SPSS paket istatistik programı kullanıldı. Ekolojik koşullara ve meşcere dinamiğine ilişkin
değişkenlere uygulanan faktör analizi sonuçlarına göre, toplam 7 faktörün toplam varyansın
%82.37'sinin ökse otu zararını açıkladığı belirlenmiştir. Buna göre, eklemeli varyans etkisine neden olan
faktörler şöyledir: 1. Meşcere Yaşı, 2.Meşcere Kapalılığı, 3. Bağıl Nem, 4. Meşcere Boyu, 5. Meşcere
Gelişim Çağı, 6. Ağaçların Komşuluk Durumu ve 7. Silvikültürel Uygulamalardır.
Anahtar Kelimeler: Ökseotu, Karışık Orman, Faktör Analizi, Orman Ekolojisi
FACTORS AFFECTING ON DAMAGE OF MISTLETOE (Viscum album L.) IN THE
MIXED FORESTS IN BARTIN AND YENİCE REGIONS
Abstract
In the forest ecosystem, some groups maintain solidarity with each other, while some groups compete.
In some cases, some life forms are the subjects of a life cycle that arise in the form of parasites and
hosts. One of the best examples of this lifestyle in the forest is mistletoe (Viscum album L.). Mistletoe
has a parasitic life on a variety of coniferous and broad-leaved trees and ultimately physiologically
destroys host trees, then reaches the top of the hill and kills by drowning. This leads to the elimination
of genetically valuable seed trees in the forest and also leads to significant economic losses. In this study,
Scotch pine (Pinus sylvestris L.) - Oriental beech (Fagus orientalis Lipsky.) - Uludağ fir (Abies
nordmanniana subsp. bornmülleriana Mattf.) In the mixed forests and muck preferences It was
investigated. In order to determine the factors affecting the mistletoe loss, factor analysis was applied to
determine the hostile preferences of the mistletoe with the data obtained from the measurements and
determinations in the test areas taken in mixed forests where damage occurred. SPSS package statistical
program was used for this purpose. According to the results of the factor analysis applied to the variables
related to ecological conditions and stand dynamics, it was determined that 82.37% of the total 7 factors
explained the mistletoe damage. According to this, the factors that cause additive variance effect are as
179

follows: 1. Age of Stand, 2. Stand Canopy, 3. Relative Humidity, 4. Height, 5. Growth Stage of Stand, 6.
Spatial Pattern of Trees and 7. Silvicultural Applications.
Keywords: Mistletoe, Mixed Forest, Factor Analysis, Forest Ecology.

1. GİRİŞ
Ormanlar çok sayıda biyotik ve abiyotik faktörün etkisiyle ortaya çıkan ekolojik denge çerçevesinde
kendine özgü bir yaşam döngüsüne sahip olan özel ve önemli ekosistemlerdir. Bu nedenle ülkemizde
olduğu gibi birbirinden belirgin olarak ayrılan ekolojik koşulların etkisi altında hakimiyetini kuran
ormanlar da gerek tür çeşitliliği gerekse meşcere dinamikleri itibarıyla farklı karakteristiklere sahiptir
(Çepel, 1995). Ancak kendisini doğal olarak yenileyebilen en önemli kaynak olan ormanlar, açık alan
koşullarının ve insan etkisi nedeniyle çeşitli biyotik ve abiyotik tehlike ve tehditlerin etkisi altında
bulunmaktadır. Bu durum tür sayısındaki çeşitliliğe bağlı olarak özellikle klimatik faktörlerin de
etkisiyle bazı zaman dilimlerinde kendisini önemli bir tahripkar güç olarak göstermekte ve kitleler
halinde ağaçların ölümüne ve orman alanlarının bozuk vasıflı hale gelmesine neden olmaktadır
(Çanakçıoğlu, 1993). Ülkemizde ormanların yok olması veya bozuk nitelikli hale gelmesine neden olan
faktörlerin başında yangın, açmacılık, hatalı teknik müdahaleler, böcek, kar ve fırtına zararları gelmekle
birlikte bazı parazit ve yarı parazit türlerin meydana getirdiği olumsuzluklar da yer almaktadır. Bu
parazit ve yarı parazit türlerden olup orman ağaçları üzerinde çeşitli hasarlar meydana getiren türlerin
başında Ökse Otu (Viscum album L.) gelmektedir. Yarı parazit özelliğe sahip olan bu tür bir çok orman
ağacı ve meyve ağacı türünde zarar meydana getirebilmektedir (Üstüner ve ark., 2015). Ülkemizde 3
altürü bulunan ökse out, klorofil içerdiği için fotonsentez yapabilme yeteneğindedir ancak bu tür kök
sistemine sahip olmadığı için houstorium adı verilen emeçleri yardımıyla konukçusu olduğu ağaç
türünün ksilem demetinden ihtiyaç duyduğu organic ve inorganik maddeleri almakta ve konukçusunu
zayıf düşürerek sonunda ölmesine neden olmaktadır (Üstüner ve ark., 2015). Bu tür ile başarıyla
mücadelede, türün özelliklerinin bilinmesinin yanı sıra, farklı ekolojik koşullarda tercih ettiği konukçu
türler ve türün zararını etkileyen faktörlerin belirlenmesidir.
Bu araştırmada da, Bartın ve Yenice yörelerinde bulunan Sarıçam (Pinus sylvestris L.) – Doğu Kayını
(Fagus orientalis Lipsky.) - Uludağ Göknarı (Abies nordmanniana subsp. bornmülleriana Mattf.)
karışık ormanlarında ökseotu zararına etki eden faktörler ve ökse otunun karışık ormanlarında konukçu
tercihleri araştırılmıştır.
2. MATERYAL VE METOT
2.1. Materyal
Araştırmanın gerçekleştirildiği Kumluca Orman İşletme Şefliği idari yönden Bartın Orman İşletme
Müdürlüğüne, Kızılkaya Orman İşletme Şefliği ise Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne bağlıdır.
Kumluca Orman İşletme Şefliğinin toplam alanı 8787 ha olup bu alanın yaklaşık %88’i verimli geri
kalan orman alanı ise verimsiz durumdadır. Kızılkaya Orman İşletme Şefliğinin ise 11380ha’lık alanı
ormanla kaplı olup (%92,6) saf ve karışık çok değerli meşcereler bulunmaktadır (Anon., 2016a; Anon.,
2016b). Araştırma alanları sırasıyla 870m ve 1123m yükseltide olup, orta yamaç kuşağında yer
almaktadır. Ayrıca orman zonları açısında sub-öksin Batı Karadeniz orman zonunda ve Abietum geçiş
zonu kuşağındadır. Araştırma alanları gene olarak kuzey ve kuzeydoğu bakılı olup, arazi eğimi %25-55
arasında değişmektedir. Toprak yapısı ise derin toprak sınıfında olup, killi-kumlu-balçık tesktüründedir.
Toprak genel olarak kırıntılı strüktüre sahip olup, havalanması ve organik madde düzeyi oldukça
yüksektir. Araştırma alanlarında ortalama sıcaklık 16,7°C, 14,3°C ve ortalama yağış 646mm ve
714mm’dir. Erinç iklim indeksine göre nemcil orman kuşağı içerinde yer alan araştırma alanında 2018
yılının Ağustos ayında yapılmıştır (Anon., 2016a; Anon., 2016b).

2.2.Metot
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Araştırma kapsamında Kumluca ve Kızılkaya Orman İşletme Şefliklerinde sarıçam+kayın+göknar
karışık meşceresinin bulunduğu bölmelerden rastlantı blokları deneme desenine göre alınan 20 x20m
büyüklüğündeki 10 ar adet deneme alanında ökse otu bulunduğu ağaçlar sayıldı ve bu ağaçların dijital
boy ve dijital çap ölçer yardımıyla çapları ve boyları belirlendi. Ayrıca meşcerelerde kapalılık, sıklık,
tabakalılık, ölü örtü kalınlığı, diri örtü yoğunluğu, klimatik, edafik ve fizyografik faktörlere ilişkin
detaylı tespitler ve ölçümler yapılarak toplam 27 adet değişkene ilişkin veriler belirlendi. Ayrıca
üzerinde ökse otu görülen her üç türe ait bireylerde yaş tespitleri gerçekleştirildi. Elde edilen toplam 27
değişken içinde ökse otu zararını etkileyen en önemli faktörleri belirlemek için faktör analizi kullanıldı.
SPSS paket istatistik programında gerçekleştirilen faktör analizinin uygulanmasında “temel bileşenler
modeli” model olarak seçildi ve kullanıldı.
3. SONUÇ
Araştırma kapsamında öncelikle çalışmanın yapıldığı ilgili işletme şefliklerinde bulunan ve küçük
alanlara sahip olan üçlü karışık meşcerelerden alınan deneme alanlarında ökse otunun bulunduğu
konukçuların sayıları belirlenmiş ve bu sayılar hektara uyarlanarak Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Ökse otunun bulunduğu konukçuların türlere göre dağılımı ve yoğunluğu (adet/ha)
Türler
İşletme Şefliği
Meşcere Tipi
Çs
Kn
G
Kumluca
ÇsKnGbc2
38 (%23,31)
49 (%30,16)
76 (%45,63)
Kızılkaya
ÇsKnGcd2
56 (%22,04)
82 (%32,28)
116 (%46,67)
Tablo 1’de yer alan veriler incelendiğinde her iki meşcerede de ökse otunun birinci sırada göknarı, ikinci
sırada kayını ve en son olarak da sarıçamı tercih ettiği belirlenmiştir. Bununla birlikte Kızılkaya Orman
İşletme Şefliğinde ökse otunun söz konusu incelenen karışık meşcerede her üç türde de Kumluca Orman
İşletme Şefliğindeki meşcereye göre daha çok sayıda bulunduğu ortaya çıkmıştır. Bu durumun meşcere
gelişim çağından kaynaklanabileceği düşünülmekle birlikte, ekolojik koşulların farklı olmasının da
etkili olması muhtemeldir.
Araştırma kapsamında toplam 27 değişken kullanılarak gerçekleştirilen faktör analizi sonucunda,
incelenen 27 değişkenden 7 adedinin ökse otu türünün yayılmasında ve çeşitli türler üzerinde zarar
meydana getirmesinde toplam varyansın %82,37 gibi önemli bir bölümünü açıkladığı belirlenmiştir. Bu
kapsamda düzeltilmiş faktör matrisine göre ökse otunun yayılmasında ve zarar meydana getirmesinde
etkili olan 7 adet faktörün ismi ve faktör yükleri Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2. Ökse otunun yayılmasında ve zararında etkili faktörler, etki tipleri ve faktör yükleri
Faktörler
Etki Tipi
Faktör Yükü
1.Meşcere Yaşı
Pozitif
0,997
2.Meşcere Kapalılığı
Negatif
-0,987
3.Havadaki Bağıl Nem
Pozitif
0,980
4.Meşcere Boyu
Negatif
-0,976
5.Meşcere Gelişim Çağı
Pozitif
0,962
6.Komşuluk İlişkisi
Negatif
-0,953
7.Silvikültürel Uygulamalar
Pozitif
0,942
Tablo 2’deki faktörlerin etki düzeyinin belirlenmesinde faktör yük önemli bir kriterdir. Buna göre söz
konusu faktörler içinden özellikle “meşecere yaşı” ökse otunun yayılmasında ve zararlarının meydana
gelmesinde oldukça önemli bir etkiye sahip olmakla birlikte, zamanında ve tekniğine uygun olarak başta
bakım müdahaleleri ve hazırlık kesimleri olmak üzere gerekli silvikültürel müdahaleler etki derecesi ve
faktör yükü açısından en son sırada yer almıştır. Diğer taraftan ökse otunun yayılması ve zarar meydana
getirmesi meşcere yaşı, havadaki bağıl nem, meşcere gelişim çağı ve silvikültürel uygulamalar ile pozitif
bir korelasyon ve etkileşim gösterirken, meşcere kapalılığı, meşcere boyu ve ağaçlar arasındaki
komşuluk ilişkileri negatif bir korelasyon ve etkileşim göstermiştir (Tablo 2).
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4. TARTIŞMA
Yarı parazit özelliğe sahip olan ökse otunun sarıçam+kayın+göknar karışık meşcerelerinde yayılması
ve zarar meydana getirme etkinliğinin ortaya çıkarılması amacıyla Kumluca ve Kızılkaya yörelerinde
gerçekleştirilen bu araştırmada öncelikli olarak türün söz konusu karışık meşcerede bulunan ağaç türleri
içinde konukçu tercihinin belirlenmesi yayılma ve bulunma yoğunluğunun hesaplanması amaçlanmıştır.
Buna göre deneme alanlarında yapılan ve daha sonra hektara iblağ edilen sayım sonuçlarına göre her iki
yöredeki karışık meşcerede de %45,63 ve %46,67 bulunma yoğunluğu ile göknar türünü tercih ettiği ve
bu türü sırasıyla kayın ve sarıçamın izlediği belirlenmiştir (Tablo 1). Bu durumun ökse otunun gerek
havada gerekse bulundukları konukçunun bünyesindeki nem içeriğini kullanma ihtiyaç ve tercihinden
dolayı ortaya çıktığı düşünülmektedir. Çünkü yarı parazit olan bu tür en iyi beslenme gelişimini su ve
suda ergimiş organik ve inorganik bileşenlere ulaşarak ve kullanarak yapabilmektedir (Üstüner ve ark.,
2015). Nitekim karışık meşcere koşulları içinde özellikle göknarın ve kayının yüksek nem içeriğine
sahip olması bu yarı parazit canlının konukçu olarak daha bu iki türü sarıçama göre tercih etmesine
neden olmaktadır. Nitekim bu konuda yapılan bir anatomik araştırmada da gerekli olan ökse otu
örneklerinin toplanması amacıyla araziye çıkıldığında bu örneklerin daha çok göknar bireyleri üzerinde
görüldüğü ve örneklerin göknarlar üzerinden toplandığı belirtilmektedir (Ergun ve Deliorman, 1997).
Çalışmada ökse otunun yayılmasında ve zararlı etkilerinin ortaya çıkmasında etkili olan faktörler
belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla araştırmanın gerçekleştirildiği meşcereler ait meşcere dinamikleri
ve yetişme ortamı koşullarını oluşturan faktörler değerlendirilerek toplam 27 adet değişkene ait ham
veri üretilebilmiştir. 27 adet değişken kullanılarak gerçekleştirilen faktör analizi sonucunda ökse otunun
yayılmasında ve zararlı etkilerinin ortaya çıkmasında etkili olan 7 adet değişkenin bu durumu meydana
getiren toplam varyansın %82,37’sini açıkladığı belirlenmiştir. Bu tespitten sonra düzeltme matrisi
kullanılarak yapılan gruplandırma ve faktör yüklerinin tespiti sonucunda Tablo 2’de belirtilen 7 adet
faktör türetilmiş ve isimlendirilmiştir. Ayrıca söz konusu faktörlerin etki tipleri ve faktör yükleri de
belirlenerek en etkili ökse otunun yayılması ve zararı açıklanmaya ve bu konuda uygulamacılara pratik
bilgiler verilmeye çalışılmıştır. Buna göre meşcere yaşı, ökse otunun yayılmasında ve zarar meydana
getirmesinde etkili olan ve ilk sırada yer alan değişken olarak ortaya çıkmıştır. Bu değişkeni sırasıyla
meşcere kapalılığı, havadaki bağıl nem, meşcere boyu, meşcere gelişim çağı, ağaçlar arasındaki
komşuluk ilişkisi ve silvikültürel uygulamalar şeklindeki faktörler takip etmiştir. Aydın ve Denizli
illerinde ökse otu ve meyve ağacı türleri üzerindeki yaygınlık ve yoğunluk ilişkisinin incelendiği bir
araştırmada da, meyve ağaçlarının gelişim performanslarının, yaşının ve gerekli bakım tedbirlerinin
ökse otunun zararı üzerinde etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir (Turan, 2016). Bu kapsamda ağaçların
yaşı ilerledikçe, gelişim çağları biyolojik ömrün sonuna doğru yaklaştıkça, meşcere kapalılığı kırılarak
fotonsentez yapma özelliğine sahip olan bu türe yeterli ışık verildikçe türün yaygınlığı ve zararlarının
da genel olarak arttığı söylenebilir. Bu konuda Sönmez (2010) tarafından Erzurum-Uzundere ilçesindeki
sarıçamlarda ökse otu zararını belirlemek amacıyla yapılan araştırmada da benzer sonuçlar bulunmuş ve
ökse otunun sarıçamın çap ve boy gelişimini olumsuz yönde etkilediğini tespit etmiştir. Bu konuda
karaçamda yapılan bir araştırmadan da benzer sonuçlar elde edilmiştir (Çatal ve Carus, 2011). Diğer
taraftan ağaçlar arasında karşılık dayanışma ve yardımlaşmaya neden olan komşuluk ilişkilerinin yüksek
seviyede olması meşcerede dinamik yapıyı korumakta ve ökse otunun bulaşmasını ve zararlarının ortaya
çıkmasını da olumsuz yönde etkilemektedir. Bu konuda İsviçre’de sarıçam ormanlarında yapılan bir
başka araştırmada da ağaçlar arasındaki yardımlaşmanın ökse otunun yayılması ve zararlı etkilerinin
ortaya çıkmasında engelleyici rol oynadığı ve özellikle bu konuda her mevsim yağışlı geçmek suretiyle
yüksek hava bağıl nemine sahip olan alanlarda bitkilerin bu nemden faydalanmak suretiyle bünyelerinde
bulunan su miktarını da artırması nedeniyle ökse otunun bulaşma aktivitesinin yükselmesine neden
olduğu bildirilmektedir (Dobbertin ve Rigling, 2006). Bununla birlikte meşcerenin daha güçlü bir yapıya
sahip olması amacıyla özellikle sağlık ve kalite koşullarını artıran silvikültürel müdahalelerin tekniğine
uygun, zamanında ve gerekli şiddetle yapılması da ökse otunun konukça bulma ve dolayısıyla yayılma
ihtimalini düşürmesi nedeniyle önemli rol oynamaktadır (Carus ve Çatal, 2007). Araştırmadan elde
edilen bulgular ışığında ülkemizde ökse otunun yayılışı, bulaşması, konukçu seçimi, üremesi, zararları
ve bu zararların ortadan kaldırılması konusunda yapılan önemli bilimsel çalışmalar olmakla birlikte
yöresel ekolojik koşullar ve meşcere yapıları dikkate alınarak elde edilecek olan kapsamlı bilgilere
ihtiyaç bulunmaktadır. Bu nedenle yarı parazit özelliğe sahip olan ve ülkemiz ormanlarında önemli artım
ve büyüme kayıplarına neden ökse otunun zararları başta araştırma alanımızdaki karışık meşcereler
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olamak üzere yakından takip edilmeli ve konukçu tercihlerindeki dönemsel ve uzun değişimler ortaya
çıkarılmalıdır. Bununla birlikte özellikle meşcerelerin dayanıklılığı ve vitalitesi üzerinde önemli etkilere
sahip başta bakım müdahaleleri olmak üzere gerekli silvikültürel müdahaleler zaman kaybedilmeden
yapılmalıdır. Diğer taraftan türün tohumlarını taşıyarak yayılmasına neden olan kuşların ve böcek
türlerinin neler olduğu yöresellik prensibi dikkate alınarak belirlenmeli ve ökse otuna ilişkin koruyucu
tedbirler geliştirilmelidir.
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Özet
Elektrik güç sistemindeki doğrusal olmayan elemanlar, iletim ve dağıtım sistemlerinde ciddi bir
harmonik kirliliğe neden olmakta ve tüketiciye verilen enerjinin kalitesini olumsuz etkilemektedirler.
Teknik ve ekonomik etkileri başta olmak üzere pek çok etkisi olan harmoniklerin, etkilerinin bilinmesi
ve güç sistemini işletmelerde harmonik analizlerinin yapılması hem enerji kalitesi açısından hem de
işletmenin sürekliliği açısından son derece önemlidir. Bu çalışmada bilgisayar destekli benzetim
programı ile doğrusal olmayan yüke sahip örnek bir güç sistemi ele alınılarak sistemin harmonik analizi
yapılmıştır. Örnek güç sisteme, Static Var Compansator (SVC) eklenilmesi ile SVC’nin harmoniklere
olan etkisi incelenmiştir. Çalışma sonucunda, örnek güç sistemine SVC bağlanıldığı takdirde sistemdeki
akım harmoniği oldukça azaldığı hatta neredeyse yok olduğu gözlemlenmiştir. Bu çalışmadan elde
edilen sonuçlar tablo ve grafikler halinde sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Güç Sistemi, Güç Kalitesi, Harmonikler, Statik Var Kompanzatör.

INSPECTION OF HARMONICS IN POWER SYSTEM BY SVC
Abstract
Nonlineer elements in the electrical power system cause serious harmonic pollution in transmission and
distribution systems and negatively affect the quality of energy supplied to the consumer. It is very
important to know the effects of technical and economic harmonics and to analyze them in enterprises
both in terms of energy quality and in terms of continuity of the business. In this study, harmonic analysis
of the system was performed by considering a sample power system with nonlineer load with computer
aided simulation program. The effect of SVC on harmonics was inspected by adding static var
compensator (svc) to the sample power system. As a result of the study, it was observed that if svc is
connected to the sample power system, the current harmonics in the system are reduced and almost
disappeared. The results obtained from this study are presented in tables and graphs.
Keywords: Power System, Power Quality, Harmonics, Static Var Compensator (SVC).

1. GİRİŞ
Güç sistemlerinin görevi elektrik enerji kaynaklarından enerjiyi üretmek, iletmek ve yüklere
dağıtmaktır. Yüke aktarılan enerji kesintisiz, ekonomik ve kaliteli olmalıdır. Elektrik santrallerinde
jeneratörler ile üretilen gerilim tam sinüsoidale yakın olmasına karşılık, doğrusal olmayan yüklerin
artması ile birlikte, şebekeden çekilen akım dalga şekillerinde bir takım bozulmalar meydana
gelmektedir. Bozulmaların kaynağı olarak sadece doğrusal olmayan yükler değil, aynı zamanda
transformatörlerde nominal çalışma koşulları dışına çıktığında bir harmonik kaynağına dönüşür
(Koyuncu, 2012). Şebekeden çekilen düzensiz akım şebeke empedansından dolayı şebeke üzerinde
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gerilim düşümüne, dolayısıyla akım ve gerilim dalga şekillerinde de bozulmalara neden olmaktadır
(Arrillaga ve Watson, 2002). Akım ve gerilim dalga şekillerini bozan bu etkenlere harmonik denir.
Harmonikler, şebeke frekansının tam katları frekanslara sahip sinüsoidal akım ve gerilimlerdir (Mack
ve Santoso, 2001). Güç sistemlerinde harmoniklerin etkisi, gelişen teknoloji ile birlikte özellikle güç
elektroniği uygulamalarının artması ile büyümektedir. Güç sistemlerinde meydana gelen harmonikler
cihazların yanlış çalışmasına veya hiç çalışmamasına, trafo ve motorların aşırı ısınmasına, iletişim
hatlarında parazitlere, ölçümlerin yanlış yapılmasına, elektrik aygıtlarının ömürlerinin azalmasına,
alıcıların ve sistemlerin güç kayıplarının artmasına sebep olmaktadır (Lin, 2006). Sistemde oluşan
harmonik bileşenlerini ölçmek için yüklerin sisteme bağlandığı bağlantı noktasında ölçüm yapmak
gerekmektedir. Bağlantı noktaları olarak trafo merkezlerinde harmonik analizörü ile ölçümler
yapılmaktadır (Demirbaş ve Bayhan, 2009). Eğer ölçüm sonuçlarında harmonik bileşenleri mevcutsa,
harmonik kaynağının hangi taraf olduğu belirlenmelidir. Dağıtım şebekesinden kaynaklanan bir
harmonik mi mevcut yoksa yükten kaynaklanan bir harmonik olup olmadığına karar verilmelidir. Belki
de trafo merkezinde yapılan harmonik analizörünün ölçüm sonucunda harmonik bileşenlere
rastlanılabilir ancak dağıtım şebekesinden yüke gelen enerjide harmonik mevcut olabilir. Yüklerden
kaynaklanan bir harmonik mevcut ise ortak bağlantı noktasına bağlanan yüklerin harmonik katkı payları
ölçülmelidir. Sistemde harmonik seviyesini belirli sınırlar içinde tutmak amacıyla standartlar
getirilmiştir. Toplam harmonik bozulum (THD) oranı ile sistemde var olan harmonik büyüklük
gösterilmektedir, genellikle % olarak ifade edilir. Tabi doğası gereği sistemde mutlaka harmonik
olacaktır ancak gerilim için %3, akım için ise %5’lik bir bozulmaya müsaade edilmektedir (Küçük,
2005). Yüklerin harmonik katkı paylarına göre, harmonik filtreleri tasarlanmaktadır. Aktif ve pasit filtre
olmak üzere iki çeşit filtre tasarlanmaktadır. Pasif filtrelerde direnç, endüktans ve kondansatör gibi pasif
elemanlar bulunur. Aktif filtrelerde ise kontrollü akım veya gerilim kaynakları ile tristör tabanlı
anahtarlama elemanları bulunur. Devreye baglanması bakımından ise harmonik filtreler, seri ve paralel
olarak ikiye ayrılırlar (Kocatepe ve ark., 2003).
Bu çalışmada ise iki baralı bir test sistemi incelenmiştir. Sistemde harmonik oluşturabilmek amaçlı, yük
tarafında doğrultmaç kullanılmıştır. İlk durumda, sistemin SVC’siz harmonik analizi yapılmıştır. İkinci
durumda ise yük barasına paralel SVC bağlanarak sistemin harmonik analizi yapılmıştır. Sisteme SVC
bağlandığı durumdaki harmoniğe olan etkisi incelenmiştir.
2. Harmonik
Yarıiletken sistemler ve güç elektroniği teknolojisinin gelişmesi ile birlikte endüstriyel alanda
uygulamaları artmıştır. Güç elektroniği cihazları sistemden çektikleri akımı ve gerilimi bozmaktadırlar,
tüketicinin dalga şekli sinüsoidal formdan uzaklaşmaktadır. Bu duruma harmonik bozunma
denilmektedir (Barış, 2008).
Sistemde var olan harmoniğin büyüklüğünü belirtmek amaçlı bir standart oluşturulmuştur. Toplam
harmonik bozulma (THD) değeri ideal sinüs formundan sinüs olmayan dalga formuna olan net sapmadır.
Gerilim ve akım için THD ifadesi Denklem 1’de gösterilmiştir (Sankaran, 2001).
𝑇𝐻𝐷𝑉 =

2
√∑∞
𝐻=2 𝑉𝐻

(1)

𝑉1

2.1. Harmonik Kaynakları
Elektrik dağıtım sistemlerinde harmoniklere sebep olan doğrusal olmayan elemanlar, genel olarak şu
şekilde verilebilir:
• Bilgisayarlar, konverterler, kontrol devreleri, elektronik balastlar ve kesintisiz güç kaynakları gibi
yarı iletken elemanların kullanıldığı cihazlar
• Generatörler, motorlar ve transformatörler gibi demir çekirdeği olan cihazlar
• Gaz deşarjı prensibiyle çalışan lambalar
• Anahtarlamalı güç kaynakları
• Kaynak makineleri, ark fırınları (Kocatepe ve ark., 2003).
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2.2. Harmonik Filtreleri
Elektrik enerji sistemlerine bağlanarak harmonik akımların süzülmesini sağlayan devrelere harmonik
filtresi denilmektedir. Harmonik filtreler, aktif ve pasif olmak üzere iki çeşitten oluşmaktadır (Sucu,
2003).
2.2.1. Pasif Filtreler
Pasif filtreler yük ile sistem arasına bağlanılmaktadır. Yok edilmek istenilen harmonik derecesi için
uygun direnç (R), endüktans (L) ve kapasite (C) değeri belirlenir. 3. Dereceden harmonik yok edilmek
istenildiğinde 150 Hz frekans değerinde devreye giren bir RLC devresi tasarlanılır. Yok edilmek
istenilen her bir harmonik derecesi ayrı RLC devresi tasarlanılır. Pasif filtreler devreye bağlantısı
bakımından seri ve paralel olarak iki gruba ayrılırlar (Tunçalp ve Sucu, 2006).
2.2.2. Aktif Filtreler
Aktif filtreler sistemden periyot boyunca örnekleme ölçümleri alırlar ve sistemin olması gereken
sinüsoidal formu ile karşılaştırmasını yapar. Eğer gerilim ya da akım formu fazla çıkarsa, referans
sinüsoidal değerine getirebilmek için sistemden güç çekilerek dengeleme yapılır. Eğer ki gerilim ya da
akım formu düşük çıkarsa bu seferde sisteme reaktif güç basılarak dengeleme sağlanır.
Aktif filtreler, sistemin empedans karakteristiğinden bağımsız olarak çalışabilirler. Bu sayede pasif
filtrelerin paralel rezonans sebebiyle çalışamadıkları koşullarda aktif filtreler güvenle kullanılabilir
(Dugan ve ark., 2002).
3. Statik Var Kompanzatör (SVC)
Güç sistemlerini işletme karşılaşılan en büyük sorunlardan biri, büyük güçlü yüklerin aniden devreye
girip çıkması sırasında oluşan reaktif güç değişimini karşılayabilmesidir. Daha önceli kontaktörlü
devreler yardımıyla kompanzasyon yapılmaydı ancak kontaktörlerin reaktif güç değişimini algılaması
ve devreye girmesi zaman almaktadır. Öncelerinde sistemdeki kurulu güç miktarı fazla olmadığından
dolayı bu durum göz ardı edilebilirdi. Ancak mevcut güç sistemlerinde büyük güçlü yükler mevcuttur
ve reaktif güç değişimi oldukça fazladır hemen müdahale edilmesi gerekmektedir. FACTS (Esnek
Alternatif Akım İletim Sistemleri) cihazları olarak adlandırılan modern kompanzasyon cihazları bu
konuda çözüm olmuştur. FACTS cihazları güç elektroniği tabanlı cihazlar oldukları için çok hızlı bir
şekilde sistemin kontrolünü sağlarlar. İletim hatlarında meydana gelen reaktif kayıpları kompanze
ederek hatların doluluk oranını düşürür ve hatların yüklenebilme kapasitesini arttırır bu durum doluluk
oranı yüksek olan hatlarda yeni bir hat çekmektense ilgili yere bir FACTS cihazı bağlayarak hattın
kapasitesi arttırılabilir. Bu çalışmada ise bir FACTS cihazı olan Statik Var Kompanzatör (SVC)
kullanılmaktadır.
Çalışma mantığı olarak, yarı iletken güç elemanları aracılığıyla reaktif gücün kontrol edilmesine Statik
Var Kompanzasyonu, (SVC) ve bunu gerçekleştiren sistem veya devreye de Statik Var Kompanzasyon
Sistemi denilir.
SVC genel olarak tristör aracılığıyla reaktif gücü kontrol eder. SVC’yi oluşturan reaktif güç kontrol
elemanlarının temel tipleri: tristör kontrollü reaktör (TCR), tristör anahtarlamalı reaktör (TSR) ve tristör
anahtarlamalı kondansatör (TSC) olarak ele alınabilir (Uzunoglu ve Kocatepe, 2001).
Bu çalışmada SVC, tristör kontrollü reaktör ve buna paralel bir kondansatörden meydana gelmektedir,
Şekil 1’de gösterilmiştir.
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Şekil 1. SVC sistemi.
SVC’nin sisteme reaktif güç vereceğimi yoksa reaktif gücü üstüne mi alacağı tristörün tetikleme açısı
ile belirlenir. Normal koşullarda tristörü tetiklemez isek sadece kapasite grubu devrede olacaktır ve
sisteme reaktif güç basılacaktır. Tristörün tetikleme açısı arttırılarak SVC’nin endüktif etkisi
arttırılabilir.
4. Benzetim Çalışması
Bu çalışmada iki baralı bir test sistemi kullanılmıştır. Sistemde harmonik oluşturabilmek amaçlı yük
tarafı doğrusal olmayan bir yük seçilmiştir. Doğrusal olmayan yük olarak doğrultmaçlı bir sistem tercih
edilmiştir. Sistem MATLAB-Simulink ortamında tasarlanmıştır. Şekil 2’de sistemin tasarımı
gösterilmektedir.

Şekil 2. Simulink ortamında sistemin tasarımı.
5. SVC’siz Harmonik Analizi
İlk durum olarak sisteme SVC bağlanılmadığı durumdaki harmonik analizi yapılmıştır. Şekil 3’te akımın
harmonik bileşenleri gösterilmektedir.

Şekil 3. SVC’siz durumda akımın harmonik bileşenleri.
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Şekil 4’te gerilimin harmonik bileşenleri gösterilmektedir.

Şekil 4. SVC’siz durumda gerilimin harmonik bileşenleri.
Şekil 3 ve 4’ten anlaşılacağı üzere doğrusal olmayan yükümüz akımda bozulmalara sebep olmuştur,
akımın THD değeri %29.82’dir. Akımdaki bozulmaları görmek amaçlı Şekil 5’te akımın dalga şekli
gösterilmektedir.

Şekil 5. Tek faz akımın dalga şekli.
Şekil 6’da ise gerilimin dalga şekli görülmektedir,. Doğrusal olmayan yük, gerilimin dalga şeklini pek
bozmamıştır, gerilimin THD değeri %1.30’dur.

Şekil 6. Tek faz gerilimin dalga şekli.
İkinci durum olarak yük barasına paralel bir SVC bağlanılmıştır. SVC’nin reaktif gücü kompanze etmesi
beklenilmektedir. Ancak SVC tristör kontrollü anahtarlamalı bir elemandır. Anahtarlamalı eleman
olmasından kaynaklı SVC sisteme bağlanıldığında, sistemde harmonik oluşturacaktır. Gerilimde
bozulma meydana gelecektir. Bu durumda akımın harmoniği ne oranla iyileştirdiği, gerilim harmoniği
ne oranla oluşturduğunun karşılaştırılması yapılarak, harmonik eliminasyonu bakımından SVC’nin
kullanılıp kullanılmayacağına karar verilir.
Tablo 1’de sisteme bağlanan SVC’nin karakteristiği görülmektedir.
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Tablo 1. SVC’nin karakteristiği.

6. SVC’li Harmonik Analizi
Tablo 1’de özellikleri verilen SVC’nin, sistemin yük barasına paralel bağlandığı durumdaki harmonik
analizi aşağıda yapılmıştır. Daha önce bahsedildiği üzere SVC anahtarlamalı bir eleman olduğu için bir
harmonik oluşturması da beklenmektedir. Şekil 7’de gerilimdeki harmonik bileşenleri gösterilmektedir.
SVC’nin gerilim açısından harmonik oluşturduğu görülmektedir, gerilimin THD değeri, %8.94’tür.

Şekil 7. SVC’li durumda gerilimin harmonik bileşenleri.
Şekil 8’de ise akımın harmonik bileşenleri görülmektedir. SVC bağlantısının akım harmoniğini
iyileştirdiği görülmektedir, akımın THD değeri, %0.56’dır.

Şekil 8. SVC’li durumda akımın harmonik bileşenleri.
SVC eklenildiği durumda gerilimde bir takım bozulmalar meydana gelmiştir. Bu bozulmaları daha net
görebilmek amaçlı Şekil 9’da gerilimin dalga şekli gösterilmektedir. SVC’li durumda akımın dalga şekli
ise Şekil 10’da gösterilmektedir.
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Şekil 9. Üç faz gerilimin dalga şekli.

Şekil 10. Üç faz akımın dalga şekli.

7. SONUÇ
Doğrusal olmayan yüklerden kaynaklı harmonik oluşumunda, sisteme SVC eklenildiği durumdaki
harmoniğe olan etkisi incelenilmiştir. SVC’nin bir anahtarlamalı elemandan oluşmasından kaynaklı
olarak sisteme eklenildiğinde bir harmonik oluşturmasıda dezavantajıdır. Tablo 2’de SVC’li ve SVC’siz
durumlar için akım ve gerilimdeki THD oranlarının karşılaştırılması yapılmıştır. SVC gerilim harmoniği
%1.30’dan %8.94’e yükseltse de akım harmoniğini %29.82’den %0.56’a düşürmüştür. Bu değer
harmonik bileşenleri açısından oldukça iyi bir değerdir. Örnek olarak ele alınılan 2 baralı sisteme SVC
eklenildiği durumda akımdaki düzelme oldukça başarılıdır ancak gerilim için THD değerinin %8’lere
çıkması kabul edilebilir sınır değer olan %6’lık değeri aşmıştır. Bu durumda SVC’nin harmonikleri yok
etmesi açısından kullanılmada tercih edilmeyebilir. Diğer harmonik filtreleme yöntemleri olan aktif ve
pasif filtreler ile sonuçlarının karşılaştırılması yapılarak tercih edilip edilmeyeceğine karar verilebilir.
Tablo 2. SVC’li ve SVC’siz durum için THD oranlarının karşılaştırılması.

8. TARTIŞMA
Güç sistemlerinde harmonikleri yok etme açısından SVC kullanımı, akım harmoniğini yok etmesi
açısından oldukça başarıdır ancak gerilim harmoniği açısından yetersiz kalmaktadır. Gerilim harmonik
değeri göz ardı edilebilir bir seviye olursa SVC’nin kullanılmasında sakınca yoktur. SVC’nin
eklenilmesi planlanan sistemde analizler yaparak gerilimdeki THD değerine göre kullanılmasına karar
verilebilir. Diğer harmonik filtreleme yöntemleri ile karşılaştırılması yapılarak hem ekonomik hem de
teknik açıdan karşılaştırılması yapılarak çalışmalara devam edilebilir.
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Özet
Doğu Çınarı (Platanus orientalis L.) geniş coğrafik çeşitliliğe sahip önemli bir orman ağacı türüdür. Bu
ağaç türü dağ ekosistemlerinde görülebildiği gibi akarsu kenarlarında bulunan riparian zonlarda ve galeri
kuşaklarında da yer alabilmektedir. Doğu çınarı odununun geniş kulanım alanına sahip olması ve
özellikle de yağışlı bölgelere kolayca adapte olma kabiliyeti bu türün erozyon kontrolü ve akarsu
rehabilitasyon çalışmalarında yaygın olarak kullanılma olnağını artırmaktadır. Bu çalışmada, Batı
Karadeniz Bölgesinde bulunan Gökçebey Orman Fidanlığında 5 farklı orijinden (Karabük-Yenice,
Karabük-Ovacuma, Bartın-Abdipasha, Zonguldak-Filyos ve Zonguldak-Devrek) ile toplanan
tohumlardan yetiştirilen fidanlar ile kurulan 2 yıllık ortak bahçe denemenin sonuçları
değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında morfogenetik karakterler (boy, kök boğaz çapı, kök uzunluğu,
kılcal kök sayısı ve son yıl sürgün uzunluğu) rastlantı parselleri deneme desenine göre 3 tekrarlı olarak
ölçülmüş ve elde edilen veriler tek yönlü varyans analizi (One Way ANOVA) yöntemi ile
değerlendirilmiştir. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda orijinler arasında büyüme değişkenleri
(boy ve kök boğaz çapı) yönünden P> 0.01 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak önemli bir fark
tespit edilmiştir. Daha sonra gruplandırma için P> 0.05 anlamlılık düzeyinde yapılan Duncan Testi
sonuçlarına göre Bartın-Abdipaşa, Karabük-Ovacuma ve Karabük Yenice birinci grupta yer alırken,
Zonguldak-Filyos ve Zonguldak-Devrek ikinci grupta yer almıştır.
Anahtar Kelimeler: Orijinler, büyüme, morfogenetik karakterler, fidanlık, varyasyon, fidan

VARIATION OF GROWTH AND MORPHOGENETIC CHARACTERS OF
ORIENTAL PLANE TREE (Platanus orientalis L.) PROVENANCES IN NURSERY
CONDITIONS
Abstract

Oriental Plane Tree (Platanus orientalis L.) is an important forest tree species with a wide
geographical variation. It is possible to see this type in the galleries of the sides of the stream,
starting from the vegetation to the mountains of the mountains. The Oriental plane has a wide
range of uses with valuable wood and the ability to easily adapt, especially in areas with high
precipitation. It is widely used in erosion control and stream rehabilitation studies. In this study,
the results of 2 years of the common garden experiment which was established with 5 different
provenances (Karabük-Yenice, Karabük-Ovacuma, Bartın-Abdipasha, Zonguldak-Filyos and
Zonguldak-Devrek) were evaluated in Gökçebey Forest Nursery in the Western Black Sea
Region in Turkey. Within the scope of the study, morphogenetic characters (height, root collar
diameter, root length, number of capillary roots and last year's shoot length) were measured as
3 repetitions according to randomness plot designation in 2 + 0 aged and bared rooted seedlings
and the obtained data were evaluated by One Way ANOVA method. As a result of the statistical
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analyzes made, there was a significant difference in the statistical significance between the
origin and P>0.01 significance level. Subsequently, according to the results of the Duncan
Range Test at P>0.05 significance level and then Bartın-Abdipaşa, Karabük-Ovacuma and
Karabük Yenice were in the first group whereas Zonguldak-Filyos and Zonguldak-Devrek
originated in the second group.
Keywords: Provenances, growth, morphogenetic characters, nursery, variation, seedling.

1. GİRİŞ
Ülkemiz ormanları farklı ekolojik koşulların etkisi nedeniyle tür çeşitliliği ve meşcere kuruluş özellikleri
yönünden oldukça zengin bir yapıya sahiptir. Bu farklı ekolojik koşullardan birisi de riparian zonlardır.
Bu zonlarda ve nehir ya da yol kenarı galerilerinde en çok karşılaşılan türlerin başında Doğu Çınarı
(Platanus orientalis L.) gelmektedir. Doğu çınarı, hızlı büyümesi ve kısa sürede sahip olduğu yüksek
kök hacmi ile de ayrı bir önem arz etmektedir (Saatçioğlu, 1969; Yaltırık, 1993). Diğer taraftan değerli
odununun kolay işlenmesi ve uzun ömürlü olması da doğu çınarınının önemini daha da artırmaktadır.
Bununla birlikte türün özellikle yol kenarı galerilerinde yetişmesi, bu türün trafik yoğunluğuna bağlı
olarak ortaya çıkan ağır metal kirliliğine karşı dayanıklı olduğunu ve bilhassa yol şev
ağaçlandırmalarında yaygın olarak kullanılabileceğini göstermektedir (Özel vd., 2015). Ayrıca türün
yüksek nemliliğe sahip olan ağır toprak koşullarında yetişebilmesi ve her mevsim yağış görülen öksin
orman kuşağına olan uyumluluğu, bu türün erozyon kontrolü ve heyelan ağaçlandırmalarında başarıyla
kullanılmasına olanak sağlamaktadır (Ürgenç, 1998).
Zonguldak-Gökçebey Orman Fidanlığında gerçekleştirilen bu araştırmada; çok sayıda önemli ekolojik,
teknik, fizyolojik ve fonksiyonel değere sahip olan doğu çınarına ait 5 farklı orijin (Karabük-Yenice,
Karabük-Ovacuma, Bartın Abdipaşa, Zonguldak-Filyos, Zonguldak-Devrek) kullanılarak tesis edilen
ortak bahçe denemesinde 2. yıl sonundaki büyüme ve morfogenetik karaterler yönünden orijinler
arasındaki farklılıkların tespit edilmesi amaçlanmıştır.
2. MATERYAL VE METOT
2.1.Materyal
Araştırmanın gerçekleştirildiği fidanlık Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı, Gökçebey Orman
Fidanlığıdır. Gökçebey Orman Fidanlığının rakımı 35m, genel bakısı doğu, yamaç duru alt yamaçtır.
Fidanlıkta toprak kumlu-killi-balçık tekstüründe olup, kırıntılı bünyeye sahiptir. Fidanlığın bulunduğu
Gökçebey yöresinde ortalama sıcaklık 13,7°C ve ortalama yağış 1216,8mm’dir. Araştırmanın
gerçekleştirildiği ekim yastıklarında, pH 7,6 ve toprak nemi%75,3’dür (Anon., 2017).
Araştırmanın gerçekleştirildiği ortak bahçe fidanlıkta 2017 yılında tesis edilmiş olup, doğrudan doğruya
3 nolu dikim parselinde rastlantı parselleri deneme desenine göre 5 farklı doğu çınarı orijininden
(Karabük-Yenice, Karabük-Ovacuma, Bartın Abdipaşa, Zonguldak-Filyos, Zonguldak-Devrek)
toplanan tohumlardan aynı fidanlıkta sera koşullarında üretilen 1+0 yaşlı ve çıplak köklü fidanlar ile 3
tekrarlı olacak şekilde tesisi edilmiştir. Doğu çınarı orijinlerine ait tanıtıcı bilgiler Tablo 1’de verilmiştir.
Sıra No
1
2
3
4
5

Tablo 1. Doğu çınarı orijinlerine ait tanıtıcı bilgiler
Orijin
Rakım (m)
Bakı
Karabük-Yenice
85
Batı
Karabük63
Doğu
Ovacuma
Bartın-Abdipaşa
58
Kuzey
Zonguldak-Filyos
34
Doğu
Zonguldak72
Kuzey
Devrek

2.2.Metot
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Yamaç Durumu
Alt
Orta
Alt
Orta
Alt

Araştırmada fidanların arazi yaşı olan 2. yılın sonunda boy, kök boğaz çapı, kök uzunluğu, kılcal kök
sayısı ve son yıl sürgün uzunluğu gibi büyüme ve morfogenetik parametreler ölçülmüştür.
Ölçümlerden elde edilen verilerden yararlanılarak orijinler arasında istatistiki yönden farklılığın
bulunup bulunmadığını tespit etmek için tek yönlü varyans analizi kullanılmış, farklılığın ortaya
çıkması halinde orijinleri gruplandırmak için de Duncan testinden yararlanılmıştır. Bu istatistik
analizlerin gerçekleştirilmesinde SPSS paket istatistik programından yararlanılmıştır.
3. SONUÇ
3.1.Büyüme Değişkenlerine İlişkin Sonuçlar
Araştırmada Öncelikle 5 farklı orijine ait 2 yaşındaki doğu çınarı fidanlarının boy ve kök boğaz çapı
gibi önemli büyüme parametreleri incelenmiştir. Büyümeye ilişkin bu parametreleri belirlemek için her
bir orijinden her bir tekrarda 30 fidan ölçülmüştür. Yani her bir değişken için her bir orijinde 90 ölçüm,
toplamda ise 5 orijinde toplamda 450 ölçüm gerçekleştirilmiştir. 2 yaşındaki doğu çınarı fidanlarının
boy ve çap değerlerine uygulanan varyans analizi sonucunda her iki değişken yönünden de P>0,01
güven düzeyinde istatistiki açıdan anlamlı farklılığın olduğu belirlenmiştir. Bu kapsamda Orijinleri
gruplandırmak için P>0,05 güven düzeyinde Duncan testi uygulanmış ve elde edilen gruplandırma
Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2. Beş farklı doğu çınarı orijinine ait iki yaşındaki fidanların ortalama boy ve kök boğaz çapı
değerlerine uygulanan Duncan Testi Sonuçları
Ort. Boy
Ort. Kök Boğaz
Orijinler
(m)
Çapı (mm)
Karabük-Yenice
65,92a
43,73a
Karabük-Ovacuma
64,87a
42,42a
a
Bartın-Abdipaşa
63,84
41,88a
Zonguldak-Filyos
52,47b
35,52b
Zonguldak-Devrek
50,36b
31,96b
a, b: farklı harfler farklı grupları göstermektedir.

Tablo 2’de yer alan Duncan testi sonuçları incelendiğinde, büyüme parametreleri olan boy ve kök boğaz
çapı yönünden doğu çınarı orijinlerinin 2 farklı grupta toplandığı belirlenmiştir. Buna göre Yenice,
Ovacuma ve Abdipaşa orijinleri hem boy hem de kök boğaz çapı gelişimi yönünden ilk grupta yer
alırken, Filyos ve Devrek orijinleri ikinci grupta yer almıştır.
3.2.Morfogenetik Karakterlere İlişkin Sonuçlar
Araştırmada 5 farklı doğu çınarına ait fidanların 2 yıl sonunda kök uzunluğu, kılcak kök sayısı ve son
yıl sürgün uzunluğu gibi morfogenetik parametreleri de incelenmiştir. Bu incelemeler sırasında yapılan
ölçüm ve sayımar 3 tekrarlı olacak şekilde her bir orijinde gerçekleştirilmiş ve her bir orijinde 10 adet
fidan sökülerek yapılmıştır. Buna göre her bir orijinde morfogenetik parametrelere ilişkin ölçüm ve
sayımlar toplam 30 adet fidan üzerinde yapılmıştır. Toplamda ise 150 adet 5 farklı orijine ait fidanda
morfogenetik karakterlere ilişkin tespitler gerçekleştirilmiştir (Tablo 3). Morfogenetik karakterlere
ilişkin ölçüm ve sayımlara uygulanan varyans analizi sonucunda her üç değişken yönünden de 2. yıl
sonu itibarıyla istatistiki açıdan anlamlı farklılık ortaya çıkmamıştır.
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Tablo 2. Beş farklı doğu çınarı orijinine ait iki yaşındaki fidanların morfogenetik parametrelerine
ilişkin sonuçlar
Ort. Son Yıl
Ort. Ana Kök
Ort. Kılcal Kök
Orijinler
Sürgün Uzunluğu
Uzunluğu (cm)
Sayısı (adet)
(cm)
Karabük-Yenice
52,23
10,87
5,74
Karabük-Ovacuma
52,69
10,83
5,71
Bartın-Abdipaşa
51,57
10,77
5,68
Zonguldak-Filyos
51,48
10,74
5,53
Zonguldak-Devrek
50,35
10,71
5,46
Tablo 2’de yer alan veriler incelendiğinde 5 farklı doğu çınarı orijinine ait fidanların 2. yıl sonundaki
ortalama ana kök uzunluğunun 50,35-52,23 cm, ortalama kılcal kök kök sayısının 10,71-10,87 adet ve
ortalama son yıl sürgün uzunluğunun 5,46-5,74 cm arasında değiştiği belirlenmiştir.
4. TARTIŞMA
Gökçebey Orman Fidanlığında 5 farklı doğu çınarı orijininden toplanan tohumlarla üretilen fidanlar
kullanılarak tesis edilen ortak bahçe çalışmasının 2 yıllık sonuçlarının incelendiği ve orijinler arası
büyüme ve morfogenetik parametrelerin belirlenmeye çalışıldığı bu araştırmada elde edilen sonuçlara
göre, büyüme değişkenleri olan boy ve kök boğaz çapı parametreleri yönünden doğu çınarı orijinleri
arasında varyans analizi sonucuna göre P>0,01 güven düzeyinde istatistiki açıdan anlamlı farklılık
bulunmuş ve bu büyüme parametrelerine göre doğu çınarı orijinlerini gruplandırmak için P>0,05 güven
düzeyinde uygulanan Duncan testi sonucunda orijinlerin iki farklı grupta toplandığı (Tablo 2)
belirlenmiştir. Buna göre hem boy hem de kök boğaz çapı gelişimi yönünden Yenice, Ovacuma ve
Abdipaşa orijinlerine ait doğu çınarı bireyleri en iyi büyüme değerlerine sahip olarak ilk grupta yer
alırken, Filyos ve Devrek orijinleri daha düşük büyüme değerleri ile ikinci grupta yer almıştır (Tablo 2).
Bu kapsamda ülkemizde Doğu çınarı türüne ait kantitatif ya da moleküler düzeyde genetik araştırma
çalışmaları yeterli sayıda ve düzeyde bulunmaması nedeniyle araştırmadan elde edilen büyüme değerleri
bu konuda diğer ülkelerde yapılan araştırma çalışmaları ile karşılaştırılmıştır. Buna göre Nikolakaki ve
Hajaje (2001) tarafından yapılan bir araştırmada farklı doğu çınarı orijinlerinde 2. yıl sonundaki boy
büyümesi değerlerinin 68,56-35,84 cm ve kök boğaz çapı değerlerinin de 58,96-74,67 mm arasında
değiştiği ve bu değişimde hem orijin farklılığının hem de vejetasyon süresinde ortaya çıkan yağış ve
sıcaklık değişimlerinin önemli bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan doğu çınarında
yapılan bir başka araştırmada ise, türün ilk yıllardan itibaren yüksek bir büyüme enerjisine sahip olduğu
ve bu nedenle özellikle ekstrem yetişme ortamı koşullarına sahip alanlarda özellikle ıslak topraklarda
ve yüksek hava bağıl nemine sahip alanlarda yapılacak riparian zon, galeri ve kent ağaçlandırmalarında
kullanılabileceği belirtilmektedir (Panetsos, 1984). Bu karşılaştırmalı değerler doğrultusunda araştırma
alanını oluşturan fidanlık koşullarında 5 farklı doğu çınarı orijinine ait fidanların ilk yıllardaki büyüme
durumunun memnun edici düzeyde olduğunu söylemek mümkündür.
Araştırmada 5 farklı orijine sahip doğu çınarı bireylerinde bazı morfogenetik (ana kök uzunluğu, kılcal
kök sayısı ve son yıl sürgün uzunluğu) karakterler de incelenmiştir. Yapılan ölçüm ve sayım sonuçlarına
uygulanan varyans analizi sonucunda bu morfogenetik parametreler yönünden orijinler arasında
istatistiki açıdan anlamlı farklılık bulunamamıştır (Tablo 3). Bu durumun nedeni olarak özellikle
morfogenetik değişkenlerin daha ilerleyen yaşlarda kendisini özellikle orijin ve klon düzeyinde daha
baskın ya da resesif hissettirmesinden kaynaklanabileceğini söylenebilir. Bu nedenle elde edilen ilk yıl
verileri orijinler arasındaki morfogenetik farklılıkları daha henüz yeterince yansıtmamaktadır. Nitekim
kantitatif genetik araştırmaları kapsamında doğu çınarında gerçekleştirdikleri araştırmalarında da
Nikolakaki ve Hajaje (2001)’de benzer sonuçlar elde etmiştir.
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Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, ülkemizde geniş bir coğrafik varyasyona sahip olan
doğu çınarı, hızlı büyüme özelliği, ekstrem nemli topraklara ve ortamlara yüksek düzeyde uyum
yeteneği ve ağır metal birikimine karşı göstermiş olduğu yüksek tolerans nedeniyle erozyon kontrolü,
heyelan önleme, rehabilitasyon, restorasyon çalışmaları ile yol şev ve refüj ağaçlandırmaları ve yeşil
kuşak ağaçlandırmalarında etkin bir tür olarak kullanılabilir. Ancak bu yararlanma düzeylerinde
fonksiyonel etkinliği yüksek olan çınarın uygun orijin ve hatta klonlarının belirlenmesi oldukça
önemlidir. Bu nedenle 2 yıllık sonuçlarını değerlendirilen bu araştırmaya benzer şekilde yeni
denemelerin farklı bölge koşullarında yerli ve yabancı orijinler ile tesisi edilmesi ve bu denemelerin
uzun yıllar değerlendirilmesi ve karşılaştırmaların yapılması türün başarıyla kullanımı açısından
oldukça faydalı olacaktır
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Özet
Anadolu Kestanesi (Castanea sativa Miller.)’nin ülkemizde geniş bir doğal yayılış alanı vardır. Türkiye
kestane ihracatı açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden birisidir. Ancak hatalı kesim, yangın ve
kestane kanseri hastalığı nedeniyle ülkemizdeki kestane ağaçlarının önemli bir kısmı zarar görmüş ve
üretim miktarı önemli ölçüde düşmüştür. Bu araştırmada Gökçebey Orman Fidanlıklarında 4 farklı
orijinle (Bursa-İnegöl, Bartın-Kumluca, Bartın-Karaçaydere ve Karabük Yenice) ortak bahçe denemesi
tesis edilmiştir. Deneme rastlantı parselleri deneme desenine göre kurulmuş olup, her bir orijin 3 tekrarlı
olacak şekilde tekrarlanmıştır. Bu çalışmada kestane ormanlarının restorasyonu ve rehabilitasyonu için
kullanılan 2 + 0 yaşlı ve çıplak köklü fidanlara ait bazı büyüme parametreleri (Boy ve kök boğaz çapı)
ölçülmüştür Kestane orijinleri arasındaki farkları belirlemek için tek yönlü varyans analizi (One Way
ANOVA) kullanılmıştır. Büyüme parametrelerine ait verilere uygulanan varyans analizi sonucunda
orijinler arasında P>0.01 anlamlılık düzeyinde istatistiki açıdan farklılık tespit edilmiştir Bu amaçla
orijinleri gruplandırmak için P>0.05 güven düzeyinde Duncan testi uygulanmıştır. Duncan testi
sonuçlarına göre büyüme parametreleri yönünden Birinci grupta Bartın-Kumluca ve Karabük-Yenice
orijinleri, ikinci grupta Bartın-Karaçaydere orijini ve üçüncü grupta ise Bursa-İnegöl orijini yer almıştır.
Anahtar Kelimeler: Anadolu Kestanesi, Büyüme, Fidan, Orijin, ANOVA.

DIFFERENCES OF GROWTH PERFORMANCES AMONG PROVENANCES OF
ANATOLIAN CHESTNUT (Castanea sativa Mill.) SEEDLINGS
Abstract
Anatolian Chestnut (Castanea sativa Miller.) species has a wide natural range in our country, Turkey in
terms of export services chestnut ranks as one of the world's leading countries. However, due to faulty
cuts, fires and chestnut cancer disease, a significant part of the chestnut trees in our country have been
damaged and the production amount has decreased considerably. In this research, a common garden
experiment with 4 different provenances (Bursa-İnegöl, Bartın-Kumluca, Bartın-Karaçaydere and
Karabük Yenice) was established in Gökçebey Forest Nursery. The experiment was set up according to
the randomization plot design, and each origin was repeated with 2 replications. Some growth
parameters (Height and root collar diameter) were measured in 3 replicates in 2 + 0 aged and bare rooted
seedlings used in the restoration and rehabilitation of chestnut forests that were graded in this study.
One way and P>0.01 significance level ANOVA was applied to determine differences between chestnut
origins. ANOVA analysis was used to determine the differences between the origins and Duncan Range
Test at P>0.05 significance level. Bartın-Kumluca and Karabük-Yenice provenances were in the first
group, Bartın-Karaçaydere provenance in the second group and Bursa-İnegöl provenance in the third
group in terms of growth parameters.
Keywords: Anatolian Chestnut, growth, seedling, provenance, ANOVA
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Doğal olarak ülkemizin değişik ekolojik bölgelerinde yer alan ormanlardan geniş bir coğrafik
varyasyona sahip olan Anadolu Kestanesi (Castanea sativa Miller.), ülkemizde fıstıkçamı ile tarımsal
ormancılık uygulamalarında ve bal ormanı tesisinde yaygın olarak kullanılan önemli bir değer ağacıdır.
Diğer taraftan türün meyvesi olan kestanenin üretimi ve satışı kırsal kalkınma açısından çok önemli bir
geçim kaynağı imkanı olup, bu meyvenin yüksek besleyici değeri nedeniyle değişik şekillerde
ülkemizde de tüketimi oldukça yaygındır (Yaltırık, 1993). Bununla birlikte kestane ülkemizde kültüre
alınan ve çok yönlü faydalanılmaya uygun olmasıyla birlikte kültürel olarak da halkımız açısından önem
arz eden bir türdür (Okan ve ark., 2017). Bununla birlikte ülkemiz kestane ihracatı açısından dünyanın
önemli ülkelerinden birisi olup yaklaşık on yıl öncesine kadar ilk sıralarda yer almasına karşın,
günümüzde kestane ormanlarımızda çeşitli biyotik ve abiyotik faktörlerin neden olduğu zararlar
nedeniyle kestane ağaçları önemli ölçüde zarar görmüş, ciddi düzeylerde ölümler meydana gelmiş ve
kestane üretimi önemli oranda azalmıştır. Diğer taraftan kestane, orman rehabilitasyon ve restorasyon
çalışmalarında özellikle dikim yapılmak suretiyle değer ağacı olarak kullanılmakla birlikte, türün uygun
orijin veya klonlarının belirlenip kullanılmaması nedeniyle bu dikim çalışmalarında önemli kayıplarla
karşılaşılmaktadır. Ancak ülkemiz kültüründe de kavakçılık, ceviz ve ıhlamur gibi türlerle önemli bir
yer edinmiş olan kestane türünün devamlılığının sağlanması için verimli kestane gen havuzlarının
kurulması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle Orman Genel Müdürlüğüne kestane ormanı tesisisi
çalışmalarında katkı sağlamak ve destek olmak için yöresel ekolojik koşullar ve orijinler
değerlendirilerek uygun kestane orijinlerinin seçilmesi çalışmalarının en kısa sürede gerçekleştirilmesi
gerekmektedir.
Bu araştırmada Gökçebey Orman Fidanlıklarında 4 farklı orijinden (Bursa-İnegöl, Bartın-Kumluca,
Bartın-Karaçaydere ve Karabük Yenice) toplanan tohumlardan üretilen fidanlar ile 2017 yılında ortak
bahçe denemesi tesis edilmiş ve bu denemede ilk sonuçlar olarak büyüme parametrelerine ilişkin 2 yıllık
arazi sonuçları elde edilerek uygun kestae orijinlerinin yörede yapılacak orman içi ve orman dışı
ağaçlandırmalarda kullanılmasına katkı sağlayacak bazı ön ve temel bilgilerin üretilmesi amaçlanmıştır.
2. MATERYAL VE METOT
2.1.Materyal
Araştırmanın gerçekleştirildiği fidanlık Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı, Gökçebey Orman
Fidanlığıdır. Gökçebey Orman Fidanlığının rakımı 35m, genel bakısı doğu, yamaç duru alt yamaçtır.
Fidanlıkta toprak kumlu-killi-balçık tekstüründe olup, kırıntılı bünyeye sahiptir. Fidanlığın bulunduğu
Gökçebey yöresinde ortalama sıcaklık 13,7°C ve ortalama yağış 1216,8mm’dir. Araştırmanın
gerçekleştirildiği ekim yastıklarında, pH 7,6 ve toprak nemi%75,3’dür (Anon., 2017).
Araştırmanın gerçekleştirildiği ortak bahçe fidanlıkta 2017 yılında tesis edilmiş olup, doğrudan doğruya
2 nolu dikim parselinde rastlantı parselleri deneme desenine göre 4 farklı Anadolu kestanesi orijininden
(Bartın-Kumluca, Bartın-Karaçaydere, Karabük-Yenice ve Bursa-İnegöl) toplanan tohumlardan aynı
fidanlıkta sera koşullarında üretilen 1+0 yaşlı ve çıplak köklü fidanlar ile 3 tekrarlı olacak şekilde tesisi
edilmiştir. Doğu çınarı orijinlerine ait tanıtıcı bilgiler Tablo 1’de verilmiştir.
Sıra No
1
2
3
4

Tablo 1. Anadolu kestanesi orijinlerine ait tanıtıcı bilgiler
Orijin
Rakım (m)
Bakı
Bartın-Kumluca
578
Kuzey
Karabük-Yenice
776
Kuzeydoğu
Bartın-Karaçaydere
152
Kuzey
Bursa-İnegöl
645
Kuzey

2.1. Metot
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Yamaç Durumu
Orta
Orta
Orta
Orta

Araştırmada fidanların arazi yaşı olan 2. yılın sonunda boy ve kök boğaz çapı gibi büyüme parametreleri
ölçülmüştür. Ölçümlerden elde edilen verilerden yararlanılarak orijinler arasında istatistiki yönden
farklılığın bulunup bulunmadığını tespit etmek için tek yönlü varyans analizi kullanılmış, farklılığın
ortaya çıkması halinde orijinleri gruplandırmak için de Duncan testinden yararlanılmıştır. Bu istatistik
analizlerin gerçekleştirilmesinde SPSS paket istatistik programından yararlanılmıştır.
3. SONUÇ
Araştırmada Gökçebey Orman Fidanlığında 4 farklı kestane orijini ile rastlantı parselleri deneme
desenine göre tesisi edilen ortak bahçe denemesinin 2. yıl boy ve kök boğaz çapı değişkenlerine ait
ölçümleri sonucunda elde edilen verilere uygulanan varyans analizi sonucunda P>0,01 güven düzeyinde
orijinler arasında istatistiki açıdan anlamlı farklılığın olduğu belirlenmiştir. Bu kapsamda orijinleri
büyüme parametreleri yönünden gruplandırmak amacıyla P>0,05 güven düzeyinde Duncan testi
uygulanmıştır. Testin sonuçlarına göre büyüme değişkenleri yönünden ortaya çıkan farklı gruplar Tablo
2’de gösterilmiştir.
Tablo 2. Anadolu kestanesi orijinlerinin büyüme parametrelerine ilişkin Duncan testi sonuçları
Orijinler
Bartın-Kumluca
Karabük-Yenice
Bartın-Karaçaydere
Bursa-İnegöl

Ort. Boy
(cm)
58,36a
55,43a
45,27b
28,75c

Ort. Kök Boğaz Çapı
(mm)
21,25a
20,48a
18,52b
12,16c

a, b, ve c: Farklı harfler, farklı grupları göstermektedir

Tablo 2’de yer alan ve büyüme parametreleri olan boy ve kök boğaz çapı değişkenlerine uygulanan
Duncan testi sonuçları incelendiğinde, en iyi büyüme değerleri Kumluca ve Yenice orijinleri ilk grupta
yer alırken, bu grubu ortalamanın hemen üstündeki büyüme değerleri ile Karaçaydere orijini takip etmiş
ve en düşük büyüme değerlerine sahip olan ve yöreye yabancı olan İnegöl orijini son grupta yer almıştır.
4. TARTIŞMA
Gökçebey Orman Fidanlığında 4 farklı kestane orijini ile tesis edilen ortak bahçe denemesinin büyüme
performansına ilişkin 2 yıllık ilk sonuçlarının bir ön değerlendirme şeklinde incelendiği bu çalışmada,
boy ve kök boğaz çapı değişkenleri yönünden orijinler arasında uygulanan varyans analizi sonucunda
istatistiki açıdan P>0,01 güven düzeyinde önemli farklılık bulunmuştur. Bu kapsamda P>0,05 güven
düzeyinde uygulanan Duncan testi sonucunda kestane orijinlerinin büyüme parametreleri yönünden 3
farklı grupta toplandığı ve ortak bahçe denemesinin yapıldığı fidanlık koşullarına benzer yetişme ortamı
koşullarında yetişen yerel kestane orijinlerinin en iyi büyüme performansını sergilediği belirlenmiştir
(Tablo 2). Bu kapsamda 4 kestane orijinin ilk büyüme değerlerinin gelecek büyüme eğilimleri açısından
ümit verici düzeyde olduğunu söylemek mümkündür. Nitekim kestanede yapılan diğer fidanlık
çalışmalarında da, farklı fidanlık koşullarında genotipler arasında büyüme farklılıklarının olduğu ve
hatta yaprak karakteristiklerine kadar bu farklılıkların yansıdığı belirlenmiştir (Öztürk ve Serdar, 2011).
Diğer taraftan Amerika’da bu kestanenin rehabilitasyon çalışmalarında farklı orman kapalılık
derecelerinde kullanımına ilişkin çalışmada da ilk yıllardan itibaren farklı kestane genotiplerinin
büyüme farklılıklarını göstermeye başladığı belirlenmiştir (McNab, 2003). Bu karşılaştırmalı
değerlendirmeler doğrultusunda araştırmadan elde edilen sonuçlara göre aşağıdaki önerilerde
bulunulabilir;
 Araştırma sonuçlarına göre yörede Anadolu kestanesi türü ile yapılacak tamamlama,
rehabilitasyon, bal ormanı veya karışım oluşturma çalışmalarında Kumluca ve Yenice orijinleri
ilk sonuçlara göre önerilebilir
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 Bu çalışma daha geniş bir orijin seleksiyonu ile daha uzun süreli olarak gerçekleştirilmeli ve
daha kesin sonuçlar elde edilmelidir
 Kestane için mutlaka gen koruma çalışmaları yapılmalı ve gen kaynakları tesis edilmelidir
 Bu türden elde edilen ürünlerin devamlılığı sağlanmalıdır
 Türün fidanının yetiştirilmesi çalışmalarına önem verilmeli ve kestane özellikle karışık orman
kurma çalışmalarına dahil edilmelidir
 Türün biyotik ve abiyotik streslere karşı dayanıklılığı kesinlikle araştırmalıdır
 Kestane tarımsal ormancılık çalışmalarında yaygın olarak kullanılmalıdır.
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Özet
Bu deneysel çalışmada Portland çimentosu yerine kullanılan uçucu külün harç-agrega arayüzeyindeki
aderansa olan etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla, bağlayıcı malzeme olarak sadece çimento içeren
karışım ile birlikte çimento yerine ağırlıkça %15 ve 30 oranlarında uçucu kül ikame edilerek harç
karışımları üretilmiştir. Üretilen harç karışımlarının kum/bağlayıcı oranı 3.0 ve su/bağlayıcı oranı 0.5
olarak belirlenmiştir. Taze haldeki harç karışımları farklı açılarda kesilmiş prizma şeklindeki dolomit
kayaçlarının üzerine yerleştirilerek deney numuneleri elde edilmiştir. Elde edilen numuneler üzerinde
kayma ve basınç dayanımları ile ultrases geçiş süresi ve birim ağırlık deneyleri gerçekleştirilmiştir.
Deney sonuçları, çimento yerine %15 oranında uçucu kül ikamesinin harç-agrega arayüzeyini
geliştirmede etkili olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Harç-agrega arayüzeyi, uçucu kül, aderans, kayma dayanımı, basınç dayanımı.

THE EFFECT OF FLY ASH ON THE AGGREGATE-MORTAR INTERFACE
Abstract
In this experimental work, the effects of fly ash employed by Portland cement on the aggregate-mortar
interface were investigated. For this purpose, the mortar mixtures using the replacement ratios of 15 and
30% fly ash by weight of Portland cement were produced in addition to the mortar mixture produced by
only Portland cement as binder. The sand/binder and water/binder ratios of the mortars were 0.5 and
3.0, respectively. The experiment specimens were obtained by pouring the prepared mortar mixtures on
the sawn prism dolomite rocks in different angles. In addition to shear and compressive strength tests,
ultrasound pulse velocity and unit weight tests were performed on the specimens. According to the
results, the substitution of fly ash by cement was effective on the improvement of the aggregate-mortar
interface.
Keywords: Aggregate-mortar interface, fly ash, adherence, shear strength, compressive strength.

1. GİRİŞ
Çimento esaslı malzemelerde yük altında gerilme yığılmalarına neden olan mikro yapısal kusurlar ve
süreksizlikler bulunabilmektedir. Ayrıca, bu malzemelerin mekanik özellikleri bileşenlerinin
özelliklerinden, içeriklerinden, malzeme içerisindeki dağılımlarından ve bu bileşenlerin birbirleriyle
etkileşiminden etkilenmektedir (Prokopski ve Halbiniak, 2000). Geleneksel betonda genellikle agrega
en son deforme olan bileşen olmakta ve bu nedenle agregadaki gerilmeler harç-agrega arayüzeyine
aktarılmaktadır. Birçok araştırmacıya göre bu arayüzeyin kalınlığı 40 ile 50 μm arasında olmaktadır.
Geleneksel betonların harç-agrega arayüzey bölgesinde agrega ile harç arasındaki adezyon genellikle bu
malzemelerin dayanımlarını belirleyen faktör olmaktadır (Brandt, 2005). Arayüzey bölgesinin içeriği ve
yapısı çeşitli yöntemlerle değiştirilerek dayanımı artırılabilmektedir. Bu amaçla, agrega tanelerinin
yüzey pürüzlülüğünün artırılması veya harcın daha boşluksuz bir hale getirilmesi suretiyle arayüzey
dayanımının artırılması üzerine çalışmalar yapılmıştır (Xueqan ve ark., 1987; Yuan ve Guo 1987) . Daha
boşluksuz harç elde etme ve arayüzeyi güçlendirme amacıyla yapılan çalışmalardan biri de çimento
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hidratasyon ürünlerinden biri olan ve hem harç yapısını hem de arayüzey bölgesini zayıflatan portlanditi
(Ca(OH)2) tüketmektir (Duan ve ark., 2013; Cwirzen and Penttala, 2005).
Çimento üretimi sonucu açığa çıkan sera gazları ve beton endüstrisinin doğal hammaddelerin
tükenmesinde önemli bir paya sahip olması çevresel kaygıları da beraberinde getirmektedir (Schneider
ve ark., 2011; Part ve ark., 2015). Çimento yerine belirli oranlarda puzolan ikamesi bu kaygıları
azaltmada etkili bir yöntemdir (Nath ve Sarker, 2005; Cheah ve Ramlı, 2013). Puzolanlar kendi başlarına
bağlayıcılık özelliği olmayan veya çok az olan ancak belirli inceliğe kadar öğütüldükleri zaman Ca(OH)2
ile reaksiyona girerek ilave bağlayıcı bileşikler meydana getiren silisli veya silisli ve alüminli
malzemelerdir (ASTM C-09, 2013). Termik santrallerde elektrik üretimi için yakıt olarak kullanılan
pulvarize kömürlerin yakılması sonucu baca gazları ile sürüklenen uçucu küller puzolanik malzeme
olma potansiyeline sahip malzemelerden biridir. Uçucu küller çevreye zarar vermemeleri için
elektrostatik filtrelerle tutulur ve havaya karışmaları önlenmiş olur. Filtreler vasıtasıyla tutulan küller
santral bölgelerinde birikir ve depolama problemlerine yol açar (Demir, 2009; Aruntaş, 2006). Bu
nedenle uçucu külün puzolan olarak çimento yerine belirli oranlarda ikame malzeme olarak kullanılması
hem çimento tüketimi nedeniyle çevreye verilen zararı azaltmada hem de uçucu külün depolanma
sorununu ortadan kaldırmada etkili bir yöntemdir.
Yapılan deneysel çalışmada da harçlarda çimento yerine belirli oranlarda uçucu kül ikame edilerek
uçucu külün harç-agrega arayüzeyindeki aderansa etkisi araştırılmıştır. Ayrıca, çimento yerine uçucu
kül ikamesi ile çevresel kaygıları azaltma noktasında ekolojik ve ekonomik fayda elde etmeye
çalışılmıştır.
2. MATERYAL VE METOD
2.1. Materyal
Çimento: Eskişehir Çimento Fabrikası üretimi olan CEM I 42.5 çimentosu kullanılmıştır. Bu çimentoya
ait fabrikadan temin edilen özelikler Tablo 1’de verilmiştir.
Uçucu Kül : Tunçbilek Termik Santrali atığı UK kullanılmıştır. Kimyasal ve fiziksel özelikleri ise Tablo
2’de belirtilmiştir.
Agrega : Set Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Trakya Çimento Fabrikası tarafından hazırlanan TSE EN
196-1’e uygun olan Rilem Cembureau Standart kumu kullanılmıştır.
Su : Eskişehir şebeke suyu kullanılmıştır. Suyun sülfat içeriği 45 mg/lt, kalsiyum içeriği 57 mg/lt,
magnezyum içeriği 83 mg/lt, klorür içeriği 49 mg/lt, buharlaşma bakiyesi 438 mg/lt ve pH 6.75’tir.
Dolomit Taşı : Dolomit taşı Eskişehir İnönü bölgesinden alınmıştır.
Tablo 1. Deneyde kullanılan çimentonun özelikleri
Kimyasal içerik, %
Fiziksel ve Mekanik Özelikler
SiO2

19,40 Na O
2

0,20

Yoğunluk

CaO

63,78 K2O

0,64

Özgül Yüzey

MgO

1,85

Cl

0,01

0,090 mm Elek kalıntısı

(%)

1,90

Al2O3

5,20

2,38

0,045 mm Elek kalıntısı

(%)

12,10

SO3

2,84

Fe2O3
Serbest CaO

1,00

Priz Başlama Süresi

(dakika)

190

Kızdırma kaybı

3,70

Priz Sona Erme Süresi (dakika)

260

Çözülmeyen kalıntı

0,60

Genleşme (Le Chatelier), mm

202

(g/cm³)

3,08

(cm²/g)

3370,00

1

Tablo 2. Uçucu külün fiziksel ve kimyasal özelikleri
Kızdırma kaybı
0,56
Kükürt trioksit
0,41
İncelik (45 mikron elek bakiyesi)
26,2
Genleşme
<10 mm
Klorür
0,0088
7 Günlük akt. 71,7
Aktivite endeksi
28
Günlük akt. 82,6
Serbest kalsiyum oksit
0,06
Reaktif kalsiyum oksit

Yoğunluk (kg/m³)

2,63

2280

2.2. Metot
Tablo 3’te verilen karışım oranları ile harç karışımları hazırlanmıştır. Kırmataş yapımında kullanılan
dolamit kökenli kayaçtan 7 cm taban alanlı kare prizma şeklinde numuneler kestirilmiştir.
Tablo 3. Karışım oranları, gr.
%0
% 15
Çimento
450
382
Su
225
225
Standart kum
1350
1350
Uçucu kül
0
68

% 30
315
225
1350
135

Şekil 1’de görüldüğü gibi elde edilen kare prizmalar tabandan 1 cm bırakılarak 30°, 60°, 45° açılarla
kesimler yapılmış ve eğik yüzeyler elde edilmiştir. Kesilen kayaçlar 7 cm kare yüzeyli prizmatik
kalıplara yerleştirilmiş ve boşta kalan kısmına hazırlanan harç karışımları yerleştirilmiş ve
sıkıştırılmıştır. Harç karışımlarının kayaç örneği uç kısmından en az 1 cm taşması sağlanmıştır.
Böylelikle harç ve kayaç uçları kayma sırasında pres tablaları arasında ezilmesi önlenmiş oldu. 1 gün
sonra kalıptan çıkarılan numuneler kür havuzunda standart kür ortamında bekletilmiştir.

Şekil 1. Kayaçlardan kesilen numune türleri

Üretimden 28 gün sonra kür havuzundan çıkarılan Şekil 2’de görülen numuneler 2-3 saat hava kurusu
olarak kurutuldu. Küp ve prizma numuneler üzerinde kayma, basınç, ultrases geçiş süresi ve birim
ağırlık deneyleri yapılmıştır. Hasarlı her deney için en az üç numune üretilerek elde edilen değerlerin
ortalaması alınmıştır.
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Şekil 2. Kayma deneyi için üretilen harç-kayaç numuneleri

Uçucu külün iri agrega-harç arayüzey kalitesine etkisi kayma dayanımları, basınç dayanımları, birim
ağırlık ve ultrases geçiş hızları hesaplanarak belirlenmiştir. Agrega- harç arasında meydana gelen
sıyrılma genelde Şekil 3’te görülen kayma etkisinde oluşmakta ve bu etkiye göre hesaplanmaktadır.

Şekil 3. Kayma dayanımının belirlenmesi

2. MATERYAL VE METOD
Şekil 3’e göre yapılan hesaplamalar sonucunda elde edilen kayma dayanımları Şekil 4’te verilmiştir.
Şekil 4 incelendiğinde kayma dayanımları 3.7 MPa ile 9 MPa arasında değişmektedir. Basınç altında
agrega-harç ara yüzeyinde farklı açılarda meydana gelen kayma etkisinde sıyrılmalar meydana
gelebilmektedir. % 15 uçucu kül ikamesi ile kayma dayanımlarında % 40’a ulaşan artışlar görülürken,
% 30 gibi yüksek oranda uçucu kül kullanımı kayma dayanımlarını düşürmüştür. Bu sonuçlara göre %
15 oranında uçucu kül kullanımı agrega-harç arayüzey özeliklerini iyileştirdiği, daha iyi bir yapışma
sağladığı belirlenmiştir. Uçucu kül içeriğinin harç basınç dayanımlarına etkisi ve agrega olarak
kullanılan dolamit kökenli kayacın basınç dayanımı Şekil 5’te gösterilmektedir. Şekil 5 incelendiğinde
basınç dayanımları 40-90 MPa arasında değişmektedir. Uçucu kül kullanımı ile basınç dayanımları %
15’e ulaşan oranlarda azalmıştır.
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Kayma Dayanımı, MPa

12
30
45
60

8

4

0
0

15
Uçucu Kül, %

30

Şekil 4. Numunelerin uçucu kül içeriğine bağlı kayma dayanımı değişimleri

Uçucu külün beton basınç dayanımına katkısı genel olarak 60 gün ve sonrasında kendini göstermektedir.
Ancak uygulamada beton dökümü sırasında beton sınıfının belirlenmesi için 28 günlük basınç dayanım
sonuçları dikkate alındığı için uçucu külün 28 günlük beton basınç dayanımlarına etkisi önem
kazanmaktadır.

Basınç Dayanımı, MPa

100
80

60
40
20
0
0UK

15UK

30UK

Dolamit

Şekil 5. Agreganın ve farklı oranlarda uçucu kül içeren harçların basınç dayanımları

Harcın uçucu kül içeriğinin ve agrega-harç ara yüzeyinin ultrases geçiş hızlarına etkisi Şekil 6’da
verilmiştir. Şekil 6 incelendiğinde ultrases geçiş hızları 4.5-5.2 km/sn arasında değişmektedir. Harç ve
agrega olarak kullanılan dolamit kayacında ultrases geçiş hızları farklı olduğu için, harç ve kayaç içeren
numunelerin ultrases geçiş hızları farklı bulunmuştur. Ara yüzeyde meydana gelen süreksizlikler ve ara
yüzeyin büyüklüğü de ultrases geçiş hızlarına etkilemiştir. % 15 oranında uçucu kül kullanımı ile
ultrases geçiş hızlarında meydana gelen artış, ara yüzey kalitesinin olumlu etkilendiğini ve yapışmanın
arttığını göstermektedir.
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Ultrases Geçiş Hızı, km/sn

5,5

30

45

60

5,3
5,1
4,9
4,7
4,5
0

15
Uçucu Kül, %

30

Şekil 6. Uçucu kül ve kayma açısına bağlı kayma düzleminin ultrases geçiş hızına etkisi
Uçucu kül ikame oranının harcın ultrases geçiş hızlarına etkisi ve agrega olarak kullanılan dolamit
kayacının ultrases geçiş hızı Şekil 7’de verilmiştir. Şekil 7 incelendiğinde ultrases geçiş hızları 3.9-5.9
km/sn arasında değişmektedir. Uçucu kül ikame oranının artışı harçların ultrases geçiş hızlarını % 7’ye
ulaşan oranlarda azaltmıştır. Çimento hidratasyon ürünlerinin oluşmasından sonra uçucu külün
reaksiyonlara katılması erken yaşlardaki azda olsa mikro yapıdaki doluluğu olumsuz etkilemektedir.
Kayacın masif yapısı ultrases geçiş hızının daha yüksek olmasına neden olmuştur.

Ultrases Geçiş Hızı, km/sn
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Şekil 7. Farklı oranlarda uçucu kül içeren harçların ve agreganın ultrases geçiş hızları
Agrega kayaç türünün birim ağırlığı ve uçucu kül içeriğinin harcın birim ağırlığına etkisi Şekil 8’de
verilmiştir. Şekil 8 incelendiğinde birim ağırlık değerleri 2.2-2.7 kg/dm3 arasında değişmektedir. Uçucu
külün çimento ile ikame oranının artışı harçların birim ağırlıklarını % 3’e ulaşan oranlarda azaltmıştır.
Uçucu kül yoğunluğunun çimento yoğunluğundan düşük olması harçların birim ağırlıklarının düşmesine
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neden olmuştur. Agrega olarak kullanılan kayacın daha dolu yapıda olması nedeni ile dolamit kayacının
birim ağırlığı agrega yoğunluğuna yakın bulunmuştur.

Birim Ağırlık, kg/dm3
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Şekil 8. Kayaç birim ağırlığı ve uçucu külün harç birim ağırlığına etkisi
3. SONUÇ VE ÖNERİLER
Uçucu külün harç-agrega ara yüzeyine etkisinin araştırıldığı bu çalışmada aşağıdaki sonuçlara
ulaşılmıştır:
•

Çimento yerine % 15 uçucu kül kullanılması durumunda kayma dayanımları % 40, ultrases
geçiş hızları % 3 artmıştır. Uçucu külün ikame oranı % 30’a ulaşması numunelerin kayma
dayanımlarının düşmesine neden olmuştur.

•

Uçucu kül içeriğinin artması ile harçların birim ağırlıkları % 3 oranında, ultrases geçiş hızları
% 7 oranında, basınç dayanımları % 15 oranında azalmıştır.

Yapılan çalışmada kayma dayanımlarındaki ve ultrases geçiş hızlarındaki artış % 15 oranında uçucu kül
kullanımının agrega-harç arasında oluşan aderansa ve arayüzey kalitesine olumlu yönde etkilediğinden
bu oranda kullanımı önerilebilir. Ancak daha yüksek oranlarda kullanımı kayma dayanımlarını ve
ultrases geçiş hızlarını düşürdüğü için agrega-harç arayüzey özeliklerini olumlu etkilemediğinden
önerilmez. Daha sonraki çalışmalarda arayüzey özeliklerine dayanıklılığın da etkisinin dikkate alınması
önerilir.
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Özet
Küçük mekanların ısıtılmasından büyük santrallerde enerji üretim ünitelerine, ufak sanayilerden
apartman dairelerine kadar kullanım alanı olan basınçlı kaplar, mevzuatımızda; yakma amacı dışında
kullanılan ve iç basıncı 0.5 Bar’dan daha yüksek olan ancak azami çalışma basıncı 30 Bar’ı geçmeyen
içine hava, azot vs. gibi gazlar konulmak üzere seri olarak üretilen ve ateşe maruz kalmayan, kaynaklı
basınçlı kaplar olarak tanımlanmıştır. Basınçlı kaplarda güvenli bir çalışma yapılabilmesi için dikkat
edilmesi gereken en önemli hususlardan birisi periyodik kontrollerin uygun bir şekilde yerine
getirilmesidir. Periyodik kontroller belirli aralıklarla ve uygun yöntemler kullanılarak, yetkili kişilerce
yapılan muayene, deney ve test faaliyetleridir. Bu çalışmanın amacı, basınçlı kaplarda güvenli çalışma
ve periyodik kontrollerin gerçekleştirilmesinde referans alınacak en uygun kriterlerin belirlenmesi ve
muayene yöntemlerinin karşılaştırılmasıdır.Anahtar
Kelimeler: Basınçlı Kaplar, TS EN ISO 9712, Periyodik Muayene

PERIODIC INSPECTION METHODS COMPARISON OF PRESSURE VESSELS
Abstract
From the heating of small rooms to large power plants, energy production units, from small industries
to apartments, the use of pressure vessels, in our legislation; air, nitrogen, etc., which are used outside
the incineration purpose and whose internal pressure is higher than 0.5 Bar but the maximum working
pressure does not exceed 30 Bar. It has been defined as welded pressure vessels which are produced as
series and not exposed to fire. One of the most important points that should be taken into consideration
in order to ensure safe working in pressurized containers is the proper fulfillment of periodic checks.
Periodic controls are periodic inspections, tests and tests carried out by authorized persons using
appropriate methods. The aim of this study is to determine the most appropriate criteria and to compare
the examination methods for the safe operation and periodic inpections on pressure vessels.
Keywords: Pressure Vessels, TS EN ISO 9712, Periodical Inspection
1. GİRİŞ
İnsanlar tarih boyunca sıcak su ve ısınma ihtiyaçları, sanayi devriminden sonra enerjinin üretimi, nakli
ve depolanması için çeşitli çözümler geliştirmeye çalışmıştır. Bu gereksinimlerin neticesinde kalorifer
kazanları, buhar kazanları, depolama tankları gibi sistemler ortaya çıkmıştır. Özellikle sanayi
devriminden itibaren günümüze kadar buhar ve sıcak su elde etme ihtiyacı artarak devam etmiş olup,
dünyanın elektrik ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan termik santraller, sanayi ve ticaret
sektörlerinin dışında hizmet sektörünün de içinde olduğu her işyerinde ve konutlarda kazanlar,
hidroforlar ve depolama tankları kullanılmaktadır.
Hayatı kolaylaştıran ve kalkınmayı hızlandıran bu ekipmanların hızla yaygınlaşması, belirli riskleri de
beraberinde getirmektedir. Basınçlı kapların yetersiz kontrolü, güvensiz kullanımı sonucu birçok iş
kazası yaşanmaktadır. Bu kazalar maddi zararların yanında çalışanların yaralanmasına hatta ölümlerine
sebep olmaktadır.
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Basınçlı kaplar, üretimi ve teslimatı öncesinde tüm kontrollerinin yapılmış olmasına rağmen, çalışma
sırasında arıza ve hasar alabilmekte, patlama riski doğurmaktadır. İşletme sırasında arıza ve hasara
neden olabilecek unsurlar; malzemelerin korozyonu, erozyon, kavitasyon gibi etkilere maruz kalmaları,
yüksek basınç, sıcaklık, titreşim, yorulma gibi etkiler nedeniyle mukavemet değerinin azalması,
güvenlik kontrol ve kumanda sistemlerinin tutukluluk nedeniyle görevlerini yapamamalarıdır. [1]
Ülkemizde basınçlı kapların periyodik kontrolleri, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa
dayanılarak çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde
belirlenen kriterlere göre yapılmaktadır.
Bu çalışmamızda, basınçlı kaplar, emniyet ekipmanları ve tehlikelerine değindikten sonra esas olarak
basınçlı kapların test yöntemlerinin detaylandırılması, kıyaslandırılması amaçlanmaktadır.
2. BASINÇLI KAPLAR ve GÜVENLİK EKİPMANLARI
Tanımlar
Periyodik muayene yöntemlerinden önce basınçlı kapların tanımı, çeşitleri ve kullanılan emniyet
donanımları bilinmesi gerekir. Aşağıda bu tanımlardan en yaygın olarak kullanılanlar belirtilmiştir.
Basınçlı Kaplar
Basınçlı kaplar; 0,490.10⁵ Pa (=0,5 atü) ve daha yüksek basınçtaki endüstriyel gazların (hava, oksijen,
azot, argon, hidrojen gazi), yakıt gazlarının (doğal gaz, asetilen gazi) ve buharın üretiminde,
taşınmasında ya da depolanmasında kullanılan atmosfere kapalı kaplardır.
Yönetmeliklerimizde ise yakma amacı dışında kullanılan ve iç basıncı 0,5 Bar’dan daha yüksek olan
ancak azami çalışma basıncı 30 Bar’ı geçmeyen, içine hava veya azot gazı konulmak üzere seri olarak
üretilen ve ateşe maruz kalmayan, kaynaklı basit basınçlı kaplar olarak tanımlanmaktadır [2]
Basınçlı Ekipmanlar
Tüm basınçlı kaplar ve bunlar ile bağlantılı boru donanımı, emniyet donanımları, basınçlı aksesuarlar
ve yine basınçlı kısma bağlı flanş, nozul, rakor, kaplin, destekler vb. ekipmanlar da bu tanıma
girmektedir.
Emniyet Donanımları Ve Otomatik Sistemler
Emniyet donanımları basınçlı kapların emniyetli işletilmesini ve çalıştırılmasını sağlayan
donanımlardır. Otomatik sistemler ise basınçlı kap ve bağlı bulunan sistemlerin ilgili donanımlarla
(Basınç ve Sıcaklık Şalterleri, Akışkan seviye şalterleri) belirlenen limit aralıklarında çalışmasını, limit
aşılması durumunda sistemi kapatan ya da beklemeye alan ekipmanlar olarak tanımlanmaktadır.
3. BASINÇLI KAPLARDAN KAYNAKLANAN TEHLİKELER VE İŞ KAZALARI
İşletmeler, özel mülki alanlar ve apartmanlarda bulunan basınçlı kapların güvenli kullanımı için tavsiye
edilen süreler içerisinde periyodik kontrollerinin yaptırılmasını sağlamalıdır. Basınçlı kapların test ve
kontrollerinde genel olarak; korozyon, sızdırmazlık, kalınlık, aşınma, çatlak, deformasyon, bağlantı
elemanları kontrolleri, sıcaklık, temizlik vb. kriterlerin kontrolü önemlidir. Yıllık belirtilen kontrolleri
yapılmayan, emniyet donanımları çalışmayan, amacı dışında kullanılan basınçlı kaplar aşağıda belirtilen
tehlikeleri beraberinde getirmektedir.
Basınçlı Kaplardan Kaynaklanan Tehlikeler
İnfilak ve Parçalanma Tehlikesi
Emniyet donanımları arızalanan veya et kalınlığı incelen tank içindeki akışkan basıncının ani artışı
sonucu patlamalara sebebiyet verebilir. Patlama sonucu tankın parçaları şarapnel etkisi oluşturacağından
yıkıcı tahribat oluşturabilir.
Yangın ve Patlama Tehlikesi
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Basınçlı kap içerisinde depolanan, taşınan akışkanın parlama noktası düşük olması durumunda bağlantı
noktaları belirli periyotlarla kontrol edilmelidir. Boru flanş ve bağlantılarından bu tip akışkanların
sızması patlama ve yangınlar gibi büyük felaketlere yol açacaktır.
Zehirlenme ve Boğulmalar
Basınçlı kap içinde bulunan akışkanın; türü, miktarı, kimyasal özelliklerine göre patlama veya kaçak
olduğunda ortamda bulunanların zehirlenmesine veya boğulmasına sebep olabilir.
Kimyasal ve Termal Yanıklar
Flanş ve boru bağlantılarında sızıntı şeklinde çevreye yayılan akışkanın sahip olduğu yüksek sıcaklık
veya aşırı sıcak yüzeylere temas etme söz konusu olabilir.
Ülkemizde Yaşanan İş Kazaları
Basınçlı kapların emniyet donanımlarının belirli periyotlarla kontrol edilmemesi, değişmemesi ve
yeterli bakımın yapılmaması sonucu ülkemizde birçok iş kazası görülmektedir. Bunlardan bazıları;
•

İzmir Metrosu inşaatında kullanılan bir kompresörün hava tankı patladı; 2 işçi öldü, 4 işçi de
yaralandı. [15]

•

Ankara’da OSTİM Organize Sanayi Bölgesindeki bir lastik firmasının kazan dairesinde
meydana gelen patlama sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.[16]

4. BASINÇLI KAPLARIN PERİYODİK KONTROLLERİNİN MEVZUATTAKİ YERİ
Daha önce söz edildiği gibi basınçlı kaplardan dolayı meydana gelen iş kazalarını daha aza indirmek
için öncelikli olarak imalatında belirtilen standartlara uymak, daha sonra iş güvenliği ve işletme
açısından uygun ve kullanılabilir durumda olduklarının tespit edilmesi amacıyla periyodik olarak
kontrol edilmelidirler. Basınçlı kabın, hem mukavemet hem de emniyet ve kontrol cihazlarının testi
yapılır. Böylece eğer varsa işletme sırasında olabilecek tehlikeler önceden tespit edilir ve önlem alınır.
Bu konuda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (87/404/AT) ve Basınçlı
Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT) başvurulabilecek başlıca kaynaklardır. [3]
Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi
belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. Ancak
iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma
imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene
yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus
gerekçesi ile birlikte belirtilir. [20]
Basınçlı Kapların Periyodik Kontrol Yöntemleri
Basınçlı kaplar için literatürde zorlayıcı test teknikleri ve zorlayıcı olmayan test teknikleri olarak iki
şekilde yapılmaktadır. Bu test teknikleri aşağıda detaylandırılmıştır.
Zorlayıcı Testler
Bu yöntemler basınçlı kapların her noktasını eşit miktarda zorlayarak olası deformasyon, korozyon
sebebiyle yıpranan kapların dayanımı test etmektedir.
Hidrolik Test
Basınçlı kabın tamamını veya bir kısmını uygun sıvı ile doldurup çalışma basıncına göre
basınçlandırılması, izlenmesi ve boşaltılması ile sonuçlarının irdelenmesi tekniğidir. [21]
Hidrolik Testin Uygulanması
Hidrolik test aşağıdaki sıralamaya göre yapılmaktadır;
1. Tank içerisindeki hava/gaz tamamıyla boşaltılır.
2. Hava tankının seperatörle bağlantısı sökülür.
3. Hava tankı üzerindeki bütün vanalar kapatılır.
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4. Tank üzerindeki emniyet ventili sökülür. (Tank çalışma aralığının 1,5 basınç uygulanacağından
emniyet ventili bu basınca maruz kaldığında açılacaktır. Zira bu sebeple tanka yeterli basınç
uygulanamayacaktır.)
5. Tankın başka çıkışları varsa hepsi kör tapa veya kör flanş ile kapatılır.
6. Tankın içerisine en üst seviyeden hava kalmayacak şekilde su doldurulur.
7. Su dolumu yapılan bağlantı noktasına basınç uygulayacağımız test cihazı rakor ile bağlanır.
8. Bütün bu işlemler yapılıp son kontrollerden sonra basınç test cihazı ile tankın içerisine çalışma
basıncının 1,5 katı kadar su basılır. Basınç artışı esnasında hava tankı üzerindeki manometre ile
test cihazı üzerindeki manometrenin değerleri kıyaslanır.
9. Tank içerisindeki basınç çalışma basıncının 1,5 katına çıktığında cihaz durdurulur ve 20 dakika
kadar tank basınçlı halde gözlemlenir.
Hidrolik Test Esnasında Yapılan Kontroller
•

Sızıntı Kontrolü: Hava tankı basınç altındayken herhangi bir noktasından su kaçağı olup
olmadığı kontrol edilir.

•

Çek-Valf Kontrolü: Hava tankı içinde sıkışan havanın kompresör pistonlarına geri verilmesini
engelleyen tek yönlü çalışan valf kontrol edilir.

•

Basıncın Düşürülmesi: Test cihazının bağlantısı sökülerek tank içerisinde biriken su
basınçsızlaştırılır.

•

Emniyet Ventili Kontrolü: Emniyet ventili kör tapalardan biri sökülerek yerine takılır. Akabinde
test cihazı yeniden tanka bağlanıp su basılarak tank içindeki basınç artırılır. Emniyet ventilinin
istenen basınç aralığında açtığı/açmadığı kontrol edilir.

Hidrolik Test Sonrası Yapılan İşlemler
1. Hidrolik basınç testi uygulamasında yapılan tüm kontrollerden sonra test cihazı
bağlantıları sökülerek basınç sıfıra düşürülür.
2. Test cihazını hava tankına bağlayan boru ve rakorlar sökülür.
3. Hava tankındaki kör tapa ve kör flanşla kapatılan tüm çıkışlar sökülür
4. Hava tankı içine basılan su boşaltılır.
5. Separatör ve tesisat boru bağlantıları yapılır.
6. Otomatiğin emniyet ventilinin, çek valfin ve manometrenin son bağlantı kontrolleri
yapılır.
7. Basınçlı kap işletmeye hazır hale getirilir. [3]
Pnömatik Test
Basınçlı kabın tamamını veya bir kısmını şartlar oluşturulduktan sonra uygun gaz/hava ile doldurup
çalışma basıncına göre basınçlandırılması, izlenmesi ve gazın boşaltılması ile sonuçlarının irdelenmesi
tekniğidir. Test yapılmadan bağlantı noktaları ve tankın yüzeyine köpük vb. malzeme sıkılarak, olası
sızıntılar bu şekilde tespit edilmektedir. Pnömatik test yönteminde gazın sıkıştırılıp
basınçlandırılmasından dolayı patlama riski oluşmaktadır. Bu sebeple bu yöntemi tercih
edilmemektedir. Testin yapılması gereken zorunlu hallerde tatil günlerinin seçilmesi ve tehlikelere karşı
önlem alınması gerekmektedir.
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TS EN 13445-5 Standardına göre sadece aşağıdaki durumlarda basınçlı kaplara pnömatik test
uygulanabilir. [22]
Sıvı ile doldurulmaları uygulanabilir olmayan bir tasarım ve yapılışa sahip kaplar için,
En küçük sıvı izlerine bile müsaade edilmeyen işlemlerde kullanılan kaplar için,
Tasarım aşamasındaki ilk başvuru ardından.
Sıkıştırılabilen bir maddenin kullanıldığı deneme deneyinde mevcut tehlike sebebiyle aşağıdaki
faktörlere önem verilmelidir.[22]
Deneye tabi tutulacak kabın çevresindeki halka açık diğer binalar, tesisler, kara yolları ve alanlar ve
diğer donanım ve yapılar gibi faktörlere karşı kabın yeri ve konumu,
Deney süresince uygulanabilir en yüksek güvenlik tedbirlerinin alınması ve deney bölgesine sadece
deneyde görevli personelin girişinin sağlanması (deney, özel bir odada yapılmıyor ise, deney alanı
çevresindeki yakın bölge kullanıma kapatılır ve tehlikeli bölgeyi ve yasaklı alanı vurgulayan uyarı
işaretleri kullanılır),
Kap malzemelerinin hızlı gelişen kesme kırılmasına karşı direnci ve gevrek kırılmadan kaçınılmasının
kesin gerekliliği,
Deneydeki metal sıcaklığı, pnömatik deney basıncını aşan bir basınçta daha önceden hidrostatik deneye
tabi tutulmamış kaplar için bu standartta uygulanması gerekli görülen en az 25 ⁰C üstünde olmalıdır.
Gaz basıncı, deneye tabi tutulan kaba yüksek basınç deposundan sağlanması halinde, gazın sıcaklığının
düşmesine dikkat çekilmelidir. Bu yüzden basınçlı donanıma giren gaz sıcaklığı en düşük belirtilen
sıcaklığı aşacak şekilde olmalıdır.
Deney sırasında sağlanan uzaktan izlemenin kapsamı.
Zorlayıcı Olmayan Testler (Non-Deformatif)
Basınçlı kabın hassas yerlerinin özel yöntemlerle incelenmesidir. Basınçlı kaba zorlayıcı test
tekniklerinin uygulanmasında sakınca görülmesi halinde uygulanır. Tahribatsız muayene yöntemi
olarak da isimlendirilir.[23]
Tahribatsız test yöntemleri hammadde, yarı mamul ve mamul malzemeler üzerinde uygulanabildiği gibi
işletme esnasında çalışmayı durdurmadan gerekli testlerin yapılmasına da olanak tanır. Tahribatsız oluşu
nedeni ile daha hızlı ve ekonomiktir. Bugün sanayinin birçok dalında kullanıldığı gibi sağlık, bilimsel
çalışmalar gibi birçok değişik kullanım dalları vardır. Test sonuçları çoğu zaman sistem durdurulmadan
test esnasında alındığı için kısa sürede müdahale imkanı tanır. [24]
Ayrıca tahribatsız muayene testleri, demir-çelik sektörünün öncülük ettiği sanayileşme ile gelişmiş
ülkelerde veya gelişmekte olan ülkelerde önemli bir yere sahiptir. Mühendisler tarafından imal edilen,
üretilen her türlü demir ve demir dışı ürünlerin yanı sıra bugün yaygınlaşmakta olan polimer (yani
plastik) ürünler ve kompozit ürünlerin istenilen özelliklerde olup olmadığı test edilmektedir. Mekanik
ve hidrolik testler (çekme, burma, sürtünme) ürüne zarar vermektedir. Bu yüzden çok büyük ve
kompleks parçalarda bu testlerin uygulanması zordur. Ayrıca üretilen bir ürünün içinde oluşacak kılcal
çatlakları ve olumsuz hataları tespit etmek yine bu yöntemler ile mümkün değildir. İşte bu
yüzden tahribatsız muayene yöntemleri geliştirilmiştir. [25]
Aşağıdaki en çok kullanılan tahribatsız muayene yöntemlerine değinilmiştir;
Gözle Muayene
Gözle muayene endüstride kullanılan ilk tahribatsız muayene yöntemidir. Buna karşın resmi bir
tahribatsız muayene yöntemi olarak kabul edilen son yöntemdir.
Herhangi bir iş parçasının yüzeyinde meydana gelen ve parça kalitesini etkileyen bozuklukların optik
bir yardımcı kullanılarak veya kullanılmaksızın incelenmesi ve değerlendirilmesi esasına
dayanmaktadır. [26]
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Görsel muayene, tahribatsız muayene yöntemlerinin en hızlı ve ucuz yöntemidir ve diğer tahribatsız
muayenelerden önce mutlaka uygulanması gereken bir yöntemdir. Çıplak gözle yapılan bu muayenede,
büyüteç, ışık kaynağı, kamera, baroskop, endoskop, ayna ve bunun gibi yardımcı ekipmanlar
kullanılabilir.
Bu yöntemle malzeme yüzeyine açık çatlak, gözenek, yanma oluğu vb. hatalar tespit edilebilir ve yüzey
temizliklerinin iyi yapılması gerekmektedir.
Görsel muayene çok basit bir yöntem olarak görünse de kendine özgü inceleme koşulları vardır ve
personel tecrübesi çok önemlidir. Yeterli ışık şartları altında ve uygun bakma açılarında inceleme
yapılmalıdır. Tavsiye edilen minimum ışık şiddeti 500 lux, minimum açı 30 Derece ve parçaya olan
maksimum uzaklık 300 mm‘dir. [27]
Gözle Muayene Testinin Uygulanması
1. Yüzey temizliği yapılır.
2. Kontrol edilecek yüzeyler koordinatlara ayrılır.
3. Yetkili tarafından çıplak gözle veya yardımcı alet ile kontrol sağlanır.
4. Riskli ve hassas noktalar yeniden kontrol edilir.
5. Zorlayıcı testlerden sonra bu test tekrarlanmalıdır.
Gözle Muayene Yönteminin Avantajları;
•
•
•
•

Hızlı ve hemen sonuç veren bir yöntemdir.
Görsel iletişim kesmeyecek şekilde parça geometrisinin sınırlaması azdır.
Ekonomik bir yöntemdir.
Ekipmanları ucuzdur.

Gözle Muayene Yönteminin Dezavantajları;
•
•
•
•

Sadece yüzeye açık olan hatalar tespit edilebilir. İçyapı hakkında bilgi vermemesi
Parça üzerindeki bulguları kontrol eden personelin tecrübesine göre değişkenlik göstermesi,
Yüzey hazırlama ve temizleme işlemlerinin uygunluğu veya uygunsuzluğu,
Göz yanılmaları, yetersiz aydınlatmalar, personelin dalgınlığı, dikkatinin dağılması ( iş körlüğü)
gibi olumsuzluklar olarak sayılabilir.
Penetrant Sıvı ile Muayene Yöntemi
Sıvı penetran muayenesi, sıvıların kapilarite (kılcallık) özelliğine dayalı bir yöntemdir. Penetrant sıvı,
test parçasının yüzeyine uygulanır, sıvının yüzeydeki süreksizliğin içerisine girebilmesi için yeterli bir
süre beklenir. Eğer süreksizlik şekilde görüldüğü gibi küçük ve dar ise kılcallık etkisiyle sıvı
süreksizliğin içine nüfuz eder.
Yeterli penetrasyon zamanı geçtikten sonra parçanın yüzeyi temizlenir. Ardından geliştirici maddenin
(developer) uygulanmasıyla sıvı ters kılcallık olayı ile dışarı çıkarak penetrantın yüzeyde belirmesini
sağlar. Böylelikle yüzeyde normalde gözle görülemeyen kusurlar, görülebilir hale getirilmiş olur.
Penetrant Muayene Yönteminin Uygulama Aşamaları
Penetrant muayene yönteminin uygulanması 6 aşamadan oluşmaktadır. Aşağıda bu aşamaları detaylı
şekilde inceleyeceğiz.
Yüzey Temizliği: Muayene edilecek yüzey kimyasal ya da mekanik olarak temizlenmelidir. Basınçlı
su, çözücü solvent vb. temizleyiciler ile veya zımpara, fırça vb. yöntemler ile yüzeydeki, yağ, kir, pas
gibi yüzeyi kapatan kalıntılar temizlenir. Dikkat edilmesi gereken nokta temizlik işi bittikten sonra,
penetrant sıvısı uygulamadan önce yüzeyin tamamen kurutulmasıdır.
Penetrant Sıvının Uygulanması: Yüzey iyice temizlendikten ve kurutulduktan sonra, penetrant sıvısı
malzeme yüzeyine püskürtme, fırçalama veya parçayı penetrant içeren bir banyoya daldırmak suretiyle
uygulanır. En 5-40 dakika sıvının çatlak ve gözeneklere girmesi için beklenir.
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Fazla Penetrant Sıvısının Temizlenmesi (Ara Temizlik): Penetrant sıvısı çatlak ve gözeneklere
yeterince nüfuz etmesinden sonra yüzeydeki penetrant sıvısının temizlenmesi gerekir. Temizleme su,
çözücü solvent vb. yöntemler kullanılarak yapılır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta muayene
yüzeyine direk olarak basınçlı solvent ya da suyun uygulanmamasıdır. Çünkü basınç hatanın içine
dolmuş olan penetrant sıvısının çıkmasına neden olabilir.
Geliştirici Uygulanması (Developer): Ara temizliğin tamamlanması ve yüzeyin kurutulmasının
ardından, kusurların numune yüzeyinde görüntülenebilmesi için kusurlar içerisindeki penetrantı yüzeye
çekmek için numune yüzeyine geliştirici bir katman uygulanır. Geliştiriciler, toz (kuru toz), daldırma
veya püskürtme (ıslak geliştiriciler) ile uygulanabilecek çeşitli formlarda yapılabilir.
Hataların Değerlendirilmesi: Yüzeye çıkan penetrant sıvısı görsel olarak tespit edilir ve ölçülür.
Penetrant sıvısı ne kadar büyükse hata o kadar derindir. Hataların değerlendirilmesi yüzeysel bir
muayene yöntemi olduğu için gözle yapılır. Değerlendirmeyi yapacak kişi EN 1289 seviyesinde
penetran sıvı testi sertifikasına sahip uzman olmalıdır.
Yüzey Temizliği: Prosesin son adımı, yüzeydeki geliştirici parça yüzeyinden tamamen temizlenir.
Sıvı Penetrant Muayene Yönteminin Avantajları
•

Hemen hemen bütün malzemelere uygulanabilmektedir.

•

Ucuz bir muayene yöntemidir, kullanılan ekipmanlar kolay elde edilebilir.

•

Uygulama ekipmanları kolaylıkla taşınabilir, sprey şeklindedir.

•

Yüzeye açık küçük kusurların saptanmasında yüksek hassasiyet göstermektedir.

•

Kısa sürede uygulanabilmekte ve yaygın olarak kullanılmaktadır.

Sıvı Penetrant Muayene Yönteminin Dezavantajları
•

Sadece yüzeye açık kusurlar belirlenebilir.

•

Sadece yüzeyi gözeneksiz ve pürüzsüz olan malzemelere uygulanabilir.

•

Kirliliklerin hataları kapatabilecekleri için ön temizlik son derece önem taşır.

•

Parçanın muayene sonrası kullanımı için son temizliği de yapılmalıdır.

Ultrasonik Kontrol
Ultrasonik muayene, yüksek frekanslı ses dalgalarının (0,2-25MHZ) akustik empedans da (bir
malzemenin ses yayılmasına karşı gösterdiği direnim) meydana gelen değişim sonucu kısmen veya
tamamen yansıması (yankı) prensibine dayanmaktadır.
Ses dalgaları alıcı-verici özelliği olan tek probla ya da verici prob ve alıcı prob kullanarak malzeme içine
gönderilir ve alınır. Çarpma açısına bağlı olarak yansıyan sinyal alıcı başlığa (prob) gelebilir veya
gelmeyebilir. Alıcı başlığa yansıyan sinyal ultrasonik muayene cihazının (osiloskop) ekranında dalga
çizgileri (eko) oluşturur. Yankının konumuna göre yansıtıcının muayene parçası içindeki koordinatları
hesaplanabilir. Ayrıca yankının yüksekliği de yansıtıcının büyüklüğü hakkında bir fikir verir. Yankı
sinyalinin şekline bakılarak yansıtıcının türü hakkında da bir yorum yapmak mümkün olabilir.
Osiloskop cihaz ekranındaki dalga(eko) boyuna bakarak hatanın boyu ekrandaki ölçü değerlerine göre
hesaplanabilir. Ses dalgaları arasındaki uzaklığa bakarak hatanın ekranda görülen grafikteki ölçü
değerlerine göre yeri tam olarak tespit edilebilir.[33]
Ultrasonik muayene yöntemi ve prensipleri
İletme Yansıma Yöntemi
İletme ve yansıma metodu ile muayenesi yapılacak parçaya bir noktadan yüksek frekanslı ses dalgaları
gönderilir. Bu dalgalar üretici başlık (prob) tarafından algılanarak osiloskop ekranında ekolar halinde
görülür veya üretici başlığın verdiği ses dalgaları alıcı başlık tarafından yakalanarak yine osiloskop
ekranında ekolar halinde görülür. Ekolara bakılarak parçada hata bulunup bulunmadığı tespit edilir.[3]
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Rezonans Metodu
Rezonans yöntemi ile muayenede parça üzerine gönderilen frekans ses dalgaları sabit değildir.
Malzemenin doğal frekansı ile vericiden gelen ses dalgalarının frekansı aynı olunca genişlik artar. Ses
dalgalarının genişliğin artışı osiloskop ekranındaki ekoya bakarak dalga boyları arasındaki mesafeden
bakılarak anlaşılır. Bu yöntem paralel yüzeyli malzemelerin kalınlıklarının ölçülmesinde de kullanılır.
[3]
Ultrasonik Kontrol Yönteminin Avantajları
Malzemedeki hataları üç boyutlu olarak tespit etmek mümkündür.
Malzemenin sadece bir tarafından giriş yeterlidir.
Uygulama kolaylığı mevcuttur.
Malzeme içerisindeki hataların tespitinde hassastır.
Sarf malzemesi daha azdır.
Ultrasonik Kontrol Yönteminin Dezavantajları
Yorumlama zor olabilir.
Referans standartlar ve kalibrasyon gerekir.
Yüksek derecede operatör deneyimi, güvenirliği gerekir.
Pürüzlü yüzeyler sorun yaratabilir.
Radyografik ile Muayene
Bu yöntem X-ışınları ya da Gama ışınları kullanılarak malzeme görüntüsünün bir film üzerine
yansıtılarak oluşturulmasına dayanır. Test edilen parçanın içine nüfuz eden ışınlar, kalın ve ince
kısımlarda farklı absorbe edildiği için parçanın arka tarafına konulan filmin üzerindeki görüntüdeki
renkler kalınlığa göre farklılık gösterir. Eğer parça içinde bir boşluk (Gözenek) var ise görüntü daha
koyu, eğer ana malzemenin yoğunluğundan daha yoğun (Tungsten kalıntısı vb.) bir süreksizlik var ise
görüntü daha açık renkli çıkar.
Metalik veya metalik olmayan bütün malzemelerde beklenen hacimsel ve yüzey hatalarının tespiti için
kullanılabilir. [27]
Radyografik muayene yöntemi, oldukça hassas bir muayene yöntemi olması ve muayene sonuçlarının
kalıcı olarak kaydedilebilir olmasından dolayı sanayide en yaygın olarak kullanılan tahribatsız muayene
yöntemlerinden biridir.
Radyografik Muayene yönteminin Uygulanması
Parçaları radyografik muayene yöntemi (röntgen ışınları) ile muayene edecek olan kişilerin, bu konuda
eğitim almış, röntgen ışınlarının ne şekilde zarar verebileceğini bilen ve röntgen ışınlarının zararlarından
kendilerini koruyacak ekipmanları kullanabilecek şekilde çalışma yapabilecek uzman kişilerce
yapılması gerekmektedir.
Parçaları radyografik muayene yöntemi (röntgen ışınları) ile muayene edecek olan kişilerin röntgen
ışınlarına, belirlenmiş olan eşik değerlerini aşmayacak şekilde maruz kalacak sürelerde çalışacaklardır.
[3]
Uygulama sırasında testi yapılacak malzemenin, kaynaklı parçaların ve filmin arka kısmına radyografik
ışını bünyesinde yok etmesi için belirli bir kalınlıkta kurşun levhalar yerleştirilir. Test parçası bir
kaynaktan çıkan radyasyon demeti (x veya gama ışınları) ile ışınlanır. Radyasyon malzeme içinden
geçerken malzemenin özelliğine bağlı olarak belli oranda yutularak kayba uğrar ve sonra parçanın arka
yüzeyine yerleştirilmiş olan filme ulaşarak filmi etkiler. Hatalı olan kısımdan emilmeden geçen ışınlar
filmde daha fazla etki bırakmasıyla, film üzerinde radyografik görüntü oluşur. Filmin banyo işleminden
sonra film üzerindeki kararmalar süreksizliklerin belirtisi olarak görünür hale gelir.
Radyografik Muayene Yönteminin Avantajları
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Malzemelerin iç hatalar tespit edilebilir.
Minimum yüzey hazırlığı gerektirir.
Test sonuçları uzun yıllar saklanabilir.
İş sahasında kalibrasyon gerektirmez.
Radyografik Muayene Yönteminin Dezavantajları
Parçanın geometrisi ile sınırlıdır.
Operasyon sırasında açığa çıkan radyasyon insan sağlığına çok zararlıdır.
Kullanılan ekipmanlar pahalıdır.
Hemen sonuç vermez.
Hatanın derinliğini göstermez.
Manyetik Parçacık ile Muayene
Magnetik parçacıkla test yöntemi, test parçasının magnetikleştirilmesi, yüzeyine demir parçacıklarının
uygulanması ve magnetikleşmeden ötürü parçacıkların aldığı şekil ve desenlerin incelenmesi prensibine
dayanır. Bu yöntem yüzey ve yüzeye yakın hataların tespitinde ve yerlerinin belirlenmesi işleminde
oldukça basit, hızlı ve düşük maliyetle uygulanabilirliğinden dolayı ferromanyetik malzemelere
uygulanan oldukça geniş bir kullanıma sahiptir.
Mıknatıslanabilen (ferromanyetik) metaller periyodik sistemde üç değerli demir ( Fe) , nikel (Ni) ve
kobalt (Co) elementleridir. Bu elementler manyetikleşebilme özelliğine sahiptirler. [3]
Manyetik Parçacık Testinin Avantajları
Ferromanyetik malzemelerdeki ince ve sığ yüzeysel çatlakların tespit edilmesi için en iyi yöntemdir.
Hızlı ve hemen sonuç veren bir yöntemdir.
Detaylı temizliğe ihtiyaç duymaz ve ince boya tabakaları üzerine uygulanabilir. (50µm’a kadar)
Parça geometrisinin sınırlaması azdır.
Genelde ucuz ve portatif bir yöntemdir.
Manyetik Parçacık Testinin Dezavantajları
Sadece ferromanyetik (mıknatıslanabilen) malzemelere uygulanabilir.
AC veya DC akımla çalışan ekipmanların kullanılması gereklidir. Bazı durumlarda pahalı bir yöntem
olabilir.
Manyetik alanın yönü ve şiddeti önemlidir;
Sadece yüzey ve yüzeye yakın süreksizlikleri tespit eder;
Test parçasının yanma olasılığı vardır.
Parça genellikle demanyetize edilmelidir ve bu zor olabilir.
5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Teknolojinin ilerlemesi, sanayinin hızla gelişmesi neticesinde firmaların makine aksam ve
ekipmanlarına ihtiyacı artmaktadır. Bununla birlikte iş kazalarının artması, insanların yaşamlarını
yitirmesi, firmaların mali kayıpları ise bu ekipmanların güvenlik kontrollerinin gerekliliğini
doğurmuştur.
Basınçlı kaplar için birçok periyodik kontrol yöntemi bulunmaktadır. Fakat bu yöntemleri zorlayıcı test
yöntemleri ve zorlayıcı olmayan test yöntemleri (tahribatsız) olarak iki ana başlık altında toplayabiliriz.

217

Ülkemiz mevzuatında bu basınçlı kapların tamamının belirli periyotlarda akredite olmuş kişi ve
kurumlar tarafından testlerinin yapılması zorunlu kılınmıştır. Aynı yönetmelikte basınçlı ekipmanların
çeşitlerine göre yapılabilecek muayene yöntemleri listelenmiştir.
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin EK III 2.1.1. numaralı
maddesinde; Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler,
standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle
yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik
test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız
muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu
husus gerekçesi ile birlikte belirtilir.
Hidrostatik testin ilk tercih edilmesinin en büyük sebebi; tankın her noktasına eşit miktarda basınç
uygulanması, deforme olmuş, fazla korozyona uğramış vb. noktaların tespitinin çok daha kolay olmasını
sağlamaktadır. Bu test ile tankın hasarlı noktaları basınç altında yırtılarak kullanılamaz hale gelecektir.
Hidrostatik testin makul bir sebebe dayandırılarak yapılamadığı durumlarda, tahribatsız muayene
yöntemlerine başvurulabilir. Muayeneyi yapacak personelin bu konuda özel eğitim alarak
yetkilendirilmiş olması gerekmektedir.
Periyodik kontroller esnasında kontrolü yapılan cihaza ait tüm genel ve kritik noktalar incelenerek kayıt
altına alınır. Gerekli bölümlerin kalınlık, uzunluk, derinlik, iç ve dış çap ölçümleri yapılır. Kontrolün
son aşamasında cihaz ile birlikte deneyler gerçekleştirilir, deney sonrasında alınan gözlem ve ölçüm
değerleri ile deney öncesi yapılan ölçümler karşılaştırılır. [3]
Sonuç olarak kullanılan tüm basınçlı kapların yönetmelikte belirtilen süreler dahilinde periyodik
muayenelerinin yaptırılması zorunludur. Muayene yöntemi olarak en güvenilir yöntem hidrostatik test
yaptırılmalıdır. Test yapılacak ekipman, alan, çalışma sahası, depolanan gaz vb. kriterler değerlendirilip
hidrostatik testin mümkün olmadığı durumlarda tahribatsız muayene yöntemlerine başvurulabilir. Yine
malzeme şekli, çalışılan alan vb. hususlar düşünülerek en makul tahribatsız muayene yöntemi tercih
edilmeli, ve yapılacak testte hata payını minimize etmek için test tekrarlanmalı, sonuçlar
değerlendirilerek raporlanmalıdır.
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Özet
Bu çalışmada, 3 faz sistem pirinası, tavuk gübresi ve talaş kuru ağırlık bazında sırasıyla %60.22, %14.60
ve %25.18 oranlarında karıştırılarak kompostlanmıştır. Karışımın başlangıç karbon/azot oranı 23.59,
başlangıç nem içeriği %53.46 (yaş baz) olarak belirlenmiştir. Denemede 14 adet 100 litrelik otomatik
kontrollü kompost reaktörleri kullanılmıştır. Farklı kompostlama sıcaklıklarının 3 faz sistem pirinasının
tavuk gübresi ve talaş ile kompostlanmasına etkisinin belirlenmesi için kompostlama işlemi 40, 45, 50,
55, 60, 65 ve 70 C kontrol sıcaklığında (Tsp) yürütülmüştür. Her bir sıcaklık için iki reaktör
kullanılmıştır. Deneme 26.83 gün sürmüştür. Denemede, kompost kütlesi, nemi ve sıcaklığı zamana
bağlı olarak takip edilmiştir. Çalışma sonuçları, tüm reaktörlerde kompost sıcaklıklarının ilk 6 gün
içinde Tsp sıcaklıklarına ulaştığını göstermiştir. Düşük Tsp sıcaklıklarında kompost sıcaklığının kontrolü
daha zorlaşmış ve kontrol noktası aşımı yaşanmıştır. Kompostlama işleminde meydana gelen hacim
değişimi V olarak tanımlanmış olup Tsp değeri arttıkça V artmıştır. Kompostlama işleminde meydana
gelen birim hacim ağırlığının (BHA) değişimi BHA olarak tanımlanmış olup Tsp değeri yükseldikçe BHA
artmıştır.
Anahtar Kelimeler: 3 faz sistem pirinası, sıcaklık, hacim değişimi, birim hacim ağırlığı,
kompostlama

DETERMINATION OF EFFECTS OF TEMPERATURE ON THE CHANGE OF
MASS AND VOLUME OF COMPOSTING OF THREE PHASE OLIVE OIL
PROCESSING SOLID WASTE WITH POULTRY MANURE AND SAWDUST
Abstract
In this study, three phase olive oil processing solid waste with poultry manure and sawdust with the
proportion of 60.22%, 14.60% and 25.18% on dry weight basis was composted. The initial
carbon/nitrogen ratio of the mixture was 23.59 and the initial moisture content was 53.46% (wet basis).
In the experiment, fourteen 100 liter automatically controlled compost reactors were used. Composting
process was carried out at 40, 45, 50, 55, 60 65, and 70C for the control temperature (Tsp) to determine
the effect of different composting temperatures on composting of three phase olive oil processing solid
waste with poultry manure and sawdust. Each control temperature was run with two replications. Trials
lasted 26.83 days. During the experiments, temperature, mass, and moisture were measured. The results
of the study showed that compost temperatures reached Tsp temperatures within the first 6 days for all
the reactors. At low Tsp temperatures, the control of the compost temperature became more difficult and
the control point exceeded. The volume change occurred in the composting process was defined as V
and increased as the Tsp value increased. The change in the unit volume weight (BHA) in the composting
process was defined as BHA and increased as the Tsp value increased.
Keywords: Three phase olive oil processing solid waste, volume change, unit volume weight,
composting.
1. GİRİŞ
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Tarımsal üretimin sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bitkisel ve
hayvansal üretim miktarının artmasıyla beraber her geçen gün tarımsal atık/artık miktarı artmakta ve
çevre problemlerinin oluşmasına neden olmaktadır. Kompostlama, stabil, patojenler ve bitki tohumları
içermeyen ve toprağa yararlı bir şekilde uygulanabilen bir son ürünün üretilmesi için biyolojik olarak
üretilen ısının bir sonucu olarak termofilik sıcaklıkların gelişmesine izin veren koşullar altında, organik
substratların biyolojik ayrışması ve stabilizasyonu olarak tanımlanabilir (Haug, 1993). Bu nedenle,
kompostlama, bir atık stabilizasyon şeklidir ancak termofilik sıcaklıkların üretilmesi için özel nem ve
havalandırma koşullarına ihtiyaç duymaktadır. Termofilik sıcaklıkların korunması, patojen
inaktivasyonu ve tohum tahribi için birincil mekanizmadır.
Kompostlamanın iyi yönetimi, kompost tesisinin verimli bir şekilde tasarlanması ve işletilmesini
gerektirmektedir (Keener vd., 1993). Marugg vd. (1993), kompostlama işlemi ile ilgili olarak eksik veya
yanlış tasarıma yol açabilecek pek çok bilinmeyen parametre olduğunu belirtmişlerdir. Kompostlamada
doğru süreç tasarımı için süreç ve ürün arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerekmektedir. Ekinci vd.
(2004a), zorlamalı havalandırma yöntemlerinin modern havalandırmalı kompost tesisleri için kilit unsur
olduğunu vurgulamıştır. Haug (1993), kompostlaştırma işleminde hava, stokiyometrik oksijen
gereksinimlerinin karşılanması, kompost matrisinde biriken fazla ısının giderilmesi ve kompostun
kademeli olarak kurutulması için kullanıldığını ifade etmiştir. Keener vd. (2000), kompost üretim
maliyetini en aza indirgemek için kompostlama sistemlerinin tasarımı ve işletilmesinin önemli olduğunu
bildirmiştir. Sistem tasarımı ve yönetiminin kompost stabilitesine ulaşma süresi arasındaki ilişkinin
araştırılması gerektiğini bildirmiştir.
Zeytinyağı üretimi özellikle İspanya, İtalya, Yunanistan, Suriye, Türkiye ve Tunus gibi Akdeniz
ülkelerinde önemli sosyo-ekonomik rol oynamaktadır. Dünyanın %95’inin zeytinyağı bu bölgede
üretilmektedir (Aktas vd., 2001). Zeytinyağı işleme tesislerinde kısa üretim sezonu içerisinde yüksek
miktarda 3 faz sistem pirinası ve karasu (3 faz sistemlerde), 2 faz pirinası (2 faz sistemlerde)
oluşmaktadır (Roig vd., 2006). Zeytinyağı üretiminde kullanılan üç fazlı sistemlerde, 1 ton zeytinden
200 kg yağ elde etmek için 500– 600 kg pirina, 1000–1200 litre karasu açığa çıkmaktadır. Üç fazlı
sistemlerde ortaya çıkan karasu hem miktar olarak fazla olması hem de canlı yaşama fitotoksik etkide
bulunması çevresel problemlere yol açmaktadır (Niaounakis ve Halvadakis, 2004; Azbar vd., 2004).
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Atıksuların Yönetiminde Uyulması Gereken Teknik Hususlar
konulu genelgede zeytinyağı fabrikalarının üretimden kaynaklanan karasuyun havuzlarda veya
lagünlerde biriktirilerek buharlaştırılmaları ve kalan tortununda değerlendirilmesi gerektiği
bildirilmiştir. Diğer bir seçenek olarak zeytinyağı işleme sistemlerinin, karasu ve pirinanın birlikte elde
edildiği 2 fazlı sisteme dönüştürülmesi önerilmektedir. Ülkemizde özellikle lagünler ve havuzlar için
büyük alanların gerekmesi, zeytinyağı fabrikalarının küçük ölçekli ve birbirlerinden uzak olmaları
nedeniyle bu sistemlerin uygulanması zor görünmektedir. 2 faz sistem pirinasının yüksek nem içeriğine
sahip olması nedeniyle taşınmasında ve bertaraf edilmesinde önemli kısıtlar bulunmaktadır. Sonuç
olarak, sistmelerden çıkan atıkların değerlendirilmesi gerekmektedir (Karaman ve Varol, 2010).
Tarımsal amaçlı değerlendirme açısından en uygun çözümün ise “Kompostlama” olduğu görülmektedir.
3 faz sistem pirinasının kompost yapılarak bitkisel üretimde toprak verimliliği ve bitki besleme amacıyla
kullanılabilecek girdi olarak düşünülebilir. Nitekim, Roig vd. (2006), tarafından yapılan çalışmada, iki
fazlı ve üç fazlı zeytinyağı üretim atıklarının farklı metotlarla değerlendirilmesi yapılmış olup, önerilen
prosesler içinde en uygun yöntemin komposlaştırma işlemi olduğu, bu yöntemin diğer yöntemlere göre
daha pratik ve ekonomik değerinin olduğu ve organik tarımda çok önemli rol oynayabileceği
belirtilmiştir. Bunun yanında bu atıkların hayvan gübreleri ile beraber kompostlaştırılmasının atıkların
değerini artıracağını bildirmişlerdir.

2. MATERYAL VE METOD
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2.1. Materyal
Çalışmaya konu olan 3 faz sistem pirinası (3FP) TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri
Birliği'nden temin edilmiştir. Kompostlama denemelerinde, karbon kaynağı ve boşluk yapıcı malzeme
olarak talaş kullanılmıştır. Tavuk gübresi (TG) Isparta’da faaliyet gösteren Gürelli işletmesinden temin
edilmiştir.
2.2. Kompost Karışımlarının Hazırlanması
Denemede kullanılan materyallerin (3FP, TG ve talaş) fiziksel ve kimyasal özellikleri Çizelge 1.’de
verilmiştir. Bu çalışmada 3FP karbon kaynağı, TG azot kaynağı ve talaş hem karbon kaynağı hem de
strüktür sağlayıcı olarak kullanılmıştır. Bu çalışmada karışım oranları, kuru kütle bazında
hesaplanmıştır. Denemede kullanılan 3FP, TG ve talaş kuru ağırlık bazında karışım oranı Çizelge 1.’de
verilmiştir. Karışımda, %60.22 3FP, %14.60 TG ve %25.18 talaş kullanılmıştır. Karışımın hesaplanan
başlangıç nem içeriği %54.00 iken deneysel ölçüm sonucu ise %53.46’dır. Benzer şekilde karışımın
hesaplanan başlangıç C/N oranı 24.00 iken ölçüm sonucu ise 23.59’dur.
Çizelge 1. Denemede kullanılan 3FP, TG, talaş ve karışımın bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri ve
karışım oranları (kuru ağırlık bazda)
Parametreler

3FP

TG

Talaş

Karışım

Nem içeriği (SM), %

13.11±0.79

71.032±0.54

7.52±0.17

53.46±0.15

Organik madde içeriği (OM), % 91.46±1.10

69.14±0.47

98.22±0.08

88.61±0.89

Elektriksel iletkenlik (EC), dS/m 0.77±0.01

15.50±0.10

3.30±0.12

3.10±0.04

pH

7.50±0.18

7.74±0.15

5.10±0.22

7.430±0.04

Toplam karbon (C), %

47.05±0.14

34.20±0.12

45.06±0.09

39.04±0.82

Toplam azot (N), %

1.65±0.13

5.65±0.08

0.17±0.07

1.66±0.02

NH4-N, mg/kg

84.26±6.45

1287.16±31.74

30.02±412

350.01±34.00

NO3-N, mg/kg
Karışım oranları (%)

438.12±20.32
60.22

44.13±5.32
14.60

997.20±48.13 453.00±56.00
25.18
-

Denemede 14 adet 100 litrelik otomatik kontrollü kompost reaktörleri kullanılmıştır. Denemede,
kompost kütlesi, nemi ve sıcaklığı zamana bağlı olarak takip edilmiştir (Şevik 2014). Denemede tek bir
karışım hazırlanmış ve 14 reaktöre aynı karışım yüklenmiştir. Kompostlama sıcaklık set noktaları (Tsp)
40 C (R1 ve R2 reaktörleri), 45 C (R3 ve R4), 50 C (R5 ve R6), 55 C (R7 ve R8), 60 C (R9 ve
R10), 65C (R11 ve R12) ve 70 C (R13 ve R14) olarak seçilmiştir. Her bir kompost sıcaklık denemesi
2 tekerrürlü olarak iki reaktörde yürütülmüştür.
2.

SONUÇ

3.1. Sıcaklık Değişimleri
Kompostlama sistemlerinin bulunduğu laboratuvar ortamının sıcaklığı 48000 Btu kapasiteye sahip
klima tarafından belirli sıcaklıklar arasında tutulmaya çalışılmıştır. Ortam sıcaklığı ve nemi; kapıların
açılıp kapatılması, kompost reaktörlerinin karıştırılması ve gece gündüz sıcaklık farkı gibi nedenlerden
dolayı sürekli olarak değişim içinde olmuştur. Denemede ortam sıcaklığı, genelde 14-33 C arasında
değişirken ortam nemi ise % 12.5-69 arasında değişmiştir. Her bir reaktörde sıcaklık kontrolü için
reaktör orta noktasına yerleştirilmiş ısıl çiftler kullanılmıştır. Sıcaklık grafikleri incelendiğinde,
reaktörlerin kontrol sıcaklıklarına ulaşma sürelerinin yaklaşık olarak 6 gün olduğu tespit edilmiştir.
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Kontrol sıcaklığına ulaşma süresinin uzun olması bu aşamada ortam sıcaklığının düşük olması ve
reaktörlere verilen havanın yetersiz olmasından kaynaklanmış olabilir. Kompost sıcaklıkları kontrol
sıcaklıklarına ulaştığında havalandırma sisteminin yeterli kontrolü sağlayamadığı ve sıcaklıkların
kontrol noktasında daha yüksek sıcaklıklara (overshoot) çıktığı gözlenmiştir. Bu durum T sp’nin daha
düşük olduğu 40 ve 45, 50 ve 55 C sıcaklıklarda daha belirgin iken daha yüksek sıcaklıklarda 60 ve 65,
70 C’de overshoot miktarı azalmıştır.
3.2. Sıcaklıklarının Kompost Kütle Kayıplarına (KMK) Etkisi
Kompostlaştırma işleminde karışımların kütle kayıpları kuru madde değişimleri ile belirlenmiştir. Tsp
sıcaklıklarının KMK üzerine etkisi Şekil 1’de verilmiştir. Deneysel olarak belirlenen kuru madde nin
(KM) verilerine birinci dereceden denklem kullanarak regresyon analizi yapılmıştır.
KMK =0.4218 Tsp -7.9659

(1)

Regresyon analizinin belirleme katsayıları (KMK) R2= 0.7395 olarak belirlenmiştir. Denklem (1) ve
Şekil 1’den anlaşılacağı üzere, Tsp arttıkça KMK artmıştır.

25
y = 0,4218x - 7,9659
R² = 0,7395

(a)
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Şekil 1. Tsp sıcaklıklarının KMK
3.3. Sıcaklıklarının Kompost Hacim Değişimine (V) Etkisi
CO2 ve su kayıpları birincil maddelerin ağırlığının yaklaşık yarısına eşittir. Kompostlaştırma işleminde
zamanla organik atıkların ayrışması sonucunda reaktör içerisinde kütle ve hacim azalması
gerçekleşmektedir. Bu azalma reaktör içerisindeki atık türüne ve işletme şartlarına bağlı olarak
değişiklik göstermektedir (Rynk, 1992; Şevik, 2014). Bu değişim reaktörlerin karıştırılması sırasında ve
işlem bitiminde belirgin olarak gözlenmiştir. Reaktörlerdeki materyallerde meydana gelen V, Denklem
(2)’ de verilmiştir.
V(%) =

Vb −Vs
x100
Vb

(2)

Vb , Vs : Başlangıç ve sonda reaktördeki materyal hacmi, L Kompostlama işleminde meydana gelen V
Şekil 2’de verilmiştir. Deneysel olarak belirlenen v’nin verilerine birinci dereceden denklem
kullanarak regresyon analizi yapılmıştır.
𝑉 =0.6102Tsp -3.6195

(3)
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Regresyon analizinin belirleme katsayısı R2= 0.9259 olarak belirlenmiştir. Denklem (3) ve Şekil 2’den
anlaşılacağı üzere, Tsp arttıkça V artmıştır. Breitenbeck ve Schellinger (2004) tarafından yapılan
çalışmada, kompostlama süresi boyunca organik maddeler ayrışırken hacimde meydana gelen
azalmanın, sadece kütle kaybı yüzünden değil, aynı zamanda organik bileşenlerin yapılarının bozularak
daha küçük partiküller oluşturmasına da bağlı olduğu belirtilmiştir.
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Şekil 2. Tsp sıcaklıklarının v üzerine etkisi
3.4. Sıcaklıklarının Kompost Birim Hacim Ağırlığının Değişimine (BHA) Etkisi
Kompostlaştırma işleminde organik maddenin parçalanması sonucunda kütlesel ve hacimsel olarak
değişimler olmaktadır. Birim hacim ağırlığı (BHA) sonuçları bu değişimleri ortaya koymaktadır (Şevik,
2014). Reaktörlerdeki materyallerde meydana gelen BHA’nın değişimi (BHA) Denklem (3)’te
verilmiştir.
BHA (%) =

BHAb −VBHAs
x100
BHAb

(3)

BHAb , BHAs : Başlangıç ve sonda reaktördeki BHA değerleri, kg/L
Kompostlama işleminde meydana gelen BHA Şekil 3’te verilmiştir. Deneysel olarak belirlenen BHA’nin
verilerine birinci dereceden denklem kullanarak regresyon analizi yapılmıştır.
∆𝐵𝐻𝐴 =1.1048 Tsp -42.061

(4)

Regresyon analizinin belirleme katsayısı R2= 0.8892 olarak belirlenmiştir. Denklem (4) ve Şekil 3’den
anlaşılacağı üzere, Tsp arttıkça BHA artmıştır. Nadia vd (2015) bitiş kompostunun BHA değerlerinde
meydana gelen azalmanın, kompostlama süresi boyunca kompost karışımlarının kütle ve hacimlerindeki
önemli değişimlerden kaynaklanabileceğini belirtmiştir.
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4. TARTIŞMA
Üç faz sistem pirinasının tavuk gübresi ve talaş ile kompostlanmasında farklı sıcaklıkların etkisi hacim
ve kütle değişimleri ile incelenmiştir.
Çalışma sonuçları aşağıdaki gibi özetlenebilir:
•
•
•
•

Kompost sıcaklıkları ilk 6 gün içinde Tsp sıcaklıklarına ulaşmıştır. Düşük Tsp sıcaklıklarında
kompost sıcaklığının kontrolü daha zorlaşmış ve kontrol noktası aşımı yaşanmıştır.
Havalandırma fanlarının daha fazla zorlandığı gözlenmiştir.
Tsp arttıkça KMK değerleri artmıştır.
Tsp arttıkça V artmıştır.
Tsp arttıkça BHA artmıştır.
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Özet
Yazılımları geliştirmek için bir programlama diline ait yazım kuralına uygun kodlar gerekmektedir.
Fakat bazı durumlarda sadece düz bir kod yazmak yeterli olmamaktadır. Programcı bir yazılıma
başlamadan önce hangi bilgilere ihtiyaç duyduğunu ve bu bilgileri nasıl elde edeceğini araştırır. Bu
duruma göre bir algoritma oluşturur ve en hızlı en kolay metodu belirler. Yazılımların büyümesi
sonucunda daha yapısal ve kolay kontrol edilebilir bir yolu da seçmesi gerekir. İşte bu aşamada bir
yazılım çatısına (Framework) ihtiyaç duyabilir. Uygulamanın hangi ortamda çalışması gerektiği
önemlidir. Uygulamanın web üzerinden çalışması birçok donanıma hitap edeceği anlamını taşır. Yazılım
çatılarında birçok şey daha önceden hazırlanmıştır. Bir nevi modüler yapıya benzer. Kodların sürekli
tekrarlanması can sıkıcı biri durumdur. Bu durum kodların kontrolünü de zorlaştırır. Yazılımın bakım
sürelerini uzatır. Nesneye yönelik programlama (OOP: Object Oriented Programming) teknikleri bu tür
sorunları ortadan kaldırır. Fakat yazılım geliştirirken düzeltilmesi gerekli olan daha birçok durum
mevcuttur. Çatılar (Framework), bu sorunları ortadan kaldırmaya yöneliktir. Yazılımcının zamanını alan
bu tür durumların düzeltmesi sayesinde programcı asıl işine odaklanacaktır. Web çatıları, kolaylık
bakımından birçok artısı bulunmaktadır. Günümüzde çeşitli web çatıları bulunmaktadır. Örneğin Php
tabanlı web çatıları, Laravel, CodeIgniter, Zend, Symfony, Yii ve CakePHP. Python programlama dili,
Google’in desteklediği popüler olan dillerden biridir. Yorumlanan bir dil olması nedeniyle ilk çalıştırma
hızları oldukça yüksektir. Öğrenilmesi ve geliştirilmesi kolaydır. Python için geliştirilen Django, hızlı
ve esnek yapısıyla web uygulamalarının temelini oluşturmaktadır. Bu çalışmada Django web çatısı
temel hatları ile anlatılmış ve bir web uygulamasının oluşturulması uygulamalı olarak açıklanmıştır.
Anahtar Kelimeler : Django, Python, Web Çatısı, Virtualenv

WEB PROJECT DEVELOPMENT WITH DJANGO WEB FRAMEWORK
Abstract
In order to develop the software, it is necessary to use the codes according to the writing rule of a
programming language. But in some cases, just writing a plain code is not enough. The programmer
investigates what information he / she needs and how to obtain this information before starting a
software. It creates an algorithm according to this situation and determines the easiest method. As a
result of the growth of the software, it must also choose a more structured and easy-to-control way. At
this stage, a software framework (Framework) may be needed. It is important in which environment the
application should work. Application of the application over the web means that it will appeal to many
hardware. Many things have already been prepared in software frameworks. It's kind of like a modular
structure. Continuous repetition of codes is annoying. This also makes it difficult to control the codes.
Extends the maintenance period of the software. Object-oriented programming (OOP: Object Oriented
Programming) techniques eliminate such problems. But there are many more things that need to be
corrected when developing software. Frames are intended to eliminate these problems. The programmer
will focus on his main work by correction of such situations taking the time of the software. Web
frameworks have many pluses for convenience. Today there are various web frameworks. Php-based
web frames, for example, Laravel, CodeIgniter, Zend, Symfony, Yii and CakePHP. The Python
programming language is one of Google's popular languages. Due to being a interpreted language, the
initial operating speeds are quite high. It is easy to learn and develop. Developed for Python, Django
forms the basis of web applications with its fast and flexible structure. In this study, the basic principles
of Django web framework are explained and the application of a web application is explained.
Keywords: Django, Python, Web Framework
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1. GİRİŞ
Django, hızlı ve esnek bir yapıya sahip gelişmiş bir Python Web çatısıdır. Çok daha az kodla daha
gelişmiş web uygulamaları geliştirmek için oldukça iyi bir seçimdir. Açık kaynak kodludur ve Django
yazılım vakfının tescilli markası olup BSD (Berkeley Software Distribution) lisansı altında
lisanslanmıştır. Instagram, Google, Pinterest gibi popüler siteler, Django’yu kullanmaktadırlar. İlk
olarak 2003 yılında Adrian Holovaty ve Simon Wilson tarafından ortaya çıkartılmıştır. 2005 yılında
yayınladı ve ismini de caz gitaristi olan Django Reindhardt’tan almıştır. Günümüzde ise herkese açık
olan geliştirilen bir açık kaynaklı proje halini almıştır.
Django’nun felsefesi birkaç kelime ile özetlenebilir.
• Daha az kodlama
• Hızlı geliştirme
• Daha temiz ve düzgün bir tasarım
• Daha az tekrarlama
ORM (Object Relational Mapping) desteği ile birçok veri tabanı sistemi ile arasında bir köprü kurar.
Nesneye yönelik mantık sayesinde daha az kodla veri tabanı işlemlerinin çoğu hızlıca gerçekleştirilir.
Dahili olarak desteklenen tek veri tabanı NoSQL veri tabanı sistemi olan MongoDB’dir.
Güncellemelerle bunların sayısı her geçen gün artmaktadır. Birden fazla dil desteği sayesinde çok dil
desteği olan web uygulamaları geliştirilebilir. İçerisinde hazır bulunan Ajax, RSS ve çeşitli çatılar
(Framework) bulunabilir. Gelişmiş kullanıcı ara birimlerine sahiptir. Geliştirme aşamasında uygulamayı
test etmek için hazır bir web sunucusu ile birlikte gelmektedir. Django, modern bir web çatısıdır. Bu
sebeple katmanlı yazılım mimarisi olan MVC (Model-View-Controller) yapısını küçük bir farkla
desteklemektedir. Django, MVC yerine MVT (Model-View-Template) yapısını temel alır. MVT’nin
küçük bir farkı bulunmaktadır. Controller kısmının yerine (Controller: Model ve View arasındaki
etkileşimi sağlayan kodlar) dil tanımları ile harmanlanmış Django Şablon Dili adındaki (DTL: Django
Template Language) bir Html dosyasından meydana gelmiş şablon yapısını getirmiştir. Yazılımcı
Model’i oluşturur ve View ve Template bu bilgiyi bir Url ile eşleştirir ve kullanıcıya sunulur.

Şekil 1: Django MVT (Model View Template) modeli

2. MATERYAL VE METOT
Django bir Pyhton web çatısı olduğu için öncelikle Python programlama diline ait yorumlayıcı ve gerekli
kitaplıkların sistemde yüklü olması gereklidir. Uygulama, Windows 10 işletim sistemi yüklü olan bir
bilgisayarda gerçekleştirilecektir. Python, www.python.org/downloads adresinden indirerek kurulabilir.
Kurulum aşamasının son ekranında “Add Python 3.7.3 to PATH” seçeneği seçilmelidir. Aksi taktirde
komut satırından Python kitaplıklarına erişimde sorunlar meydana gelebilir. Kurulumu kontrol etmek
için aşağıdaki komut kullanılır.
Komut satırında (Windows “Cmd” komutu ile çalıştırılır)
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python –version
Python 3.7.3 (Böyle bir sonuç çıkarsa Python kurulmuş demektir.)
Python kurulumundan sonra uygulamaları sanal bir ortamda gerçek gibi çalıştırmak için Virtualenv
modülü yüklenmelidir. Bu modülü yüklemek için öncelikle Python paket yöneticisi olan Pip’in
yüklenmesi gereklidir. Pip’in kurulu olduğunu anlamak için aşağıdaki komut yazılır.
pip –version
pip 19.1.1
Yukarıdaki gibi bir sonuç çıkarsa Pip yüklüdür. Eğer hata içeren bir satır çıkarsa yüklemek için aşağıdaki
komut kullanılır.
python get-pip.py
Virtualenv sayesinde bağımsız bir geliştirme alanı oluşturulmuş olur. İstenilen eklentiler sadece ilgili
proje için kurulur. Paketler, gereksiz yere çalışılan bilgisayar yükleme yapılmamış olur.
Virtualenv sanal ortamı kurulumunu yapmak için aşağıdaki komut kullanılır.
pip install virtualenv
Kurulum başarı ile tamamlandıktan sonra şu komut ile test edilebilir.
virtualenv –version
16.5.0 (Böyle bir sonuç çıkarsa virtualenv kurulmuş demektir)
Django kurulumu işlemi başlatılabilir hale gelmiştir. Kurulumu başlatmak için aşağıdaki komut
kullanılır.
pip install Django
Kurulum başarılı bir şekilde tamamlanırsa Django’nun kurulup kurulmadığını test etmek için aşağıdaki
komut kullanılır.
django-admin –version
2.2.1
Yukarıdakinin benzeri bir sonuç çıkarsa 2.2.1 sürümü kurulmuş demektir.
3. VIRTUALENV ÜZERİNDE DJANGO PROJESİ OLUŞTURMA
Virtual Environment’in kısaltması olan Virtualenv sayesinde belirlenen bir klasöre sanal bir Python
sunucusu kurulur. Geliştirilen projeler bu sanal sunucu içerisinde işletilebilir. Projenin ihtiyaç duyduğu
eklentiler veya modüller bu sanal ortama yani ilgili klasöre yüklenir. Çalışılan bilgisayara yüklenmez.
Bu sayede gereksiz eklenti çöplüğünün önüne geçilmiş olur. Sanal ortamın kaynak olarak kullandığı
klasör silinirse proje ile birlikte tüm eklentiler de temizlenmiş olur.
Virtualenv ile sanal sunucu tesis edilme işlemi aşağıdaki aşamalar ile gerçekleştirilir.
Örneğin c: sürücüsünün ana dizininde aşağıdaki gibi klasör açılır.
c:\Djangouygulama
Komut satırında Djangouygulama klasörünün (Komut satırında: cd c:\Djangouygulama) içerisine
geçilir. Aşağıdaki komut ile Benimsite adında bir web sitesi için sanal ortam tesis edilir.
virtualenv Benimsite
Artık bir web sitesi meydana getirilmiş olur. Bu web sitesinin çalışmaya hazır aktif hale getirilmesi
gereklidir. Site, aşağıdaki komut ile aktif hale getirilir.
c:\Djangouygulama\Benimsite\Scripts\activate
Sonuç olarak aşağıdaki gibi görüntü gözükür. Şu an site, aktifdir.
(Benimsite) C:\Djangouygulama\Benimsite>
Bu aşamadan sonra sanal sunucuya artık Django sitesi için gerekli olan kurulum yapılabilir. Aşağıdaki
komut ile kurulum sağlanır.
pip install django
Eğer bir hata meydana gelmemişse Django sitesi için gerekli dosyalar kurulmuştur.
Tüm hazırlıklar tamamlanmıştır. Sıra geldi sanal sunucuda bir Django projesi oluşturmaya. Projenin adı
“Djangositesi” olarak belirlenmiştir. Öncelikle aşağıdaki komut ile “Scripts” klasörüne geçilir.
cd c:\Djangouygulama\Benimsite\Scripts
Site aktif değilse “activate” komutu ile aktif edilir.
Django projesini oluşturacak Python dosyasını çağırmak için aşağıdaki komut kullanılır.
python django-admin.py startproject Djangositesi
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Bu komut sonrasında Djangositesi adı altında sanal sunucuda bir proje meydana getirildi ve gerekli
dosyalar oluşturuldu.

Şekil 2: Djangositesi adlı projeyi oluşturulan dosyalar

Tüm dosyalar hatasız bir şekilde oluşturulduktan sonra Djangositesi adlı projenin çalıştırılması işlemine
geçilir.
Site için bir veri tabanı gerekebilir. Veri tabanı kurulumu için aşağıdaki komut kullanılır. Varsayılan
olarak SqLite veri tabanı kullanılacaktır. SqLite, 2 Tbyte kapasiteye kadar veri depolayabilen küçük
fakat güçlü bir veri tabanı yönetim sistemidir. www.sqlite.org adresinden temin edilebilir.
python manage.py migrate
Sıra geldi projenin bulunduğu sanal sunucuyu çalıştırmaya. Aşağıdaki komut ile sanal sunucu çalıştırılır
ve http://127.0.0.1:8000 adresi ile erişilebilir hale gelir.
Python manage.py runserver
Bu aşamadan sonra sanal sunucu 127.0.0.1:8000 adresinde istekleri dinlemeye başlayacaktır.
Sanal sunucuyu kapatmak için CTRL+BREAK tuşları kullanılabilir.
Artık Djangositesi adlı proje sanal sunucuda hazırdır. Herhangi biri web tarayıcısını açarak sanal
sunucunun dinlediği adres olan 127.0.0.1:8000 adresi ile site açılır. Sanal sunucu açık olduğu sürece bu
adres çalışacaktır. İlk olarak siteyle ilgili genel ayarlar “settings.py” dosyası üzerinde yapılabilir.

Şekil 3: Djangositesi adlı projenin web tarayıcıda ilk sayfasının görüntülenmesi

4. SONUÇLAR
Python programlama dilinin kolaylığı ve avantajlarını kullanarak bir Django projesi oluşturmak oldukça
basit adımlardan meydana gelmektedir. Anahtar sözcüklerinden biri “hızlı oluşturma” olan Django ile
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MVT tabanlı bir proje oluşturmanın kolaylığına sahip olmak birçok programcının ret etmeyeceği bir
durumdur. Virtualenv, sanal sunucu ortamının tesis edilmesi sayesinde sadece proje için gerekli olan
eklentilerin kullanılacağını ve sonuçta gereksiz paket bilgilerinin sisteme yüklenmemesi durumunun
faydasını tekrar hatırlatmak gereklidir. Programcıların en çok yakındığı konulardan birisi de birden fazla
sistemle çalışma zorunluluğu ve bu durumun getirdiği sorunlardır.
Bu çalışmada bir Django web çatısının nasıl oluşturulacağı açıklanmıştır. Daha az kodla, daha az iş gücü
ile gelişmiş katmanlı yazılım mimarisine uygun bir web uygulamasının oluşturulması izah edilmiştir.
Devasa kitaplıklar kullanılarak bir web uygulaması oluşturmak yerine daha sade ve daha hızlı bir Django
web uygulamasını kullanmak daha mantıklı olacaktır.
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Özet
Bu deneysel çalışmada, kaya dolguların üzerine kendiliğinden yerleşen beton dökülmesi suretiyle
üretilen kaya dolgu betonların özelliklerine kendiliğinden yerleşen betondaki akışkanlaştırıcı içeriğinin
etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla 15x15 cm küp ve 15x30 cm silindir kalıplara sıkıştırılmadan
doldurulan balastların üzerine %1 ve 3 akışkanlaştırıcı içeren ve akışkanlaştıcı içermeyen kendiliğinden
yerleşen beton karışımları ayrı ayrı dökülmüştür. Elde edilen 15x15 cm küp numuneler üzerinde ultrases
geçiş süresi, basınç dayanımı ve 15x30 cm silindir numuneler üzerinde de yarmada çekme dayanımı
deneyleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 10 cm küp numuneleri tartılmış ve betonların birim ağırlıkları
hesaplanmıştır. Deney sonuçları akışkanlaştırıcı dozajının kaya dolgu beton özellikleri üzerinde belirgin
etkileri olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Kaya dolgu beton, akışkanlaştırıcı, dozaj, yarmada çekme dayanımı, basınç
dayanımı.

THE EFFECT OF PLASTICIZER DOSAGE ON THE PROPERTIES OF ROCKFILLED CONCRETE
Abstract
In this experimental work, effects of plasticizer content in the self-compacting concrete on the properties
of rock-filled concrete produced by pouring the self-compacting concrete on the rock fill. For this
purpose, self-compacting concrete mixtures containing 0, 1 and 3% plasticizer were poured on the 15x15
cm cube and 15x30 cm cylinder specimens filled with ballast, seperately. Ultrasound pulse velocity and
compressive strength test were performed on the 15 cm cube specimens and also, splitting tensile
strength test were conducted on the cylinder specimens. In addition, the cube specimens were weighed
and unit weights of the concretes were calculated. According to the results, plasticizer content is
effective on the properties of rock filled concrete.
Keywords: Rock-filled concrete, plasticizer, dosage, splitting tensile strength, compressive strength.

1. GİRİŞ
Barajlar gibi devasa yapılarda maliyeti ve hidratasyon ısısını düşürmek adına çimento dozajı mümkün
olduğunca azaltılmaya çalışılmaktadır. Genellikle, iri taneli agrega kullanımı çimento dozajını
azaltmada etkili bir tercihtir. Ancak, bu tercih nedeniyle de betonun işlenebilirliği olumsuz
etkilenebilmektedir. Bu nedenle çimento dozajını ve hidratasyon ısını azaltma amacına hizmet
edebileceği düşünülen kaya dolgu beton adı verilen özel bir beton türü geliştirilmiştir (Jin ve ark., 2005;
Huang ve ark., 2008).
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Kaya dolgu beton, Tsinghua Üniversitesi’nde 2003 yılında geliştirilen bir kütle betonu türüdür (Wang
ve ark.,2016). Kaya dolgu betonun en önemli karakteristik özelliklerinden biri kendine özgü yapım
yöntemidir. Bu yapım yöntemi kaya parçalarını kalıplara yığın halinde doldurduktan sonra bir diğer özel
beton türü olan taze haldeki kendiliğinden yerleşen betonun bu kayaların üzerine dökülmesidir. Bu
yöntem, daha az çimento tüketimi, daha düşük hidratasyon ısısı, vibrasyona ihtiyaç olmaması ve daha
hızlı üretim gibi avantajları nedeniyle özellikle su yapıları gibi büyük ölçekli yapım işlerinde geleneksel
yöntemlere tercih edilmeye başlanmıştır (Xie ve ark., 2015; Jin ve ark., 2005; Xie ve ark., 2014).
Kaya dolgu betonun özellikleri büyük oranda kayaların arasına dökülen kendiliğinden yerleşen betonun
doldurma kapasitesine bağlıdır. Her ne kadar kendiliğinden yerleşen beton oldukça yüksek akıcılığa
sahip bir beton türü olarak bilinse de bu özelliği çok sık donatılı kalıplar gibi dar boşluklar içeren
yerlerden geçmeyi garanti etmez. Bu nedenle, kendiliğinden yerleşen betonun geçiş yeteneği ve
doldurma kapasitesi ile ilgili çalışmalar yapılmış ve halen yapılmaktadır (Ng ve ark. 2006; Aissoun ve
ark. 2017; Ghafoori ve ark. 2018). Ancak, kendiliğinden yerleşen betonun kaya dolguda geçiş yeteneği
ve doldurma kapasitesi hakkında yeterli çalışma yapılmamıştır. Literatürdeki bu boşluğu doldurma
adına bu çalışmada farklı oranlarda kullanılan akışkanlaştırıcı katkının özelliklerine etkisi araştırılmıştır.
çalışılmıştır.
2. MATERYAL VE METOD
2.1. Materyal
Çimento: Eskişehir Çimento Fabrikası üretimi olan CEM IV/B (P) 32.5 N çimentosu kullanılmıştır. Bu
çimentoya ait fabrikadan temin edilen özelikler Tablo 1’de verilmiştir.

SiO2
CaO
MgO

Tablo 1. Deneyde kullanılan çimentonun özelikleri
Kimyasal içerik, %
Fiziksel Özelikler
25,30 Al2O3
7,30 Yoğunluk
(g/cm³)
48,20 Fe2O3
5,97 Özgül Yüzey
(cm²/g)
2,36
SO3
2,81 Kızdırma kaybı

2,99
4284
3,37

Katkı :Beton üretiminde kimyasal katkı olarak super akışkanlaştırıcı kullanılmış ve özelikleri Tablo 2’de
belirtilmiştir.
Tablo 2. Akışkanlaştırıcının fiziksel ve kimyasal özelikleri
Bileşim
polikarboksilik eter
Cl-, %
< 0,1
Görünüm
Amber renkli sıvı
Alkali, %
<2
Özgül Ağırlık
1,02-1,06
pH
4-6
Katı Madde,%
16,1-16,8
Flaş noktası
>61 °C
Balast: Çalışmada 5-10 cm tane boyutları arasında Şekil 1’de görülen balast malzeme kullanılmıştır.
Balast 1.935 kg/dm3 birim ağırlığa sahip kırılmış, keskin köşeli ve keskin kenarlı sert ve sağlam
kayalardan oluşmuştur.
Su : Eskişehir şebeke suyu kullanılmıştır. Suyun sülfat içeriği 45 mg/lt, kalsiyum içeriği 57 mg/lt,
magnezyum içeriği 83 mg/lt, klorür içeriği 49 mg/lt, buharlaşma bakiyesi 438 mg/lt ve pH 6.75’tir.
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Şekil 1. Çalışmada kullanılan balast malzeme

2.2. Metot
Kaya dolgu beton uygulamasında kaya olarak balast kullanılmıştır. Kayaları birleştirmek için hazırlanan
çimento hamurunda Tablo 3’te verilen su-çimento ve akışkanlaştırıcı oranları kullanılmıştır. Üretimde
kıvam sabit tutulup su azaltılmıştır. Uygulamaya esas alınacak şekilde silindir ve küp kalıplar önce kaya
ile doldurulmuş, daha sonra içerisine kıvamlı çimento hamuru dökülmüş ve herhangi bir sıkıştırma
işlemi uygulanmamıştır.
kaya/bağlayıcı
su/çimento
akışkanlaştırıcı, %

Tablo 3. Karışım oranları.
0.50
0.50
0.45
0.30
%0
%1

0.50
0.25
%3

Silindir ve küp numuneler Şekil 2’de görüldüğü gibi standart kür ortamında bekletilmiştir. Küp üzerinde
basınç, ultrases geçiş süresi ve birim ağırlık deneyleri yapılmıştır. Silindir numuneler üzerinde yarmada
çekme deneyi yapılmıştır. Akışkanlaştırıcının kaya dolgu beton özeliklerine etkisi yarmada çekme ve
basınç dayanımları, birim ağırlık ve ultrases geçiş hızları hesaplanarak belirlenmiştir. Yarmada çekme
ve basınç testleri sonucunda kaya dolgu betondaki kırılma şekilleri Şekil 2’de gösterilmiştir.

Şekil 2. Kaya dolgu beton numunelerin kürü ve testleri

3. İRDELEME
Kayadolgu betonların birim ağırlıkları Şekil 3’te verilmiştir. Şekil 3 incelendiğinde birim ağırlıklar
akışkanlaştırıcı oranına bağlı olarak 2.2 kg/dm3 ile 2.4 kg/dm3 arasında değişmektedir. Akışkanlaştırıcı
kullanılması ile birim ağırlıklar % 9’a ulaşan oranlarda artmıştır. Akışkanlaştırıcı kullanımı ile sabit
kıvamda daha az su miktarı ile üretim gerçekleştiği için su-çimento oranı değişmiş ve su miktarındaki
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bu azalma birim hacimde çimento miktarını dolaylı olarak artmıştır. Bu çimento yoğunluğunun fazla
olması birim ağırlıkta artışa neden olmuştur.

Birim Ağırlık, kg/dm3

3
2,5
2
1,5
1

0,5
0
0

1
2
Akışkanlaştırıcı, %

3

Şekil 3. Akışkanlaştırıcı oranının birim ağırlığa etkisi.

Akışkanlaştırıcı kullanımının ultrases geçiş hızlarına etkisi Şekil 4’te gösterilmektedir. Şekil 4
incelendiğinde kaya dolgu beton numunelerinin ultrases geçiş hızları 4.2 km/sn ile 4.4 km/sn arasında
değişmektedir. Akışkanlaştırıcı kullanımı ile kaya dolgu betonların ultrases geçiş hızları % 2 oranında
artmıştır. Balast malzemesi ve hamur fazında ultrases geçiş hızları farklı olduğundan numunelerde farklı
ultrases geçiş hızları belirlenmiştir. Ancak kayacın tane büyüklüğü fazla olması çimento hamur fazının
etkisini azaltmış ve akışkanlaştırıcı ile daha dolu elde edilen hamur fazı, kaya dolgu beton numunesinin
ultrases geçiş hızlarının artırmada belirgin bir etki gösterememiştir.
Kaya dolgu betonların yarmada çekme dayanımları Şekil 5’te verilmiştir. Şekil 5 incelendiğinde
akışkanlaştırıcı kullanımının etkisi ile yarmada çekme dayanımları 1.37-1.49 MPa arasında
değişmektedir. Akışkanlaştırıcı kullanımı ile yarmada çekme dayanımları % 8’e ulaşan oranlarda
artmıştır. Yüksek oranlarda akışkanlaştırıcı kullanımı ile yarmada çekme dayanımı artış oranı azalarak
% 5’e düşmüştür. Yarmada çekme deneyi sonucunda kırılmanın çimento hamurunda ve çimento hamuru
balast ara yüzeyinden olduğu görülmüştür. Kaya dolgu betonlarda akışkanlaştırıcı kullanımı ile basınç
dayanımlarında meydana gelen değişimler Şekil 6’da verilmiştir. Şekil 6 incelendiğinde numunelerin
basınç dayanımları 27.1-52.7 MPa arasında değişmektedir. % 1akışkanlaştırıcı kullanımı ile
numunelerin basınç dayanımları % 77, % 3 akışkanlaştırıcı kullanılması ile kaya dolgu betonların basınç
dayanımları % 95’e ulaşan oranlarda artmıştır. Akışkanlaştırıcı kullanımı ile kıvamın sabit tutulup su
miktarının azaltılması dolayısı ile su-çimento oranının azalması yapışmayı ve bağlanmayı arttırdığından
numunelerin basınç dayanımlarında artışa neden olmuştur.
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Ultrases Geçiş Hızı, km/sn

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

0

1
2
Akışkanlaştırıcı, %

3

Şekil 4. Akışkanlaştırıcı oranının ultrases geçiş hızlarına etkisi

Yarma-Çekme Dayanımı, MPa

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0

1
2
Akışkanlaştırıcı, %

Şekil 5. Akışkanlaştırıcı oranının yarmada çekme dayanımına etkisi
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3

Basınç Dayanımı, MPa

55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0

1
2
Akışkanlaştırıcı, %

3

Şekil 6. Farklı oranlarda uçucu kül içeren harçların ve agreganın ultrases geçiş hızları
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Akışkanlaştırıcının kaya dolgu beton özeliklerine etkisinin araştırıldığı bu çalışmada aşağıdaki
sonuçlara ulaşılmıştır:
•

Akışkanlaştırıcı oranının % 1 olması durumunda kaya dolgu beton numunelerin birim
ağırlıkları, ultrases geçiş hızları, basınç dayanımları ve yarmada çekme dayanımları artmıştır.

•

Kaya dolgu betonlarda akışkanlaştırıcı katkı oranı % 3 gibi yüksek bir değere ulaştığında ise
kaya dolgu beton numunelerin birim ağırlık, ultrases geçiş hızı, yarmada çekme dayanımlarında
meydana gelen artış oranı azalırken, basınç dayanımında ise artmıştır.

Yapılan çalışmada elde edilen bu sonuçlara göre kaya dolgu beton üretiminde % 1 oranında
akışkanlaştırıcı kullanımı önerilebilir. Oldukça yüksek basınç dayanımları ve performansı nedeni ile
kaya dolgu betonlar yol gibi yapılarda meydana gelen çökme ve göçmelerde boşlukların hızlı ve güvenli
bir şekilde doldurulmasında kaya dolgu betonların kullanılması önerilir. Kaya dolgu betonlarda daha
büyük boyutta kayalar kullanılması nedeni ile birebir ölçekte uygulama yapılıp üretimden karot
numuneler alınarak yerindeki özeliklerin belirlenmesi önerilir. Ayrıca yine daha sonraki yapılacak
çalışmalar için kaya dolgu betonlar zeminle temas etmesi ve açık havada her türlü olumsuz koşula maruz
kalabilmesi nedeni ile dayanıklılık özeliklerinin de belirlenmesi gerekir.
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Özet
Günümüzde Endüstri 4.0 kapsamında Nesnelerin İnterneti (Internet of Things - IoT) ve Akıllı Şehircilik
uygulamaları üzerine yapılan çalışmalar önem kazanmıştır. Gelişen toplum yapısı ile birlikte
sanayileşmenin getirdiği insan sağlığını ve çevre kirliliğini direkt etkileyebilen önemli kirliliklerden biri
hava kirliliğidir. Mevcut hava kirliliği ölçüm sistemlerinin yatırım ve işletme maliyetinin yüksek olması
nedeniyle daha hassas ölçümler için yeterli sayıda hava ölçüm sistemi bulunmamaktadır. Bu bağlamda
yüksek doğrulukta, hızlı ve düşük maliyetli hava ölçüm sistemlerinin gerçekleştirilmesi ile birlikte hava
kalitesinin sürekli gözlenmesi ve gerekli durumlarda müdahale edilmesi kolaylaşmaktadır. Bu çalışmada
gerektiğinde hem taşınabilir hem de sabit olarak kullanılabilecek bir hava kirliliği ölçüm sistemi
geliştirilmiştir. IoT kapsamında gaz, toz ve meteorolojik verileri toplayabilen sensörler ile birlikte elde
edilen ham verilerin toplanması, analiz edilmesini ve bilgiye dönüşümünü sağlayan bilişim
teknolojilerinden oluşan bu sistem, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel
Müdürlüğü 2019-2022 Ulusal Akıllı Kentler Stratejisi ve Eylem Planı Projesi Akıllı Çevre
politikalarında belirtilen “İleri Hava Kirliliği İzleme Sistemleri” nin yapılabilirliğinin gösterilebilmesi
açısından kullanılabilecek bir çalışmadır.
Anahtar Kelimeler: Hava kirliliği, Hava Ölçüm Sistemleri, Akıllı Şehircilik Uygulamaları, Endüstri
4.0, Nesnelerin İnterneti.
PORTABLE or STATIONARY AIR POLLUTION MEASUREMENT WITH SMART
SENSORS: THE CASE of DUZCE CITY
Abstract
Recently, the studies on the Internet of Things (IoT) and Smart Urban Management applications have
gained importance. One of the important impurities that can directly affect the human health and
environmental pollution brought by industrialization with the developing society is air pollution. Due to
the high investment needings and operating costs of existing air pollution measurement systems, there
are no enough air measurement systems for more accurate evaluations. In this scope, with the realization
of acceptable accuracy, speed and low-cost air measurement systems, it is easier to continuously monitor
the air quality and step in when emergency situations. In this study, an air pollution measurement and
monitoring system which can be used both as a portable and stationary is developed. This system, which
consists of information technologies that collect, analyse and convert the raw data obtained together
with the gas and particle sensors with meteorological data within the scope of IoT, it can be used to
demonstrate the feasibility of Advanced Air Pollution Monitoring Systems by Ministry of Environment
and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems 2019-2022 National Smart
Cities Strategy and Action Plan Project for Smart Environment policies.
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Keywords: Air Pollution, Air Measurement Systems, Smart Urban Planning Applications, Industry
4.0, Internet of Things.
1. GİRİŞ
Nesnelerin İnterneti (Internet of Things - IoT), dijital ortamda çok sayıda amacı yerine getiren
milyarlarca yeni cihazın birbirine bağlanacağı bir ağ oluşturma mücadelesidir (Metzger, Hobfeld, Bauer,
Kounev, & Heegaard, 2019). Kablosuz Sensör Ağı (Wireless Sensor Network - WSN); e-sağlık izleme,
ulaşım izlemesi, doğal afetlerin tahmini, felaket izleme sistemi gibi uygulamaları nedeniyle araştırma
ve geliştirme için önemli bir alan olarak ortaya çıkmış ve yaygın bir uygulanabilirlik için büyük bir
potansiyel sağlamıştır (Al Rasyid, Nadhori, Sudarsono, & Luberski, 2014), (Mehta, Pai, Mallissery, &
Singh, 2016).
Endüstri 4.0 uygulamaları, verimliliği arttırmaya ve verinin gerçek zamanlı izlenmesine
odaklanmaktadır (Li & Lau, 2018). Son yıllarda “Akıllı Şehir” kavramı dünya çapında büyük bir ilgi
kaynağı olmuştur. Akıllı şehir uygulamaları sayesinde şehirler, kentsel altyapılarının verimliliğini ve
güvenliğini ve aynı zamanda vatandaşlarının yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Akıllı Şehir
konsepti, kentsel çevre (altyapılar, binalar, kamusal alan) ile doğal çevre (hava kalitesi, yeşil alanlar, su
kaynakları, sera emisyonları), ve kentsel hizmetler (ulaşım, su) ilgili verilerin toplanması ve analizine
dayanmaktadır (Shahrour, Alileche, & Alfurjani, 2017), (Silva et al., 2018).
Hava kirliliği günümüzde küresel bir sorundur. Ayrıca, gelişmekte olan ülkelerde çevreye dikkat
etmeden hızlı kentleşme yaşanmaktadır. Hava kirliliği seviyesinin izlenmesi ve sürdürülmesi akıllı şehir
yönetiminde kritik bir konudur. Daha az kirletici içeren bir eko sistemin oluşturulmasında gerçek
zamanlı olarak ölçmek için bir mekanizma olmalı ve ayrıca toplanan ve depolanan verilerin boyutuna
bakılmaksızın gelecekte kirlilik seviyesini tahmin etmek için bir mekanizma olmalıdır. Bu nedenle, hava
kirliliğinin yerel ve bölgesel olarak izlenmesi, kirliliğin kaynaklarını ve nedenlerini belirlemede ve
ayrıca kirliliği önleyecek çözümler sunmada gerçekten önemli bir faktördür (Mehta et al., 2016). İnsan
sağlığının hava kalitesiyle doğru orantılı artmasından dolayı havada bulunan kirleticilerin
yoğunluklarının uzun süreli izlenmesi ve kirletici gazların emisyonları ile ilgili süreçlerin araştırılması
ile ilgili planlamalardan devletler için önem kazanmaktadır. Ülkemizde ise Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü 2019-2022 Ulusal Akıllı Kentler Stratejisi ve
Eylem Planı Projesi Akıllı Çevre politikalarında belirtilen “İleri Hava Kirliliği İzleme Sistemleri”
(“2019-2022 Ulusal Akıllı Kentler Stratejisi Ve Eylem Planı - Akıllı Şehirler,” n.d.) üzerinde
çalışılmaktadır. Bununla birlikte gerçek pratik uygulamalarda ülkelerin yeterli sayıda hava kalitesi
ölçüm istasyonları bulunmamaktadır. Bunun ardındaki başlıca sebep, böyle bir istasyonun inşa edilmesi
ve sürdürülebilirliğinin pahalı maliyetidir. Öte yandan, bu istasyonlardan alınan hava kalitesi ölçümleri,
dikkatli bir şekilde kalibre edilmiş profesyonel ekipman kullanılarak ölçüldüğü gibi oldukça güvenilir
ve doğrudur. Ancak, bu geleneksel hava kalitesi izleme sistemleri, etkileri makro ölçekte
görebilmektedir (Dutta, Gazi, Roy, & Chowdhury, 2017).
Çalışmamız akıllı çevre politikalarının yapılabilirliğinin gösterilebilmesi açısından önem teşkil
etmektedir. Öncelikli amacımız hava kalitesi ölçüm sistemlerinin maliyetlerinin düşürülmesi ile birçok
farklı lokasyona kurulmasıdır. Böylece mevcut sistemlerin kapsadığı bölgelerin alanı daha fazla sayıda
ölçüm noktası ile artırılmasıyla daha kapsayıcı ve doğruluğu yüksek tahminlerde bulunabilmektir.
2. MATERYAL VE METOD
Çalışmamız sonucunda geliştirdiğimiz sistem, http://duepomms.duzce.edu.tr adresinde yayınlamaya
başladığımız DÜEPOMMS (Düzce University Environmental Pollution Monitoring and Management
System - Düzce Üniversitesi Çevre Kirliliği İzleme ve Yönetim Sistemi) şeklinde tanımladığımız
sistemin hava kalitesi ölçümü ile ilgili bölümüdür. DÜEPOMMS çatısı altında diğer bölümlerle ilgili
çalışmalarımız devam etmektedir. Kablosuz Sensör Bazlı Hava Kalitesi Ölçümü Sistemi ile ilgili
donanım, yazılım ve modelleme/tahmin süreçlerinin detayları bu bölümde ele alınmıştır.
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2.1. Sistemin Genel Yapısı
Hava kalitesi ölçüm sistemini donanım, yazılım ve modelleme / analiz şeklinde üç ana başlık altında
incelenebilir. Şekil 1’ de sistemin donanım kısmı, Waspmote modülleri ve bu modüllere bağlı olan
sensör problarını tanımlamaktadır. Yazılım kısmı ise bu sensör problarının Waspmote Pro IDE
aracılığıyla kodlanması ve derlenmesi sonucunda sensörlerin ölçüm yapabilecek hale getirilmesi
aşamasıdır. Son olarak modelleme ve tahmin kısmında ise elde edilen ve depolanan ölçüm verileri ile
tahmin yapılmasına yönelik Yapay Sinir Ağı ve Çok Değişkenli Regresyon yöntemleri kullanılmıştır.

Şekil 1. Kablosuz Sensör Bazlı Hava Kalitesi Ölçümü Sisteminin Bileşenleri.
2.2. Sistem Bileşenleri
Bu bölümde sistemin donanım, yazılım ve modelleme/ tahmin aşamalarının detayları anlatılacaktır.
2.2.1. Donanım Bileşenleri
DÜEPOMMS hava kalite ölçümleri için Arduino Mega tabanlı Waspmote modüller kullanılmıştır.
Waspmote, Libelium firmasınca üretilen açık kaynaklı bir kablosuz sensör platformudur. Bu platformun
diğer donanım bileşenleri ise sensörlerdir. Sistemde gaz (O3, SO2, HCI, HCN, Sıcaklık), toz (PM1,
PM2.5, PM10) ve meteorolojik verilerin (Rüzgâr Hızı, Rüzgâr Yönü, Sıcaklık, Nem, Atmosferik Basınç,
Yağış miktarı) toplanması bu sensörler ile yapılmıştır. Bu platform ile amaca uygun geliştirilecek
projelerde donanım geliştirme kısmına odaklanmak yerine direkt yazılım kullanılmasını sağlamaktadır.
Böylece ölçeklenebilir bir sistem hızlı bir şekilde kurgulanabilmektedir. Platform üzerine sensörler ile
birlikte güneş paneli, anten ve USB kablosu takılabilmektedir. Ayrıca dış ortamlarda kullanım için
sensör girişlerinde su geçirmez muhafazası bulunmaktadır. Waspmote Modülün Teknik Özellikleri ve
genel görünümü şu şekildedir (Tablo 1) (Libelium, 2019b):
Tablo 1. Waspmote Modülün Teknik Özellikleri ve Genel Görünümü (Libelium, 2019b)
Özellik
Malzeme
Sızdırmazlık
Kapak vidaları
Giriş koruması
Darbe dayanımı
Nominal izolasyon gerilimi AC / DC
Ağır metal içermez
Hava koşullarına dayanıklı
Ortam sıcaklığı (min.)
Ortam sıcaklığı (maks.)
Yaklaşık ağırlık

Değer
Polikarbonat
Poliüretan
Paslanmaz çelik
IP65
IK08
690 V / 1000 V
Evet
Doğru- UL 746 C
-30 ° C
70 ° C
800 g
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Waspmote modülün bileşenleri ise Tablo 2’ de gösterilmektedir.
Tablo 2. Waspmote Modülün Bileşenleri (Libelium, 2019b)
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bileşen
Mahfaza
Sensör probu
Harici güneş paneli
USB kablosu
Anten
Kablo bağı
Montaj ayağı (muhafazaya vidalanmış)
Uzatma kablosu
Güneş paneli kablosu
Duvar fişi ve vidalar

Partikül Madde (PM1 / PM2.5 / PM10) - Toz Sensörü
Partiküller havada asılı küçük katı veya sıvı parçacıklardan oluşur. Bu parçacıkların kökeni endüstriyel
aktivite, dizel motorlardan çıkan egzoz dumanları, bina ısıtması, polen vs. olabilir. Bu küçük parçacıklar
nefes alırken vücudumuza girer. Yüksek partikül madde konsantrasyonları insanlar ve hayvanlar için
zararlı olabilir, bu da solunum ve koroner hastalıklara ve hatta akciğer kanserine yol açabilir. Bu yüzden
Hava Kalitesi Endeksi için anahtar bir parametredir. Geleneksel optik parçacık sayaçları gibi, bu sensör
bir lazer ışını boyunca bir numune hava akımında taşınan ayrı parçacıklar tarafından yayılan ışığı ölçer.
Bu ölçümler partikül büyüklüğünü ve partikül sayısı konsantrasyonunu belirlemek için kullanılır. Bu
sensör, partikül çapını saniyede ~ 10.000 partikül oranına göre sınıflandırır ve partikül çapını ~ 0.35 40 μm arasında değişen 24 "kutu" dan birine ekler. Elde edilen partikül büyüklüğü histogramları, 1 ila
30 saniye süren kullanıcı tanımlı örnekleme süreleri üzerinde değerlendirilebilir. Bu sensörün yüksek
akım tüketiminden dolayı ölçüm aşamasında sensör açılmakta ve ölçüm sonucunda pilden tasarruf için
sensör kapatılmaktadır.
2.2.2. Sistemin Yazılım Bileşenleri
Çalışmamızda sensörlerin ölçüm için başlatılma, hangi periyotlarda ölçüm yapacağı, ölçümden sonra ne
kadar süre bekleyeceği Waspmote Pro IDE ile tanımlanırken bir yandan elde edilen ölçüm değerlerinin
web sunucusuna internet üzerinden hangi formatta veriyi göndereceği gibi tanımlamaların yapılmasını
sağlamıştır. Şekil ’ de sistemin genel yapısı gösterilmektedir. Buna göre gözlem yapılacak lokasyonlarda
bulunan ölçüm noktalarındaki sensörler ile yapılan ölçümlerden elde edilen verilerden bir veri paketi
oluşturulmaktadır. Bu veri paketinde ölçüm yapılan istasyonun kimlik bilgisi, yapılan ölçümün tarih ve
saat bilgisi, lokasyonun konum bilgisi, batarya durumu ile birlikte gaz, toz ve meteorolojik verilerin
tümünün bilgileri bulunmaktadır. Bu veri paketi ölçüm cihazında bulunan 3G / 4G data sim kart ile
sağlanan internet bağlantısı üzerinden bu veri paketini sunucu bilgisayarda oluşturulan web servisine
iletmektedir. Web servisi gelen bu veri paketini veri tabanına kaydederek istenilen anda analiz /
modelleme yapılmasını sağlamaktadır. Ayrıca veri tabanına kaydedilen bilgilerin sunumu için
http://duepomms.duzce.edu.tr adresinde web sayfaları da oluşturulmuştur.
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Şekil 2. Kablosuz Sensör Bazlı Hava Kalitesi Ölçümü Sistemi Genel Yapısı.
Donanım cihazına yazılım yüklemesi Şekil ’ deki gibi USB kablo aracılığıyla yapılmaktadır. Bunun için
Waspmote Pro IDE üzerinde yazılan kod parçaları önce derlenir ve hata yoksa cihaza yüklenir ve
terminal ekranında alınan sonuçlar görülebilir.

Şekil 3. Waspmote Plug & Sense Programlama (Libelium, 2019b).
Şekil ’te yapılan ölçüm aşamasından en son modelleme ve tahmin aşamasına geçişi gösterilmektedir.
Sensör ölçümleri bataryanın uzun süreli kullanılabilmesi için periyodik ölçüm yapılacak şekilde
tanımlanmıştır. Her sensor probu ölçüm yaptıktan sonra uykuya alınır ve diğer sensor probları ölçümlere
devam eder. Ölçümler bittikten sonra “Data Frame” olarak adlandırılan bir veri paketi elde edilir.
Çalışmamızda ASCII Data Frame kullanılmıştır. Örnek bir frame kodlaması aşağıda gösterilmiştir.
Burada 0. satırda oluşturulacak frame’nin türü belirtilmektedir. 1. satırda kodlama yapılan modülün
kimlik bilgisi, 2. ve 3. satırda ise yapılan ölçümün anlık tarih ve zaman bilgileri alınmaktadır. 4., 5. ve
6. satırda ise sırasıyla sıcaklık, nem ve basınç verileri alınmaktadır. 7. satırda ise yapılan ölçümler ile
oluşturulan frame terminal ekranında görüntülenmektedir.
0: frame.createFrame(ASCII);
1: frame.addSensor(SENSOR_STR, node_ID);
2: frame.addSensor(SENSOR_DATE, RTC.date, RTC.month, RTC.year);
3: frame.addSensor(SENSOR_TIME, RTC.hour, RTC.minute, RTC.second);
4: frame.addSensor(SENSOR_GASES_PRO_TC, temperature);
5: frame.addSensor(SENSOR_GASES_PRO_HUM, humidity);
6: frame.addSensor(SENSOR_GASES_PRO_PRES, pressure);
7: frame.showFrame();
Görüntülenen frame sonrasında 3G/ 4G bağlantı ile modülden DUEPOMMS da oluşturulan web
servisine bu frame değerini gönderir. Web servisi kendisine gelen bu değeri alır ve veri tabanına aktarır.
Gaz, toz ve meteorolojik ölçümler için ayrı tablolar bulunmaktadır. Web servis gelen değerlere göre
ilgili tablolara kayıt yapmaktadır.
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Şekil 4. Sistemin Veri İşleme Şekli
Veritabanı olarak SQL Server kullanılmıştır. Depolanan verilerin gösterimi için ise .NET teknolojisi
kullanılarak web sayfaları geliştirilmiştir. Bu web sayfaları ile elde edilen ölçüm sonuçları tablo ve
grafik şeklinde gösterilmektedir (Şekil ).

(a)

(b)

Şekil 5. Ölçüm sonuçlarının (a) tablo, (b) grafik gösterimi
2.2.3 Modelleme ve Tahmin Süreci
Elde edilen verilen modelleme ve tahmin sürecinde Yapay Sinir Ağı ve Regresyon modelleri
kullanılarak tahmin çalışmaları yapılmıştır. Çalışmamızda modelleme için PM10 verileri kullanılmış ve
PM1 ile PM2.5 değerlerinin tahmini üzerine çalışılmıştır. Veri setindeki parametreler 15 dakikalık
çözünürlükteki bağıl nemden (RH, %), hava sıcaklığından (AT (Temp), 0C), atmosfer basıncından (AP,
mBar) ve PM10 konsantrasyondan (µg/m3) oluşmaktadır. Modelleme işleminde ise zaman serisi
yaklaşımı kullanılmıştır.
3. SONUÇ
Yapılan bu çalışma ile atmosferdeki gaz kirletici (O3, SO2, HCI, HCN, Sıcaklık), toz kirleticiler (PM1,
PM2.5, PM10) ve meteorolojik verilerin (Rüzgâr Hızı, Rüzgâr Yönü, Sıcaklık, Nem, Atmosferik Basınç,
Yağış miktarı) kablosuz sensörler ile ölçülmesi, web servisler ile internet üzerinden veri tabanlarına
kaydedilmesi ve verilerin analiz, modelleme ve tahmin çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Elde edilen
sonuçlar DUEPOMMS çatısı altında http://duepomms.duzce.edu.tr adresinde belirli bir kısmı
yayınlanmaktadır. Tahmin ve modelleme çalışmalarında Yapay Sinir Ağı ve Çok Değişkenli Regresyon
yöntemleri kullanılmıştır.
4. TARTIŞMA
Yapılan bu çalışma ile ilk kurulum, işletim ve bakım maliyetlerinin düşürülebileceği görülmüştür.
Hava kalitesi ölçüm aralıkları saniyelerden saatlere varan aralıklarla yapılabilmesi uygulanacak proje
modellerine göre esneklik sağlamaktadır. Düşük ölçüm aralıkları ile acil durumlar için eylem planları
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tanımlanabilecektir. Akıllı şehirciliğe doğru gidilen günümüzde bu tarz akıllı sistemler önem
kazanmaktadır. Bu çalışmada minimum kurulum, işletim ve bakım maliyeti ile bir hava kalitesi izleme
sistemi gerçekleştirilmiştir. Bu sayede ülke çapında daha fazla hava kalitesinin izlenmesi ile birlikte
hava kalitesi tahminlerinin doğruluk oranlarının daha da artması hedeflenmektedir. Periyodik olarak
elde edilen veriler ile Yapay Sinir Ağları ve Veri Madenciliği Yöntemleri kullanılarak ileriye dönük
hava kalitesi tahmin sistemleri de geliştirilebilecektir.
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Özet
Hava kirliliğinin anlık analiz edilmesi ve hava kalitesi açısından tahmin edilmesi, insan ve canlı sağlığı
açısından önemli faydaları bulunmaktadır. Özellikle, hava kalitesi açısından sorun yaşayan
coğrafyalarda veya kentlerde, bu işlem hava kalite modellerinin güncellenmesi veya yerel hava kirliliği
tahmin modelleri ile belli zaman aralıkları için tahmin edilmesinde kullanılmaktadır. Bu sayede, sağlık
sorunların yaşayan özellikle solunum yolu hastalıkları açısından tehlike altında bulunan çocuklar ve
yaşlıların gözetilmesi açısından insanların uyarılması ve yetkililerin bilgilendirmesi gerçekleştirilebilir.
Bu çalışma kapsamında bir araya getirilen çeşitli gaz ve toz sensörleriyle kurgulanan sistemden alınan
veriler ölçümler ile hava kirliliği tahmin modeli oluşturulmuştur. Modeller, regresyon veya yapay sinir
ağı modelleri (YSA) olabilirken, atmosferdeki partikül madde (PM) konsantrasyonlarının tahmin
edilmesinde kullanılmaktadır. Sistem dinamik olarak dizayn edilmesi suretiyle başka atmosfer
kirleticilerinin de örneğin ozon (O3) veya hidrojen siyanür (HCN) tahmin edilmesinde kullanılabilir. Bu
modellerin sonuçları bulut sistemleri üzerinden web ortamında yayınlanabilir ve bu sayede insan sağlığı
açısından tehlikeli durumlar oluşmadan kestirilerek önemlerin alınması sağlanabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Hava kirliliği tahmini, Modelleme, Regresyon, Yapay Sinir Ağları.

AIR POLLUTION ESTIMATION BASED ON INTELLIGENT SENSORS
MEASUREMENTS
Abstract:
The monitoring of air pollution and forecasting in terms of air quality concerns are important benefits
for human and living being health. In particular, in some geographies or cities having problems of air
quality, this process can be realized in order to estimate and update air quality models for certain time
intervals over local air pollution forecasting models. In this way, it is possible to warn people and inform
the authorities about the health concerns of children and elderly persons who are in danger of respiratory
tract diseases. In this study, the air pollution data was collected with an automated air pollution system
which is constructed with various gas and dust sensors and a local air pollution estimation model was
then created to predict short-term pollution levels. The applied models were regression or artificial
neural network models (ANN) to predict the concentration of particulate matter (PM) in the atmosphere.
The system can be used to predict other atmospheric pollutants, e.g. ozone (O3) or hydrogen cyanide
(HCN), by dynamically designing. The results of these models can be published on the web over cloud
systems by ensuring forecastin possible unhealthy ait quality levels influence on the people before it
occurs.
Keywords: Air pollution prediction, Modelling, Regression, Artificial Neural Networks

1. GİRİŞ
İnsan sağlığını doğrudan etkileyen önemli çevre sorunlarından biri hava kirliliğidir. Atmosferdeki
kirleticiler gaz ve partikül olarak iki sınıfta incelenir. Partiküler maddeler (PM) doğal ve antropojenik
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kaynaklardan açığa çıkan ve yapısında organik ve inorganik çok çeşitli maddeler bulundurabilen
kirleticilerdir. Havada bulunan partiküllerin sağlık etkileri yapısında bulunan maddelerin türlerine ve bu
partiküllerin boyutuna bağlı olarak değişmektedir. Partiküller boyutlarına göre PM10, PM2.5, ve ultra
ince partiküller (PM1) şeklinde tanımlanmaktadır (Brunekreef ve Holgate, 2002; Hueglin vd. 2005).
Bunların yanında özellikle yanma kaynaklı birçok gaz örneğin NOx, SOx, CO, hidrokarbonlar ve uçucu
organik gazlar (VOC), polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) ve dioksinler/furanlar, metalik
buharlar, bunların yanında ikincil kirletici olarak oluşan atmosferik yer seviyesi ozon (O3), peroksi asetil
bileşenleri (PBzN, PAN), asidik buharlar (HCl, H2SO4), HCN, atmosferde insan ve canlı sağlığını tehdit
eden en önemli gaz kirleticilerdir (Curtis vd., 2006). Solunabilir partiküllerin neden olduğu hava
kirliliği, çevre ve insan sağlığı ile önemli bir şekilde bağlantılı olduğundan partiküler hava kirliliği
üzerine birçok çalışma yapılmaktadır (Cheng vd., 2015; Toledo vd., 2008;).
Hava kirleticileri sabit veya hareketli ölçüm istasyonları ile izlenmektedir. Online izleme sistemleri
internet aracılığıyla, sensörler veya ölçüm cihazlarıyla toplanan verileri bir veritabanında toplamakta ve
kayıt altına almaktadır. Bu verile daha sonra istatistiksel analizler raporlanmakta ve otoritelerce
değerlendirilmekte, ayrıca bu veriler yerel tahmin modellerinde kullanılmak üzere modellenmektedir.
Modellerde belirleyici değişken sayısının çokluğu sebebiyle ampirik modeller daha çok tercih edilmiş
olup, lineer ve çoklu doğrusal regresyon yöntemi bu modeller arasında kolaylıkla elde edilen ve çok
kullanılanıdır. Ancak, bu regresyonun modellerinin hesaplama verimliliği sınırlı olup genelleme
kabiliyeti düşüktür. Bu nedenlerden ötürü ise daha kompleks sistemlerin modellenmesinde stokastik
modeller kullanılmaya başlamıştır (Gardner ve Dorling, 1998). Yapay Sinir Ağları (YSA-Artificial
Neural Networks) hava kirliliği modellemesinde kullanılan stokastik yöntemlerden birisidir. YSA,
havadaki gazların (NOx, SOx, ozon) ve özellikle çoğunlukla veritabanı bulunabilmesinden ötürü
partiküler maddelerin atmosferik konsantrasyonlarının modellemesinde kullanılmıştır. (Gardner ve
Dorling, 1999; Perez ve Trier, 2001; Spellman, 1999; Lu vd., 2003, Taşpınar, 2015; Taşpınar ve
Bozkurt, 2014).
Bu çalışmada, sensör bazlı algılayıcıların uygun birleştirme yöntemleri ve yazılımını da ortaya koymak
suretiyle partikül maddelerin ölçümü ve modellemesi yapılmıştır. Atmosferik kirletici parametrelerden
tozlar PM1, PM2.5 ve PM10 sensörler kullanılarak ölçülmüş ve kablosuz veri ağları üzerinde veriler
web sunucuda depolanmış ve modellenmek edilmek üzere kayıtlanabilmiştir. Modelleme çalışmasında
YSA ve çok değişkenli regresyon modelleri gerçekleştirilmiştir. Kısa ölçüm sürelerinde alınan veriler
işlenerek alınması gereken tedbirler veya uyulması gereken aksiyonlar bu sayede
gerçekleştirilebilecektir. Çalışmamız sonucunda geliştirdiğimiz sistem, http://duepomms.duzce.edu.tr
adresinde yayınlamaya başladığımız DUEPOMMS (Düzce University Environmental Pollution
Monitoring and Management System - Düzce Üniversitesi Çevre Kirliliği İzleme ve Yönetim Sistemi)
şeklinde tanımladığımız sistemin hava kalitesi analizi ve modellemesi ile ilgili bölümüdür.

2. MATERYAL VE METOD
Hava kalitesi düzenli olarak ölçüldüğü takdirde, o bölgedeki kirliliğin ne düzeyde olduğu
belirlenebilmekte, temiz hava planları çıkarılmakta, hava kirliliği haritaları oluşturulmakta ve dağılım
modellemeleri yapılmaktadır. Bu bağlamda oluşturulan hava kalitesi ölçümleri doğrultusunda, elde
edilen sonuçlardan yola çıkarak, hava kalitesinin iyileştirilmesi yönünde çözüm önerileri ve standartlar
daha sağlıklı, gerçekçi ve kolay şekilde oluşturulabilmektedir. Çalışmanın bu bölümünde kullanılan
sensörler ve modelleme yaklaşımı ifade edilmiştir.
2.1. Hava Kalitesi Ölçümlerinde Kullanılan Sensörler
Sensörler, basınç, ses, ışık, sıcaklık-nem, mesafe ve kimyasal maddelerin konsantrasyonu gibi çeşitli
büyüklükleri elektrik sinyallerine dönüştürmek için kullanılan analog veya dijital algılayıcılardır (veya
dönüştürücülerdir.) Piyasada dijital (I2C, SPI, OneWire gibi bir haberleşme protokolü kullanan)
sensörler oldukça kullanılmakta olup bunlar 3.3-5 V arasında çıkış gerilimi üretebilmektedirler.
Atmosfere, iç ortam veya dış ortamda çeşitli gazların ve tozların ölçümü için kullanılabilen özel olarak
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geliştirilmiş ve kalibre edilmiş prob tipi sensörler vardır (Şekil 1). Ortamda gaz ölçümleri için kullanılan
sensör tipleri:
• Optik partikül sayıcılar: Toz ölçümlerinde kullanılan lazerli parçacık sayıcılardır (PM1-PM2.5PM10).
• Optik sensörler: Infrared ışığının (700 nm–1 mm) absorblanmasına dayalı ölçümler (NDIR ile CO
veya CO2 ölçümü).
• Foto-iyonizasyon detektörler (PID-Sensors): VOC gazlarının ölçümünde kullanılır.
• Elektrokimyasal sensörler (EC-Sensors): Gaz ölümlerinde (CxHy, NOx, SOx ve O3 gibi) kullanılır.
Birçok gaz türü ve tozların ölçümü bu sensörler ile çok daha ekonomik yapılabilmekte ancak ölçüm
limitlerinin (ppmv, ppbv mertebelerinde) atmosfer ortamında yüksek kalması bu ekipmanların
geliştirilmeye açık olan yönleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Toz ölçümlerinde kullanılan sensörler
lazer kullanan parçacık sayıcıları olup PM0.1-PM10 aralığında ölçümleri μg/m3 olarak verebilmektedir.
Özellikle, PM1, PM2.5 ve PM10 ölçümlerini rahatlıkla yapabilmesi açısından toz sensörleri çok başarılı
sonuçlar verebilmektedir.

Şekil 1. Hava Kirliliği Analizlerinde Kullanılan Sensörler.
2.2. Yapay Sinir Ağları (YSA)
Geleneksel modelleme yöntemlerinden farklı olarak YSA, verilerin yönlendirdiği, birkaç ön kabul
gerektiren, kendi kendini uyarlayan bir yöntemdir. En kullanışlı olduğu durumlar ise karmaşık
sistemlerin tasvirinde, halihazırda mevcut olmayan ve özel bilgi gerektiren ancak yeterli sayıda verinin
bulunduğu durumlardır. Tahmin sistemlerinde yapay sinir ağlarını kullanabilmektedir. Genel anlamda
YSA, beynin bir işlevini yerine getirme yöntemini modellemek için tasarlanan bir sistem olarak
tanımlanabilir. YSA, beyindeki sinirlerin çalışmasını taklit ederek sistemlere öğrenme, genelleme
yapma, hatırlama gibi yetenekler kazandırmayı amaçlayan bilgi işleme sistemidir. Hücrelerinin
birbirleri ile çeşitli şekillerde bağlanmasında oluşur. YSA’lar öğrenme algoritmaları ile öğrenme
sürecinden geçtikten sonra, bilgiyi toplama, hücreler arasındaki bağlantı ağırlıkları ile bu bilgiyi saklama
ve genelleme yeteneğine sahip olurlar. Bu işlemleri katman denilen ve hesaplama yapmak için
ağırlıkların tutulduğu nöron adı verilen birimleri kullanarak yapar. Katmanlar giriş (input), gizli (hidden)
ve çıkış (output) katmanı olmak üzere çoğunlukla 3 katmanlı olup, genellikle ileriye beslemeli tipte
YSA’ların oluşturulmasında kullanılır. YSA’ların genel bir şeması Şekil 2’de gösterilmiştir.
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Şekil 2. Yapay Sinir Ağı Modeli.
Sistemin öğrenmesi ölçüm verileri üzerinde olmaktadır. Tüm parametreler için YSA modelleri
hazırlanacak ve sistemin eğitilmesinden sonra ANN modelleri geliştirilebilmektedir. En iyi skorları
üreten modeller 15 dak., bir saat sonra veya daha sonraki saatlerde muhtemel partikül madde
konsantrasyonlarını tahmin edilmesinde kullanılmıştır.
2.3. Çok-değişkenli Doğrusal Regresyon Modelleri
Regresyon analizi, aralarında sebep-sonuç ilişkisi bulunan iki veya daha fazla değişken arasındaki
ilişkiyi belirlemek ve bu ilişkiyi kullanarak o konu ile ilgili tahminler (estimation) ya da kestirimler
(prediction) yapabilmek amacıyla yapılır. Bu analiz tekniğinde iki (basit regresyon) veya daha fazla
değişken (çoklu regresyon) arasındaki ilişki açıklamak için matematiksel bir model kullanılır ve bu
model regresyon modeli olarak adlandırılır. Çoklu veya çok-değişkenli regresyon modellerinde
bağımsız değişkenler tahmin edilmek istenen hedef veya bağımlı değişkenin doğrusal model ile
hesaplanmasında aşağıdaki gibi kullanılır:
𝑌 = 𝛼 + 𝛽𝑖 ∗ 𝑋𝑖 + 𝜀

(1)

burada Y bağımlı (sonuç) değişken olup belli bir hataya sahip olduğu varsayılır, Xi bağımsız değişkenler
olup hatasız ölçüldüğü varsayılır, α sabit olup X=0 olduğunda Y’nin aldığı değerdir, βi ise değişkenlerin
regresyon katsayıları olup, Xi’lerin kendi birimi cinsinden 1 birim değişmesine karşılık Y’de kendi
birimi cinsinden meydana gelecek değişme miktarını ifade eder, ε hata terimi olup model hatasını ifade
eder.
3. SONUÇLAR ve DEĞERLENDİRME
Sensörler ile atmosferde ölçüne tozlar ve bir takım meteorolojik parametreler kısa-süreli (short-term)
tahmin modellerinin hazırlanmasında kullanılmıştır. Ölçümü yapılan bazı parametreler Tablo 1’de
verilmiştir. YSA modellerinin elde edilmesinde girdi değişkenleri olarak “t” zamanında ölçülmüş olan
PM10, AT, AP ve RH değişkenlerini kullanılmış olup, “t+1” (bir süre sonraki) zamanındaki muhtemel
PM10, PM1 ve PM2.5 değerlerinin tahmin edilmesinde kullanılmıştır. Tüm veri seri seti min-maks.
normalizasyon kullanılarak 0,05-0,95 aralığında normalleştirilmiştir. Modelleme işleminde ise zaman
serisi yaklaşımı kullanılmıştır. 3 katmanlı ileri beslemeli YSA modelinde kullanılan yapı şöyledir
[YSA→ PM10(t) → PM1(t)& PM2.5(t) ]. YSA gizli katman nöron sayısı (GKNS) 3-45 arasında
değiştirilmiş ve YSA’lar denenmiştir. En iyi öğrenme oranı 0,01 olarak bulunmuş ve öğrenme
momentumu uygulanmamıştır. Aktivasyon fonksiyonu olarak lojistik, tanh ve exp fonk. denenmiştir.
Veri setinin %80’i öğrenme (training) ve %20’si test (testing) setlerine ayrılmıştır. En iyi tahmin
sonuçlarını veren PM10, P1 ve PM2.5 model istatistikleri elde edilmiştir.

Toz Kirletici

Tablo 1. Ölçümü Yapılan Toz Kirlerici Türleri ve Meteorolojik Verileri
Birim
Doğruluk (%)
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PM1(1 µm çapa kadar Par. Madde)
PM2.5 (2.5 µm çapa kadar Par.
Madde)
PM10 (10 µm çapa kadar Par. Madde)

3

±0.1

3

±0.1

3

±0.1

µg/m
µg/m
µg/m

Ölçümü Yapılan Meteorolojik Veriler
Birim

Doğruluk (%)

m/sn
Derece (N=00)
%
0
C veya 0K
Pa, atm
mm/saat/m2, mm/gün/m2)

±0.1
±0.1
±0.1
±0.5
±0.5
±0.5

Meteorolojik Veri
Rüzgâr Hızı (WS)
Rüzgâr Yönü (WD)
Nemlilik (RH)
Sıcaklık (AT)
Atmosferik Basınç (AP)
Yağış miktarı (PR)

PM10 tahmininde kullanılan YSA modelini tespit etmek için yapılan öncül modeller ile en iyi gizli
katman sayısının bu veri seti için 40’tan büyük olduğu ve en iyi YSA model yapısının da 4-45-1
yapısında (training R2: 0,692, testing R2: 0,630, MSE: 0,717) olduğu ve girdilerin transfer fonksiyonu
“sigmoid” fonksiyonunun en iyi skoru verdiği görülmüştür. Eğitim setindeki değerler incelendiğinde
veri dağılımının geniş bir eksene yayılması öğrenme başarısını düşürmüştür. Bu nedenle, buradaki gibi
«ekstrem» değerlerin öğrenmede çıkarılabilir olmasına karşın, bu çalışmada veri setinden
çıkarılmamıştır. Bu şekilde bir düzeltme uygulanması halinde PM10_YSA modelinin training R2: 0,801
değerine ulaşabilmektedir. PM1 ve PM2.5 tahmini için hazırlanan YSA modelleri de gizli katman nöron
sayıları (GKNS) ön çalışmalarla belirlenmiştir. GKNS 16-45 arasında değiştirilerek en iyi değerler tespit
edilmiştir. En iyi YSA PM1 modelinin 5-36-1 yapısında (training R2: 0,823, testing R2: 0,810, MSE:
0.143) olduğu ve giriş ve çıkış aktivasyon fonksiyonlarının lojistik aktivasyon fonksiyonu ile elde
edildiği görülmüştür. En iyi YSA PM2.5 modelinin 5-28-1 yapısında (training R2: 0,833, testing R2:
0,824, MSE: 0.140) olduğu ve giriş ve çıkış aktivasyon fonksiyonlarının “tanh” ve “exponential”
aktivasyon fonksiyonu ile elde edildiği görülmüştür. PM2.5 modeli diğer modellere göre daha kararlı
olup denenen modeller birbirlerine çok yakın sonuçlar üretmiştir. Burada, bu sonucun direkt veri
setindeki kararlı yapıya bağlı olduğu söylenebilir, keza PM2.5 değerleri ölçüm sonuçlarına göre çok
geniş bir dağılım sergilememiştir. Buna istinaden daha başarılı bir model elde edilebilmiştir.
Çok-değişkenli regresyon modelleri de PM10, P1 ve PM2.5 için elde edilmiştir. PM10, PM1 ve PM2.5
için temel olarak düşünülen regresyon modelleri de hazırlanmış ve Denklem 2-4’te elde edilen lineer
regresyon modellerinin formülleri verilmiştir. Bu modeller incelendiğinde R2 değerlerinin 0,6 – 0,7
aralığında olduğu ve tüm sonuçlarda YSA modellerinin daha iyi başarı skorları verdiğini görülmüştür.
PM10 için üretilen YSA ve regresyonda elde edilen model için bir karşılaştırma yapılırsa YSA PM10
modeli için R2=0,7’den düşük bir değer üretmesine karşın regresyon modelinden biraz daha iyi
olmuştur. PM1 ve PM2.5 YSA’da gayet başarılı tahmin edilmiştir.
PM10 = 93,738 + 0,569.PM10(t-1)- 0,638.APt-1 + 0,835.Tempt-1 – 0,193.RHt-1

(2)

PM1 = 3,574 + 0,743.PM10’(t) + 0,226.PM1(t-1) -0,0391.APt-1 – 0.454.Tempt-1 + 0,501.RHt-1

(3)

PM2.5= 8,595 + 0,784.PM10’(t) + 0,183.PM2.5(t-1) - 0,075.APt-1 - 0,329.Tempt-1 + 0,409.RHt-1

(4)

Elde edilen PM10, P1 ve PM2.5 YSA modellerine ait ve model ağırlıklarını içeren kodlar da
gerçekleştirilmiş olup akıllı sensör modüllerine gömülü olarak çalışabilir halde yazılmışlardır. Burada
karşılaşılan problem YSA’nın katsayılarının daha fazla olması halinde modülün hafızasının yeterli
olmamasıdır. Buna karşın ise YSA’da modifikasyonlar yapılabilir. Sensör bazlı gaz ve toz
konsantrasyonlarının ve bunların yanında meteorolojik parametrelerin de ölçümleri Endüstri 4.0 ve
Akıllı Şehir uygulamalarında karşımıza çıkmaktadır. Hava kalitesinin izlenmesi ve yapay zekâ metotları
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ile modellenmesi sayesinde olası tehlikeli durumlar gerçekleşmeden önce gerekli aksiyonlar hayata
geçirilebilir.
4. TARTIŞMA
Bu çalışmada, PM10, PM1 ve PM2.5 atmosferik partikül türlerinin kısa süreli ve gerçek zamanlı
tahmininde YSA ve regresyon modelleri üretilmiş ve sistem için web arayüzü geliştirilmiştir. PM10
değerlerinin geniş bir dağılım sergilemesi YSA ve regresyon modelinde R2 değerleri PM1 ve PM2.5
için elde edilen modellerle elde edilen R2’lerden kısmen düşük çıkmıştır. Buna rağmen YSA
modellerinin ortalama R2 değerleri 0,78’den büyük çıkarken, regresyon modellerinde ise 0,70’den küçük
kalmıştır. Özellikle kısa dönemli hava kirliliği tahminlerinde YSA’ların başarılı sonuçlar verdiği
bilinmektedir. Burada karşılaşılan en büyük problem veri setinin eksik ve dağılımın çok geniş olması
(σx>3*σ) olarak karşımıza çıkmaktadır. Böyle durumlar için ise “hybrid YSA” modelleri kullanılabilir.
Regresyon modelleri nispeten YSA modellerine göre daha düşük başarı skorları verse de kolay
hazırlanmaları ve öncül tahminler için kullanılabilecek olmaları en büyük avantajları olarak karşımıza
çıkmaktadır. İyi hazırlanmış çok-değişkenli regresyon modelleri de hava kirliliği tahminlerinde
kullanılabileceği görülmüştür.
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Özet
Gelişen teknoloji ile birlikte elektrik enerjisine olan talepte her geçen gün artmaktadır. Enerji talebindeki
artış ve yeni iletim hatlarının oluşturulmasındaki güçlükler nedeni ile güç sistemleri, kararlılık sınırlarına
yakın bölgelerde çalışmaya zorlanmaktadır. Eğer yük baralarının talep güç değeri, gerilim kararlılığı
bakımından sınır güç değerini aşarsa, sistemin gerilim kararlılığı bozulacaktır. Bu durumda sistemin
işletilmesi yapılırken, yükün sistemden talep edebileceği maksimum güç değeri, iletim hatlarından
taşınabilecek maksimum güç değeri ve yük baralarının gerilim genliklerinin inebileceği minimum sınır
değerleri bilinmesi gerekmektedir. Kritik değerler olarak da isimlendirilen bu değerler, gerilim
kararlılığı sınır değerleridir. Bu çalışmada ise örnek bir güç sistemi olarak 5 baralı sistem seçilmiştir.
Bu benzetim çalışmasında PowerWorld programı kullanılmıştır. Yük baralarının sistemden çekebileceği
maksimum güç değerleri, talep gücünün sabit ve değişken güç katsayılı olmak üzere iki durum ile
gerilim çökme tahmin indisi (VCPI) ile hesaplanmıştır. Teorik olarak yükün sistemden çekebileceği
maksimum güç değeri ise güç transfer kararlılık indisi (PTSI) ile hesaplanmıştır. Elde edilen verilere
göre güç sistemindeki yük baralarının sistemden çekebileceği maksimum güç değerleri, iki farklı indis
sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Yük baralarının sistemden çekebileceği kritik güç değerleri
hesaplanırken bu iki indisin bir arada kullanılması, hesaplanan kritik güç değerlerinin doğruluğunu ve
güvenilirliğini arttırdığı görülmüştür. Yüklerin sistemden kritik güç değeri kadar güç çekebileceği, bu
kritik güç değeri aşıldığı takdirde sistemin çökmeye gideceği yönünde bir analiz yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Gerilim Çökme Tahmin İndisi, Güç Transfer Kararlılık İndisi, Gerilim
Kararlılığı, Güç Sistemleri.

Analysis of Power System with Voltage Stability Indices
Abstract
Together with the developing technology, the demand for electrical energy is increasing day by day.
Due to the increase in energy demand and the difficulties in creating new transmission lines, power
systems are forced to work in areas close to stability limits. If the power value expressed as the voltage
stability limit is exceeded, the voltage stability of the system will be impaired. In this case, the maximum
power value that the load can demand from the system, the maximum power value that can be
transported from the transmission lines and the minimum limit values that the voltage amplitudes of the
load busbars can descend must be known. These values, also called critical values, are the voltage
stability limit values. In this study, 5 bus system was chosen as an exemplary power system.
PowerWorld program was used in this simulation study. The maximum power values that can be drawn
from the load busbars are calculated by two states, the constant and variable power coefficient of the
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demand power, and the voltage collapse estimation index (VCPI). Theoretically, the maximum power
value that can be drawn from the system is calculated by the power transfer stability index (PTSI).
According to the data obtained, the maximum power values that can be drawn from the load busbars in
the power system are compared with the results of two different index values. When calculating the
critical power values that can be drawn from the load busbars, the combination of these two indices
increases the accuracy and reliability of the calculated critical power values. An analysis was made that
the loads could draw power from the system as much as the critical power value, and after this critical
power value, the system would collapse.
Keywords: Voltage Stability, Power Systems, Voltage Collapse Prediction Index (VCPI), Power
Transfer Stability Index (PTSI).
1. GİRİŞ
Enerjiye olan ihtiyacın sürekli artması ile birlikte yeni üretim tesisleri kurulmaktadır. Bu üretim
tesislerinin coğrafi, ekonomik, çevresel, siyasi vb. nedenlerden dolayı her zaman tüketicilere ve özellikle
büyük tüketim merkezlerine yakın olması mümkün değildir. Bu nedenle uzak mesafelere enerji iletimi
zorunlu olmaktadır. Aynı sebeplerden dolayı yeni iletim hatlarının çekilmesi de çok zor olmaktadır.
Neticede artan güç ihtiyacının da aynı uzun iletim hattından taşınması zorunluluk oluşturmaktadır
(Öztürk, 2007).
Enerji santrallerinin tüketim merkezlerine uzaklıklarından kaynaklanan kararsızlık, gerilim kararsızlığı
olarak ifade edilmektedir. Gerilim kararsızlığı, yükten kaynaklandığı için yük kararsızlığı olarak da
isimlendirilmektedir. Bu kararsızlık, enerji iletim hattının yüklenebilme kapasitesiyle doğrudan
ilişkilidir (Taylor, 1994). Elektrik enerji sisteminin kararlılığı, güç sisteminin normal çalışma koşulları
altında bir bozucu duruma maruz kaldıktan sonra belirli bir tolerans değeri içinde başlangıç koşullarına
geri dönebilme yeteneğidir (Demirören ve Zeynelgil, 2004). Güç sistemlerinde gerilim kararlılığı
problemi her ne kadar tek bir problem gibi gözükse de, pratikte böyle değildir. Güç sistemlerinin
kararsızlığı farklı formlarda ve geniş bölgeleri etkileyen şekillerde olabilir (Kundur ve Morison, 1997).
Bu çalışmada ise gerilim kararlılığı konusu incelenmiştir. Günümüzde gerilim kararlılığı, elektrik güç
sistemlerinin planlanması ve işletilmesinde göz önüne alınması gereken önemli faktörlerden biri
olmuştur (Tosun, 2011).
Gerilim kararlılığı problemi aşırı yüklü, yetersiz reaktif güce sahip olan sistemlerde meydana gelir (Van
Cutsem ve Vournas, 1998). Güç sistemlerinde, yükler bir bağlantı noktası aracılığıyla sisteme bağlanır
ve sistemden yük talep ederler. Yüklerin sistemden talep ettikleri güç miktarı artmaya başladıkça, yük
barasının gerilim genlik değeri düşmeye başlayacaktır. Yük barasının gerilim genlik değerinin bu azalış
eğilimi bir noktada durdurulması gerekmektedir, diğer bir ifadeyle yükün sistemden talep edebileceği
bir sınır güç değeri vardır. Bu sınır güç değeri aşılır ise sistem gerilim kararlılığı bakımından kararsız
bölgeye geçecektir. Bu durumda ise ilgili yükün devreden atılması ile sistemde belli bölgelerin, iletim
hatlarının, generatörlerin devre dışı kalması gibi durumlar yaşanır (Glavic, 2003).
Gerilim kararlılığı konusu büyük bir önem arz ettiği için ilgili güç sisteminin gerilim kararlılığı analizi
işletmeler tarafından yapılmaktadır. Gerilim kararlılığı, sistemin dinamik bir analizi olmasına rağmen
birçok uygulamada sürekli hal çalışma analizi olarak incelenir. Gerilim kararlılığının statik ve dinamik
yöntemler ile açıklanması, geçici bir bozucu durumda genellikle herhangi bir gerilim kararsızlığı
oluşmadığından birbirlerine çok yakın değerlerdir. Sürekli hal gerilim kararlılığı çalışmalarında, yük
akışı denklemleri sistemi temsil etmek amaçlı kullanılır.
Literatürde gerilim kararlılığı analizi üzerine çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Bu yapılan çalışmaların
bazılarında kritik değerlere doğrudan ulaşılmış, bazılarında ise kritik değerlere sayısal olarak değil
yaklaşımsal olarak ulaşılmıştır. Sürekli hal (statik) yöntemleri olarak yük akışı analizi, tekil değer
analizi, Jakobian matrisin determinantı, P-V eğrileri, Q-V eğrileri gibi yöntemleri kullanılmaktadır.
Sürekli yük akışı analizinde çözüm, esas işletme durumundan başlar, sistemin çöküş noktası olan kritik
işletme noktalarından geçerek gerilimin kararsız olduğu bölgeye ulaşır. Sürekli yük akışı tekniğinin
arkasındaki temel prensip, tahmin düzeltme basamağı üzerine kurulmuştur.
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Sistemin gerilim kararlılık sınırına olan yakınlığı bakımından bilgi verebilmesi amacıyla çeşitli indis
yöntemleri de kullanılmaktadır. Bunlar;
•

Hat Kararlılığı İndisi (LSI) (Moghavvemi ve Jasmon, 1997),

•

Gerilim Çökme Tahmini İndisi (VCPI) (Balamourougan, Sidhu ve Sachdev, 2004),

•

Güç Transfer Kararlılığı İndisi (PTSI) (Nizam, Mohamed ve Hussain, 2006),

•

Hat Gerilim Kararlılığı İndisi (LVSI) (Hang, Xu, Liao ve Lu, 2006),

•

Eşdeğer Düğüm Gerilim Çökme İndisi (ENVCI) (Wang, Li, ve Lu, 2009),

•

L – İndisi (LI) (Yahia, Elsherif, ve Zaggout, 2015),

•

Hızlı Gerilim Kararlılığı İndisi (FVSI)’dir (Musirin ve Rahman, 2002).

Yapılan bu çalışmada ise IEEE 5 baralı test sistemi üzerinde gerilim kararlılığı analizi yapılmıştır. Yük
baralarının sistemden çekebileceği maksimum güç miktarı, yük baralarının gerilim genlik değerinin alt
sınır değeri belirlenerek hesaplanmıştır. Bu yöntem literatürde Gerilim Çökme Tahmin İndisi (VCPI)
olarak ifade edilmektedir. Ancak teorik olarak yük barasının sistemden talep edebileceği maksimum güç
miktarı belki de VCPI’da hesaplanan değerden daha az ya da daha fazladır. Thevenin maksimum güç
teorisine dayanan Güç Transfer Kararlılık İndisi (PTSI) kullanılarak, yük barasının sistemden
çekebileceği maksimum güç limiti teorik olarak hesaplanmıştır. Bu iki yöntemin sonuçları arasında
karşılaştırmalar yapılarak, sistemin gerilim kararlılığı bakımından en kritik barası belirlenmiştir ve diğer
yük baralarının sistemden çekebilecekleri sınır güç değeri hesaplanmıştır.
2. MATERYAL VE METOD
Bir güç sistemindeki kararlılık durumu, gerilim kararlılığı indisleri ile değerlendirilebilir. Bu çalışmada
ise sırasıyla gerilim çökme tahmin indisi (VCPI) ve güç transfer kararlılık indisi (PTSI) kullanılmıştır.
2.1. Gerilim Çökme Tahmin İndisi (VCPI)
VCPI’nin matematiksel formülasyonunu incelendiğinde eşitlikler sadece sistemdeki yük baraları için
uygulanır. Şekil 1‘deki tek hat şeması olarak alındığında (Adebayo ve Sun, 2017);

Şekil 1. İki baralı bir güç sisteminin tek hat şeması.
M düğümünde enjekte edilen akım Im olarak verilir Denklem 1’de gösterilmiştir:
𝐼𝑚 = 𝑉𝑚 . ∑nk=1 Ymk − ∑nk=1 Vk . Ymk
k≠m

(1)

k≠m

Denklem 1’de,
•
•
•
•

𝐼𝑚 = m düğümündeki enjekte edilen akım,
𝑉𝑚 = m. düğümdeki gerilim,
𝑉𝑘 = k. düğümdeki gerilim,
𝑌𝑚𝑘 = m. düğüm ile k. düğüm arasındaki ortak admitans.

m. düğümdeki görünen veya kompleks güç enjeksiyonu Denklem 2’deki gibi verilir:
∗
𝑆𝑚 = 𝑉𝑚 . 𝐼𝑚

(2)

Bu işlemlerden sonra formülasyon sistemin bara admitans matrisini kullanarak devam eder ve m. bara
için formülün son hali Denklem 3’te gösterilmiştir:
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∑nk=1 𝑉𝑘′

𝑉𝐶𝑃𝐼𝑚.𝑏𝑎𝑟𝑎 = |1 −

k≠m

𝑉𝑚

|

(3)

Burada gösterilen 𝑉𝑘′ ise m. baraya bağlı olan diğer baraların gerilim değerleridir. Ancak onun
formülasyonu Denklem 4’teki gibidir:
𝑌𝑚𝑘
. 𝑉𝑘
i=1 𝑌𝑚𝑖

𝑉𝑘′ = ∑n

(4)

i≠m

Denklem 4’te elde edilen indis değerleri sistemin her bir yük barası için hesaplanır (Andiç, 2018).
Hesaplama yapılan yük barasına bağlı yükün talep değeri, nominal değerden başlayarak belirli
aralıklarla arttırılmaya başlanır ve her bşr adımda indis değeri yeniden hesaplanır. Bu işlem indis değeri
1’e yaklaşana kadar devam eder. İndis değeri 0 ile 1 arasında bir değer çıkmaktadır. İndis değeri 0 ise
sistem kararlı demektir eğer ki indis değeri 1 ise sistem çökme noktasına ulaşmıştır ve artık sistem
kararsız bölgeye geçmekte demektir.
2.2. Güç Transfer Kararlılık İndisi (PTSI)
TRAN (2009), basit bir iki baralı sistemi ele alarak, güç transfer kararlılık indisini türetmiştir. Thevenin
eşdeğer devre yöntemi kullanarak yükün talep edebileceği maksimum güç miktarı, PTSI indisinin 1
olduğu değere denk gelen güç değeridir. İki baralı sistemin thevenin eşdeğer devresi Şekil 2’de
gösterilmiştir.

Şekil 2. Thevenin eşdeğer devresi.
Yükün görünür gücü olan SL eşitliği Denklem 5’te gösterilmiştir.
2
𝐸𝑡ℎ𝑒𝑣
𝑍𝐿
2 +2𝑍
+𝑍
𝑡ℎ𝑒𝑣 𝑍𝐿 cos(𝛽−𝛼)
𝐿
𝑡ℎ𝑒𝑣

𝑆𝐿 = 𝑍2

(5)

Denklem 5’te;
𝑍𝐿 Yük empedansı, 𝑍𝑡ℎ𝑒𝑣 Thevenin empendansı, 𝐸𝑡ℎ𝑒𝑣 Thevenin gerilimi, 𝛼 Yük empedansının faz
açısı, 𝛽 Thevenin empedansının faz açısı şeklinde ifade edilmektedir. Yüke aktarılan gücün maksimum
olabilmesi için yük empedans değeri ile thevenin empedansı birbirine eşit olmalıdır (𝑍𝐿 = 𝑍𝑡ℎ𝑒𝑣 ). Bu
durumda yükün çekebileceği maksimum görünür güç Denklem 6’da gösterilmiştir.
𝑆𝐿𝑚𝑎𝑥 =

2
𝐸𝑡ℎ𝑒𝑣
2𝑍𝑡ℎ𝑒𝑣 [1+2 cos(𝛽−𝛼)]

(6)

Güç transfer kararlılık indisi ise SL/SLmax oranlanmasından elde edilmektedir. PTSI’nin formül hali
Denklem 7’de gösterilmiştir.
𝑃𝑇𝑆𝐼 =

2𝑆𝐿 𝑍𝑡ℎ𝑒𝑣 [1+cos(𝛽−𝛼)]
2
𝐸𝑡ℎ𝑒𝑣

(7)

Denklem 7’deki PTSI değeri sistemde yer alan her bir yük barası için hesaplanmaktadır. PTSI değeri 0
ile 1 arasındadır. PTSI değerinin 0’a yakın olduğu durumda kararlı, 1’e yaklaştığı zaman ise sistem
kararsızlığa gitmektedir.
Sistemdeki yük baralarının anlık olarak gözlemlenmesi gerekmektedir. Bunun için günümüzde SCADA
sistemi kullanılmaktadır. Yük baralarının talep gücü incelenerek, sistemin kararsız bölgeye geçmesine
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izin vermeden, kritik güç noktası öncesinde müdahale edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple sistemin
izlenilmesi büyük bir önem arz etmektedir.
2.3. IEEE 5 Baralı Örnek Sistem

Şekil 3. IEEE 5 baralı test sisteminin PowerWorld programında tasarımı.
Şekil 3’te görüldüğü üzere IEEE 5 baralı test sisteminde 3,4 ve 5 numaralı baralar yük barasıdır. VCPI
ve PTSI indisleri 3,4 ve 5 numaralı yük baraları için hesaplanmıştır.
2.4. IEEE 5 Baralı Örnek Sistem için VCPI Hesaplanması
2.4.1. Değişken Güç Katsayısı için VCPI Hesaplanması
Tablo 1. Yük baralarının VCPI değerleri.

Şekil 4. Sistemin VCPI eğrileri.
IEEE 5 baralı test sisteminde 3,4 ve 5 numaralı yük baraları için VCPI değerleri hesaplanmıştır, sonuçlar
Tablo 1’de gösterilmiştir. Yük baralarının talep güç değerleri arttırılırken, sadece aktif güç değeri
arttırılmıştır bu sebeple analiz edilen durum değişken güç katsayılı durum olarak ifade edilmektedir. Bu
durum için en kritik bara 4 numaralı yük barasıdır. Sistemin grafiksel olarak VCPI eğrileri incelenirse
en hızlı şekilde yükselen eğri, en kritik barayı temsil etmektedir. Şekil 4’te görüldüğü gibi 4 numaralı
bara kritik baradır.

2.4.2. Sabit Güç Katsayısı için VCPI Hesaplanması
Tablo 2’de, yük baralarının hem aktif hem de reaktif güç değerleri aynı oranda arttırılarak sabit güç
katsayısı altında sistemin analizi yapılmıştır. Gerçekçi bir analiz yapmak gerekirse, bir yük barasının
sadece aktif gücünün artması beklenmemektedir. Aktif güç, reaktif güç ile beraber artmalıdır böylece
bu durumun sonuçları daha doğru olmaktadır. Sabit güç katsayısı ile sistemin analizi yapıldığında, sınır
güç değerleri Tablo 1’e göre azalmıştır. Bu durum için en kritik bara 4 numaralı yük barasıdır. Şekil 5’te
görüldüğü gibi 4 numaralı yük barasının VCPI eğrisi en hızlı şekilde yükselen eğridir.
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Tablo 2. Yük baralarının VCPI değerleri.

Şekil 5. Sistemin VCPI eğrileri.
2.5. IEEE 5 Baralı Örnek Sistem için PTSI
Hesaplanması
Sistemdeki yük baralarının talep değeri
arttırılırken sabit güç katsayısı ile arttırılır.
Yapılan çalışmada 𝛼 yükün empedans açısı, sabit kabul edilmiştir.
Tablo 3. Yük baralarının PTSI değerleri.

Şekil 6. Sistemin PTSI eğrileri.
Tablo 3’e göre sistemdeki yük baralarının teorik olarak sistemden çekebileceği maksimum güç değerleri
gösterilmektedir. Tablo 1,2 ve 3’deki sonuçlar karşılaştırıldığında, sistemin analizi yapılırken birden
fazla yönden sistem incelenirse, sistemin analizi daha doğru olacaktır.
Sistemin gerilim kararlılığı, PTSI ve VCPI indisleri ile hesaplanmıştır ve elde edilen sonuçlar Tablo
4’de gösterilmiştir.
Tablo 4. Elde edilen sonuçların karşılaştırılması.
VCPI

PTSI

BARA 3

359 MW

281 MW

BARA 4

316 MW

260 MW

BARA 5

333 MW

224 MW

Tablo 4’de sabit güç katsayılı durum için IEEE 5 baralı test sisteminin, VCPI ve PTSI indisleri ile yük
baralarının sınır güç değerleri belirtilmiştir. Burada VCPI indisi ile sistemi incelediğimizde en kritik
bara, 316 MW maksimum güç çekebilen 4 numaralı yük barasıdır. Bir başka gerilim kararlılığı indisi
olan PTSI ile sistemi incelediğimizde ise 4 numaralı bara, teorik olarak maksimum 260 MW güç
çekebilmektedir. Bu durumda sistemden çekebileceği maksimum sınır güç değeri en az olan bara, 5
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numaralı yük barası olmaktadır. IEEE 5 baralı test sistemi için analiz yaptığımızda PTSI değeri daha
düşük bir sınır değeri oluşturmaktadır. Başka bir sistem için bu sonuçlar değişebilmektedir, PTSI indis
değerleri VCPI değerlerinden daha düşük olması gerekmektedir diye bir kesinlik yoktur.
3. SONUÇ
Örnek bir güç sistemi olan IEEE 5 baralı sistem üzerinde gerilim kararlılığı analizi yapabilmek için
gerilim çökme tahmin indisi (VCPI) ve güç transfer kararlılık indisi (PTSI) uygulanmıştır. Elde edilen
sonuçlara göre, en hızlı şekilde VCPI değeri 1’e yaklaşan yük barası 4 numaralı bara olmaktadır.
Böylece 4 numaralı bara kritik bara olarak belirlenmektedir. Ancak sistem başka bir indis olan PTSI ile
incelendiğinde ise kritik bara 5 nolu bara olmaktadır. Burada sistemin yük baralarının sınır güç değerleri
bulunurken birçok indis ile sistemi incelemenin daha güvenilir ve doğru olduğu görülmüştür. Elde edilen
sınır güç değerleri, gerilim çökmelerini engelleyebilmek adına, enerji sistemi işletmecilerine sisteme
hangi güç değerinde müdahale edilmesi gerektiği konusunda fikir vermektedir.
4. TARTIŞMA
Yapılan çalışmada gerilim kararlılığı analizi yapılırken iki indis kullanılmaktadır. Böylece sistem ideal
kabul edilmektedir. Ancak sistemdeki diğer parametreleri indisleri hesaba katar isek sonuçlar daha da
netleşecektir. Bir sistemin gerilim kararlılık analizi yapılırken, analizin güvenilirliği açısından birden
fazla indis kullanılmalıdır.
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Özet
Bu çalışmada birçok endüstriyel uygulamaya temel teşkil eden kararsız, açık çevrim ve hızlı dinamiklere
sahip, doğrusal olmayan bir yapıda olan manyetik askılama sistemi ele alınmıştır. Sistem gerçek fiziksel
parametreler kullanılarak modellenmiş ve Tylor serisine açılım yöntemiyle uygun denge noktalarında
doğrusallaştırılmıştır. Bu sistemin denetimi için literatürde ve kontrol sistemlerinde pratik yapısından
dolayı yaygın bir şekilde kullanılan oransal+integral+türev (PID) denetleyicisi düşünülmüştür. Bu
denetleyicinin performansına yakından etki eden kontrol parametrelerinin belirlenmesinde basit, güçlü,
yeni bir meta-sezgisel yöntem olan simbiyotik organizmalar arama (SOA) algoritması kullanılmıştır.
Elde edilen parametrelerin performansının test edilmesi için bu parametreler kök yerleştirme metodunun
kullanıldığı literatürde yer alan bir çalışmadaki parametrelerle karşılaştırılmıştır. Çeşitli referans girişler
verilerek elde edilen benzetim sonuçlarından önerilen yaklaşımın sistemin oturma zamanından fazla
ödün vermeden yükselme ve tepe zamanı ile maksimum aşım miktarını önemli derecede iyileştirdiği
görülmüştür. Ayrıca sisteme bozucu girişler uygulanmış ve SOA tabanlı PID denetleyicinin bu girişlere
karşı gürbüz performans sergilediği gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Manyetik askılama, kök yerleştirme, PID, simbiyotik organizmalar arama
algoritması, optimizasyon

OPTIMIZATION OF PID CONTROLLER PARAMETERS IN A MAGNETIC
LEVITATION SYSTEM USING SYMBIOTIC ORGANISMS SEARHC ALGORITHM
Abstact
In this study, a magnetic levitation system that is unstable, open-loop and has fast dynamics with its
nonlinear structure forming the basis of many industrial applications is considered. The system is
modelled using real physical parameters and is linearized at the suitable equilibrium points based on the
Tylor
series
expansion
method.
For
controlling
the
concerned
system,
a
proportional+integral+derivative (PID) controller widely employed in literature and control systems
owing to its practical structure is assumed. A simple, powerful and metaheuristic search algorithm called
symbiotic organisms search algorithm is adopted to find out the control parameters of this controller
which influence the control performance closely. To check the performance of SOS tuned controller
parameters, they are compared to that published in a reported study where the controller parameters are
determined using root location method. From the simulation results obtained under various reference
inputs, the proposed scheme is found to improve rise time, peak time and maximum overshoot without
compromising on settling time much. Additionally, input disturbance is applied to the system and it is
observed that SOS based PID controller exhibits robust performance with respect to the disturbances.
Keywords: Magnetic levitation, root location, PID, symbiotic organisms search algorithm, optimization

1. GİRİŞ
Manyetik askılama sistemleri, bünyesinde ferromanyetik malzeme bulunan herhangi bir nesneyi,
mekanik bir destek ve temas bulunmaksızın belirli bir pozisyonda askıda kalacak şekilde tasarlanmış
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sistemlerdir. 1842’ de Samuel Earnshaw ortaya koyduğu teoremle doğal manyetik alanlar ile kararlı bir
askılamanın sağlanamayacağını ispatlamıştır. Bu sebepten 1930’ lu yıllardan beri elektrik akımı
yardımıyla yapay olarak oluşturulan manyetik alanlarla birçok askılama sistemi tasarlanmıştır
(Jayawant,1981). Bu sistemler temasın olmadığı, sürtünme, titreşim ve ısınmanın istenmediği, gürültüye
karşı hassasiyet gerektiren mühendislik uygulamalarında kullanılmaktadırlar. Örnek olarak, yüksek hızlı
MagLev tren, biyomekanik implant yerleşimi, uzay aracı simülatörleri, hassas yarıiletken levha
taşımacılığı verilebilir (Maden,2018 ve Maden,2017). Fakat bu sistemler aşırı derecede lineer olmayan
durum değişkenleri içeren ve karasız dinamik yapıda oldukları için hassas uygulamalarda gürbüz, pratik
ve güçlü denetleyicilere ihtiyaç duymaktadırlar. Bu amaçla literatürde birçok denetleyici tasarımı
yapılmıştır. Örneğin Wei ve arkadaşları manyetik askılama sistemi üzerinde dahili ve harici gürültüyü
kestirmek ve sönümlemek amaçlı bir denetleyici tasarlamışlardır. Bu çalışmada sistemde oturma zamanı
performansı çok iyi olmamakla birlikte istenmeyen salınımlar gözlenmiştir (Wei et.al, 2019). Bir diğer
çalışma bulanık sinirsel ağ tabanlı denetleyicinin başlangıç koşulları geliştirilmiş parçacık sürü
optimizasyonu kullanılarak çevrim dışı olarak bulunmuş ve manyetik askılama sistemi için
uygulanmıştır (An ve Chen,2018). Manyetik askılama sisteminde evrimsel programlama tabanlı bulanık
kayan kipli denetleyici tasarımı yapılmış ve diğer kayan kipli denetim metotlarıyla kıyaslanmıştır (Li et
al.2007). Başka bir çalışmada ise bu sistem için dahili model denetleyici tabanlı PID denetleyici tasarımı
yapılmış, parametre belirleme işlemi için hem doğrusal hem de doğrusal olmayan modelleme
kullanılmıştır (Duka et.al.,2015).
PID (Proportional+Integral+Derivative) denetleyici basit uygulaması, kolay anlaşılabilir
algoritmasından dolayı proses kontrol organlarında 1940’ lı yıllardan beri yaygın bir biçimde
kullanılmaktadır (Aström et al,2001). Diğer varyasyonları olan P, PI ve PD denetleyicilerin yetersiz
kaldığı sistemlerde PID tercih edilmelidir. Bu manada oransal denetimde oluşan kararlı durum hatası PI
denetim ile giderilir. Ancak, meydana gelen aşımlar, bu denetime türevsel etkinin de eklenmesiyle en
aza indirilir veya tamamen kaldırılır (Kaçar et al, 2016). Literatürdeki güncel bir çalışmada endüstriyel
uygulamalardaki denetim organlarının çoğunun PI/PID tipinden olduğu belirtilmiştir (Tepljakov et al,
2016). Bu denetleyicinin performansı oransal kazanç, integral kazancı ve türevsel kazanç olmak üzere
yalnızca üç parametreye bağlıdır. Sistemin verimli şekilde denetlenebirliği bu üç parametrenin düzgün
ayarına yakından bağlıdır. Buradan ilham alarak sistemin performansını optimal noktaya yaklaştıracak
denetleyici parametrelerinin ayarı için simbiyotik organizmalar arama (SOA) algoritmasından
faydalanılmıştır. Basit ama güçlü arama kabiliyeti ile göze çarpan SOA algoritması 2014 yılında ortaya
konmuştur (Cheng ve Prayogo, 2014). Algoritmada belli bir ekosistemde birlikte yaşayan
organizmaların simbiyotik etkileşim stratejileri benimsenmiştir. Çoğu metasezgisele nazaran SOA’da
ayar parametresine ihtiyaç yoktur. Bu durum algoritmanın kararlılığına katkı sağlamaktadır
(Çelik,2017).
Bu çalışmada ise yukarıdaki bazı pratik özelliklerine değinilen PID denetleyici tasarımı ve analizi ele
alınmıştır. Sistemin yükselme zamanı, tepe zamanı, maksimum aşım miktarı gibi performans kriterlerini
etkileyen PID denetleyici katsayılarının belirlenmesi için pratik, güçlü ve yeni bir meta-sezgisel metot
olan simbiyotik organizmalar arama (SOA) algoritması kullanılmıştır. Sistem gerçek fiziksel değerler
baz alınarak modellendiğinde ikinci dereceden ve kararsız bir yapıda olduğu görülmektedir. Böyle
sistemler için PID katsayılarının belirlenmesinde sönüm oranı, doğal frekans ve oturma zamanı gibi
büyüklüklerin kolayca formülize edildiği kök yerleştirme tekniği de kullanılmaktadır. Literatürde bu
tekniğin kullanıldığı bir çalışmadan elde edilen katsayılar ile SOA algoritması kullanılarak elde edilen
katsayıların yer aldığı PID denetleyiciler sayısal benzetim çalışması yapılarak performans açısından
kıyaslanmıştır.
2. MATERYAL VE METOD
2.1. Manyetik Askılama Sistemi
Manyetik askılama sisteminin ana amacı Şekil 1’ de görüldüğü üzere m kütlesine sahip demir bir
bilyenin elektromanyetik sargının merkezinde yer alan ferromanyetik nüve ile arasındaki x
pozisyonunun istenilen ölçüde tutulmasıdır. Bilyeye uygulanan kuvvet, bilye ile nüve arasındaki
uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Topun pozisyonunun algılanması için Şekil 1. de görüleceği gibi
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bilyeye bir kızıl ötesi ışık kaynağından ışık gönderilir. Bilyeden yansımayan ışınlar hemen karşısındaki
fotodedektör tarafından algılanarak konum bilgisi elde edilir. İstenen pozisyona göre elektromanyetik
sargının akımı artırılıp azaltılarak denetim sağlanır. Bu çalışmada Feedback Instruments Limited
şirketinin ürettiği ticari manyetik askılama sistemi temel alınarak modelleme yapılmıştır. Sistemin
fiziksel parametreleri Tablo 1’ de verilmektedir (Feedback Instruments User Manuel, 2011)
Tablo 1. Manyetik askılama sisteminin parametreleri
Değerleri
20 gr
9,81 m/s2
0,8 A
9 mm
1.05 A/V
143,48 V/m

Parametreler
m- Topun Kütlesi
g- Yerçekimi İvmesi
i0- Sargı Akımının Çalışma Noktası Değeri
x0- Top Pozisyonunun Denge Noktası
k1- Sargı Akımının Kontrol Kazanç Katsayısı
k2- Sensör Akım Kazanç Katsayısı

Elektromanyetik sargının içinde dolaşan akım i, ve topun pozisyonu x arasındaki lineer olmayan ilişkiyi
veren denklem aşağıdaki gibidir. Bu denklemde g yerçekimi ivmesi, k sargı parametrelerine kazanç
katsayısını ifade eder.

i2
x2

(1)

Elektromanyetik Sargı

mx = mg − k

U
Kontrol
Girişi

i
CURRENT
Akım
SOURCE
SOURCE
Kaynağı

Foto Dedektör

(x)
F=mg

Pozisyon

F(i,x)

Kızılötesi Işık

Şekil 1. Manyetik askılama sistemi şeması
Denklem 1’ den de görüleceği üzere sistemin yapısının non-lineer olmasından ötürü sistem uygun bir
bir çalışma noktası etrafında lineerleştirilmelidir. Çalışma noktası olarak x0 ve i0 ile temsil ettiğimiz
noktaları ele alarak transfer fonksiyonu elde edilmek istenirse x eşitliği denklem 1’ den aşağıdaki gibi
elde edilir.

x = g − f (x,i), f (x,i) = k

i2
mx 2

(2)

Daha sonra x = 0 eşitliği de kullanılarak

g = f (x,i) → i0 , x0

(3)

Denklem 3’ den i0 , x0 değerleri elde edilebilir.

mgx0 2
k=
i0 2

(4)

Taylor Serisine açılım yöntemini kullanarak doğrusallaştırma yapılmak istenirse serinin x0 ve i0 çalışma
noktası civarındaki türevsel eşitliği aşağıdaki gibi elde edilir. Doğrusallaştırma amaçlandığında bilye
pozisyonu için x=x0 +  x ifadesi yazılabilir.  x Çalışma noktası civarındaki çok küçük bir değişimdir.
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Sargı içinde dolaşan sargı akımı için ise i=i0+  i eşitliğiyle verilebilir. Burada da  i çalışma noktası
civarında çok küçük bir değişimi ifade eder. Bu kabullerle topun pozisyonu x ve sargı akımı i yi ifade
eden denklemin son hali aşağıdaki gibi elde edilir.

 f (i, x) 
 f (i, x) 
x = −
 |i0 , x0 i + 
 | x
 i 
 x  i0 ,x0

(5)

Denklemin her iki tarafının laplace dönüşümü yapılırsa
s 2 x = −(Ki i + K x  x ),

(7)

s 2  x + K x  x = − Ki  i ,

(8)

x(s2 + K x ) = − Ki i ,

(9)

−K
x
= 2 i
i s + K x

(10)

Bu eşitlikte Ki = 2mg / i0 ,
Referans
giriş

PID
Denetleyicisi

K x = 2mg / x0 ile ifade edilmektedir.
k1

+

Δi

-

İ0

x(s)
i (s)

Δx

+
X0

X

Xv
k2

+

Ofset değer= -2.8

Şekil 2. Manyetik askılama sisteminin sayısal modeli ve PID denetleyici.
2.2. SOA Algoritması ve Uygulaması
Denetleyici parametrelerinin SOA algoritması ile otomatik belirlenmesi için öncelikle sistemin
modeline ihtiyaç duyulur. Bunun için Matlab/Simulink ortamında hazırlanan ve Şekil 2’de verilen
model kullanılmıştır. SOA optimizasyon algoritması ise Matlab/m-file ortamında yazılmış ve PID
denetleyici parametreleri optimizasyon probleminin çözümü için Matlab/Simulink modeline
bağlanmıştır. Optimizasyon algoritmasındaki organizmaların ya da aday denetleyicilerin uygunluğunun
test edilmesi için Eş 11’de verilen amaç fonksiyonu kullanılmıştır.

J = 1 

tsim

0

e  t  dt +  2

d
xm +  3 M p
dt

(11)

Eş. 11’de J amaç fonksiyonunu, e hata değeri, xm sistemin cevabı ve Mp ise cevabın tepe değerini
göstermektedir. tsim simülasyon süresi, α1, α2, α3 ağırlık katsayılarıdır. Bu katsayılar çalışmada sırasıyla
0,6 , 0,15 ve 0,25 olarak ayarlanmıştır. SOA algoritmasının başlangıcında, PID parametrelerinden
oluşan bir dizi organizma −5 ≤ 𝐾𝑝 , 𝐾𝑖 , 𝐾𝑑 ≤ 0 olacak şekilde rastgele üretilmiştir. Her bir organizma
ya da denetleyici Şekil 2’de görünen kapalı çevrim kontrol sistemine uygulandıktan sonra sistemin bu
parametrelerle belli bir süre benzetimi gerçekleştirilmiş ve farklı cevaplar elde edilmiştir. Her bir
organizmanın performansı Eş. 11 kullanılarak hesaplandıktan sonra SOA fazları ile güncellenmek üzere
optimizasyon modülüne geri gönderilirler. Organizmaların bu şekilde sırayla kapalı çevrim kontrol
sistemine uygulanması ve ardından optimizasyon modülüne geri gönderilmeleri süreci maksimum
iterasyon sayısına kadar tekrar etmektedir. Optimizasyon sonunda elde edilen nihai parametreler
önerilen denetleyici parametreleri olarak dikkate alınmış ve Bölüm 2.3’de kullanılmışlardır. Deneme
yanılma yoluyla SOA algoritmasının parametrelerinin en iyi değerleri organizma sayısı = 25 ve
iterasyon sayısı = 50 olacak şekilde ayarlanmıştır.
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2.3. Benzetim Çalışması ve Bulgular
Manyetik askılama sistemi, modellendiğinde ve doğrusallaştırıldığında elde edilen denklem 10’ dan da
görüleceği üzere sistem ikinci dereceden kararsız bir yapıdadır. Bu türden sistemler için geleneksel kök
yerleştirme metodu, kök yer eğrisi analizi ve performans kriterlerine bağlı olarak formüllerin
kullanılmasıyla PID kontrol parametrelerinin bulunması için yaygın bir şekilde kullanılmaktadır
(Maden,2018). Ancak bu çalışmada hassas bir denetleyicinin tasarlanması için optimum parametrelere
ihtiyaç duyulduğundan SOA algoritması ile parametreler hesaplanmış ve (Maden,2018) çalışmasındaki
sonuçlarla performans açısından kıyaslanmıştır. Öncelikle sisteme giriş olarak birim basamak
fonksiyonu bir işaret verilmiş böylece referans takip cevabı gözlenmiştir. Elde edilen katsayılar ise
Tablo 2’ de verilmiştir.
Tablo 2. Benzetim çalışmasında kullanılan PID parametreleri
Geleneksel kök
yerleştirme metodu
SOA algoritması ile
bulunan parametreler

Kp=−2,8674

Ki=−4,4354

Kd=−0,5065

Kp=−4,9998

Ki=−4,9995

Kd=−0,0917

Şekil 3’de görüleceği üzere sistemin girişine birim basamak işareti uygulandığında önerilen metot
kullanılarak tasarlanan denetleyicinin çıkış cevabı yükselme zamanı, tepe zamanı, oturma zamanı
maksimum aşım miktarı gibi performans kriterlerine göre ele alınmış ve bulgular Tablo 3’ te
verilmiştir.

Şekil 3. Denetleyicili sistemin birim basamak cevabı
Tablo 3’ten görüleceği gibi oturma zamanından (ts) fazla ödün vermeksizin yükselme zamanı (tr), tepe
zamanı (tp) ve maksimum aşım miktarı (Mp) kayda değer ölçüde iyileştirilmiştir.

Tablo 3. Benzetim çalışmasında kullanılan PID parametrelerinin performansları
Yükselme
Tepe
Oturma
Maksimum
zamanı
zamanı
zamanı
aşım %
Geleneksel kök
0,41sn
0,61sn
2,21sn
%18,5
yerleştirme metodu
SOA algoritması ile
0,05sn
0,1sn
2,37sn
%30,1
bulunan parametreler
Sistemin referans takip performansını incelemek ve (Maden,2018) çalışmasındaki verilerle kıyas
yapmak için bu çalışmadaki referans kare dalga işareti aynen uygulanmış ve Şekil 4’ te görüleceği
üzere daha iyi bir çıkış performansının sergilendiği görülmüştür.
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Şekil 4. Sistemin kare dalgalı referans giriş işareti cevabı
Sistemin bozucu etkiye dayanım performansının test edilebilmesi için manyetik askılama sisteminin
çıkışındaki topun pozisyonuna 5. ve 7. saniyeler arasında bozucu etki uygulanmış ve önerilen metotla
tasarlanan denetleyicinin daha iyi ve kısa sürede bozucu etkiyi elimine ettiği Şekil 5’ te gösterilmiştir.

Şekil 5. Sistemin bozucu etkiyi elimine etme cevabı
3. SONUÇ
Bu çalışmada sürtünmesiz ortam oluşturabilme, gürültüsüzlük ve istenmeyen titreşimleri önleme gibi
avantajlarından dolayı birçok mühendislik alanında yer bulan manyetik askılama sistemi ele alınmıştır.
Sistem gerçek fiziksel parametreler kullanılarak modellenmiş aşırı derecede doğrusal olmayan ve
kararsız yapıdaki bu sistem önce doğrusallaştırılmış ve denetleyici olarak literatürde yaygın olarak yer
alan PID denetleyici düşünülmüştür. Oturma zamanı, yükselme zamanı, maksimum aşım miktarı gibi
performans kriterlerini etkileyen PID katsayılarının bulunması için literatürde oldukça yeni ve güçlü bir
metasezgisel yöntem olan SOA algoritması kullanılmıştır. Sonuçların geleneksel kök yerleştirme
metoduyla bulunan katsayıların performansıyla kıyaslandığında oturma zamanından fazla ödün
vermeden yükselme zamanı, tepe zamanı ve maksimum aşım miktarı açısından daha iyi olduğu
görülmüştür. Ayrıca bozucu etkiye dayanım konusunda da daha başarılı bir performans sergilenmiştir.
4. TARTIŞMA
Bu çalışma, hassas uygulamalar için denetleyici tasarımında metasezgisel yöntemlerin kullanılması için
önem teşkil etmektedir. Ayrıca gerçek zamanlı uygulamalar için yol göstermekte ve denetleyici
performansının önemini ortaya koymaktadır. Denetleyici tasarımının uygulanabilirliği hususunda da
gerekli parametre ayarlarını ön plana çıkarmaktadır.
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Özet
Teknolojik gelişmelerin artmasıyla beraber elektrik enerjisine duyulan ihtiyaç ve talep her geçen gün
artmaktadır. Yeni iletim hatlarının oluşturulmasındaki çevresel ve ekonomik zorluklar nedeniyle güç
sistemleri, en yüksek verimi elde edebilmek için kararlılık sınırlarına yakın bölgelerde çalışmaya
zorlanmaktadır. Bu nedenle, maksimum güç ve hat sonundaki en düşük gerilim seviyesi yani hattın
kritik değerlerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu çalışmada ise IEEE’nin 5 baralı sistemi seçilerek,
PowerWorld programı ile benzetim çalışması yapılmıştır. Yük baralarının sistemden çekeceği
maksimum güç değerleri, L indisi kullanılarak hesaplanmıştır. Hesaplanan değerlere göre sistemdeki en
kritik bara belirlenmiştir. Sistemi çökmeye götürecek maksimum güç değerleri belirlenip, bu noktadan
sonra sistemin çökmeye gideceği yönünde bir analiz yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: L İndisi, Gerilim Kararlılığı, Güç Sistemleri.
Analysis of Power System Voltage Stability with L Index
Abstract
With the technological developments, the need and demand for electrical energy are increasing day by
day. Due to the environmental and economic difficulties in the creating of new transmission lines, power
systems are forced to in regions close to the stability limits in order to achieve the highest efficiency.
Therefore, the maximum power and the lowest voltage level at the end of the line, namely the critical
values of the line should be known. In this study, the 5 bus system of the IEEE was chosen, and simulated
with the PowerWorld program. The load buses can draw maximum power values from the system are
calculated using by the L index. According to the values calculated, the most critical bus system is
determined. An analysis was made regarding that the maximum power values that would cause the
system collapse were determined and after this point the system would collapse.
Keywords: Voltage Stability, Power Systems, L Index.
1. GİRİŞ
Elektrik güç sistemlerinin en önemli problemlerinden biri tüketicilere güvenli ve kesintisiz enerjinin
temin edilmesidir. Elektrik enerjisine olan talebin her geçen gün artması, enerjinin uzun iletim hatları
boyunca taşınmasını gerekli kılmaktadır. Bu durum sonucunda bazı zorunluluklar ve bir takım
problemler meydana gelmektedir. Enerjinin uzun mesafeli taşınmasında karşılaşılan problemlerden bir
tanesi de gerilim kararsızlığıdır (Yalçın, 2007).
Güç sistemi kararlılığı, normal çalışma koşulları altında sistemin dengede kalması ve bozucu bir duruma
maruz kaldıktan sonra kabul edilebilir dengenin yeniden kazanılmasına imkan sağlayan özellik olarak
tanımlanabilir (Kundur, 1994). Güç sisteminin kararlılığını incelerken 3 ana konu göz önüne alınmalıdır.
Bunlar;
•

İletim hatları

•

Generatörler

•

Yükler (Senthilkumar, 2014).
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Bir güç sisteminin kararsızlığı farklı şekillerde meydana gelebilir ve çok çeşitli nedenlerden
etkilenebilir. Kararlılık problemlerinin analizinde, kararsızlığa neden olan temel nedenlerin saptanması
ve kararlı çalışmanın sürdürülmesine yönelik yöntemlerin oluşturulması, kararlılık durumlarının uygun
kategorilerle Şekil 1.1’deki gibi sınıflandırılmasıyla kolaylaştırılmıştır (IEEE ve CIGRE, 2004)

Şekil 1. Güç sistem kararlılığının sınıflandırılması.
Bu çalışmada L indisi ile gerilim kararlılığı konusu incelenmiştir. Güç sistemlerine sürekli olarak yeni
ve farklı özelliklerdeki yükler ve üretim birimleri eklenmektedir. Bunun sonucunda da güç sistemlerinin
çalışma şartlarını zorlaştırmaktadır. Gerilim kararsızlığının temel nedenlerinden biri enerji taşıma
hatlarının çalışma stresinin artmasıdır. Çalışma stresinin artmasının bir nedeni de ekonomik ve çevresel
kısıtlamalardan dolayı güç sistemine yeni hatların ilave edilememesidir. Bu durumda da mevcut hatların
daha kapasiteli ve kararlılık sınırlarına yakın bölgelerde çalışması gerekmektedir (Tosun, 2011).
Güç sistemindeki hat, generatör, bara, transformatör vb. gibi bir elemanın herhangi bir nedenden dolayı
devre dışı kalmasıyla, yükteki artış veya gerilim kontrolünün yetersiz kalışıyla gerilim düşümü
gerçekleşirse güç sistemi kararsız hale gelir. Gerilim kararsızlığı aşırı yüklü ya da yetersiz reaktif güce
sahip olan sistemlerde gerçekleşir (Van Cutsem ve Vournas, 1998). Güç sisteminde bulunan baralardan
talep edilen güç devamlı olarak değişmektedir. Yükün artışına bağlı olarak bara geriliminde düşmeler
meydana gelmektedir. Bu gerilimin belli bir seviyenin altına düşmemesi gerekmektedir. Bu değer
gerilimin kritik değeri yani sistemi kararsızlığa götürecek gerilim değeridir. (Glavic, 2003).
Güç sistemlerinde gerilim kararsızlığı durumu yaşanmaması için bir takım işlemler yapılmaktadır. Bu
işlemlerin başında; reaktif güç kompanzasyonu uygulamaları ile ihtiyaç fazlası reaktif güç talebinin
önlenmesi, şebekede gerilim ve reaktif güç kontrolü, koruma ve kontrol koordinasyonu, trafo kademe
değiştirici kontrolü olarak sıralanabilir (Solanki).
Literatürde çok çeşitli gerilim kararlılığı analiz yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemlerin bazılarında
kritik değerlere direkt olarak ulaşılmış, bazılarında ise kritik değerler yaklaşımsal olarak bulunmuştur.
Sürekli hal (statik) yöntemleri olarak yük akışı analizi, tekil değer analizi, Jakobian matrisin
determinantı, P-V eğrileri, Q-V eğrileri gibi yöntemler kullanılmaktadır. (Andiç, 2018).
Sistemin gerilim kararlılığını inceleyen ve gerilim çökmesi tahmininde kullanılan bir çok indis
mevcuttur. Bu indislerden bazıları; Hat kararlılıği indisi (LSI), Gerilim çökme tahmini indisi (VCPI),
Eşdeğer düğüm gerilim çökme indisi (ENVCI), Güç transfer kararlılığı indisi (PTSI), Hızlı gerilim
kararlılığı indisi (FVSI), Hat gerilim kararlılığı indisi (LVSI) ve L indis (LI)’dir.
Yapılan bu çalışmada ise IEEE 5 baralı sistem üzerinde gerilim kararlılığı analizi yapabilmek için L
indisi kullanılmıştır. Tüm yük baraları için L indis değeri hesaplanmıştır.
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2. MATERYAL VE METOD
Bir güç sistemindeki kararlılık durumu, gerilim kararlılığı indisleri ile incelenebilir. Bu çalışmada L
İndisi kullanılmıştır. İlk olarak (Kessel ve Glavitsch, 1986) tarafından önerilen L İndisi, (Huang ve Nair,
2001) tarafından dinamik hat arızaları üzerinde denenerek, indis 1 değerini aldığında hattın gerilim
çökmesi durumuna maruz kaldığı gözlemlenmiştir. L indisi 0<L<1 aralığında değer almaktadır. Burada
‘0’ yüksüz sistemi, ‘1’ değeri ise gerilim çökmesi durumunu göstermektedir. L İndisi matematiksel
eşitliğinin çıkarılması için 2 baralı bir sistemin tek hat şeması incelenir. Çeşitli devre çözüm metotları
ve denklem çözümleri ile L indisi formülü elde edilir.

Şekil 2. İki baralı bir güç sisteminin tek hat şeması.
2 baralı sistem için L İndisi formülü verilirse;
𝐿=

𝑆1∗

(1)

2
𝑌11 𝑉11

Burada,
• S1* = Kompleks güç
• Y11 = Admitans matrisinin bileşeni
• V11 = Yük barasının gerilim değeri

Formülasyon genel bir sistem için verilirse;
𝐿𝑗 = |𝑌

∗
𝑆𝑗+
2
𝑗𝑗+. 𝑉𝑗𝑗

|

(2)

Burada,
𝑆𝑗+ = 𝑆𝑗 + 𝑆𝑗𝑐𝑜𝑟𝑟

(3)

𝑍∗ 𝑆

𝑆𝑗𝑐𝑜𝑟𝑟 = ( ∑ 𝑍𝑗𝑖∗ 𝑉𝑖 ). 𝑉𝑗
𝑗𝑗

(4)

𝑖

i ∈ yükler
i≠j
𝑌𝑗𝑗+ =

1
𝑍𝑗𝑗

(5)
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Sjcorr kompleks gücü, diğer baraların j düğümünde L İndisine yaptığı katkıyı temsil eder.
Benzetimi yapılacak IEEE 5 baralı sistem için (2) numaralı denklem kullanılarak tüm yük baralarının
L İndis değeri hesaplanır. Yük arttırımı durumunda L İndis değeri değişeceğinden, her yük arttırımında
L İndis değeri tekrar hesaplanmalıdır.
2.1 IEEE 5 Baralı Sisteme L İndisi Uygulanması
Benzetim çalışması yapılacak olan güç sisteminde, 3 yük ve 2 generatör barası bulunmaktadır. Yük
baraları için L İndisi değerleri hesaplanmalıdır. 5 nolu yük barası için inceleme yapıldığı
varsayıldığında, öncelikle nominal yük değeri için bir L indis hesabı yapılmaktadır. Benzetim
çalışmasında kullanılan IEEE 5 baralı sistemin hat ve generatör parametreleri Tablo 2.1 ve Tablo 2.2’de
verilmiştir.
Tablo 1. IEEE 5 baralı sistemin hat değerleri.
Hat Empedansları
Baradan

Baraya

Hat
Resistansı
(pu)

Hat
Reaktansı
(pu)

Hat
Admitans
(pu)

1

2

0.02

0.06

0.030

1

3

0.08

0.24

0.025

2

3

0.06

0.25

0.020

2

4

0.06

0.18

0.020

2

5

0.04

0.12

0.015

3

4

0.01

0.03

0.010

4

5

0.08

0.24

0.025

Tablo 2. IEEE 5 baralı sistemin bara değerleri.
Bara Gerilimi

Generatör Güçleri

Bara
No

Genlik
(pu)

Faz Açısı
(pu)

Aktif Güç
(pu)

Reaktif Güç
(pu)

1

1.06

0

0

0

2

1

0

0.4

3

1

0

4

1

5

1

Yük Güçleri
Aktif Güç
(pu)

Reaktif Güç
(pu)

0.3

0.2

0.1

0

0

45

15

0

0

0

40

5

0

0

0

60

10

IEEE 5 baralı sistemin normal çalışma şartlarındaki çalışması PowerWorld programında modellenerek
Şekil 2.2’ de gösterilmiştir.
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Şekil 3. IEEE 5 baralı sistemin PowerWorld simülasyon programına uygulanması.
Sistemde güç faktörü sabit tutularak 50 MW’lık adımlar ile yük değeri arttırılmaktadır ve her bir adım
için yeni indis değeri tekrar hesaplanmaktadır. Eğer bu şekilde tüm yük baraları için aynı işlem
uygulanırsa Tablo 2.3’deki değerler elde edilecektir. Elde edilen değerler grafik olarak çizdirildiğinde Şekil
2.3’deki grafik elde edilmiştir.
Tablo 3. L İndis değerleri.
5. Baranın Yük
Değerleri (MVA)
60+j10
110+j18
160+j27
210+j35
260+j43
310+j52
353+j59
358+j60

L İndis Değerleri
L4
0,0216
0,0294
0,0380
0,0476
0,0596
0,0752
0,1003
0,1164

L3
0,0159
0,0159
0,0162
0,0165
0,0172
0,0178
0,0190
0,0198

L5
0,0848
0,1379
0,1981
0,2781
0,3676
0,5128
0,7864
1

Yük değeri arttırılan 5. barada L İndis değeri 358+j60 MVA gücünde 1’e ulaşmıştır. Yani bu değer 5.
Baradan çekilebilecek maksimum güç değerini ifade etmektedir. Bu güç o bara için kritik güç değeridir.
Bu değerden sonra sistem çökmeye gitmektedir. 3. ve 4. baranın L İndis değerleri incelendiğinde, 5.
baradaki yük artışının bu baralar için sorun teşkil etmediği görülmektedir.
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Şekil 4. L İndeksi değerlerinin grafiksel gösterimi.
3. SONUÇ
Örnek bir güç sistemi olan IEEE 5 baralı sistem üzerinde L İndisi ile gerilim çökmesi tahmini yapılmıştır.
5 numaralı barada yük artışı durumunda yük baralarının L İndis değerleri hesaplanmış ve 5. baradan
çekilebilecek maksimum güç değeri belirlenmiştir. Sistemin gerilim çökmesi durumuna maruz
kalmaması için L İndis değeri 1’e yaklaşmadan müdahalede bulunulmalıdır. Bu çalışma ile gerilim
çökmelerini engelleyebilmek adına, enerji sistemi işletmecilerine sisteme hangi güç değerinde müdahale
edilmesi gerektiği konusunda fikir vermektedir.
4. TARTIŞMA
Yapılan çalışmada gerilim kararlılığı analizi yapılırken L İndisine değinilmiştir. Literatürde gerilim
kararlılığı için pek çok indis bulunmaktadır. Bu indisler kullanılarak hangisinin daha net sonuçlar
verdiğinin kıyaslaması yapılabilir.
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Özet
Geçirimli beton, bünyesinde %15 ile %35 arasında sürekli boşluk barındıran ve birbirleriyle bağlantılı
bu makro boşluklar aracılığıyla hızlı su transferine olanak sağlayan özel bir beton türüdür (Nguyen vd.,
2014). Günümüzde hızlı kentleşme ve bitki tahribatı nedeniyle azalan geçirimli yüzey alanı nedeniyle
yağmur ve sel sularının tahliyesinde karşılaşılan güçlükler geçirimli betonları çok daha popüler hale
getirmiştir. Bu çalışmada, çimento türü ve dozajları birbirinden farklı 4 geçirimli beton karışımı
hazırlanmıştır. Hazırlanan beton karışımlarından 10x10 cm silindir ve 4x4x16cm prizma numuneler
elde edilmiştir. Elde edilen prizma numuneler üzerinde birim ağırlık, ultrases geçiş süresi, eğilme
dayanımı, basınç dayanımı ve aşınma deneyleri gerçekleştirilmiştir. Silindir numuneler üzerinde ise
hidrolik iletkenlik deneyleri yapılmıştır. Elde edilen deney sonuçlarında göre çimento türünün ve
miktarının geçirimli beton özellikleri üzerine etkileri irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Geçirimli beton, çimento türü, çimento dozajı, hidrolik iletkenlik, aşınma.

THE EFFECTS OF CEMENT TYPE AND DOSAGE ON THE PROPERTIES OF
PERVIOUS CONCRETE
Abstract
Pervious concrete is a special type of concrete thar it allows rapid water transfer with its continuous
porosity ranged from 15% to 35%. Nowadays, the difficulties encountered for the discharging of rain
water and loodwaters due to the diminishing pervios surface area originated from the rapid urbanization
and plant destruction has been made the pervious concrete more popular. In this experimental work, 4
different pervious concrete mixtures were prepared with different cement types and dosages. 10x10
cm cylinder and 4x4x16cm prism specimens were obtained from the prepared concrete mixtures. Unit
weight, ultrasound pulse velocity, flexural strength, compressive strength and abrasion tests were
performed on the 4x4x16cm prism specimens and also, hydraulic conductivity test were conducted on
the cylinder specimens. The effects of cement type and dosage on the properties of pervious concrete
were investigated.
Keywords: Pervious concrete, cement type, cement dosage, hydraulic conductivity, abrasion.

1. GİRİŞ
Artan nüfus, hızlı kentleşme ve yapılaşma nedeniyle doğal kaynakların tüketimi her geçen gün artmakta
ve bu tüketim nedeniyle meydana gelen sorunlar her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle, araştırmacılar
ve mühendisler bu sorunlara çözüm bulabilmek için değişik stratejiler geliştirmeye çalışmaktadırlar.
Geçirimli beton da bu sorunlardan biri olan, kentleşme ile azalan geçirimsiz yüzey alanı nedeniyle
toprağa iletilemeyen sel sularının hızlı tahliyesine ve toprak altı tabakaya ulaştırmaya imkân sağlayan
özel bir betondur (Anzecc, 2000). Geçirimli betonun araç lastiği ile kaplama arasında yağmur suları
nedeniyle meydana gelen sesi azaltma, yeraltı sularına karışması muhtemel kirleticileri kısmen tutma ve
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kentsel ısı adası etkilerini azalma gibi çeşitli çevresel faydaları nedeniyle son yıllarda daha popüler bir
malzeme olmuştur (ACI 522R-06, 2006; Neithalath vd., 2010; Tennis vd., 2004). Bu ekolojik faydaları
nedeniyle geçirimli betonlar günümüzde tali yollarda, otoparklarda, garaj yollarında, yürüyüş yollarında
ve kaldırımlarda kullanılmakta ve kullanımı her geçen gün artmaktadır (Nguyen vd., 2014). Geçirimli
betonların bütün bu avantajları ve sürdürülebilir bir malzeme olarak tanımlanması açık gözenek yapısına
bağlanmaktadır. Açık gözenek yapısı ise birbirleriyle bağlantılı boşlukları ve bu boşlukların makro
boyutta olmasına atfedilir. Geçirimli betonda istenilen boşluk dağılımı genellikle kesikli gradasyona
sahip iri agregalar kullanılması ve beton karışımında çok az ince agrega kullanılarak veya ince agrega
kullanılmayarak elde edilebilmektedir (Hesami vd., 2014).
Geçirimli betonda kullanılan bağlayıcı türü ve miktarı ile agrega türü, miktarı ve gradasyonu geçirimli
betonların özelliklerini etkileyen en önemli etmenlerdir. Yapılan bazı çalışmalarda çoğunlukla boşluk
boyutunu artırmak amacıyla geçirimli beton karışımlarında ince agrega miktarı olabildiğince az
tutulmuştur (Sonebi ve Bassuoni, 2013; Torres vd., 2015). Ayrıca, bazı çalışmalarda da ince agrega
içeriğinin geçirimli betonların donma-çözülme dayanıklılığını ve aşınma direncini artırdığı rapor
edilmiştir (Kevern vd., 2008;Wang vd., 2006; Bonicelli vd., 2015). Bu çalışmada ise diğer çalışmalardan
farklı olarak geçirimli betonda 3-4 mm arası tane boyutuna sahip agregalar tercih edilmiştir. Bununla
birlikte üretilen betonlarda farklı tür ve dozajda çimento kullanılarak agregaların etrafını saracak
çimento pastası özelliklerinin geçirimli betonlar üzerindeki etkileri araştırılmıştır.
2. MATERYAL VE METOD
2.1. Materyal
Eskişehir Çimento Fabrikası üretimi olan CEM I 42.5R ve CEM IV/B (P) 32.5 N çimentosu
kullanılmıştır. Bu çimentoya ait fabrikadan temin edilen özelikler Tablo 1’de verilmiştir. Geçirimli
beton üretiminde kalker kökenli kırma kumlar 3 mm ve 4 mm göz boyutlu eleklerden elenerek sadece
3-4 mm arası tane boyutuna sahip agregalar kullanılmıştır. Çalışmada, Eskişehir şebeke suyu
kullanılmıştır. Suyun sülfat içeriği 45 mg/lt, kalsiyum içeriği 57 mg/lt, magnezyum içeriği 83 mg/lt,
klorür içeriği 49 mg/lt, buharlaşma bakiyesi 438 mg/lt ve pH 6.75’tir.
Tablo 1. Deneyde kullanılan çimentoların özelikleri
CEM IV/B(P)
32.5 N

CEM I
42.5R

CEM IV/B
(P) 32.5 N

CEM I
42.5R

SiO2

%38.0

%19.2

Yoğun., g/cm3

2.87

3.09

Al2O3

%9.68

%4.56

Özg.Yüz., cm2/g

3590

4450

Fe2O3

%2.91

%3.09

Priz Baş., dk

190

163

CaO

%32.2

%62.9

Priz Bitiş, dk

270

228

MgO

%1.64

%1.88

Genleşme, mm

1

1

K2O

%1.14

%0.63

Na2O

%1.00

%0.31

7 gün

20.1

SO3

%2.06

%3.21

28 gün

38.1

Basınç Dayanımları, MPa
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52.1

2.2. Metot
Tablo 2’de verilen karışım oranları ile iki farklı dozajda iki farklı çimento kullanılarak beton karışımları
hazırlanmıştır. Su miktarı ise çimento şerbetinin agrega tanelerinin çevresini sarması için yeterli olacak
şekilde ve kalıba yerleşme sırasında çimento şerbetinin alt yüzeye toplanıp geçirimliliği önleyecek kadar
çok olmamasına dikkat edilerek karışımlara konulmuştur.
Tablo 2. Karışım oranları, kg.
CEM IV
CEM I
Çimento
200
300
200
300
Agrega
1285
1285
1285
1285
Hazırlanan karışımlardan Şekil 1’de görülen 10x10 cm boyutlarında silindir ve 4x4x16 cm
boyutlarında prizma numuneler alınmıştır. Bir gün sonra kalıptan çıkarılan numuneler kür havuzunda
standart kür ortamında bekletilmiştir.

Şekil 1. Üretilen numune türleri

Üretimden 28 gün sonra prizma numuneler üzerinde birim ağırlık, ultrases geçiş süresi, eğilme, basınç
ve aşınma deneyleri yapılmıştır. Silindir şeklindeki numunelerde ise hidrolik iletkenlik deneyleri
yapılmıştır. Yapılan deneyler sonucunda elde edilen geçirimli betonun birim ağırlığı, ultrases geçiş hızı,
eğilme ve basınç dayanımları, aşınma kayıpları ve geçirimlilik katsayıları hesaplanmıştır. Şekil 2’de
görüldüğü gibi 1.1 m uzunluğundaki boru içerisine silindir şeklindeki 10 cm yüksekliğinde numune
yerleştirilmiş ve üstü 1 m yüksekliğinde su ile doldurulmuş ve bu suyun boşalma süresi ölçülmüştür.
Birim alandan birim sürede geçen su miktarı belirlenmiştir.
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Şekil 2. Geçirimli beton üzerinde yapılan deneyler

3. İRDELEME
Dozajın ve çimento türünün geçirimli beton birim ağırlığına etkisi Şekil 3’te verilmiştir. Şekil 3
incelendiğinde birim ağırlık değerleri 1.4-1.8 kg/dm3 arasında değişmektedir. Geçirimli betonların birim
ağırlığı dozaj arttıkça % 6’ya ulaşan oranlarda artarken, katkılı çimento kullanılması durumunda % 15
azalmıştır. Beton bileşenleri içinde en yüksek yoğunluğa sahip olan çimento birim ağırlıkta artışa neden
olurken, çimento içerisinde katkı kullanılması durumunda yoğunluğu düştüğü için birim ağırlıkta düşüşe
neden olmuştur.

2
Birim Ağırlık, kg/dm3

CEM IV

CEM I

1,5
1
0,5
0
200

300
Dozaj, kg

Şekil 3. Çimento türünün ve dozajının türünün birim ağırlığa etkisi.

Geçirimli betonda çimento tür ve dozajına bağlı olarak ultrases geçiş hızlarında meydana gelen
değişimler Şekil 4’te gösterilmektedir. Şekil 4 incelendiğinde numunelerin ultrases geçiş hızları 1.8-2.9
km/sn arasında değişmektedir. Geçirimli betonun yapısında oldukça fazla boşluk olması ultrases geçiş
hızlarının düşmesine neden olmuştur. Dozaj artışı daha iyi bağlayıcılık sağladığı için ultrases geçiş
hızlarında % 37’ye ulaşan oranlarda artış görülmüştür. Katkılı çimento kullanılması durumunda ise
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Ultrases Geçiş Hızı, km/sn

çimentonun içerdiği puzolanik katkıların etkinlik faktörleri düşük olduğu için ultrases geçiş hızlarında
% 13’e ulaşan oranlarda kayıplara neden olmuştur.

3

2,5

CEM IV

CEM I

2
1,5
1

0,5
0
200

300

Dozaj, kg
Şekil 4. Çimento türünün ve dozajının ultrases geçiş hızına etkisi.

Bağlayıcı miktar ve türünün geçirimli betonların eğilme dayanımları üzerine etkisi Şekil 5’te verilmiştir.
Şekil 5 incelendiğinde geçirimli betonların eğilme dayanımları 0.33-0.66 MPa arasında değişmektedir.
Eğilme dayanımlarında yükleme yapılan kesitin önemi büyüktür. Geçirimli betonda elde edilen yapı,
hidrolik iletkenliğin sağlanması açısından boşluklu olması kesiti oldukça zayıflatmış ve eğilme
dayanımlarının düşük değerler almasına neden olmuştur. CEM I 42.5 türü çimento, CEM IV 32.5 türü
çimentoya göre daha ince olması nedeni ile daha yüksek dayanıma sahip olması agrega tanelerinin
aderansını arttırarak daha iyi bağlanmasını sağlamış ve eğilme dayanımının artmasına neden olmuştur

0,7

Eğilme Dayanımı, MPa

CEM IV
0,6

CEM I

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
200

300
Dozaj, kg

Şekil 5. Çimento türünün ve dozajının eğilme dayanımına etkisi.
Geçirimli beton numunelerin basınç dayanımı sonuçları Şekil 6’da verilmiştir. Şekil 6 incelendiğinde
numunelerin basınç dayanımları 8.96-19.73 MPa arasında değişmektedir. Geçirimli betonun boşluklu
yapısı beton basınç dayanımlarını olumsuz etkilemiştir. Dozajın artması basınç dayanımlarında % 34’e
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ulaşan oranlarda artışa neden olurken, daha düşük dayanımlı ve yüksek miktarda katkı içeren çimento
kullanıldığında basınç dayanımları % 47’ye ulaşan oranlarda azalmıştır.

Basınç Dayanımı, MPa

20
CEM IV
15

CEM I

10
5
0
200

300
Dozaj, kg

Şekil 6. Çimento türünün ve dozajının basınç dayanımına etkisi.
Çimento miktarının ve türünün geçirimli beton hidrolik iletkenliğine etkisi Şekil 7’de verilmiştir. Şekil
7 incelendiğinde geçirimlilik katsayıları 3.17-3.57 cm/sn arasında değişmektedir. Dozajın artması
geçirimliliği % 7’ye ulaşan oranlarda azaltırken, katkılı çimento kullanılması durumunda geçirimlilik
katsayısı % 8’e ulaşan oranlarda artmıştır. Dozajın artması taneler arası boşluğun daha fazla
doldurulmasına neden olduğundan boşluk oranını azalmıştır. CEM I 42.5 çimentosu CEM IV 32.5
çimentosuna göre daha ince olması boşlukları doldurmada etkili olmuş ve geçirimlilik katsayısının
düşmesine neden olmuştur.

Geçirimlilik Katsayısı, cm/sn

4
CEM IV

3,5

CEM I

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
200

300
Dozaj, kg

Şekil 7. Çimento türünün ve dozajının geçirimlilik katsayısına etkisi.
Geçirimli beton numunelerin aşınmaya karşı direnci Şekil 8’de verilmiştir. Şekil 8 incelendiğinde
aşınma kayıpları % 1.4-2.7 arasında değişmektedir. Katkısız çimento kullanılması durumunda dozaj
artışı aşınma kaybını % 7’ye ulaşan oranlarda azaltmıştır. Katkılı çimento kullanılması durumunda ise
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aşınma kaybı % 80’e ulaşan oranlarda artmıştır. Dayanımı düşük, katkılı çimento kullanımı agregaların
bağlanmasında yeterince etkili olamaması aşınma direncini oldukça olumsuz yönde etkilemiştir.

Aşınma Kaybı, %

4
3,5

CEM IV

CEM I

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
200

300
Dozaj, kg

Şekil 8. Çimento türünün ve dozajının aşınma direncine etkisi.
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Çimento türünün ve dozajının geçirimli beton özeliklerine etkisinin araştırıldığı bu çalışmada aşağıdaki
sonuçlara ulaşılmıştır:
•
•

•

Geçirimli beton uygulamalarında çimento miktarının artışı birim ağırlığı, ultrases geçiş hızını
ve basınç dayanımını arttırırken, geçirimlilik katsayısını ve aşınma kaybını azaltmıştır.
Geçirimli beton üretiminde katkısız ve daha ince dolayısı ile daha yüksek dayanımda çimento
kullanılması durumunda birim ağırlık, ultrases geçiş hızı, eğilme ve basınç dayanımı artarken,
geçirimlilik katsayısı ve aşınma kaybı azalmıştır.
Geçirimli betonların hidrolik iletkenliği incelendiğinde, elde edilen geçirimlilik katsayıları
aralığı Tablo 3’tende görüldüğü üzere 2000 mm/dk gibi oldukça yüksek düzeyde yağışı
geçirebilecek kapasitede olduğu belirlenmiştir.
Tablo 3. Geçirimli betonun geçirebileceği yağış kapasitesi.
Geçirimlilik katsayısı, cm/sn
Karşılayacağı yağış, mm/dk
4
2400
3.5
2100
3
1800

Dünyada kaydedilen en yüksek yağış miktarının 38 mm/dk olduğu dikkate alındığında elde edilen
geçirimli betonun sadece yağışı değil çevreden gelebilecek yüzeysel akışı da geçirebileceği herhangi bir
su birikintisine imkan vermeyeceği söylenebilir. Yapılan çalışma sonunda elde edilen yüksek hidrolik
iletkenlik değerleri, her ne kadar geçirimliliği düşürse de dozajın arttırılması, katkısız ve daha yüksek
dayanıma sahip çimentoların kullanılması yollar ve kaldırımlar için önemli olan aşınma direncinin ve
dayanımın arttırılması için önerilir. Ayrıca oluşabilecek çatlakların büyümesini ve dallanmasını
önlemek için lif kullanılması ve donma çözülme, sülfat etkisi gibi dayanıklılık faktörleri etkisinin
dikkate alınması daha sonraki çalışmalar için önerilir.
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Özet
Bir güç sisteminin kararlılığı, sistemin normal çalışma koşulları altında dengeli çalışma durumunda
kalması ve bir bozucu etki sonrasında eski durumuna geri dönebilme yeteneği olarak tanımlanabilir.
Güç sistemlerinde kararlılık, açısal kararlılık ve gerilim kararlılığı olarak sınıflandırılabilir. Güç,
enterkonnekte sistemin tamamıyla senkronize olarak çalışan bir senkron jeneratör tarafından üretilir.
Senkron jeneratörün şiddetli bir geçici arıza sonrasında senkronizmasını koruması beklenmektedir.
Jeneratörün senkronizmasını koruması ise bir açısal kararlılık türü olan geçici (transient) hal kararlılığı
olarak adlandırılır. Örnek bir güç sistemi olarak tek makinalı sonsuz baralı (SMIB) sistem tercih
edilmiştir. SMIB sistemin, büyük bir arıza sonrasındaki kararlılığı, eşit alan kriteri olarak adlandırılan
bir yöntem ile analiz edilmektedir. Eşit alan kriteri, salınım denkleminden elde edilmektedir. Salınım
denklemi doğrusal olmayan bir denklem olduğu için denklemin çözülmesinde nümerik yöntemler
kullanılmaktadır. Bu çalışmada, salınım denkleminin çözülmesinde Runge-Kutta nümerik analiz
yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışma neticesinde, farklı arıza temizleme süreleri için jeneratörün
senkronizmasını koruyup koruyamadığı yönünde bir analiz yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Güç Sistemleri, Geçici Hal Kararlılığı, Salınım Denklemi, Runge-Kutta Metot.
SOLVING OF THE SWING EQUATION WITH RUNGE-KUTTA METHOD FOR
TRANSIENT STABILITY ANALYSIS OF POWER SYSTEM

Abstract
The stability of a power system can be defined as the ability of the system to remain stable under normal
operating conditions and to return to its original state after a disturbing effect. It can be classified as
stability, angular stability and voltage stability in power systems. power is generated by synchronous
generators that operate in synchronism with the rest of the interconnected system. The synchronous
generator is expected to maintain its synchronization after a severe transient failure. Maintaining the
synchronism of the generator is called transient state stability, which is an angular stability type. As an
exemplary power system, a single machine infinite bar (SMIB) system is preferred. The stability of the
SMIB system after a major failure is analyzed by a method called equal field criterion. The equal field
criterion is obtained from the swing equation. Since the swing equation is a non-linear equation,
numerical methods are used to solve the equation. In this study, Runge-Kutta numerical analysis method
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was used to solve the swing equation. As a result of this study, an analysis was performed to determine
if the generator could maintain its synchronization for different fault clearance times.
Keywords: Power Systems, Transient Stability, Swing Equation, Runge-Kutta Method.

1. GİRİŞ
Güç sisteminin elektromekanik dinamik davranışı üzerindeki arızaların etkisini değerlendiren kararlılık
çalışmaları geçici hal ve sürekli hal kararlılık olmak üzere ikiye ayrılır. Geçici hal kararlılık, büyük
arızaya maruz kalan güç sisteminin senkronizasyonda kalma yeteneğidir.
Enterkonnekte bir sistem içerisinde senkron makineler mevcuttur. Örneğin senkron jeneratörler,
sistemin işletilmesi esnasında belirli bir hızda çalışma eğilimindedir. Normal işletme koşullarında,
küçük güç değişimlerinde senkronizasyon kuvvetleri, jeneratörü senkronizmada tutmaya çalışacaktır.
Ancak büyük bir yükün aniden devreden çıkması ya da devreye girmesi, hatlarda meydana gelen arızalar
gibi oluşan güç dengesizliklerinde, jeneratörün hızı artma ya da azalma eğilimi gösterecektir. Arıza
sonrasındaki jeneratördeki bu hız değişiminin, 3-5 saniye içerisinde sönümlenmesi gerekmektedir. Eğer
jeneratörün hızı belirlenen süre içerisinde kararlı hale geçmezse, jeneratör hızı senkronizmadan çıktı
şeklinde ifade edilmektedir. Jeneratör hızı, rotor açısının (δ), zamana göre değişimine bakılarak,
senkronizmasını koruyup koruyamayacağı yönünde analiz edilmektedir. Burada mühim olan kısım,
sistemde meydana gelen arızanın, kritik temizleme süresi olan tc’den daha kısa sürede temizlenmesidir.
Kritik temizleme süresi ise rotor açısının kritik değeri olan δc ile hesaplanmaktadır. δc’nin değeri, eşit
alan kriteri yönteminden elde edilmektedir. Eşit alan kriteri salınım denkleminden elde edilir. Salınım
denklemi doğrusal olmayan bir denklem olduğu için çözümünde nümerik yöntemler kullanılmaktadır.
Konuyla ilgili literatürdeki çalışmalara bakıldığında, (Padhi ve ark., 2014) çeşitli nümerik analizlerle
tek makinalı sistemin geçici hal karalılığını gerçekleştirmişlerdir. (Sharma, 2014) geçici hal karalılığını
sonsuz baralı tek makinalı sistemlerde analiz etmiştir. (Selwa ve ark., 2015) senkron jeneratörlerin rotor
açısı kararlılığını ele almışlardır ve çalışmalarında kesicilerle yapılan temizlenme zamanının, rotor açısı
üzerindeki etkisi incelenmiştir. (Wang ve ark., 2015) sonsuz baralı tek makinalı bir güç sisteminin
dinamik analizin gerçekleştirmişlerdir. (Namdev ve ark., 2017) güç sistemlerinin kararlılık analizini ateş
böceği algoritması kullanarak gerçekleştirmişlerdir. (Ogboh ve ark., 2018) 4. dereceden Runge-Kutta
yöntemi ile salınım denklemini incelemiştir ve diğer nümerik yöntemlerin sonuçları ile kıyaslamıştır.
Bu çalışmada ise analizin kolay yapılabilmesi amaçlı tek makinalı sonsuz baralı (SMIB) sistem ele
alınılmıştır ve bir örnek problem üzerinde sistemin dinamik analizi yapılmıştır. Runge-Kutta yöntemi
ile sistemin salınım denklemi çözülmüştür ve farklı arıza temizleme süreleri için rotor açısının zamana
göre değişimleri karşılaştırılmıştır. Kritik arıza temizleme süresinin, rotor açısı kararlılığı bakımından
ne denli önemli olduğu gösterilmiştir.
2. Salınım Denkleminin Çalışılması
Bir güç sistemindeki jeneratörlerin salınım denkleminin nümerik yöntemlerle çözülmesi ile sistemin
açısal kararlılığın sağlanıp sağlanmadığı yönünde analizler yapılmaktadır. Güç sisteminin enterkonnekte
bir sistem olmasından kaynaklı jeneratörün birinde meydana gelen senkronizma kaybı, sistemde yer alan
diğer senkron makinaların çalışmasını etkileyecektir.
2.1. Kararlılık
Güç sistemi kararlılığı, normal işletme koşullarında çalışan enterkonnekte sistemin, bozucu bir etki
sonrası, tekrar normal işletme koşullarına dönebilme yeteneğidir (Kundur ve ark., 2004). Güç sisteminde
kararlılık gerilim kararlılığı ve açısal kararlılık olmak üzere iki sınıfa ayrılmaktadır. Açısal kararlılık ise
küçük işaret kararlılığı ve geçici hal kararlılığından meydana gelmektedir. Bu çalışmada ise açısal
kararlılık türü olan geçici hal kararlılık ile ilgilenilmiştir.
2.2. Geçici Hal Kararlılığı
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Güç sisteminde büyük bir geçici bozucu etkiyle karşılaşıldığında sistemin senkronizmasını koruma
yeteneğidir. Sistemin salınım denklemi doğrusal olmadığı için nümerik analiz yöntemleri ile sistem
incelenir. Sistemin kararlı olup olmadığına senkron makinalara ait rotor açısının 𝛿, zamana göre
değişimine bakılarak karar verilir (Demirören ve Zeynelgil, 2004).
Şekil 1’de gösterildiği üzere türbinden elde edilen mekanik moment bir mil vasıtasıyla jeneratör miline
aktarılır ve jeneratörü döndürerek çıkışında elektrik enerjisi elde edilir. Jeneratörün mile uygulamış
olduğu moment ise mekanik moment ile zıt yönlüdür (Machowski ve ark., 2008). Sistemin kararlı hal
çalışmasında, elektriki moment ile mekanik moment birbirlerine eşittir. Sistemde meydana gelen bir
arıza sonrasında bu denge bozularak, hangi moment değeri daha büyük ise ona göre rotorun hızı artmaya
ya da azalmaya başlayacaktır.

Şekil 1. Mekanik ve elektriki momentlerin mile uygulanması (Chen ve ark., 2015).
Moment ile güç arasındaki ilişki Denklem 1’de gösterilmiştir.
𝑃𝑀 = 𝑇𝑀 𝜔

(1)

Denklem 1 ve Şekil 2’de;
𝑃𝑀 Mekanik güç, 𝑇𝑀 Mekanik moment, 𝑇𝑒 Elektriki moment, 𝜔 Açısal hızı temsil etmektedir.
2.3. Salınım Denklemi
Bir güç sisteminin kararlılık analizi, salınım denkleminin analizine bağlıdır. 𝑇𝑀 ve 𝑇𝑒 arasında meydana
gelen dengesizlik bir hızlandırma momenti (Ta) oluşturacaktır. Hızlandırma momentinin yönüne göre
rotorun hızı artacaktır (𝑇𝑀 > 𝑇𝑒 ) ya da azalacaktır (𝑇𝑀 < 𝑇𝑒 ), kısacası rotorun hızında bir değişim
olacaktır. Rotorun bir kütlesi olmasından kaynaklı, bu hız değişimine karşı koymak isteyecektir ki bu
meydana gelen eylemsizlik durumu Denklem 2’de açıklanmıştır.
𝑑2 𝜃

𝐽. 𝑑𝑡 2 = 𝑇𝑀 − 𝑇𝑒 = 𝑇𝑎

(2)

J rotor kütlesinin eylemsizlik momentidir. Bu değer rotorun kütlesine, hızına, çapına ve uzunluğuna
bağlı olarak değişmektedir. 𝜃 rotorun pozisyon açısıdır, bu değerin ikinci dereceden türevinin alınılması
ile açısal ivme elde edilmektedir.
𝜃 = 𝜔𝑠 . 𝑡 + 𝛿

(3)

Denklem 3’te rotorun pozisyon açısı (𝜃), senkron hızda dönen rotorun senkron hızının (𝜔𝑠 ) zamana
göre değişimi ve güç açısına (𝛿) bağlıdır. Denklem 2’de, Denklem 3’ün ikinci dereceden türevi yer
almaktadır.
𝑑2 𝜃
𝑑2 𝛿
=
(4)
𝑑𝑡 2
𝑑𝑡 2
Denklem 4’te ise rotorun açısal ivmesi elde edilmektedir. Açısal ivmesini Denklem 2’de yerine
yazdığımızda ise Denklem 5 elde edilir.
𝑑2 𝛿

𝐽. 𝑑𝑡 2 = 𝑇𝑀 − 𝑇𝑒 = 𝑇𝑎

(5)

Her iki tarafı 𝜔𝑠 ile çarptığımızda Denklem 6 elde edilir.
𝐽. 𝜔𝑠 .

𝑑2 𝛿
𝑑𝑡 2

= 𝑇𝑀 . 𝜔𝑠 − 𝑇𝑒 . 𝜔𝑠 = 𝑇𝑎 . 𝜔𝑠

(6)
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Denklem 1’de bahsedilen moment ile güç arasındaki ilişki Denklem 6’ya uygulanırsa Denklem 7 elde
edilir.
𝑑2 𝛿

𝐽. 𝜔𝑠 . 𝑑𝑡 2 = 𝑃𝑀 − 𝑃𝑒 = 𝑃𝑎

(7)

Denklem 7’de ana denklem güç cinsinden yazılmış olur. Eylemsiz sabiti olan H Denklem 8’de
belirtilmiştir.
1𝐽

𝐻 = 2 𝛿 𝜔𝑠 2

(8)

H jeneratörlerin eylemsizlik sabitidir. 0 ile 20 arasında bir değerdir. H değeri büyük olan santraller
salınıma uğramaları zordur ancak salınım yaptıkları takdirde kontrol edilmesi oldukça zordur. H değeri
büyüdükçe santralin açma süresi artmaktadır. H değeri küçük olan santraller ise hemen salınıma uğrarlar
ancak kolayca salınım sönümlenmektedir. H ifadesini Denklem 7’de yerine yazmaya çalışacak olursak
Denklem 9 elde edilir.
2𝐻 𝑑 2 𝛿
𝜔 𝑑𝑡 2

= 𝑃𝑀 − 𝑃𝑒 = 𝑃𝑎

(9)

Denklem 9’da H sabiti cinsinden salınım denklemi elde edilmiş olur. Sistemde meydana gelen arızanın
kritik temizleme süresinden (tc) önce temizlenmesi gerekmektedir.
2.4. Kritik Temizleme Süresi (tc)
Sistemde meydana gelen arızanın, sistem işleticisi tarafından müdahale edilerek temizlenmesi
gerekmektedir. Burada sistemde meydana gelen arızanın fark edilmesi, bildirilmesi ve müdahale
edilmesi süreçlerinde geçen süre oldukça önemlidir. Şekil 3’te t=0.1 sn’de bir arıza meydana
gelmektedir ve arıza t=0.6 sn’de temizlenmiştir. Genellikle arızalar hatlarda meydana gelmektedir ve
hatların kesici tarafından açılması, arızanın temizlendiği anlamına gelmektedir. Arıza temizleme süresi
0.5 sn’dir. Bu sistem için kritik arıza temizleme süresi tc1=0.8 sn’dir ve kritik temizleme süresinden önce
müdahale edilmiştir. Arızanın temizlenmesinden sonra Şekil 2’de görüldüğü gibi sistem başlangıç
koşullarına geri dönerek çalışmaya devam etmiştir ve kararlılığını korumuştur.

Şekil 2. Tc=0.8 sn için arızanın temizlenirse.

Şekil 3. Tc=0.3 sn için arızanın temizlenirse.

Şekil 3’teki sistem için ise kritik arıza temizleme süresi tc2=0.3 sn’dir. Bu sistemde de t=0.1 sn’de arıza
meydana gelmiştir ve 0.5 sn içerisinde t=0.6 sn sonunda arıza temizlenmiştir. Arızanın
temizlenmesinden sonra gerilim profili başlangıç durumuna geri dönse de aktif güç değeri düşmeye
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başlamıştır ve sistemdeki aktif güç ihtiyacını karşılamak amacıyla reaktif güç artmaktadır. Böyle bir
durumda arızanın müdahalesi için geç kalınmış ve belirli bir süre sonrasında sistem açma yapacaktır.
Bir sistemin kritik arıza temizleme süresi Denklem 10’dan hesaplanmaktadır.
2𝐻(𝛿𝐶 −𝛿0 )
𝜋.𝑓.𝑃𝑀

𝑡𝑐 = √

(10)

Denklem 10’da;
𝑡𝑐 Kritik arıza temizleme süresi, 𝐻 Eylemsizlik sabiti, 𝛿𝐶 Güç açısı, 𝛿0 Arıza öncesindeki güç açısı,
𝑓 Sistemin çalışma frekansı, 𝑃𝑀 Mekanik güç olarak ifade edilir. 𝛿𝐶 değeri eşit alan kriteri yönteminde
elde edilmektedir.
2.5. Eşit Alan Kriteri
Eşit alan kriteri yönteminde sistemin mekanik güç ile elektriki güç arasında ilişkisi incelenmektedir.
Denklem 11’de baralar arası aktarılan aktif güç formülü gösterilmektedir. Sistem arıza meydana
geldiğinde 𝑃𝑒 değeri oldukça düşmektedir. Çünkü arıza esnasında sistemin empedansı (Xi,j) artmaktadır.
𝑃𝑖,𝑗 =

𝑉𝑖 𝑉𝑗
𝑋𝑖𝑗

. 𝑠𝑖𝑛𝛿𝑖𝑗

(11)

Arıza esnasında 𝑃𝑒 < 𝑃𝑀 olduğu için rotorun hızı artmaya başlayacaktır. Rotorunun hızının artması,
enerji depolamak anlamına (kinetik enerji) gelmektedir. 𝛿𝐶 süresinde arıza temizlenmiştir ve bu
durumda 𝛿𝑚𝑎𝑥 ’a kadar 𝑃𝑒 > 𝑃𝑀 ’tür ve rotor yavaşlamaya başlayacaktır. Arıza esnasında depoladığı
enerjiyi rotorun amortisör sargılarında ısı enerjisi olarak harcayacaktır. Eğer ki bu ısı enerjisi olarak
harcanan enerji, depolanan enerjiyi karşılamıyor ise boş bir hat devreye alınarak harcama arttırılır. Eşit
alan kriterinde arıza esnasında depolanan enerji (A1 alanı) ile arıza temizlendikten sonra geri verilen
enerjinin (A2 alanı) eşit olması gerekmektedir (Şekil 4).

Şekil 4. Arıza esnası ve sonrasındaki alanların eşitliğinin gösterilmesi.
Eğer eşitlik sağlanamaz ise güç açısında 𝛿 bir osilasyon meydana gelecektir. Arıza temizlenmesi için
gereken kritik açı değeri (𝛿𝐶 ), A1 ve A2 alanlarının eşitlenmesinden hesaplanmaktadır Denklem 12 ve
13’te formülasyonu gösterilmiştir.
𝛿

𝛿

0

0

𝑃𝑀 (𝛿𝑐 − 𝛿0 ) − ∫𝛿 𝑐 𝑃2𝑚𝑎𝑥 . 𝑠𝑖𝑛𝛿. 𝑑𝛿 = ∫𝛿 𝑚𝑎𝑥 𝑃3𝑚𝑎𝑥 . 𝑠𝑖𝑛𝛿. 𝑑𝛿 − 𝑃𝑀 . (𝛿𝑚𝑎𝑥 − 𝛿𝑐 )
𝑐𝑜𝑠𝛿𝑐 =

𝑃𝑀 (𝛿𝑚𝑎𝑥 −𝛿0 )+𝑃3𝑚𝑎𝑥 .𝑐𝑜𝑠𝛿𝑚𝑎𝑥 −𝑃2𝑚𝑎𝑥 .𝑐𝑜𝑠𝛿0
𝑃3𝑚𝑎𝑥 −𝑃2𝑚𝑎𝑥

(12)
(13)

Denklem 12 ve 13’te 𝑃2𝑚𝑎𝑥 arıza esnasındaki maksimum elektriki güç değeridir, 𝑃3𝑚𝑎𝑥 ise arıza
sonrasındaki maksimum elektriki güç değeridir. Denklem 13’ten 𝛿𝑐 değeri hesaplanır ve tc değerinin
bulunmasını sağlar.
2.6. Runge Kutta Yöntemi
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Salınım denklemi doğrusal olmayan bir denklem olduğu için çözümünde nümerik yöntemler
kullanılmaktadır. Bu çalışmada ise 4. dereceden Runge-Kutta yöntemi kullanılmaktadır. 4. dereceden
Runge-Kutta yönteminin denklem hali Denklem 14’te gösterilmiştir (Karaboğa, 2015).
ℎ

𝑦1 = 𝑦0 + 6 (𝑘1 + 2𝑘2 + 2𝑘3 + 𝑘4 )

(14)

Runge-Kutta yöntemi adım adım ilerleme yöntemleri olarak değerlendirilmektedir. Denklem 14’te
𝑘1 , 𝑘2 , 𝑘3 ve 𝑘4 eğimleri temsil etmektedir. ℎ ise adım büyüklüğünü temsil etmektedir.
Salınım denkleminin Runge-Kutta yöntemiyle çözülmesinde yeni eşitlikler Denklem 15 ve 16’da
gösterilmiştir.
(1)

𝛿𝑖1 = 𝛿𝑖0 +

∆𝑡 𝑑𝛿𝑖
[ 𝑑𝑡
6

(2)

+2

𝑑𝛿𝑖

(1)

𝜔𝑖1 = 𝜔𝑖0 +

∆𝑡 𝑑𝜔𝑖
[ 𝑑𝑡
6

(3)

+2

𝑑𝑡
𝑑𝜔𝑖

𝑑𝑡

+

𝑑𝑡

(2)

+2

(4)

𝑑𝛿𝑖

𝑑𝛿𝑖

𝑑𝑡

(3)

+2

𝑑𝜔𝑖

𝑑𝑡

]

(15)

(4)

+

𝑑𝜔𝑖

𝑑𝑡

]

(16)

2.6. SMIB (Single Machine Infinity Bus) Sistemin Tanıtılması
Örnek bir sistem olarak analizinin kolay olması açısından, tek makinalı sonsuz baralı sistem tercih
edilmiştir (Şekil 5).

Şekil 5. Tek makinalı sonsuz baralı sistem.
Şekil 6’daki sistemde F noktasında bir kısa devre arızası oluşmaktadır. Kesiciler devreye girerek, alt
taraftaki iletim hattını açmıştır ve böylece arıza temizlenmektedir. Buradaki en önemli nokta, arızanın
temizlenme süresidir. Tablo 1’de sistemin verileri gösterilmektedir. Bu veriler doğrultusunda kritik
temizlenme süresi hesaplanmıştır ve farklı arıza temizleme süreleri için analiz yapılmıştır.
Tablo 1. Sistem verileri.

Tablo 1’de X1 arıza öncesindeki sistemin empedans değeridir, X2 arıza esnasındaki sistemin empedans
değeridir ve X3 ise arıza sonrasındaki sistemin empedans değeridir. Tc ise arızanın temizlenme süresidir.
Tf analiz ettiğimiz periyot süresidir. Dt ise Runge-Kutta yöntemindeki adım sayısı olarak hesaba katılan
örnekleme süresidir.
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2.6.1. SMIB (Single Machine Infinity Bus) Sistemin Kritik Değerlerinin Hesaplanması

δ0=26.388°
δmax=146.838°
δc = 98.83°
tc= 0.41 saniye

Şekil 6. Eşit Alan Kriteri.

2.7. SMIB (Single Machine Infinity Bus) Sistemin Salınım Analizi

Şekil 7. Arıza 0.3 sn içinde temizlenirse.

Şekil 8. Arıza 0.4 sn içinde temizlenirse.

Şekil 9. Arıza 0.5 sn içinde temizlenirse.
Sistemde meydana gelen arızanın kritik temizleme süresinden (0.41 sn) önce temizlenmesi
gerekmektedir. Şekil 9’da görüldüğü gibi kritik temizleme süresi aşılırsa güç açısı 𝛿 değeri artmaya
devam edecektir ve kararlılığını koruyamamış olacaktır.
3. SONUÇ
Elde edilen sonuçlara göre kritik temizleme süresi olan 0.41 saniye öncesinde arıza temizlenmelidir.
Aksi takdirde güç açısı 𝛿, ivmeli bir şekilde artacaktır bu durumda açı kararlılığı bozulacaktır. Bölüm
2.7’de görüldüğü üzere kritik temizleme süresinden önce arıza temizlendiğinde (Şekil 7-8) güç açısı
kararlılığını korumaktadır. Ancak kritik temizleme süresi aşıldığı takdirde ise güç açısı kararlılığını
koruyamamaktadır (Şekil 9). Salınım denkleminin Runge-Kutta yöntemi kullanılarak dinamik analizi
yapılmıştır ve kritik temizleme süresinin önümü görülmüştür.
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4. TARTIŞMA
Elde edilen sonuçlara göre sistemde meydana gelen arızalara müdahale edilmesinde geçen süre oldukça
önemlidir. Öncelikle arızanın fark edilmesi, bildirilmesi ve müdahale edilmesinde sistemden alınan
örnekleme süresinin kısa tutulmasının önemi görülmektedir. SCADA(Supervisory Control And Data
Acquisition) sistemlerinde, kontrol merkezine gelen ölçüm verileri 2-3 saniyede bir kezdir. Ancak
PMU(Phasor Measurement Unit) cihazları saniyede 30 kez sistemden ölçüm örneklemesi almaktadır.
PMU cihazlarının güç sistemlerinde neden kullanılması gerektiğine dair örnek teşkil etmektedir.
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ABSTRACT
The biodiversity of an area is composed of a wide variety of plant and animal species. The nature of the
species is based on their origin. Types are classified in natural and cultivated. Cultivated plants and their
distribution in an area is agrobiodiversity. The importance of agrobiodiversity is because it is one of the
biological and economic resources. The distribution of agrobiodiversity is conditioned by climatic
conditions, vertical zoning and economic issues of species. Local biodiversity assessments are of particular
importance from an ecological point of view and economic development. One case of assessment is this
study of local biodiversity in Albania. Albania is located on the western part of the Balkan Peninsula,
between 39 38’ and 42 39’ latitude and between 19 16’ and 21 4’ longitude. The eco zone – Korça is
situated on southeast Albania, on latitude 40º27’ at South of Kaltaj Mountain and Trebicka Mountain and
40º57’ at Nord to Kallamas (Prespa) and on longitude 20º19’’ at West Korbej Mountain (Zerec) and 20º54’
at East (Cerje).When planning vegetation evaluation in areas we based on information of data base and
collect informatin concerning: total plant cover and single species cover, phenological stage, climatic
conditon, altitude over level sea etc. The main objectives of the study were: to define the vegetation types
of the study area of Korça and the main associations and evaluation of relation between vegetation and
cultivated type plants based on the altitude over level sea. The plants of Korçe ecological zone are native.
These plants have been adopted to eco-climatic conditions and above sea level. There are considerable
changes from one micro zone to another. The agricultural zone is located near inhabited centers. The most
typical plants from the study 2006-2007 years, are: at a height of 800-1200m we see: Forest trees, Bunga
(Q. petreae) and Shrubs, Bush, Hawthorn (Cartagus), at a height of 1200-1900 m we see: Forest trees:
Beech (Fagus sylvatika), at a height above 1900 m Alpine zone (Dry Mountain). The height of cultivated
land goes to 700-1800 m. Vegetation types definite dusting the tabular method the Similarity Index of
Jaccard.
Key words: biodiversity, vegetation types, bio climate factors, ecosystem cultivation

INTRODUCTION
Europe’s biodiversity in its widest sense- from wild to cultivated species, with all their genetic
variability, and from little utilized to highly cultivated ecosystems- is mainly embedded in a complex
network of rural landscapes, fragmented by transport and urban infrastructures (EEA 1999). Eco
climatic sources are considerate decisive on cultivation plants, because they implicate plant
development, and in consequence its production. These sources have a relation with eco climate of
cultivated zone. The climate contents of an eco zone react in an interconnected way and influence by
each of other revealing compensation effects. Some from more important eco climatic indicators are:
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Precipitations, the kinds of temperature, air relative humidity, the wind and the other atmospheric
phenomena. The case by case study of bio climate factors on time and space gave sufficient information
for fruit agro ecosystem cultivation. Plant species have definite ecologic distinction. These one are
related with origin and biology. Ecology and climate determined the relationship between ecology and
cultivated zones. This is verified by the presence of wild species in those climate zones.
Environmental study
Albania is located on the western part of the Balkan Peninsula, between 39 38’ and 42 39’ latitude
and between 19 16’ and 21 4’ longitude. It is bordered by Greece in the East and South east, by
Macedonia in the East-Northeast and by Kosovo in the northeast, North and Northwest: Adriatic and
Joni and Seas from the west and southwest borders of the country. The country covers a surface of about
28.748 km². The coastal area is 7000 km2 or 25% of the national territory; the Mediterranean watershed
includes 28748 km2. Country’s protected area is app.162 529 ha which means 5.8% of the territory.
The country consists generally of high mountains, a narrow fertile plain and the Adriatic coast. The
coastline has a length of about 470 km. The longest distance North to South measures 340 km and the
greatest width East-West is about 150 km. The street of Otranto has a distance of only 72 km between
Albania and Italy at the peninsula of Karaburun. Albania is noted for it is broad altitudinal range (2,750
m), a feature that is accompanied by large differences in geology and landform. This high elevation
range is also accompanied by substantial vertical division of climate, hydrographical, pedologic (soil),
and vegetation features. Regarding to the Albanian’s geography it can be divided in: the North-Albanian
Alps, the Lower West, the Central Mountains Region and the Southeast part.
The eco zone – Korça is situated on southeast Albania, on latitude 40º27’ at South of Kaltaj Mountain
and Trebicka Mountain and 40º57’ at Nord to Kallamas (Prespa) and on longitude 20º19’’ at West
Korbej Mountain (Zerec) and 20º54’ at East (Cerje). By the level of sea side it begins with Moglica
micro zone on 785 m altitude and the biggest altitude is the top of Mali i Thatë (2516 m). The presence
of some plains as: Korça plain, Maliq plain and Devoll plain is very important. The other parts are hilly
and mountainous areas. The tipical study of zone were flat area Pojan altitude 850 m over sea and zona
of Mali i Thate altitude 2516 m over sea.
The general surface of eco zone – Korça is 175.212 ha = 6,1 % of whole Albania surface.
Mountainous relieve 59.7 % of Korça surface
Hilly relieve 22.8 % of Korça surface
Plain relieve 17.5 % of Korça surface
On Nord-South the plain relieve altitude is 35 km, on East-West it is 16 km.

MATERIAL AND METHODS
Evaluation of nature and cultivated plants based on same tecnicals method, one method based on
altitude over level sea. This method show adapted plants over environmental ecoclimatik of altitude
zone. In Korça Region, we used level 100 m over sea for tipical species, natural and cultivated plants.
For determination of plants used key and caracteristics of plants. The main objectivs of the study were:
to define the vegetation typs of the study area of Korça and the main associations and evaluation of
relation between vegetation and cultivated type plantes based on the altitude over level sea. In the
method adopted a landscape guided and surveyor sarts with analysis of remote sensing data. The size
of the plot has been chosen according to the minimal area concept and finaly standardized to 20x20 m
over 100 m altitude. The total and single species cover of plants was visually estimated.Clasification of
floristic data has been done using the tabular method (Braun Blanquet) and other computerized methods
based on statistical analysis to merge groups. Main discription for Vegetation: tress, high shrubs, low
shrubs, high herbs, low herbs, other on cover % for size analysis. Vegetation types definite dusing the
tabular method the Similarity Index of Jaccard.
A+B
--------- x 100 %
C
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A = actual coverage , in the ideal vegetation group, of species comon to both the considered sample and
the ideal vegetation group.
B= actual coverage, in the considered sample, of species common to both the consisered sample and the
ideal vegetation group.
C=sam of total cover of all species in both
RESULTS
Natural Vegetation. Altitude zonation of vegetation is, however, striking and three main vegetation
zones are distinguished. Forest richness. Although the forest has faced damages, it constitutes flora,
fauna and economic richness with considerable values. The native plant cover of the Korca area belongs
to the “thermofile sub-continental deciduous oak forest” type. Altitude zonation of vegetation is,
however, striking and three main vegetation zones are distinguished.
The zone extended to about 800-1200 m high bears a mixed deciduous-evergreen forest, dominated
by deciduous oak of the species Q. petreae, Quercus pubencens, Q. conferta, Q. cerris, and Q. farnetto.
Oak woods with Ostrya carpinifolia and Carpinus orientalis, which show a tendency to the mixed
deciduous and evergreen forests of the Ostryo-Carpinion orientalis (Pavlides, 1997) of the lower
elevations, are also included in this zone.
Common trees are also hornbeans (Carpinus betulus, and C. orientalis), Maple (Acer tataricum, acer
pseudoplatanus), Aspen (Populus tremula, populus alba, populus nigra), Betula pendula, Rosa (Rosa
canina, rosa gallica). In the limestone mounts, the species Pistacea lentiscus mainly occurs.
The trees of this zone have an average height of 6 m. Maximum height is 15 m. In the area around
the Lake but also on higher places with shallow, steep soils, formed mainly on limestones, broadleaf
evergreen plants of a maximum height 3.5 m grow. Most important species are: Buxus sempervirens
(Box tree), Juniperus foetidissima (Juniper), Quercus macedonica and Q. coccifera, etc.
In the zone 1300 – 1800 m, under lower temperatures and more ample orographic rainfall, the beech
forest (Fagus silvatica, fagus moesiaca) occurs. In the same zone, the fir-tree species Abis Alba, A.
hydridoqenus are found in a smaller proportion and Corylus avellana.
Higher than 1 800 m, a non-forested zone of alpine grasses extends. In this zone the following species
are dominant: Festuca, Trifolium, Lotus, Campanula, Gallium, Brachypodium, Lathyrus, Centaura
prespana (endemic species), etc.
Herbaceous vegetation in the wetland around the Lake includes species of Jungus, Typha, Trifolium
and the species Apium nodifolium, Miriophyllum spitacum, Potamogeton, Nuphar luteum and Nympea
Alba are growing under very wet conditions.
The cultivated vegetation
From the ecological point of view this coincides with the traditional or natural agro-ecosystem. The
advantage of this kind of agriculture is the future application of the system of ecological agriculture
(biological = unpolluted food). This constitutes the basis for agro-tourism development in that area. The
altitude of cultivated land is from 700-1800 m.
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Figure 1. Cover % of species for altitude. (Sources: Analysis Method (Similarity Index of Jaccard) of
area Korca, years 2006-2007)
Table 1. Same data of biodiversity in zone of Korca
Latine
Inglese
Triticum spp.
Wheat
Hordeum spp.
Barley
Avena spp.
Oat
Secale cereale.L
Rye
Zea mays L.
Maize
Fhaseolus spp.
Kidney bean
Pisum sativum L.
Garden peas
Cicer arietinum L.
Chick pea, gram
Brassica napus L.
Rape
Brassica campestris L.
Winter rape
Beta vulgaris L.
Sugarbeet
Nicotiana spp.
Tabacco
Solanum tuberosum L.
Potato
Allium cepa L.
Onion
Allium sativum L.
Garlic
Lycopersicum esculentum Mill.
Tomato
Citrullus lanatus Matsum.,
Watermelon
Cucumis melo L.
Melon
Brassica oleracea var.botrytis L.
Cauliflower
Tripholium spp.
Red clover
Daucus carota L.
Carrot
Medicago sativa L.
Lucerne,Alfalfa
Prunus sp.
Plum
Qerasus sp.
Cherry
Malus sp.
Apple
Pirus comunis sp.
Pear
Qastanea sativa
Horse chestnut
Vitis vinifera sp.
Grapes
Sources: Monitoring of area Korca, years 2006-2007

The cultivated in this area characterized from:
Fruit trees: Malus sp., Prunus sp., vitis. sp., etc.
Herbal vegetation: Triticum sp., Hordeum sp., Zea mays, Medicago sativa, Phaseolus vulgaris, Beta
vulgaris, and the greens.
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Arable soils, are situated in the brown soils generally, and partly in the meadow and alluvial soils.
The most suitable agricultural cultures are fruit bearing and partly the vineyards.
CONCLUSIONS
The tabular method is an alternate rearrangement of sample plots and plant species. For each defined
group of samples, corresponding to a given vegetation type, a statistical ideal vegetation group, defined
by the simple average cover of each species. The study shows a correlation between altitude and typical
species on area of Korça. The nature plants have change on limit from 400 to 500 m altitude. The
cultivated plants have change on limit from 300 to 400 m altitude. The height of cultivated land goes to
700-1800 m the cultivated plants of this zone are characterized by: Fruit trees: Apple-tree (Malus
domestica), Pear-tree (Pyrus comunis), Cherry-tree (Qerasus avium), Plum tree (Prunus sp), Vine plant
(Vitis vinifera) etc. Herbal plants: Wheat (triticum sp), Barley (Hordeum vulgare), Corn (Zea mays),
Lucerne (Medicago sativa), White bean (Phaseolus vulgaris), Sugar-beet (Beta vulgaris) and garden.
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Özet
Bu makalede, iki alanlı termik enterkonnekte bir güç sistemindeki yük-frekans kontrolünün oransalintegral (PI) denetleyici ile gerçekleştirilmesi incelenmiştir. PI denetleyici parametrelerinin en uygun
değerlerinin belirlenmesi için etkin bir optimizasyon yöntemi olan simbiyotik organizmalar arama
algoritması (SOAA) önerilmiştir. Algoritma Matlab/M-file ortamında kodlanmış, güç sistemi modeli de
Matlab/Simulink ortamında oluşturulmuştur. SOAA tabanlı PI denetleyici kullanılarak sistem
frekansındaki salınım ve bozulmalar azaltılmaya çalışılmıştır. Optimizasyon sürecinde amaç fonksiyonu
olarak ITAE kriteri kullanılmıştır. Önerilen SOAA’nın etkinliğini test etmek için elde edilen sonuçlar
benzer güç sistemi modeli için önceden ortaya konmuş Bakteriyel Besin Arama Optimizasyonu
(BBAOA), Parçacık Sürüsü Optimizasyonu (PSO), Genetik Algoritma (GA) ve Hibrit BBAOA ve PSO
(hBBAOA-PSO) yöntemleri ile aynı koşullarda karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalı benzetim
sonuçlarından önerilen yöntem ile denetimi sağlanan enterkonnekte güç sisteminin dinamik cevabının
yerleşme zamanı, aşım miktarı gibi performans kriterleri bakımından literatürdeki diğer çalışmalardan
daha iyi olduğu anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İki alanlı termik güç sistemi, yük-frekans kontrolü, PI denetleyici, simbiyotik
organizmalar arama algoritması
APPLICATION OF SYMBIOTIC ORGANISMS SEARCH ALGORITHM TO LOAD
FREQUECY CONTROL FOR TWO-AREA THERMAL POWER SYSTEM
Abstract
In this paper, load-frequency control of a two area thermal interconnected power system by a
proportional-integral (PI) controller is analyzed. To determine optimal values of the PI controller
parameters,symbiotic organism search (SOS) algorithm has been proposed as an effective optimization
method. The algorithm is coded in Matlab/M-File environment and the model of the studied power
system is established in Matlab/Simulink. Using SOS tuned PI controller, it is tried to reduce system
frequency oscillations and distortions. ITAE criterion was used as the objective function during
optimization. To test the performance of SOS, results obtained are compared to bacteria foraging
optimization algorithm (BFOA), particle swarm optimization (PSO), genetic algorithm (GA) and hybrid
BFOA and PSO (hBFOA-PSO) algorithm based results for similar power system model under identical
conditions. It is found from the comparative simulation results that the dynamic response of
interconnected power system controlled by the proposed method has better than other studies in
literature in terms of performance criteria such as settling time and overshoot.
Key Words: Two-area thermal interconnected power system, load-frequency control, PI controller,
symbiotic organism search algorithm
1. GİRİŞ
Bir bölgenin veya bir ülkenin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere o yerin bütün elektrik
santralleri, trafo merkezleri ve aboneleri arasında kurulmuş olan sisteme enterkonnekte sistem
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denir.Enterkonnekte güç sistemin kontrol edilmesinin amacı, güç sistemini optimum çalışma
durumunda tutmaktır.Bütün enerji üretim merkezleri sisteme ve birbirine senkronize bir şekilde bağlıdır.
Bundan dolayı her bir sistem aynı frekansa sahiptir.Güç sistemlerinde, güç kalitesini belirleyen en
önemli iki parametre frekans ve gerilimdir. Güç sistemlerinin kararlı bir şekilde çalışabilmesi için
uluslararası sınırla içinde (UCTE için 49,2-50,8 Hz) daha önceden belirlenmiş sabit frekans değerinde
(Türkiye için 50 Hz) ve üretilen ile tüketilen güç dengesinin sağlanmış olması gerekmektedir [1].Bir
güç sisteminin kararlı çalışabilmesi için frekans sabit kalmalıdır.Güç sisteminin sabit frekansta
çalışabilmesi ise güç dengesiyle mümkün olur.Frekansı etkileyen en önemli parametre ise aktif
güçtür.Üretilen güç ile tüketilen güç arasında üretilen enerji fazla ise frekans artacak, tüketilen enerji
fazla ise frekans değeri azalacaktır [2].Buna bağlı olarak frekans ile aktif güç arasında doğrudan bir ilikli
olduğu söylenebilir.Güç dengesini sağlayabilmek için frekans kontrolüne ihtiyaç vardır.
İki veya daha fazla enterkonnekte güç sistemlerinde sistem frekansında meydana gelen değişimlerin
kontrol edilmesi ve bağlantı hatlarındaki yüklenmelerin çizgilendirilmiş değerler içinde kalacak şekilde
generatörlerin aktif güç çıkışlarının ayarlanması yük frekans kontrolü (YFK) veya otomatik üretim
kontrolü (OÜK) olarak adlandırılır [3]. YFK’nin amacı bu değişkenlerin negatif etkilerini ortadan
kaldırmaktır.YFK iki tane de göreve sahiptir.Birinci görevi frekansı belirli bir nominal değere ayarlamak
ve generatörlerin aktif gücünü değiştirerek istenen değerlerde, kontrol alanları arasında güç alışverişini
sağlamaktır.İkinci görevi ise çalışma maliyetlerini minimum yapmak için üretimdeki gerekli değişimi
birimler arasında paylaştırmaktır [4].YFK ile sistemin gerilim ve frekansı ayarlanmış olur.Böylelikle
sistemin güç kalitesi artmış olur.Güç sistemlerinde YFK için yaygın kontrolör olarak PI ya da PID
denetleyiciler kullanılır. En uygun PI parametrelerinin belirlenmesi için birçok çalışma vardır. Her geçen
gün optimizasyon yöntemleri geliştirilmektedir. Örneğin makalede kullandığımız optimizasyonlar şu
şekildedir; 1975’te GA, biyolojik süreci modelleyerek fonksiyonu optimize eden evrimalgoritmaları
modeller, 1995’te sunulan PSO algoritması, kuşların sürü davranışını modeller [5], 2002’de BBAOA,
bir bakterinin en düşük enerji ile besin arama işlemini modeller [6], 2013’te hBBAOA-PSO algoritması,
hibrit olarak bir bakterinin en düşük enerji ile besin arama ve kuşların sürü davranışını modeller, 2014’te
ise SOAA, yaşamlarını sürdürmek ve çoğalmak için ekosistemdeki organizmalar tarafından benimsenen
simbiyotik etkileşim stratejilerini taklit etmesini modeller.
Bu çalışmada iki alanlı termal bir güç sisteminde frekansı kontrol eden PI denetleyici parametrelerinin
(Kpve KI) en uygun değerlerinin belirlenmesi için etkin ve yeni bir optimizasyon yöntemi olan SOAA
algoritması önerilmiştir. SOAA ile elde edilen PI denetleyici kazançları SOAA, GA, PSO, BBAOA,
hBBAOA-PSO ile belirlenmiş ve performansları karşılaştırılmıştır. SOAA ile elde edilen sistem
cevaplarına bakıldığında diğer optimizasyon tekniklerine göre daha iyi sonuçlar alındığı görülmüştür.
2.GÜÇ SİSTEM MODELİ
İki veya daha fazla kontrol bölgesine sahip güç sistemlerinde, YFK generatör ünitelerinden istenile aktif
güç çıkışlarının sağlanması yolu ile frekans kontrolüne yardımcı olduğu gibi, bölgeler arasındaki güç
alışverişinin arzu edilen değerler arasında tutulmasını sağlar[7]. YFK’de sürekli değişen system yüküne
üretilen gücün adepte edilmesi gerekir.Bu adapte işlemine de hız regülasyonu adı verilir.Enterkonnekte
güç sistemlerinde YFK, birincil (primer) frekans kontrolü (BFK), ikincil (sekonder) frekans kontrolü
(İFK) ve üçüncül (tersiyer) frekans kontrolü (ÜFK) olmak üzere üçe ayrılır. BFK, elektrik enerjisinin
eşit olmaması durumunda, yani güç dengesinin bozulması sırasında frekanstaki değişme ve sapmaları
kabul edilebilir belli sınırlar içinde tutmasıyla frekansın kararlılığı sağlanır. İFK, BFK’da kontrol altına
alınan sorunları, yani kalıcı durum hatasının optimum seviyeye getirildiği kontrol işlemidir. Genel
olarak BFK probleme acil ve geçici bir müdahele iken, İFK tam anlamıyla bir müdehaledir denebilir.
ÜFK ise başka frekans bozulması durumunda yeterli İFK rezervine sahip olabilmek için generatörlerin
güçlerini arttırıp/azaltarak veya kontrollü yük atarak yapılan kontrol aşamasıdır. Şekil 1‘de iki alanlı
termik bir güç sisteminin blok diyagram modeli gösterilmektedir. Blok diyagramdaki kullanılan sembol
ve kısaltmalar Tablo 1’de verilmiştir.Alan kontrol hatası (AKH), frekans ve bağlantı hattının güç
değişimi ile belirlenmiş bir kontrol işaretidir. Birinci alan ve ikinci alan için AKH (1) ve (2) no’lu
denklemlerle,B1ve B2 bölgelerin frekans yönelim faktörü ise ve (3) ve (4) no’lu denklemlerle ifade
edilirler.Birimi p.u.MW/Hz’dir.
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AKH1 = ΔP𝑡𝑖𝑒 + B1. Δ𝑓

(1)

AKH2 = ΔP𝑡𝑖𝑒 + B2. Δ𝑓

(2)

B1 =

1
+ D1
R1

(3)

B2 =

1
+ D2
R2

(4)
Tablo 1: Kullanılan Sembol ve Kısaltmalar

R: Hız regülasyonu(Hz/MW)
∆PL: Yük artışı(MW)
D: Yük Sönüm Sabiti(MW/Hz)
TT: Buhar türbini için türbin zaman sabiti(sn)
Tg: Buhar türbini için hız regülatörü zaman sabiti(sn)
T12: Hattın senkronize edici momentkatsayısı
∆fi: i. Bölgedeki frekans değişimi(Hz)
Kpi: i.bölgedeki generatörün transferfonksiyonukazancı (Hz/MW)
Tpi :i.bölgedeki generatörün zaman sabiti (sn)
ACE:Alan Kontrol Hatası
Kİ:İntegral sabiti
KP:Oransal sabit
B1 ve B2: 1. ve 2.bölgenin frekans yönelim faktörü
Ui(t): Kontrolvektörü
Kp,i: i.bölge için oransalkazanç
Ki,i: i.bölge için integralkazancı
∆PTIEi:i.bölgeiçinbağlantıhattıyükakışdeğişimi(MW)
Sistemdeki ΔPL’lik bir güç değişimi sonucunda frekans sapması denklemi ve güç değişim denklemi (5)
ve (6) no’lu denklemlerle ifade edilirler.
Δ𝑓 =

−ΔPL1
1
1
+
+𝐷1 +𝐷2
𝐑𝟏 𝐑𝟐

(5)

1

Δ𝑃𝑡𝑖𝑒 =

−ΔPL1 (𝐑 +𝐷1 )

𝟐
1
1
+ +𝐷1 +𝐷2
𝐑𝟏 𝐑𝟐

(6)

Şekil 2’deki sistem modelindeki her bir bloğun transfer fonksiyonu aşağıdaki gibidir.
Regülatör=Governor
veTürbin=Turbine transfer fonksiyonu (7) ve (8) no’lu denklemlerde verilmiştir:
1
Gg1 (s) = Gg 2 (s) =
GT1 (s) = GT2 (s) =

1+sTG
1
1+sTT

(8)

Bağlantı hattı ve Güç sistemi transfer fonksiyonu (9) ve (10) no’lu denklemlerde verilmiştir:
T
GTI (s) = s12
Gps1 (s) = Gps2 (s) =

(7)

Kg

(9)
(10)

1+sTG
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Şekil 1.İki Alanlı Termik Güç Sistemi
3. PI KONTROLÖR
YFK sisteminin iyi bir şekilde tasarlanması, AKH yaklaşımlarının sıfıra inmesini gerektirir. Bunun
içinde bir denetleyiciye ihtiyaç vardır. PI endüstride yaygın olarak kullanılan geri beslemeli basit ve
kararlı bir kontrol yöntemidir. Kontrolörün ve sistemin genel yapısı Şekil 2’de gösterilmektedir. PI
kontrolör ilgili güç sisteminin dinamik davranışını incelemek için kullanılır. PI denetleyicinin oransal
ve integral kazancı olmak üzere sistem üzerinde iki tane etkisi vardır. Oransal kazanaç, kontrolcü
çıkışına hatanın belirli bir ‘kazanç’ değeri ile çarpımı kadar etki gösterir. Integral kazanç, kontrolcü
çıktısında kontrol işlemi başladığı andan etkinin hesaplandığı ana kadar geçen tüm anlardaki hatanın
toplamına orantılı olarak etkisini gösterir. Kontrol edilecek sistemin çıkışı ile PI kontrolörün girişi olan
referans değerin farkı hata (e) olarak hesaplanır. Hata değeri KP parametresiyle, hatanın integrali KI
parametresiyle çarpılarak elde edilen değerlerin toplamı sisteme giriş olarak uygulanır. Sistemin çıkışı
tekrar referans değer ile karşılaştırılarak yeni bir hata değeri hesaplanır ve kontrolörün üreteceği yeni
çıkış sisteme giriş olarak uygulanır ve hata sıfır olana kadar tekrarlanmaktadır. Kontrolörlere hata
girişleri, (11) ve (12) no’lu denklemlerde verilen ilgili alan kontrol hatalarıdır (AKH).PI denetleyicinin
etkin çalışması için, farklı alanların AKH’ları bir giriş olarak kabul edilir ve kontrol edilen çıktı iki alan
içinde (13) ve (14) no’lu denklemlerde tanımlanır. Bu makalede, her iki alandaki kontrolörlerinde aynı
olduğu kabul edilmiştir ve dolayısıyla parametrelerde birbirine eşit olur. (KP=KP1 =KP2 ve Ki=Ki1 =Ki2 )
e1 (t) = AKH1 = B1 . Δ𝑓1 + ΔPtie
(11)
e2 (t) = AKH2 = B2 . Δ𝑓2 + ΔPtie
(12)
u1 = K 𝑃1 . AKH1 + K I1 ∫ AKH1
(13)
u2 = K 𝑃2 . AKH2 + K I2 ∫ AKH2
(14)
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Şekil 2. PI Kontrolörün genel yapısı
4. AMAÇ FONKSİYONU
BBAOA, PSO, GA ve hBBAOA-PSO, SOAA gibi optimizasyon teknikleri belirlenen optimizasyon
problemini minimize etmek için gereken parametreleri bulurlar.Bu yüzden PI kontrolör
parametrelerinin optimizasyonu için bir fonksiyon tanımlamak gerekir. Tanımlanan bu fonksiyona
“amaç fonksiyonu” denir.Genel olarak literatürde kontrol tasarımında göz önünde bulundurulan dört tür
amaç fonksiyonu vardır. Bu çalışmada önerilmiş zaman ağırlıklı mutlak hatanın integrali (Integral Timeweighted Absolute Error (ITAE)) kullanışmıştır. Fonksiyonlar, zaman ile meydana gelen hatanın
büyüklüğünü verir. Optimizasyon probleminde bu fonksiyonun minimize edilmesi ise, PI kontrolör
parametrelerinin en az hatayı verecek şekilde ayarlanması demektir.ITAEenterkonnekte güç sisteminin
dinamik cevabının yerleşme zamanı, aşım miktarı gibi performans kriterlerini en aza indirmeyi amaçlar.
Bu çalışmada (15) no’lu denklemde verilen amaç fonksiyonu kullanılmıştır.
𝑡

𝑓 (ITAE) = 𝐽1 = ∫0 𝑠𝑖𝑚( | Δ𝑓1 | + | Δ𝑓2 | + |ΔPtie |). 𝑡. 𝑑𝑡

(15)

5. SİMBİYOTİK ORGANİZMALAR ARAMA ALGORİTMASI (SOAA)
SOAA, 2014 yılında Cheng ve Prayoga tarafından geliştirilen bir tekniğidir. Popülasyon tabanlı,
doğadan ilham alan, arama işlemini ekosistem adı verilen rasgele oluşturulan başlangıç popülasyonu ile
başlayan, stokastik bir optimizasyon tekniğidir. Ekosistemdeki her bir çözüme organizma denir. Canlılar
hayatta kalmak için diğer türlere duyulan güvenden dolayı ekosistemde nadiren hayatta kalmaktadırlar.
Farklı türler arasındaki bu güven ilişkisine ‘simbiyoz’ denir. SOAA bir organizmanın ekosistemde
hayatta kalmak için benimsediği simbiyotik ilişkiden esinlenerek geliştirilmiştir. Bu ilişkiler sırayla
mutualizm, kommensalizm, ve parazitizmdir [8]. Her bir faz organizmanın hareketine ve başka bir
organizmanın yerine geçip geçmeyeceğine karar verir [9]. Mutualizm fazı; iki farklı türün karşılıklı yarar
sağladıkları simbiyotik ilişkiyi gösterir. Kommensalizm fazı; iki organizmadan birinin yarar gördüğü
diğerinin ise olumlu olumsuz etkilenmediği simbiyotik ilişkiyi gösterir. Parazitizm fazı ise; iki
organizmadan birinin zarar diğerinin yarar gördüğü simbiyotik ilişkiyi gösterir. Tüm fazların
tamamlanmasıyla ilk iterasyon tamamlanmış olur ve belirtilen sonlandırma değerine ulaşıncaya kadar
sıradaki iterasyonu almaya devam eder. [10]’de SOAA’ya ait genel blok diyagramı gösterilmiştir.
6. BENZETİM SONUÇLARI
Önerilen SOAA ve benzer güç sistemi modeli için PSO, GA, BBAOA, hBBAOA-PSO-ITAE ve
hBBAOA-PSO-J yöntemlerinin optimize edilmiş PI kontrolör parametreleri Tablo 2’de verilmiştir. Bu
değerleri kullanarak Şekil 3, Şekil 4, Şekil 5 ve Şekil 6 optimizasyon sonuçları elde edilmiştir.

SOAA

PSO

Kp=-0.2328
Ki=0.5

Kp=-0.3597
Ki=0.4756

Tablo 2. Kontrolör Parametreleri
hBBAOA-PSOGA
BBAOA
ITAE
Kp=-0.2346
Kp=-0.4207
Kp=-0.3317
Ki=0.2662
Ki=0.2795
Ki=0.4741
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hBBAOA-PSOJ
Kp=-0.4383
Ki=0.3349

1. Durum; 1. alanda kademeli yük ve frekans değişimi: Sistemde t=0 s’de sadece 1. alanda %10’luk
bir yükte Tablo 2’deki değerler kullanılarak elde edilen 1. alandaki frekans değişiminin( Δ𝑓1 )dinamik
cevaplarıŞekil 3’teki gibidir.

Şekil 3.%10 yükteki 1. Alan ile 1. Alanın Frekans Değişimi
Sistemde t=0 s’de sadece 1. alanda %10’luk bir yükte Tablo 2’deki değerler kullanılarak elde edilen 2.
alandaki frekans değişiminin( Δ𝑓2 )dinamik cevaplarıŞekil 4’teki gibidir.

Şekil 4.%10 yükteki 1. Alan ile 2. Alanın Frekans Değişimi
Sistemde t=0 s’de sadece 1. alanda %10’luk bir yükte Tablo 2’deki değerler kullanılarak elde edilen
yük akış değişiminin ( Δ𝑃𝑡𝑖𝑒 )dinamik cevapları Şekil 5’teki gibidir.

Şekil 5.%10 yükteki 1. Alan ile Yük Akış Değişimi
2.Durum; Her iki alanda da kademeli frekans değişimi; Sistemde t=0 s’de sadece 1. alanda %10’luk,
2. alanda %20’lük yükte Tablo 2’deki değerler kullanılarak elde edilen 1. alandaki frekans
değişiminin( Δ𝑓1 )dinamik cevapları Şekil 6’daki gibidir.
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Şekil 6.%10 yükteki 2. Alan ile Frekans Değişimi
7. SONUÇ
Bu çalışmada iki alanlı termik enterkonnekte bir güç sisteminin güç sistemindeki yük frekans kontrolü
(YFK) PI kontrolör kullanılarak incelenmiştir. İncelenen bu system SOAA optimizasyon yöntemi
kullanılarak Matlab/M-file ortamında kodlanmış ve Matlab/Simulink ortamında da güç sistem modeli
oluşturulmuştur. Oluşturulan güç sistemine PSO, GA, BBAOA, hBBAOA-PSO-ITAE ve hBBAOAPSO-J optimizasyon yöntemlerindeki elde edilen parametreler uygulanarak SOAA’da elde edilen
parametreler ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda SOAA’da elde edilen parametreler system
frekansındaki salınım ve bozulmaları daha aza düşürmüştür. SOAA’da system dinamik cevabının
yerleşme zamanı, aşım miktarı gibi performans kriterleri bakımından diğer optimizasyon yöntemlerine
kıyasla daha iyi olduğu görülmüştür.
Kullanılan Parametreler: PR=2000 MW, PL=1000 MW, f= 60 Hz, B1=B2= 0.425 pu.MW/Hz,
R1=R2=2.4 Hz/pu., TG1= TG2= 0.03 s, TT1=TT2= 0.3 s, KPS1=KPS2= 120 Hz/pu.MW,TPS1= TPS2= 20 s;
T12= 0.545 pu.
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Özet
Güç sistemlerinde gerilim kararlılığını etkileyen birçok durum bulunmaktadır. Bunlardan biriside lineer
olmayan yük modellerinin bara gerilim-maksimum yüklenme parametresi ve profili üzerindeki
etkileridir. Bu çalışmada lineer olmayan yük modellerinin güç sistemleri üzerinde oluştuğu etkiler bara
kritik çalışma noktasının durumu için incelenmiştir. 5 baralı güç sistemine bağlı olan frekansa bağlı yük
modelinin güç sistemi üzerindeki analizleri ve bara gerilim profilleri ele alınmıştır. Bu analizde frekansa
bağlı yük modelinin farklı parametre değerleri %25, %50 ve %100 olarak seçilmiştir. Ayrıca frekansa
bağlı yük modelinin bara gerilim profilleri üzerindeki etkileri yorumlanmıştır. Yapılan bu çalışma
sonucunda, frekansa bağlı yük modelinin farklı parametre değerlerinde sistem yüklenme parametre
değerini ve çalışma limitlerini arttırdığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Frekansa bağlı yük modelini, Maksimum Yüklenme Parametresi, Gerilim
Kararlılığı

INVESTIGATION OF EFFECTS ON STATIC VOLTAGE STABILITY IN
CONTINOUSLY POWER FLOW OF FREQUENCY DEPENDENT LOAD
MODELING
Abstract
There are many conditions that effect voltage stability in power systems. One of them is bus voltagemaximum loading parameter of nonlinear load models and its effects on the bus profile. In this study,
the effects of nonlinear load models on power systems were investigated for the state of the bus critical
working point. The analysis on the power system of the frequency dependent load model, which
connected to the 5-buses power system, and the bus voltage profiles are discussed. In this analysis,
different parameter values of the frequency dependent load model were selected as 25%, 50% and 100%.
Besides, the effects of the frequency dependent load model were interpreted on the bus voltage profiles.
As a result of this study, frequency dependent load model has been shown that increase the system
loading parameter value in the different parameter values and working limit.
Keywords: Frequency Dependent Load Model, Maximum Load Parameter, Voltage Stability.

1. GİRİŞ
Gerilim kararlılığı, çalışma koşullarının durumuna bağlı olarak bara gerilimi ve maksimum yüklenme
parametresi arasındaki ilişki olarak tanımlaması yapılmaktadır. Gerilim kararlılığına etki eden birçok
koşul vardır. Bunlar ile ilgili literatürde birçok çalışma bulunmaktadır. Bunlar farklı hat başı gerilim
değişmesi, farklı güç katsayısı değişmeleri, hat uzunluğunun değişmesi, hat kayıp faktörü, şönt-seri
kompanzasyon değişimi ve kullanılan farklı paralel hat sayılarıdır. Bu belirtilen parametre değerlerinin
çok baralı güç sisteminde gerilim-aktif güç ilişkileri incelenmiş ve çalışma koşulları değerlendirilmiştir
(Öztürk, 2007). Hat kopması ve çeşitli arızaların gerilim kararlılığı üzerinde oluşturmuş olduğu etkiler
incelenmiştir. Bu gibi problemlerde bara gerilim, aktif güç ve reaktif güç değişimleri incelenmiş olup,
sistem üzerinde oluşan salınım olayları detaylı olarak ilgili çalışmalarda irdelenmiştir (Andersson ve
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ark., 2005)(Chowdhury ve ark., 2000). Yük modeli olarak kullanılan asenkron motorun belli bir süre
devreye girip çıkması durumu gerilim kararlılığına etki eden önemli faktörlerden birisidir. Asenkron
motorun devreye girip çıkması süresinin durumuna göre sistem parametreleri üzerinde oluşturmuş
olduğu etkiler gerilim kararlılığı açısından yorumlanmıştır (Pereira ve ark., 2002)(Sun ve ark., 2005).
Güç elektroniği tabanlı yük modellerinin bara gerilim ve akımları üzerinde oluşturmuş olduğu etkiler
birçok senaryoya bağlı olarak incelenmiştir. Güç elektroniği tabanlı yük modellerinin gerilim kararlılığı
analizinin yanısıra bara gerilim ve akımlarında sebep olduğu harmonik, titreşim gibi analizleri üzerinde
durulmuştur (Wang ve ark., 2014)(Uzunoğlu, 2005). Farklı güç sistemlerinde gerilim kararlılığını
etkileyen diğer unsurlardan biriside 2. Dereceden gerilim fonksiyonuna sahip olan lineer olmayan sabit
empedans, sabit akım, sabit aktif güç (ZIP) yük modelidir. Farklı aktif ve reaktif güç katsayılana bağlı
olarak değerler alan ZIP yük modelinin yüklenme üzerinde oluşturmuş olduğu etkiler bara gerilim
profillerine bağlı olarak incelenmiştir (Döşoğlu ve ark., 2018). Dahası bu yük modellerinin çatallanma
analizleri Esnek AC İletim Sistemi (FACTS) elemanlarından Statik Senkron Kompanzatör
(STATCOM), Statik Var Kompanzatör (SVC), Statik Senkron Seri Kompanzatör (SSSC), Tristör
Kontrollü Seri Kompanzatör (TCSC) ve Birleşik Güç Akışı Kontrol (UPFC) ile incelenmiştir (Döşoğlu,
2018)(Döşoğlu ve Dursun, 2018). Referans (Döşoğlu ve ark., 2018), (Döşoğlu, 2018) ve (Döşoğlu ve
Dursun, 2018)’da kullanılan 2. dereceden gerilim fonkiyonuna bağlı yük modelinden farklı olarak,
yapılan bu çalışmada ise frekansa bağlı yük modeli tercih edilmiştir. 5 baralı güç sisteminde kullanılan
sabit yük çıkarılarak yerine frekansa bağlı yük modeli ilave edilmiştir. Sürekli yük akışı analizi ile farklı
yüzdelik çalışma durumlarına göre sistemin gerilim-maksimum yüklenme parametre değerleri elde
edilmiştir. Özelliklede frekansa bağlı yük modelinin %100 olması durumunda çalışma kapasitesinin
arttığı ve kritik çalışma noktasının daha iyi olduğu elde edilmiştir.
2. SÜREKLİ YÜK AKIŞI
Tahminci adım sürekli güç akış analizinde, tahminci (öngörücü) adım ilişkisinde i adımı ve (y (i) , μ(i) )
çözümü ve  homotopi haritası için ilişkilendirme denklem 1’de gösterilmiştir.

ψ(y (i) ,(μ(i) ), μ(i) ) = 0

→ dψ = 0 = ψ y dy + ψ μ
i
i
dμ

i

dμ i

(1)

Bu ifadede, (y (i) , μ(i) ) çözümü için tanjant (teğet) vektörü ve kısalma adımlarının tanımlaması
denklem 2 ve denklem 4 arasında gösterilmiştir.

τ (i) =

dy
Δy (i)
≈
dμ i Δμ (i)

τ (i) = - y-1  
i

(2)

(3)

i

(i)
(i)
Δ(i)
y = τ Δμ

 (i )

(4)

arttığında büyük adımlardan kaçınmak için denklem 2 ile denklem 4 arasında görünen  ve
(i )

2

Δy (i) ’nin artışını belirlemek için bir adım boyut denetimi k ’nın seçilmesi gerekmektedir. k adım
boyut büyüklüğünün işareti,  ’nün artırılıp azaltılması ile belirlenir. Tam bir burun eğrisi elde etmek
için üst kısım k > 0 ve alt kısım ise k  0 olur. Jacobian matrisi işaretinin determinantı eğer düğüm
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çatallaşmasından (SNB) önce ve sonra veya kritik limite bağlı çatallaşma (LIB) noktasının
değişiminden dolayı akım noktasının burun eğrisinin üst kısmında mı yoksa alt kısmında mı olduğunu
anlamak kolaylaşır. Tanjant (teğet) tahmincisi, teğet vektör dışındaki tahminci adımların
(i-1)
(i-1)
uygulanabileceğini gözlemlemeye değer bir tahmincidir. Sekant tahmincisi, iki çözüm (y , μ ) ve
(i )
(y (i) , μ (i) ) bilindiği zaman, denklem 5’ de verilen tanjant τ ifadesinde yakın çözüm elde edilmesi

sağlanmış olur.

τ (i) = -

dy
≈ y (i) - y (i -1)
dμ i

(5)

En yaygın olarak kullanılan düzeltici adım n y + 1 değişkenlerinde bir n y + 1 denklem kümesi olan
durumdur. Bunun çözümü ψ ve ρ’nun çatallanma manifoldundadır. Çatallanma noktasında tekil
olmayan bir yeri garanti etmek için ek bir denklem kullanılmaktadır. Yaygın olarak kullanılan sürekli
denklemler dikey kesişmeden oluşmaktadır. Dikey kesişme ifadesi denklem 6’da gösterilmiştir.

ρ(y, μ) =

Δ(i)
y
Δμ(i)

T

(i) T
y - (y (i) + Δy (i) ) Δy y - ~y (i)
= (i)
Δμ μ - ~
μ - (μ (i) + Δμ (i)
μ (i)

(6)

Denklem 6’da, ρ ifadesi yerel parametre belirleme için, ya μ parametresi yada y k değişkeni atanmış
bir değer olmaya zorlanması gerekir. μ parametresi yada y k değişkeni atanmış olması durumunda
oluşan yeni durum ifadeleri denklemi 7 ve denklem 8’de gösterilmiştir (Milano, 2010).

ρ(y, μ) = μ - μ(i) - Δμ (i) = μ - ~
μ (i)

(7)

ρ(y, μ) = yk - yki - Δy k(i ) = yk - ~
yk(i)

(8)

3. FREKANSA BAĞLI YÜK MODELİ
Frekansa bağlı yük modeli Üstel bir fonksiyon ifadelerinden oluşmaktadır. Frekansa bağlı yük
modelinde kullanılan eşitlikler denklem 9 ile denklem 12 arasında gösterilmiştir.

.

x=−

w
Tf

0= x+

(9)

1 1
( −  0 ) − w
2f T f

− p h = p0 (

(10)

V P

) (1 + w) p
V0

(11)
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− q h = q0 (

V q

) (1 + w) q
V0

(12)

Burada, w frekans değişimi, Tf filtre zaman sabiti, x frekansın filtre zaman sabitine göre değişim
katsayısı, f frekans,  bara gerilim açısı,  0 yük akışı başlangıcındaki bara gerilim açısı, ph ve qh
frekansa bağlı yük modeli aktif ve reaktif güçleri, p0 ve q0 frekansa bağlı yük modelinin yük akışı
başlangıcında aktif ve reaktif güç değerleri,  p ve  q üstel aktif ve reaktif güç değerleri,  p ve  q üstel
frekans aktif güç ve reaktif güç değerleridir (Milano, 2010).
4. BENZETİM ÇALIŞMASI
5-baralı test sisteminde 1 adet salınım barası, 1 adet PV generatör barası, 3 adet PQ yük barası 7 adet
hat bulunmaktadır. Benzetim Çalışması Power System Analysis Toolbox (PSAT) programında
yapılmıştır (Milano, 2005). Test sistemi şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1. 5 Baralı Test Sistemi
Toplam yük 165MW, 40MVAr’dır. 5 baralı test sisteminde MAIN-LAKE hattı ortadan ikiye ayrılarak
yeni bir LAKEFA barası eklenmiş ancak ihtiyaç olmadığı için kullanılmamıştır (Kaya, 2011).
3.1. Benzetim Çalışması Sonuçları
5 baralı test sisteminde ilk olarak bara ELM’de PQ yük modeli bağlı iken sistemin gerilim-maksimum
yüklenme parametresi arasındaki ilişki incelenmiştir. 5 baralı güç sisteminde yapılan sürekli yük akışı
analizi sonucunda maksimum yüklenme parametre değerinin 4.864 olduğu hesaplanmıştır. Sistemin
gerilim-maksimum yüklenme parametresi ve bara gerilim profilleri şekil 2 ve şekil 3’de gösterilmiştir.
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Şekil 2. Bara ELM’de PQ yük modeli bağlı iken maksimum yüklenme parametre değeri (4.864)
Bara Gerilim Profilleri
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Şekil 3. Bara ELM’de PQ yük modeli bağlı iken bara gerilim profilleri
Benzetim çalışmasında ELM barasındaki PQ yük modeli çıkarılarak yerine frekansa bağlı yük modeli
bağlanmıştır. Frekansa bağlı yük modeliyle bu aşamada 3 benzetim çalışması gerçekleştirilmiştir.
Frekansa bağlı yük modelindeki aktif ve reaktif güç oranları sırasıyla %25, %50 ve %100 olarak
ayarlanmıştır. Yapılan sürekli yük akışı analizi sonucunda sistemin maksimum yüklenme parametre
değerinin sırasıyla 4.66, 4.49 ve 4.39 olduğu bulunmuştur. Sürekli yük akışı sonucunda elde edilen
gerilim-maksimum yüklenme parametre ilişkileri ve bara gerilim profilleri şekil 3 ve şekil 8 arasında
gösterilmiştir.
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Şekil 4. Bara ELM’de frekansa bağlı yük modelinin bağlı iken % 25 oranında maksimum yüklenme
parametre değeri (4.66)
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Şekil 5. Bara ELM’de frekansa bağlı yük modelinin bağlı iken % 25 oranında bara gerilim profilleri
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Şekil 6. Bara ELM’de frekansa bağlı yük modelinin bağlı iken % 50 oranında maksimum yüklenme
parametre değeri (4.49)
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Şekil 7. Bara ELM’de frekansa bağlı yük modelinin bağlı iken % 50 oranında bara gerilim profilleri
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Şekil 8. Bara ELM’de frekansa bağlı yük modelinin bağlı iken % 100 oranında maksimum yüklenme
parametre değeri (4.39)
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Şekil 8. Bara ELM’de frekansa bağlı yük modelinin bağlı iken % 100 oranında bara gerilim profilleri
4. SONUÇ
Yapılan bu çalışmada, frekansa bağlı yük modelinin 5 baralı güç sistemindeki statik gerilim kararlılığı
analizi incelenmiştir. Farklı yüzdelik aktif ve reaktif güç oranlarına bağlı olarak gerilim-maksimum
yüklenme parametresi arasındaki ilişkiler ve bara gerilim profillerinin etkileri gösterilmiştir. Bu
çalışmada kullanılan frekansa bağlı yük modellinin farlı yüzdelik aktif ve reaktif güç oranlarında sistem
yüklenme parametre değerlerini azalttığı görülmüştür. Özellikle frekansa bağlı yük modelinin %100
oranında kullanılması ile maksimum yüklenme parametre değerinin en düşük değer aldığı bulunmuştur.
Kullanılan bu yük modeli sayesinde gerilim kararlılığı analizlerinde farklı bir yaklaşım durumu ortaya
konmuştur. Gerilim kararlılığı açısından farklı güç sistemlerinde ve farklı lineer olmayan yük model
analizlerinin yapılabileceği bu çalışma ile aydınlatılmıştır.
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Özet
Statik gerilim kararlılığı sistemin sürekli durum esnasında kritik çalışma noktasının gerilim-maksimum
yüklenme parametre değeri arasındaki ilişki olarak tanımlanmaktadır. Esnek AC İletim Sistemi
cihazlarının en uygun optimum yerlere yerleştirilmesi gerilim kararlılığın açısından sistemin çalışma
limitlerini arttırmaktadır. Yapılan bu çalışmada IEEE 14 baralı güç sisteminde Tristör Kontrollü Seri
Kompanzatör (TKSK)’ün etkileri incelenmiştir. Farklı iletim hattına bağlanan TKSK’ün gerilimmaksimum yüklenme parametresi ilişkileri özetlenmiştir. Dahası TKSK ile güç sisteminde bara gerilim
profili üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu çalışma Power System Analysis Toolbox (PSAT)
programında gerçekleştirilmiştir. IEEE 14 baralı sisteminde yapılan çalışma sonucunda TKSK’ün tüm
iletim hatlarına bağlanmasında yüklenme parametre değerlerinin arttığı görülmüştür. Özellikle de 2-3
numaralı iletim hatlarında TKSK’ün bağlanması ile en iyi sonuçların elde edildiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: TKSK, statik gerilim kararlılığı, Optimum yerleşim noktası, PSAT.

DETERMINATION OF OPTIMAL PLACEMENT POİNT WITH THYRISTOR
CONTROLLER SERIES COMPENSATOR (TCSC) FOR STATIC VOLTAGE
STABILITY
Abstract
Static voltage stability is defined as the relation between the voltage-maximum loading parameter value
of the critical operating point during the steady state of the system. Connected to the most suitable
places, Flexible AC Transmission System devices increases the operating limits of the system in terms
of voltage stability. In this study, the effects of Thyristor Controlled Series Compensator (TCSC) in the
IEEE 14 buses power system were investigated. Voltage-maximum loading parameter relationships of
TCSC connected to the different transmission line were summarized. Besides, the effects on the bus
voltage profile in the power system with TCSC were examined. Simulation study was carried out in the
Power System Analysis Toolbox (PSAT) program. As a result of the study on the IEEE 14 buses power
system, it was seen that the loading parameter values increased with the connection to all transmission
lines of TCSC. Especially, with the connected of TCSC, it has been observed that the best results in the
transmission lines number 2-3 were obtained.
Keywords: TCSC, static voltage stability, optimum placement point, PSAT.

1. GİRİŞ
Güç sistemlerinde statik ve dinamik etkilerin oluşturacağı problemlerden biriside gerilim kararlılığı için
yüklenebilirlik durumudur. Yüklenebilirlik durumunu ve sistemin çalışma kapasitesini arttırmak için
Esnek AC İletim Sistemi elemanları kullanılmaktadır. Bu elemanlardan en yaygın kullanılanlarından
birisi Tristör Kontrollü Seri Kompanzatör (TKSK)’dür. TKSK literatürde güç sistemlerinin kararlılığı
açısından geniş kapsamlı olarak kullanılmaktadır. TKSK maksimum yüklenme parametresi değerini hat
akım ve empedans kontrolüne bağlı olarak gerçekleştirmektedir (Hingorani ve ark., 2000). Sürekli yük
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akışı analizinde baralar arası aktif ve reaktif güç dengesinin sağlanmasında TKSK kullanılmaktadır.
Jacobian matrisin tekil noktada etkin kullanılmasında yük baralarındaki aktif güç-gerilim kontrolünde
iyi sonuçlar vermektedir. (Kamarposhti ve ark., 2011) (Bekri ve ark., 2010). Farklı bir çalışmada güç
sisteminde TKSK kullanılarak sistemin gerilim kararlılığı analizinde bara gerilim ve açı kontrolü
sağlanmıştır. TKSK bara gerilimi ve açı kontrolünde etkili sonuçlar verdiği bu çalışmada görülmüştür
(Del Rosso ve ark., 2003) (Zhou ve Liang, 1999). TKSK ile sürekli durum analizinde çalışma
karakteristiği ve kapasitesi gerilim ve reaktif güç açısından değerlendirilmiştir. Çok baralı güç
sisteminde seri kompanzasyon sağlanarak sistemdeki gerilim kararlılığı noktasında iyileşmeler tespit
edilmiştir (Sode-Yome ve ark., 2005). Güç sisteminde gerilim kararlılığı analizinde TKSK ile kontrol
değişken durum ifadeleri kullanılmıştır. Kontrol değişkeninin kullanılması ile gerilim kararlılığı
açısından güç sistem salınımlarının sönümlenmesinde TKSK’ün etkili sonuçlar verdiği görülmüştür
(Simões ve ark., 2009). Gerilim kararlılığında TKSK ile kontrol değişkenlerinin birlikte kullanıldığı
diğer bir analiz Tekil Çatallanma teorisidir. Kontrol modellerinin tam çatallanma teorisinde tam
doğrulukta hassas kullanımı ile maksimum yüklenme parametre değerini arttırdığı görülmüştür (Widyan
ve Harb, 2010). Güç sistemlerinde hat güç akışı kontrolü ve kararlılığı iyileştirme durumları için
TKSK’de lyapunov kararlılık kriterleri tercih edilmektedir. Lyapunov kararlılık kriterlerine göre
geliştirilen TKSK tek makinalı sonsuz baralı sistemde gerilim kararlılığı bakımından olumlu sonuçlar
vermiştir (Wagh ve ark., 2009). Çok baralı güç sistemlerinde gerilim kararlılığını etkileyen diğer
unsurlardan biriside statik ve dinamik yük modelleridir. Farklı güç katsayısına bağlı olarak değerler alan
sabit güçlü yük modelleri ve sabit empedans, sabit akım ve sabit aktif güç değerine sahip olan dinamik
yük modellerinin farklı parametre değerinde sistem üzerinde oluşturmuş olduğu etkiler TKSK ile
incelenmiştir. Gerilim-maksimum yüklenme parametresi açısından TKSK statik ve dinamik yük
modellerinin kullanılmasında çalışma noktasının kararlı bölgede kalması sağlanmıştır (Döşoğlu ve ark.,
2018) (Döşoğlu ve Küçük, 2018). Referans (Döşoğlu ve ark., 2018) ve (Döşoğlu ve Küçük, 2018)’de
güç sisteminde TKSK gerilim-maksimum yüklenme parametre ve değerini sistemin o anki durumuna
göre artırmaktadır. Sistem durumunun değişmesi anında kararlı hal çalışma bölgesi kararsız hale gelme
ihtimali bulunmaktadır. Bunun için çok baralı güç sisteminde TKSK’ün daha optimum bir hat arasında
çalışması istenen bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yapılan bu çalışmada, IEEE 14 baralı güç sisteminde tüm hatlar arasına bağlanan TKSK ile sistemin en
iyi yüklenme parametresinin elde edilmesi sağlanmıştır. En optimum yerin belirlenmesi için sürekli yük
akışı analizi 7 farklı durum için incelenmiştir. Tüm yapılan senaryolarda yüklenme parametre değeri
artmıştır. Özelliklede 2 ile 3 numaralı iletim hattına TKSK’ün bağlanması ile en iyi sonuç elde
edilmiştir.
2. STATİK GERİLİM KARARLILIĞI VE SÜREKLİ YÜK AKIŞI
Statik gerilim kararlılığı analizi sistemdeki reaktif güç değişimine bağlı olarak hesaplanmaktadır.
Sistemde reaktif gücün hesaplanması ile yük barasının çalışma limitleri iyileştirilmiş olur. İstenen reaktif
güç değeri çalışma sınır bölgesinin altında kaldığında ve gerilim düşmeye başladığında sistem çökmeye
gidebilmektedir. Bunun önüne geçmek için reaktif güç desteği ile gerilim dengelemesinin sağlanması
statik gerilim kararlılığı için önemli bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Sistemin gerilimmaksimum yüklenme parametresi ile baranın aktif ve reaktif gücü arasındaki ilişki denklem 1 ve
denklem 2’de verilmiştir.

PL = PL 0 (1 +  )

(1)

QL = QL 0 (1 +  )

(2)

Burada, PL ve QL yükün aktif güç ve reaktif güç değeri, PL0 ve QL0 yükün başlangıç aktif güç ve reaktif
güç değerleri, λ maksimum yüklenme parametre değeridir (Kazemi ve Badrzadeh, 2004).
3. TRİSTÖR KONTROLLÜ SERİ KOMPANZATÖR (TKSK)
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TKSK genel olarak seri endüktans, tristör grupları ve buna paralel bağlı olan kapasitörlerden
oluşmaktadır. TKSK iletim hatlarına seri olarak bağlanır. Bağlı oldukları iletim hattında genel olarak
akım ve empedans kontrolünü sağlarlar. TKSK devre modeli Şekil 1’de gösterilmiştir.
XC
Vm

Vi

Vj

Y2

Vt

Iit

I jt

XL
Y1

Y1

Şekil 1. TKSK devre modeli
TKSK endüktif ve kapasitif modda çalışabilmektedir. Endüktif ve kapasitif çalışma bölgeleri hat
empedansına bağlı olarak gerçekleşmektedir. Her iki çalışma modunda tristörlerin optimum tetikleme
açılarına bağlı olarak sistemi kontrol etmede başarılı bir rolü bulunmaktadır. Tristör tetikleme
devresinde bulunan reaktanslara bağlı olarak kapasitif reaktans ayarlaması denklem 3’de gösterilmiştir
(Döşoğlu, 2018).

Xc =

Xc Xl
X c [2( −  ) + sin 2 ] /  − X l

(3)

Ayrıca TKSK temel devre karakteristiği sistemde kullanılan kapasitör grupları ve tristörlerin devre
bileşeni reaktansına bağlı olarak değişmektedir. Kollara ait reaktanslar denklem 4’deki gibi ifade
edilmektedir.

Xc = −

1
WC

(4)

TKSK’ün reaktif ve kapasitif çalışma durumlarında kontrol değişkenlerinden yararlanılmaktadır. TKSK
kontrol değişkenleri denklem 5 ile denklem 9 arasında gösterilmiştir.

P +V iV j Be sin(δ i - δ j ) = 0

(5)

-V i 2 Be +V iV j Becos(δ i - δ j ) - Q i = 0

(6)

-V j2 Be +V iV j B ecos(δ i - δ j ) - Q j = 0

(7)

Be − Be ( ) = 0

(8)

P + jQi - IV i = 0

(9)

Burada, P aktif gücü, Vi i. bara gerilimini, Vj j. bara gerilimini, B süseptansı, δi i. bara gerilim açısını, δj
j. bara gerilim açısını, Qi i. bara reaktif gücünü, Qj j. bara reaktif gücünü, I ölçülen akımı, Be süseptansı
ifade etmektedir. TKSK akım ve admitans eşitlikleri denklem 10 ve denklem 11’de gösterilmiştir.
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Iit =

YTCSC (Yi + Y j )Vi - YiV j

YTCSC =

YTCSC + Yi + Y j

(10)

1
jXTCSC

(11)

4. BENZETİM ÇALIŞMASI
Yapılan çalışma, IEEE 14 baralı güç sisteminde analiz edilmiştir. Bu sistemin analizi Güç Sistemleri
Analizi Programı (PSAT)’da gerçekleştirilmiştir. (Milano, 2005). Bu çalışmada kullanılan çok baralı
güç sistemi Şekil 2’de gösterilmiştir.

Şekil 2. 14 baralı güç sistemi
14 baralı güç sisteminde 1 numaralı bara salınım barası olarak seçilirken, 2, 3, 6 ve 8 numaralı baralar
aktif güç-gerilim olarak seçilmiştir. Diğer 9 bara ise yük barası olarak seçilmiştir. IEEE 14 baralı
sistemin 5 ile 6, 4 ile 8 ve 4 ile 9 numaralı iletim hatlarında transformatörler kullanılmıştır. 5 ile 6 ve 4
ile 9 numaralı iletim hatları arasında bulunan transformatörlerde faz kaydırma ve kademe değiştirme
özelikleri bulunmaktadır. IEEE 14 baralı güç sisteminde 100 MVA’lik TKSK kullanılmıştır. Öncelikle
TKSK’ün olmadığı durumdaki sistemin maksimum yüklenme parametre değeri elde edilmiştir. Daha
sonra TKSK’ün optimal yerleşim yerleri için TKSK farklı iletim hatlarına bağlanarak sistemin
maksimum yüklenme parametre değerleri elde edilmiştir. Elde edilen tüm sonuçlar yorumlanmıştır.
5. BENZETİM ÇALIŞMASI SONUÇLARI
Benzetim sonuçlarının elde edilmesinde öncelikle 100 MVA güce sahip TKSK’ün kullanılmadığı durum
incelenmiştir. TKSK iletim hatlarına bağlanırken generatör ve yük baraları arasında bulunan iletim
hatları tercih edilmiştir. Daha sonraki analizlerde TKSK sırasıyla 1-2 numara, 2-3 numara, 9-14 numara,
9-10 numara, 10-11 numara, 12-13 numara ve 13-14 numaralı iletim hatlarına bağlanmıştır. Sürekli yük
akışı analizi ile TKSK’ün kullanılmadığı durumda maksimum yüklenme parametre değeri 2.8286 olarak
elde edilmiştir. Daha sonraki yapılan analizler için TKSK 1-2 numaralı, 2-3 numara, 9-14 numara, 9-10
numara, 10-11 numara, 12-13 numara ve 13-14 numaralı iletim hatlarına bağlanması ile maksimum
yüklenme parametre değerleri sırasıyla 2.9206, 3.0351, 2.8461, 2.8315, 2.8558, 2.8328 ve 2.8758 olarak
315

elde edilmiştir. Gerilim-maksimum yüklenme parametre değerlerinin incelenmesinde 4 bara analiz
edilmiştir. Bara 4,5, 9 ve 14’deki gerilim-maksimum yüklenme parametre değerleri Şekil 3 ile Şekil 9
arasında gösterilmiştir.

Şekil 3. 1-2 numaralı iletim hattına bağlanan TKSK ile yüklenme parametresi (2.9206)

Şekil 4. 2-3 numaralı iletim hattına bağlanan TKSK ile yüklenme parametresi (3.0351)

Şekil 5. 9-14 numaralı iletim hattına bağlanan TKSK ile yüklenme parametresi (2.8461)
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Şekil 6. 9-10 numaralı iletim hattına bağlanan TKSK ile yüklenme parametresi (2.8315)

Şekil 7. 10-11 numaralı iletim hattına bağlanan TKSK ile yüklenme parametresi (2.8558)

Şekil 8. 12-13 numaralı iletim hattına bağlanan TKSK ile yüklenme parametresi (2.8328)
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Şekil 9. 13-14 numaralı iletim hattına bağlanan TKSK ile yüklenme parametresi (2.8758)
7 farklı iletim hattına bağlanan 100 MVA’lık TKSK’ün tüm senaryolarda sistemin maksimum yüklenme
parametre değerlerini arttırdığı görülmüştür. Maksimum yüklenme değerinin 3’ün üzerine çıktığı durum
2 ve 3 numaralar arasına TKSK’ün bağlanması analizidir. Çok az değişim gösteren yüklenme durumu
9 ile 10 numaralı iletim hattına bağlanan TKSK bağlanması analizidir.
6. SONUÇ
Yapılan bu çalışmada, TKSK ile sistemin etkin olduğu yüklenme parametre değerinin tespit edilmesi
sağlanmıştır. 7 farklı iletim hattına bağlanan TKSK analizleri sürekli yük akışı analizi ile elde edilmiştir.
TKSK’ün 2-3 numaralı iletim hattına bağlanması ile sistemin yüklenme açısından en optimum yerleşim
yeri bulunmuştur. Tüm iletim hattının TKSK ile kapasitesi ve çalışma limitlerinin iyileştiği görülmüştür.
Ayrıca baraların TKSK ile analizinde gerilim profilleri daha iyi bir konum almıştır. TKSK’ün en fazla
yüklenme iyileştirmesi iletim hattı 2 ile 3 numaralı iletim hattı olurken, en az yüklenme iyileştirmesinde
sonuç verdiği iletim hatları 9 ile 10 numaralı hatlardır. En fazla yüklenme değeri 3.0351’dir. Sistemin
en az yüklenme parametre değeri TKSK ile 2.8315 olarak elde edilmiştir. Bu çalışma ile TKSK’ün
yanısıra diğer FACTS cihazları ile hem statik hem de dinamik gerilim analizlerinin farklı güç sistemine
uygulanması ve analiz edilmesine yol göstermektedir.
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Abstract
Chemical oxygen demand (COD) and biochemical oxygen demand (BOD) which are used to determine
the organic content of wastewater are essential parameters for environmental pollution. The
conventional BOD test is conducted over a period of 5 or 7 days, while COD is 2 hours. Whereas,
biosensors provide online monitoring and much faster and precise results to detect organic substances.
The detection signal of glucose biosensors comes directly from the conversion of glucose to H2O2 which
is oxidized on electrode surface to generate current which is directly proportional to glucose
concentration. In this work, a continuous flow biosensor was developed for the continuous determination
of glucose concentration of the municipal wastewater of Zonguldak. [1-(2-Aminophenyl) pyrrole] was
formed on the gold electrode surface, then the biosensor probe was designed by immobilizing glucose
oxidase onto the polymeric film. Glucose samples were injected to the 100 mM pH 6.5 phosphate buffer
used as carrier liquid at 4 mL/min flow rate. The amperometric signals obtained from H2O2 oxidation
were observed at +0.7 V. The electrode provided a long linear measurement range up to the glucose
concentration of 30 mM, a response time of 9 s. Detection limit was calculated to be 63 μM while
relative standard deviation and measurement accuracy was 0.7% and 99.9%, respectively. The glucose
concentration of the municipal wastewater was found to be 0.53 mM and current was obtained as 34 nA
for the wastewater sample. The biosensor preserved 64% of its initial signal following six weeks.
Keywords: biosensor, municipal wastewater, online monitoring, glucose
1. INTRODUCTION
The development of biosensors has attracted much attention due to their possible monitoring in various
fields. Biosensors provide online monitoring, fast and precise results to detect organic content. One of
the most studied biosensors is enzymatic glucose sensor and is used in various fields such as medical,
biological and chemical analysis, the food industry, environmental monitoring and other analysis
(Huang et al., 2012). glucose dehydrogenase and glucose oxidase enzymes are commonly used in
glucose biosensors. Glucose oxidase represents one of the most preferred enzymes of the oxidase group
in the glucose biosensor studies (Samphao et al., 2015). The detection signal of glucose biosensors
comes directly from the conversion of glucose to H2O2 which is oxidized on electrode surface to generate
current which is directly proportional to glucose concentration. Therefore, the polymer film density onto
the surface of the electrode, the enzyme immobilization and operating parameters should be optimized
step by step to design a precise, accurate and fast biosensor. The polymer matrix density that needs to
be optimized to obtain the maximum current values is an important parameter for the biosensor
biocompatibility and conductivity. Among various conducting polymers, polypyrrole and derivatives
plays significant role in the electrochemical devices to accelerate electrochemical activity and improve
sensitivity, conductivity and stability (Zhao and Jiang, 2010). The enzyme immobilization is another
important step for electrode design of biosensor. There are many methods commonly used for enzyme
immobilization including adsorption, entrapment, covalent bonding and cross-linking. The selection of
immobilization method to exhibit maximum activity depends on many factors, such as the biological
element, analyte property and the operational conditions (Singh et al., 2008). There are two system types
of batch and continuous flow in operating an enzymatic biosensor. The continuous flow system which
offers fast regeneration, excellent selectivity, good repeatability, high sensitivity, rapid response,
automation and low cost, is used in various analysis such as environmental and biochemical analysis
(Zhang et al., 2001).
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In this study, an amperometric glucose biosensor combined with continuous flow system has been
designed and optimized to detect glucose. The wastewater sample obtained from Zonguldak Wastewater
Treatment Plant was analyzed with the designed biosensor system. The effect of optimization parameters
on the current density was investigated and analytical merits of biosensor were calculated and presented.
2. MATERIALS AND METHODS
2.1. Operation of the biosensor
CH Instruments 1040B model potentiostat and a flow cell from same firm were used for electrochemical
measurements. An HPLC pump (Waters 515), an injection valve (Shimadzu), a sample loop (7725i)
with a volume of 1 mL were used to construct a continuous flow system.The flow cell compartment was
composed of a gold working electrode (2 mm diameter) a Ag/AgCl (3 M NaCl) reference electrode and
a platinum counter electrode. The electrochemical analysis was operated at 4 mL/min of flow rate with
100 mM, pH 6.5 phosphate buffer containing 0.7 mg/mL of LiCIO4 as the supporting electrolyte and
the applied potential was adjusted to a potential of +0.7 V. After a steady-state background current was
obtained, increasing concentrations of glucose were injected into the flow system successively using the
injection valve, and the resulst were recorded as current-time graph.
2.2. Electrode preparation
The gold electrode of flow cell compartment was polished with different size (0.05, 0.3, and 1 micron
size) of gamma alumina powder, and then washed with distilled water. For the preparation of the
electropolymerization medium, 10 mM of 1-(2-aminophenyl) pyrrole and 50 mM of tetrabutyl
ammonium tetrafluoroborate as supporting electrolyte was dissolved in acetonitrile. The cleaned gold
electrode was immersed into this solution to obtain poly[1-(2-aminophenyl) pyrrole] film on the
electrode surface. Electropolymerization was carried out at a potential ranged between 0 and +1.3 V, at
a scan rate of 100 mV/s and with 50 polymerization cycles. Then, the amine groups of Poly[1-(2aminophenyl) pyrrole] film coated electrode were activated by immersing the electrode in 25% aqueous
glutaraldehyde solution for 1 hour at room temperature for chemical enzyme immobilization. The
electrode was washed with distilled water. After the activation step, polymeric film coated electrode
was immersed in glucose oxidase solution (10 mg/mL) and waited overnight at a room temperature for
immobilization. The enzyme immobilized electrode was finally washed with distilled water.
3. RESULTS AND DISCUSSION
In glucose biosensors, the glucose oxidase enzyme and glucose react with each other in the continuous
or batch system to form gluconolactone which is the oxidized form of glucose. In the meantime, the
glucose oxidase is reduced and then returned to its native form. Hydrogen peroxide is also produced by
this reduction in solution. The bioelectrochemical reactions realized on the electrode surface were
presented in Figure 1.

Figure 1. Electrode reactions
Increased glucose concentrations from 0.2 mM to 70 mM were injected into the system via the injection
valve at the applied potential of +0.7 V and flow rate was adjusted to 4 mL/min. The biosensor electrode
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provided a long linear measurement range up to the glucose concentration of 30 mM, a response time
of 9 s. Detection limit was calculated to be 63 μM while relative standard deviation and measurement
accuracy was 0.7% and 99.9%, respectively. The calibration curve obtained from amperometric signals
of the continuous flow glucose biosensor was given in Figure 2. It was observed that the biosensor offers
stability, rapid system regeneration, online analysis and a wide linear range.

Figure 2. The calibration curve obtained from amperometric signals of biosensor.
The municipal wastewater sample was injected to the carrier liquid and also mixed with 2 mM standard
glucose and then injected. The difference between the current of mixed solution and wastewater
indicated that the 2 mM glucose generated 34 nA current. The glucose concentration of the municipal
wastewater was found to be 0.53 mM. The designed biosensor preserved 64% of its initial signal
following six weeks.
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Özet
Verilerin, görüntü dosyaların içerisine üçüncü kişiler tarafından fark edilmeyecek biçimde saklanması
Görüntü Steganografisi olarak adlandırılmaktadır. Görüntü Steganografisi çalışmalarında temel amaç,
örtü görüntü ile stego görüntü benzerlik oranı, veri gizleme kapasitesi, stego görüntü kalitesi gibi
değerlendirme ölçütlerinin yüksek olmasını sağlamaktır. Ayrıca, stego görüntü içerisinde yer alan veri
elde edildikten sonra orijinal örtü görüntünün kayıpsız bir şekilde elde edilmesi tıp, sanat ve askeri
uygulamalarda önemlidir. Çalışmada, örtü görüntülere kayıpsız ve geri dönüşümlü veri gizlenme
yapılabilmesi için görüntü histogramı yöntemi kullanılmıştır. Gizlenecek olan veriler, görüntü
histogramında en fazla yer alan değerin değiştirilmesi ile saklanmaktadır. Deneysel çalışmalarda,
verilerin görüntüye gizlenmesi ve tekrar elde edilmesi %100 başarımla gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, örtü
görüntü orijinal hali kayıpsız bir şekilde elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Görüntü Histogramı, Görüntü Steganografisi, Güvenlik, Veri Gizleme

HISTOGRAM-BASED REVERSIBLE DATA HIDING METHOD USING MAXIMUM
HISTOGRAM VALUE
Abstract
It is called Image Steganography to store data in an image file that will not be noticed by third parties.
The main purpose of image steganography studies is to ensure that the evaluation criteria are high, such
as similarity ratio between cover image and stego image, data hiding capacity and stego image quality.
Furthermore, it is important to obtain the cover image lossless in many applications as medical, art and
military, after the data in the stego image is extracted. In this study, the image histogram-based reversible
data hiding method was used to conceal data into cover image. The secret data is concealed by changing
the value that is most commonly found in the image histogram. In experimental studies, the concealment
and retrieval of secret data was performed at a rate of 100%. In addition, the original cover image was
obtained lossless.
Keywords: Image Histogram, Image Steganography, Reversible Data Hiding, Security
1. GİRİŞ
Verilerin görüntülerin içerisine anlaşılmayacak şekilde saklanması Görüntü Steganografisi olarak
bilinmektedir. Görüntü Steganografisinde, gizlenecek veri, veriyi saklayacak örtü görüntü, veri gizleme
yöntemi ve verinin örtü görüntüye gizlenmesi sonucunda elde edilen stego görüntü kavramları yaygın
olarak kullanılmaktadır. Görüntü Steganografisi konusunda yapılan çalışmalarda, stego görüntü
içerisinden verinin elde edilmesi (Non-Reversible Data Hiding) ve stego görüntü içerisinde yer alan
verinin çıkarılmasından sonra, orjinal örtü görüntüsünün tamamen elde edilmesi kayıpsız ve geri
dönüşümlü veri gizleme (Reversible Data Hiding (RDH)) olarak iki farklı sınıfta incelenmektedir.
Sadece verinin örtü görüntüye gizlenmesi ve stego görüntüden çıkarılmasına yönelik yapılan
çalışmalarda en düşük anlamlı bitlere verilerin gömülmesi (Solak ve Altınışık, 2019), görüntü pikselleri
arasındaki fark değerleri (Prasad ve Pal, 2017) yöntemleri ve iki yöntemin birleşimi ile oluşan metodlar
kullanılmaktadır (Jung, 2018; Pradhan ve Ark., 2018). RDH çalışmalarında, fark genişlemesi (Oruganti
ve Ark., 2019), tahmin hatası genişlemesi (He ve Ark., 2018; Yi ve Ark., 2018), çift stego görüntü (Lu
ve Ark., 2015; Chi ve Ark., 2018) ve histogram kaydırma tabanlı (Li ve Li, 2017) olmak üzere dört
grupta incelenmektedir. Fark genişlemesi yönteminde, iki komşu piksel arasındaki fark dikkate alınarak
veri gömülmesi sağlanmaktadır. Fark genişleme algoritmaları kullanılarak yapılan veri gizleme işlemi
sonrasında elde dilen stego görüntüde ciddi oranda görsel bozulmalar oluşmaktadır. Tahmin hatası
genişleme yönteminde, bu bozulmaları aza indirmek ve engellemek amacıyla, kenar tespit yöntemleri
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kullanılmış ve örtü görüntü için tahmin değerleri üretilmiştir. Genel olarak yöntemin kullanılmasında,
örtü görüntü ile tahmini değeri arasındaki hata veri gömme işlemi için genişletilmektedir. Bu yöntemin
kullanılması soncunda görüntüde stego görüntüdeki bozulmalar aza indirgenmiş olmaktadır. Çift stego
görüntü yönteminde ise, örtü görüntünün kopyaları yaratılmakta ve veri kopyalarının içerisine
gizlenmektedir. Bu yöntemde, üçüncü kişilerin gizli veriyi elde etmesi için iki stego görüntüye de sahip
olması gerektiğinden daha güvenli bir yöntemdir. Genellikle çift stego görüntü yöntemi, gizlenecek veri
kapasitesini arttırmak amacıyla kullanılmaktadır. Histogram tabanlılarda yöntemlerde, örtü görüntüyü
oluşturan piksel değerlerine ait histogram oluşturulmaktadır. Elde edilen histogramda maksimum ve
minimum değerler bulunarak bu değerlere göre histogram kaydırma işlemi uygulanmaktadır.
2. MATERYAL VE METOD
Çalışmada örtü görüntülere verilerin kayıpsız ve geri dönüştürülebilir bir şekilde gizlenmesi amacıyla
histogram tabanlı veri gizleme yöntemi kullanılmaktadır. Örtü görüntüye ait histogramda en büyük
değere sahip renk değerinin komşu iki piksel değerine dağıtılması ile gerçekleştirilmektedir. Gizlenecek
olan veride yer alan bit sayısı kadar, en yüksek sayıdaki piksel değerinden histogramda yer alan diğer
komşu iki piksele aktarım gerçekleşmektedir. Bu aktarma işlemi, gizlenecek olan verideki bit değerinin
0 veya 1 olmasına göre alt komşu veya üst komşu değerinin histogramdaki dağılımını arttırmaktadır.
Histogramda yer alan sadece en yüksek değerin değiştirilmesi kullanılarak, en fazla elde edilen
histogramda yer alan maksimum değer kadar bit gizlenebilmektedir. Ancak yöntemde veri gizleme
kapasitesinin arttırılması amacıyla farklı sayıda yer alan renk dağılımları da dikkate alınabilir. Önerilen
yöntemin veri gizleme algoritması maddeler halinde sunulmaktadır.
1. Örtü görüntüye ait histogramı oluştur.
2. Histogramda yer alan maksimum ve minimum değerleri ve hangi renge değerine ait olduklarını
bul.
3. Histogramda yer alan maksimum renk adetine sahip renk değerine en yakın komşu minimum
renk değerleri bul.
4. Örtü görüntü histogramını maksimum-minimum renk değerleri arasında kaydır.
5. Gizlenecek olan veriyi kullanıcıdan al ve ikili sayı sistemine çevir
6. Histogramı kaydırılmış görüntü içinden renk değerini al maksimum değere eşitse;
a. Gizlenecek veri bitinin değeri 1 ise görüntüye ait ilgili pikselin değerini 1 arttır veya
azalt (max ve min piksel değerlerine göre değişmektedir.).
b. Gizlenecek veri bitinin değeri 0 ise görüntüye ait ilgili pikseli aynı bırak
7. Gizlenecek veri bitene kadar 6. Adımı uygula ve stego görüntüyü elde et.
İlgili basamaklar uygulandıktan sonra veri, örtü görüntü içerisine güvenli bir şekilde gizlenmiş
olmaktadır. Histogram tabanlı veri gizleme yönteminde tepe sinyal gürültü oranı değeri düşük ancak
kabul edilebilir seviyede çıkmaktadır. Veri gizleme işlemi sonucunda elde edilen stego görüntüden gizli
veri ve orijinal örtü görüntünün elde edilmesi işlemi için veri çıkarım işlemi uygulanmaktadır. Veri
çıkarım işleminin uygulanması aşamasında, orijinal örtü görüntü histogramından elde edilen maksimum
ve minimum değerler ve gizli verinin uzunluk bilgileri bilinmesi gerekir. Veri çıkarım işlemine ait
algoritma adımlar halinde verilmektedir.
1. Stego görüntü, maksimum, minimum renk değerleri ve gizli verinin uzunluğunu al.
2. Maksimum ve minimum piksel değerlerini değerlendir.
3. Stego görüntü ilgili pikselini al.
a. Piksel değeri maksimum değere eşitse gizli veriye 0 ekle
b. Piksel değeri (maksimum+1) veya (maksimum-1) değerlerine eşitse gizli veriye 1 ekle
4. Gizlenmiş olan verinin tamamı çıkarılana kadar 3. Adımı tekrarla ve gizli veriyi oluştur
5. Elde edilen gizli veriyi karakterlere çevir.
6. Veri çıkarıldıktan sonra maksimum ve minimum pikseller kullanılarak histogramı orijinal
haline getir.
7. Orijinal görüntüyü elde et.
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3. DENEYSEL ÇALIŞMALAR VE SONUÇLAR
Deneysel çalışmada, görüntü işleme veri tabanlarında yer alan 512 x 512 boyutlarında Lena, Baboon,
Tank, Barbara, Zelda ve Couple resimlerinin gri ölçekli örtü görüntüleri kullanılmaktadır. Şekil 1’de
kullanılan örtü görüntüler sunulmaktadır. Deneysel çalışmaların başarımında örtü görüntü ile stego
görüntü arasındaki benzerlik durumunu gösterene Tepe Sinyal Gürültü Oranı (Peak Signal Nose Ratio
- PSNR) kullanılmaktadır.

(a)

(b)

(c)

(d)
(e)
(f)
Şekil 1: Deneysel çalışmalarda kullanılan örtü görüntüler, (a) Lena, (b) Baboon, (c) Tank, (d) Barbara,
(e) Zelda ve (f) Couple
Örtü görüntülerin içerisine 272 bit uzunluğunda “HistogramBasedReversibleDataHiding” kelimesi
gizlenerek sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıca, rastgele üretilen maksimum renk değeri adetinde bit örtü
görüntülere gizlenmiştir. Şekil 2’de Lena örtü görüntüsüne 272 bit uzunluğunda bu bilginin gizlenmesi
sonucunda elde edilen stego görüntü, stego görüntü histogramı, örtü görüntü ve örtü görüntü
histogramları sunulmaktadır. Orijinal örtü görüntüsünde maksimum değere sahip renk adetinin azaldığı
gözlenmektedir. Veri gizleme işlemi maksimum değere göre yapıldığından histogramın, stego görüntü
histogramında farklılaşma görülmektedir. Ancak stego görüntü üzerinde insan gözü ile algılanamayacak
değişiklik gerçekleşmektedir.
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(b) Lena Stego Görüntü

(a) Lena Örtü Görüntü

(d) Stego Görüntü Histogramı
(c)Orijinal Görüntü Histogramı
Şekil 2: “HistogramBasedReversibleDataHiding” verisinin Lena örtü görüntüye gizlenmesi sonucunda
elde edilen; (a) Örtü görüntü, (b) Stego görüntü, (c) Örtü görüntü histogramı, (d) Stego görüntü
histogramı
Tablo 1’de örtü görüntülerin histogramlarından elde edilen en büyük ve en küçük renk değeri, en büyük
renk değerinin adeti, 272 bitlik verinin gizlenmesi sonucunda elde edilen PSNR değeri ve en büyük renk
değerinin adeti kadar rastgele üretilmiş verinin gizlenmesi sonucunda elde edilen PSNR değerleri
sunulmaktadır. Gizlenecek veri bit değerinde ciddi artışlar olmasına rağmen PSNR değerleri arasında
yüksek farklılıklar gözlenmemektedir.
Tablo 1’de sunulan minimum renk değeri ile maksimum renk değerleri veri gömülmeden önce örtü
görüntüye uygulanacak olan histogram kaydırma işlemine ait değerleri göstermektedir. Histogram
kaydırma işleminden sonra, veri gömülmeden önce elde edilen PSNR değerleri Lena için 53,7018,
Baboon için 50,4768, Tank için 100, Barbara için 54,1316, Zelda için 53,5613 ve Couple için 50,6123
olarak elde edilmiştir.
Histogram kaydırma işlemi yapıldıktan sonra elde edilen psnr değerleri ile veri gömüldükten sonra elde
edilen psnr değerlerinin birbirine çok yakın olduğu gözlenmektedir. Kısacası görüntüdeki bozulmanın
histogram kaydırma işleminden kaynaklandığı görülmektedir.
Tablo 1: Deneysel çalışmalarda kullanılan örtü görüntülerin başarım analizi
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Örtü Görüntü

Lena
Baboon
Tank
Barbara
Zelda
Couple

Minimum
Renk Değeri

Maksimum
Renk Değeri

Maksimum
Adet

PSNR
(272 bit)

236
225
146
247
186
133

154
121
147
159
120
22

2716
2759
16729
2217
2588
3858

53,6940
50,4732
81,1768
54,1230
53,5538
50,6085

PSNR
(Maksimum
Adet)
53,6217
50,4382
63,0848
54,0595
53,4857
50,5549

4. TARTIŞMA
Çalışmada, histogram kaydırma yöntemi kullanılarak kayıpsız ve geri dönüştürülebilir veri gizleme
yöntemi önerilmektedir. Önerilen yöntemde sadece histogramda yer alan maksimum değer adetinde veri
gizleme işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu sebepten dolayı kapasitenin düşük olduğu gözlenmektedir. Farklı
renk değer adetine sahip diğer renklerde kullanılarak kapasite rahatlıkla arttırılabilir. Ayrıca, histogram
kaydırma yöntemi ile beraber piksel renk değerleri değişim yöntemi ve en düşük anlamlı bitlere verilerin
gizlenmesi kullanılarak yeni geri dönüşümlü ve kayıpsız veri gizleme yöntemleri önerilebilir.
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Özet
Günümüzde enerji kaynaklarının hızla tükenmesi bilim insanlarına çözüm arayışına yöneltmiştir. Gün
ışığının fiber optik kablo kullanılarak iç mekanlara taşınımı bunlardan bir tanesidir. Bu çalışmada,
aydınlatmada kullanılan ve optik özellikleri yüksek olan fiber optik Polistiren malzemenin ekstrüzyon
yöntemi ile üretim şartlarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Üretilen fiber kablolarının ışık şiddeti
cinsinden kayıpları, oransal verimlilikleri ve üretim şartları belirlenmeye çalışılmıştır. Ekstrüzyon
yöntemiyle üretilen numuneler dört farklı sıcaklıkta üç farklı boyutta ve üç farklı üretim hızında
üretilmiş ve ışık şiddetleri karşılaştırılmıştır. Numuneler dolu ve delikli çubuk formunda üretilmiştir.
Üretilen numunelerde en yüksek ışık şiddetleri 205oC sıcaklık ve 2,4 m/dak hızdaki üretim şartlarında
gerçekleşmiştir. Delikli numunelerin ışık şiddetinin dolu numunelere oranla ortalama %17 daha fazla
arttığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Fiber optik kablo, Işık borusu, Polistiren-PS
DETERMINATION OF MANUFACTURING CONDITIONS OF LARGE POLYSTRENE
FIBER OPTICAL CABLES WITH EXTRUSION METHOD
Abstract
Nowadays, the rapid depletion of energy resources has focused on scientists to seek solutions. One of
solutions is fiber optic cable which using daylight move to interior spaces. The present work is aimed
to determine fiber optic cable used in illumination that production of polystyrene polymers with high
optical properties by using extrusion method. The samples were produced at three different sizes and
three different production speeds at four different temperatures by extrusion method. Then light
intensities of samples were compared. The samples were produced in the form of a perforated rod and
filled.The best process conditions for production of samples were determined 205oC and 2.4 m / min. It
is found that the light intensity was higher at samples with holes than filled samples.
Keywords: Fiber optic cable, Light Pipe, Polystyrene-PS

1. GİRİŞ
Fiber optik aydınlatma sistemi bir ışık kaynağından alınan ışığın fiber optik kablolar yardımı ile istenilen
noktaya taşınmasıdır. Fiber optik aydınlatma sitemi-ışık kaynağı, fiber optik kablo ve sonlandırıcıdan
oluşan üç ana elemandan oluşmaktadır. Işık kayağı sistemin gereksinim duyduğu ışığı meydana
getirirken, fiber optik kablo ışık kaynağından çıkan ışığın aydınlatılmak istenilen mekana taşınmasını
sağlar, sonlandırıcı ise fiber optik kablolar yardımı ile taşınan ışığın iç mekana yayılmasını
sağlamaktadır.
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Şekil 1. Fiber optik kablo ana elamanları

Literatürde fiber optik kablolarla ışığın iletilmesi konusunda farklı çalışmalar bulunmaktadır.
Laila ve ark. 2017 yaptıkları çalışmada güneş ışığını fiber optik kablo yardımı ile iç mekana
taşımışlardır. Güneşin şiddetine göre 800-2824 Lux arasında ışık seviyelerine ulaşmışlardır. Bahram ve
ark.2018 aydınlatmada kullanılan 3mm ve 20mm çapında fiber optik kabloların ışık performansını
karşılaştırmışlardır. Çap büyüdükçe ışığın yoğunluğu ve homojenliğinin artığını görmüşleridir.
Rebourgeard ve ark., 1999 plastik fiber optik kablo preform / tüp teknolojisi kullanılarak 1 mm çapında
60 kilometrelik kablo üretmişlerdir. Plastik fiber optik kablolar , polistiren (PS) çekirdek üzerine
polimetilmetakrilat (PMMA) kaplanmış ve bu çalışmalarında %40 verim elde etmişlerdir. Harlin ve
ark., 2002 fiber optik kablo üretiminde kullanılan PMMA, PF, PC, PS polimerleri karşılaştırmışlar ve
PF ile üretilen fiber optik kablonun iletişim alanında diğerlerine göre daha iyi olduğunu görmüşlerdir.
Karşılaştırdıkları diğer polimerlerin otomotiv, elektronik, aydınlatma alanları vb. yerlerde
kullanılabileceğini ifade etmişler. Monroy ve ark., 2003 polimer özlü fiber optik kablolar ile cam özlü
fiber optik kabloları karşılaştırmışlar ve polimer esaslı fiber optik kablolarda daha fazla kayıp olduğunu
gözlemlemişler. Kullanım kolaylığı bakımından polimer esaslı fiber optik kabloların daha verimli
olduğunu belirtmişleridir. Ghisi ve ark. 2003 fiber optik aydınlatma teknolojisi kullanılarak yapılan
aydınlatma sisteminde enerji tasarruf potansiyeli konusunda çalışmışlar ve Brezilya için %10.8 ile %44
arasında değişmekte iken İngiltere için %56 ile %89 arasında değişmekte olduğunu belirmişlerdir.
2. EKSTRÜZYON YÖNTEMİ İLE FİBER OPTİK KABLO ÜRETİMİ
Plastik ürünlerin aynı kesitte, hassas ölçülerde ve istenilen uzunlukta, devamlı (kesiksiz) olarak elde
edilmesini sağlayan makinelere ekstrüzyon makineleri denir. Bu makineler bazen kısaca ekstrüder
olarak da adlandırılmaktadır. Çalışmada kullanılan ekstrüzyon hattının şematik gösterimi Şekil
2’dedir.

Şekil 2. Ekstrüder hattının şematik gösterimi
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3. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
Bu çalışmada ışığın istenilen ortama transferinde kullanılan büyük çaplı fiber optik kablo ışık
geçirgenliği yüksek olan polstireren kullanılarak farklı üretim şartlarında proses şartlarının ışık
şiddetine olan etkisi araştırılmıştır. Uygun ekstrüzyon üretim şartlarını belirlemek için makine ocak
sıcaklığı ve üretim hızı değiştirilerek üretilen fiber optik kablo numunelerinin ışık şiddeti cinsinden
verimleri incelenmiştir.
3.1. Malzeme
Yapılan çalışmada öncelikle optik kablonun çekirdek kısmını oluşturacak olan optik özellikleri yüksek
polistiren polimer kullanılmıştır. Malzemelerin teknik özellikleri Tablo1’de gösterilmektedir.
Tablo 1 Kullanılan Malzemenin Teknik özellikleri
Malzemenin Teknik Özellikleri
Polimer malzeme
Ticari adı/Firma Kodu
Üretici Firma

PS
A-Tech 1200
Styron

Yoğunluk

(g/cm3)

1,05

Erime Akış Hızı
(200°C, 5 kg)

(g/10 dak)

5

Kırılma İndisi

1.58

Çekme Gerilmesi

(MPa )

47

Çekme Uzaması

(%)

2

(kj/m2)

14

(M)

80

Izod Darbe Dayanımı
Rockwell Sertlik

Vicat Yumuşama Noktası (1 kg) °C

101

3.2. Yöntem
Bu çalışmada Polistiren özlü büyük çaplı fiber optik kablo üretimi için iki farklı kalıp
tasarlanmış olup birinci tasarım, içi dolu olan 10 mm çapında kablo üretimi yapan, diğer tasarım ise
içi delik olan dış çapı 10 mm iç çapı 1,5 mm ebatlarında fiber optik kablo üretmek için tasarlanmıştır.
Ürünlerin kalıp çıkışındaki ölçü ve şekil bütünlüğünü sağlamak için de ayrıca kalibrasyon kalıp
ekipmanı imal edilmiştir. Ekstrüzyon kalıbının katı model çizimi Şekil 3’de gösterilmiştir.

Şekil 3. Ekstrüzyon kalıbı ve kalibrasyon kalıbı katı model çizimi
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Fiber optik kablo üretmek için polimer malzemeler proses öncesinde 90oC sıcaklıkta 4 saat kurutma
fırınında nem alma işlemine tabi tutulmuştur. Sonrasında ekstrüzyonda Tablo 1’de belirtilen dört farklı
ocak sıcaklığında, üç farklı üretim (çekme) hızında , 50 dev/dak hızda üretilmiştir. Üretim sürecinde
ilk önce dolu, daha sonra ekstrüzyon kalıp pimi takılarak ortası delik numuneler üretilmiştir.
Ekstrüzyon Makinası Teknik Özellikleri:
Üsten beslemeli,
Tek vidalı ekstrüder kovanı,
Kapasite:
10 kg/h - 500 kg/h,
Vida mili çapı:
Ø50 mm,
Vida boyu:
1125 mm, L/D = 22,5
Motor Gücü:
7,5 kW - 10 BG

Şekil 4. Ekstrüzyon makinesi ve teknik özellikleri

Tablo 2.Ekstrüzyon makine parametreleri ve proses şartları

PS

Proses
Kalıp
çıkış
Sıcaklığı
( oC)

1.
Bölge
Sıcaklığı
( oC)

2.
Bölge
Sıcaklığı
( oC)

3.
Bölge
Sıcaklığı
( oC)

Üretim Hız
(Çekici hızı)
(m/dak)

Vida .devir
sayısı
(d/dak)

185
195
205
215

180
190
200
210

175
185
195
205

170
180
190
200

2 - 2,2 - 2,4

50

Numunelerin ışık şiddetlerini ölçmek için, üretim hızı ve sıcaklıklarına göre sınıflandırılmıştır.
Numuneler 20 , 50 ve 100 cm’lik uzunlukta 10 adet kesilmiş, uçları polisaj işlemine tabi tutulmuş daha
sonra numunelerin dış kısımları ışık yansıtma özelliği bulunan kılıf ile kaplanarak ölçümler yapılmıştır
ve ortalama değerler alınarak grafiklere aktarılmıştır. Ölçme işlemi Lüksmetre ile Şekil 5’deki
düzenekte görüldüğü üzere ışık kaynağının karşısına odaklanarak gerçekleştirilmiştir. Numunelerin ışık
ölçüm işlemi Şekil 5’de gösterilmektedir.

Şekil 5.Numunelerin Lüksmetre ile ölçüm düzeneği

4. GÖRSEL ANALİZ
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(a)

(b)

Şekil 6. (a) Polistiren malzemeden üretilen içi dolu optik kablo numunesi
(b) Polistiren malzemeden üretilen delikli optik kablo numunesi
Yapılan ekstrüzyon işlemi sonucunda üretilen malzemelerin iç kısımlarında gaz kabarcıkları
görülmektedir. Bunun sebebi polimer içinde bulunan bir kısım nem ve gazların (stiren gazı) dışa
atılamamasıdır. Üretim şartlarında yapılan değişiklikle (sıcaklık, üretim hızı) oluşan baloncuk
miktarında değişiklik olmakla birlikte tamamen ortadan kalkmamaktadır. Dolu numunelerde oluşan
baloncuklar ortası delik numunelerde tamamen ortadan kalktığı gözlenmektedir.
5. DENEY SONUÇLARI

PS 2 m/dk
7
6

20 cm

KLux

5

20 cm dlk

4

50 cm

3

50cm dlk

2

100cm
100 dlk

1
0

185

195

205

215

20 cm

3,44

4,94

5,68

5,04

20 cm dlk

3,92

5,34

6,30

5,60

50 cm

1,74

2,55

3,04

2,82

50cm dlk

2,04

3,04

3,48

3,24

100cm

0,85

1,25

1,47

1,10

100 dlk

0,992

1,39

1,63

1,34

Ekstrüzyon
Kalıp Sıcaklığı C
o

PS 2,2 m/dk

KLux

7,00
6,00

20 cm

5,00

20 cm dlk
50 cm

4,00

50cm dlk

3,00

100cm

2,00

100 dlk

1,00
0,00

185

195

205

215

20 cm

3,70

5,08

5,72

5,16

20 cm dlk

4,32

5,58

6,40

5,76

50 cm

1,84

2,68

3,13

2,90

50cm dlk

2,20

3,14

3,58

3,38

100cm

0,933

1,36

1,50

1,40

100 dlk

1,08

1,53

1,66

1,56

Ekstrüzyon
Kalıp Sıcaklığı oC
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PS 2,4 m/dk
8,00

KLux

7,00

20 cm

6,00

20 cm dlk

5,00

50 cm

4,00

50cm dlk

3,00

100cm

2,00

100 dlk

1,00
0,00

185

195

205

20 cm

3,88

5,10

5,76

5,2

20 cm dlk

4,42

5,62

6,52

5,86

50 cm

2,03

3,05

3,33

3,12

50cm dlk

2,40

3,40

3,78

3,6

100cm

0,800

1,28

1,55

1,257

100 dlk

1,000

1,50

1,70

1,47

215

Ekstrüzyon
Kalıp Sıcaklığı o C

Şekil 8. Optik kabloların. 2m/dak , 2.2 m/dak 2,4 m/dak üretim
hızında farklı boyutlardaki farlı proses sıcaklıklarındaki ışık
şiddeti

Polistiren malzemenin 2,0–2,2 ve 2,4 m/dak üretim hızında ve dört farklı üretim sıcaklığında
(210–220–230 ve 240 oC) ve üç farklı boyda (20–50–100 cm) yapılan ölçüm sonuçları Şekil 8’de
görülmektedir. Polistiren polimer kullanarak üretilen fiber optik kablolarda ışık şiddetindeki en iyi değer
205oC 2,4 m/dak üretim hızında gerçekleşmiştir. Şekil 8’de numunelerin en iyi ışık şiddetlerinin
karşılaştırılması gösterilmektedir.
Tablo 3 Polistiren polimer kullanılarak 205oC ve 2,4 m/dak
üretim hızında fiber optik kabloların en iyi ışık şiddeti sonuçları
PS Numune
uzunluğu
(cm)

(kLux)

20

5,76

20 dlk

6,52

50

3,33

50 dlk

3,78

100

1,55

100 dlk

1,7

6. TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Çalışmamızda proses öncesi kurutmaya tabi tutulan polimer malzemelerden nem ve gazların çıkışı
üretici firmanın tavsiyelerine göre uygulanmıştır. Fiber optik kablolar üretiminde kullanılan polistiren
polimer üretim öncesi 60oC, 3saat kurutularak nem ve gaz çıkışı gerçekleştirilmiştir. Üretimi
gerçekleşen dolu numuneler üzerinde baloncukların olduğu tespit edilmiştir. 210oC’nin üzerindeki
sıcaklıkta gaz baloncuklarını arttığı gözlemlenmiş oluşan baloncukların ışığın geçişi esnasında
sapmalara neden olduğu ve ışık şiddetinin azalmasına neden olduğu gözlenmiştir. Ferents ve ark.,2004
yaptıkları çalışmalarda tek vidalı ekstruder ile PMMA ve PC esaslı fiber optik kablo üretiminde gaz
baloncuklarının olduğu görmüş çift vidalı konik ekstrüzyonda yaptıkları üretimde hava kabarcıklarının
oluşmadığını görmüşlerdir. Sonuç olarak tek vidalı ekstrüderde üretilen fiber optik kabloların gaz
baloncuklarının görülmesi yaptığımız çalışmayla paralellik arz etmektedir. Baloncukların ortadan
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kalkması çift vidalı konik ekstrüzyon makinesi ve gaz alma bacası bulunan ekstrüzyon makinesi
kullanılması durumunda gaz baloncuklarının ortadan kalkacağı ön görülmektedir.
Moradi S. ve ark. Co-Ekstrüzyon yöntemi ile PMMA ve PS kullanarak polimer optik fiber üretimi
gerçekleştirmişler Co-Ekstrüzyon yöntemi diğer polimer optik fiberler üretim yöntemlerine göre basit
ve hızlı bir yöntem olduğunu görmüşler. Bu yöntemde hava kabarcıkları oluştuğu ve bu hava
kabarcıklarının giderilmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etmişleridir. Çalışmamızda gaz
hücrelerini azaltmanın bir yolu olan ve gaz tahliyesini proseste atmayı sağlayabileceği için boş yani
delikli profil formu düşünülmüştür. Delikli profil formu sayesinde gazlar numunenin ortasındaki
deliklerden tahliye olarak gaz oluşumunun önüne geçilmiştir. Fakat yine mikro düzeyde gaz hücreleri
gözlenmiş olup bunun daha gelişmiş bir çift vidalı ekstrüderde birkaç noktadan vakum vanası (bacası)
kullanılmasının bu sorunu çözebileceği yargısına varılmıştır. David ve ark., 2013 yaptığı çalışmada 10
m uzunluğundaki fiber optik kablo kullanarak 4.5 Klux ışık şiddeti elde ederken 20 m uzunluğunda
fiber optik kablo kullanımında 3 Klux ışık şiddeti elde etmişlerdir uzunluğu arttıkça ışık kayıplarının
arttığını görmüş olup bu çalışmayla paralellik arz etmektedir. Yapılan bu çalışmada üretilen numunenin
kalıp çıkış çapı 10 mm olup çıkış sıcaklığının yükseltilmesi durumunda ürünün kalıptan çıktıktan sonra
sünmeye başladığı kalibre duvarlarına temas etmediği için dış yüzeylerin düzgün olmadığı ve numunede
eğrilmeler olduğu görülmüştür. Yapılan çalışmada en iyi ışık şiddetinin 205oC üretim sıcaklığında ve
2.4 m/dak üretim hızında delikli numunelerde, ardından ise dolu numunelerde gözlenmiştir. Fiber optik
kablo boyu uzadıkça transfer olan ışık şiddetinin düştüğü, yüksek proses sıcaklıklarında ve yüksek
çekme hızlarında da ışık şiddetinin azaldığı tespit edilmiştir Delikli numunelerin ışık şiddetinin dolu
numunelere oranla ortalama %17 daha fazla arttığı tespit edilmiştir.
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Abstract
The bottled drinking water is significant for healthy hydration. It plays a vital role in lives of people.
Consumers select bottled drinking water for a few reasons such as quality, convenience, and taste. The
purpose of this study is to determine the most suitable bottled drinking water type for consumers. Five
alternatives of bottled drinking water are investigated within the scope of this research. Choosing the
best alternative amongst the others depend on various factors. For the purpose of this research, a large
set of seventeen factors that consumers value the most in bottled drinking water are determined. For
such a large set, a selection method that considers all these factors in the selection process is required.
In this paper, a hierarchical decision-making method is utilized on the decision of selecting the best
bottled drinking water. The selection of the best bottled drinking water from five of different alternative
brands is a complicated task since seventeen decision factors need to be considered simultaneously. The
selected alternatives are investigated in detail. Based on the data obtained, the results are evaluated from
various attributes by the developed model.
Keywords: Bottled drinking water, Hierarchical decision-making, Mineral, Multi-criteria, Water
quality.
1. INTRODUCTION
Clean and safe drinking water is a vital source for everyone. The safe drinking water provides important
contribution to help maintain human hygiene and health. The bottled drinking water sector is a powerful
supporter of natural resources and environment. The quick growth of bottled drinking water market can
be connected to increasing concern on wellness and health. Drinking water quality map is shown in
Figure 1 (URL-1).

Figure 2. Drinking Water Quality Map
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Rising disposable income, strong financial growth, huge population coupled with changing life style
have resulted in powerful growth of bottled drinking water market in the World. Figure 2 shows bottled
water consumption around the world and global bottled water sales (URL-2). Global bottled water
market projection, in the period of 2014-2020 is displayed in Figure 3 (URL-3).

Figure 2. The Bottled Water Consumption around the World

Figure 3. Global Bottled Water Market, 2014-2020
The bottled drinking water market is anticipated to grow fast fueled by powerful demand for hygienic,
clean, and flavored drinking water. The numerous bottled drinking water brands have different chemical
contents and properties such as convenience, good taste, and quality. The chemical-physical parameters
and primary chemical elements are found in the websites of their distributing companies and which can
be the only parameters determined on the label of bottled drinking water. A comparison of the drinking
water quality proves that the bottled drinking waters possess much better quality concerning pH
contaminations, aesthetic considerations, and microbial hazards.
Numerous searches have made on drinking water quality quantification depending on standardization
of diverse chemical characteristics. First, Horton (1965) studied through choosing and weighting the
drinking water characteristics and performing a combination function for the water quality index.
Alvarado et al. (2016) analyzed the groundwater supply source for public by using Geographic
Information System. Abtahi et al. (2015) performed a multi-criteria method to characterize drinking
source water quality. By using the fuzzy analytic hierarchy process, Mokarram and Sathyamoorthy
(2016) evaluated the connection between drinking water quality index based on landform classes and
composition of nonorganic components in Iran. In South Africa, Manoucher et al. (2010) studied the
spatial prediction of ground-water quality by Rule-based modelling. Yan et al. (2016) studied the
comprehensive evaluation of drinking water quality based on field studies, information technology, GIS,
and modeling. Prati et al. (1971) used the single index analysis as an approach for evaluating drinking
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water quality. For water quality assessment, the aim weighting methodologies cover the entropy weight
methodology implemented by Zou et al. (2006). The entropy weighting methodology performed to
appraise the groundwater quality with logical results by Amiri et al. (2014). Li et al. (2010), Wu et al.
(2011) and Mokarram et al. (2016) studied on groundwater quality assessment in different areas.
The searched number of parameters that are included is very different from one research to another.
Kumar and Gorai (2013) allowed for twelve diverse parameters, which are total dissolved solids, total
hardness, manganese, iron, turbidity, nitrate, magnesium, sodium, pH, alkalinity, potassium, TDS, and
calcium. The nine different parameters, which are TDS, magnesium, calcium, ph, nitrate, chlorides,
sulphates, total hardness and, fluorides considered by Ambiga et al. (2013). Saidi et al. (2009) used five
diverse parameters (electrical conductivity, calcium, sulphates, chlorides, and nitrate) depend on
technical documents published in WHO (2006), WCCR (1991) and Anon (2003). Chlorides, Sulphates,
Nitrate, and Calcium considered by Stigter et al. (2006).
The purpose of this paper is to perform AHP methodology to apply the ranking of measuring points
depend on multi-criteria decision making simultaneously according to seventeen bottled drinking water
quality parameters. In this paper, literature review and expert opinions have been used to obtain
quantitative and qualitative evaluations. The comparative assessment of diverse drinking water brands
is implemented. Each of the drinking water brands is compared depending on eight diverse parameters.
Among chosen drinking water brands, the best drinking water brand choice is obtained.
2. AHP APPROACH
In an AHP hierarchy for choosing an alternative over the others, the goal would be to make a decision
based on various criteria. For the purpose of this study, a set of criteria including required minerals and
undesired elements in a drinking water are included. Five alternative drinking water brands are
compared using AHP technique. The hierarchy composed of these criteria is constructed as shown in
the figure below:

Best Drinking Water

pH

Barium

Flouride

Sulphate

Bicarbonate

Calcium

Boron

Carbonate

Magnesium

Chrome

Chloride

Potassium

Silicate

Sodium

Nitrate

Alfa

Beta

Figure 4. Hierarchy of Factors
While measurements for some criteria are readily available, some others can only be estimated with
respect to other variables. As it is the case in all multi-criteria decision making methods, the relative
weights of such criteria need to be determined. In AHP, this is accomplished by pairwise comparison of
the elements. Below are the resulting priorities of factors involved in this research.
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Table 1. Decision Matrix
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Based on the decision matrix provided above, the relative weights of the factors defined are provided in
the figure below:
0,18

Factor Priorities

0,16
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0

Figure 5. Factor Priorities
3. PAIRWISE COMPARISON OF THE DRINKING WATERS
After determining the priorities of each criterion with respect to the overall goal of selecting the best
drinking water, the water alternatives need to be compared two by two with respect to each criterion.
The properties of the selected water brands are presented in the figure below.
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DRINKING WATER CHARACTERISTICS
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Figure 6. Drinking Water Characteristics
The next step in implying the AHP methodology is two by two comparisons of the water alternatives
with respect to each of criteria. To plan an objective scheme for this aim, the alternatives’ minimum and
maximum values for each criterion is obtained. This range is divided into nine even ranges since AHP
needs pairwise comparisons on a scale from 9 to 1. Eventually, each of alternatives is placed in one of
these groups based on their values to compare them with each other. Remainder of this research presents
the priorities obtained under each category using this scheme.
5. CONCLUSION
The global bottled drinking water market is primary focused by raised changing people’s life style and
health awareness. This study aims to find the best drinking water brand based on various minerals and
elements exist in drinking waters. A list of criteria is evaluated to be able to make a comparison among
the selected brands. Each criterion is appointed a relative weight as a result of expert evaluations
obtained from Ministry of Health Reports available. Finally, AHP method is applied to the resulting
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scheme. Based on the calculations above, the relative priorities corresponding to the attractiveness of
drinking water brand about all factors considered are presented below:

Weights of Alternatives
0,3
0,2
0,1
0

Seri1

DW1
0,189

DW2
0,215

DW3
0,131

DW4
0,217

DW5
0,248

Figure 7. Weights of Alternatives
The figure above indicates that the 5th Drinking Water (DW5) is ranked first with a weight of 0,248
among others, indicating that it is the best drinking water in terms of selected factors used for the purpose
of this study. The conclusions determined in this analysis could serve as a basis for the implementation.
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Özet
Bu çalışmada, Kocaeli ilinin evsel ve endüstriyel su gereksinmesini sağlamak amacıyla Yuvacık/
Kocaeli’nde 1999 yılı Ocak ayında faaliyete geçen Yuvacık Baraj Gölünün sürdürülebilir su yönetimi
ve planlamasını geçerli kılmak için, üç ayrı örnekleme istasyonlarından alınan ham suyun sıcaklık,
bulanıklık, pH, iletkenlik, askıda katı madde miktarı ve çözünmüş oksijen gibi bazı fiziksel özellikleri
laboratuvar ortamında su analizleriyle ortaya konmuştur. Bu araştırma ile aynı zamanda Yuvacık Baraj
Gölünün önemli fiziksel özellikleri üzerinden gelecekte karşılaştırılabilir bir veri tabanı elde edilmesi
sağlanması amaçlanmıştır. Elde edilen bulgular hem şekil olarak verilmiş hem de elde edilen bulgular
yorumlanmıştır. Bulgular ve baraj gölünün diğer özellikleri de dikkate alınarak Yuvacık Baraj Gölünün
fiziksel özellikler bakımından hassas olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Sözcükler : Yuvacık Baraj Gölü, sürdürülebilir su yönetimi, fiziksel özellikler

SOME IMPORTANT PHYSICAL PROPERTIES OF YUVACIK DAM LAKE
Abstract
In this study, in order to provide sustainable water management and planning of Yuvacık Dam reservoir,
which was commissioned in January 1999 in order to provide domestic and industrial water needs of
Kocaeli province, some physical properties such as temperature, pH, turbidity, conductivity, suspended
solids and dissolved oxygen were determined in the laboratory environment by water analysis. At the
same time, the aim of this research is to provide a comparable database in the future through the
important physical properties of the Yuvacık Dam Lake. Given both the findings both in graphical shape
the results obtained were interpreted. The findings and other characteristics of the dam lake were taken
into consideration and it was determined that the Yuvacık Dam Lake was sensitive to physical
characteristics.
Keywords : Yuvacık Dam Lake, sustainable water management, physical properties

1.GİRİŞ
Ülkemizde 1980 yılına kadar su kaynaklarının planlanmasında temel hedefler, gereksinmeleri sağlamak
amacıyla su kaynaklarının geliştirilmesi ve suyun neden olduğu zararların önlenmesine yönelik
sistemlerin tasarlanması biçiminde gelişmiştir. Proje temelindeki hedeflere ulaşılabilmesi için,
belirlenmesi istenen ana öğe, su kaynaklarının potansiyelinin belirlenmesi ve projeden beklenen
faydaların saptanması yönünde olmuştur (DPT, 2001). Dünya ortalamasının üzerinde bir nüfus artış
hızına sahip olan ülkemizde, tarım ve sanayinin de gelişmesiyle birlikte talep edilen su miktarı giderek
artmış olmasına karşılık içilebilir/kullanılabilir su kaynakları azalmıştır. Üstelik var olan su
kaynaklarının kalitesi özellikle 1980’li yıllardan sonra hızla bozulmaya başlamıştır. Akarsu havzası
boyunca görülen kirlilik nedeniyle su kalitesindeki düşmeler aslında başta endüstriyel ve evsel atıklar
olmak üzere tarımsal amaçlı su kullanımları ve arazi kullanım şekilleri, toprak yapısı, sediment taşınımı
ve erozyon gibi etkenlere bağlı bulunmaktadır. Fiziksel boyut açısından da havzayı karakterize eden
bütün unsurlar(akım, kalite, meteorolojik, hidrolojik, sektörel bazda su kullanımları, arazi kullanımı,
sediment, erozyon, veri toplama ve işleme) arasındaki ilişkilerin çok iyi bir şekilde tanımlanması büyük
önem taşımaktadır(DSİ, 2003). Bu çalışmalar sonucunda eksikliklerin belirlenerek sistemin
sürdürülebilirliği için tüm özelliklerin belirlenmesi gerekmektedir. Yuvacık Baraj Gölü İzmit ve
çevresinin içme, kullanma ve endüstriyel su gereksinmelerini karşılamak amacıyla Kocaeli İli İzmit
İlçesinin 7 km güneydoğusunda bulunan Kirazdere üzerinde inşa edilmiş ve 5 Haziran 1998 tarihinde
su tutulmaya başlanmış bir rezervuardır(Şekil 1). 32º57’30” Doğu boylamı ile 40º 39’ 0” Kuzey enlemi
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arasında bulunan Baraj Gölü’nün inşaatına 18 Nisan 1996 tarihinde başlanmış ve 17 Ocak 1999 tarihinde
hizmete alınmıştır.

Şekil 1. Yuvacık Baraj Gölünün Yerbulduru Haritası
258 km ’lik drenaj alanına sahip olan Yuvacık Baraj Gölü yılda 142 Mm3(Milyon metreküp) su regüle
etmekte ve % 64.3 regülasyon oranına sahip bulunmaktadır. Yıllık ortalama debisi 220.8 Mm3 olan
Barajın maksimum işletme kotu 169.30m, bu su düzeyinde toplam göl hacmi 57.03 Mm3’tür.
2

Bu çalışmanın ana amacı Yuvacık Baraj Gölünün ekosistem özellikleri ve biyolojik çeşitliliğini ortaya
çıkarmak, sucul ekosistemde tehlikeli olabilecek ve dengeyi bozabilecek canlı ve cansız parametrelerin
durumunu saptamaktır. Üniversite-Özel Sektör işbirliği kapsamında yapılan bu proje Yuvacık Baraj
Gölünü yani Rezervuarı esas olarak ele almakta ve baraj gölünün çok yönlü olarak araştırılmasını amaç
edinmektedir. Bu ana amaç ışığında çalışmada, Yuvacık Baraj Gölünün sürdürülebilir su yönetimi ve
planlamasını sağlamak için, üç ayrı örnekleme istasyonlarından alınan ham suyun sıcaklık, pH, ışık
geçirgenliği, bulanıklık, iletkenlik, askıda katı madde ve çözünmüş oksijen gibi bazı fiziksel özellikleri
laboratuvar ortamında su analizleriyle ortaya konmaktadır.
3. GEREÇ VE YÖNTEM
Örnekleme istasyonları suyun özellikleri bakımından gölü en iyi tanımlayacak nitelikteki yerlerden bir
kıyıdan diğerine dik doğrultuda seçilmişlerdir(Şekil 2).

Şekil 2. Örnekleme İstasyonları
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Seçilen istasyonlar tüm yıl boyunca örnek alınmasını sağlamak üzere su derinliğinin yeterli olduğu ve
en düşük su düzeyi göz önüne alınarak belirlenmiştir. Suyun fiziksel özellikleri S10-S11-S12; S20-S21S22 ve S30-S31-S32 istasyonlarından Ruttner Su Örnekleyicisi ile alınan sudaki analiz çalışmalarıyla
saptanmıştır.
Hava durumuna bağlı olarak ayda 2-6 kez tekneyle çıkılan arazi çalışmalarında örnekleme
istasyonlarından Ruttner Standart Su Örnekleyicisi ile çeşitli derinliklerden su örnekleri alınarak kapalı
şişelerde laboratuvara götürülmüştür. Su analizlerinde HACH Water Analysis Handbook’daki standart
yöntemler(HACH, 1997) ile diğer kaynaklardan(Needham ve Needham, 1976; Eaton, Clesceri ve
Greenberg, 1995) yararlanarak uygulanmıştır. Spektrofotometrik çalışmalar HACH DR2010 ve/veya
HACH DR4010 Spektrofotometresi ile yapılmıştır. Elverişsiz hava koşulları nedeniyle Ocak ayında ve
su seviyesinin düşmesi nedeniyle Ekim ayında ölçüm yapılamamıştır. Analizler Yuvacık Barajı ve
Arıtma Tesislerinin laboratuvarında gerçekleştirilmiştir. Örnekler su tabakalarında fotosentez için
yeterli ışığın bulunduğu üst tabaka olan fotik zon ile yeterli ışığın bulunmadığı alt tabaka olan afotik
zon gözetilerek alınmıştır. Her bir analiz için uygulanan analiz yöntemleri Çizelge 1’de verilmiştir.
Çizelge 1. Yuvacık Baraj Gölü’nden Alınan Su Örneklerindeki Fiziksel Analiz Çalışmaları
Su Analizi
Kullanılan Yöntem
pH
WTW pH-metre 330i
Bulanıklık
HACH 2100P Turbidimetri
İletkenlik
WTW İletkenlik Ölçer / Sension 378 Multiparametre
Sıcaklık
YSI 52 DO-Sıcaklık Ölçer
Askıda Katı Madde
Yöntem 8006 / Fotometrik
Çözünmüş Oksijen(ÇO)
YSI 52 DO-metre

3. BULGULAR
Yuvacık Baraj Gölü’nün üçer noktasından alınan örnekler üzerinde ölçülen bazı önemli fiziksel
parametreler ayrı başlıklar altında aşağıda verilmiştir.
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3.1. pH
Yuvacık Baraj Gölü’nün zonlara göre(fotik ve afotik) pH değerleri fazla değişim göstermezken, aylara
göre Aralık 2005’ten Aralık 2006’ya kadar en yüksek pH değeri 9.06 ile 21 Nisan 2006 tarihinde S20
istasyonunda, en düşük pH değeri ise 7.40 ile 1 Kasım 2006 tarihinde yine S20 istasyonunda
kaydedilmiştir. Aylık ortalamalara bakıldığında, 8.62 ile Nisan ayı en yüksek pH değerine sahipken
bunu 8.26 ile Mayıs ayı, 8.25 ile Haziran ayı, 8.11 ile Şubat ayı, 8.09 ile Temmuz ayı ve 2005 yılının
Aralık ayı, 8.02 ile Mart ayı, 7.95 ile Ağustos ayı, 7.75 ile Eylül ayı izlemiştir (Şekil 3).

Ara.05Şub.06Mar.06Nis.06May.06Haz.06Tem.06Ağu.06Eyl.06 Kas.06
Aralık 2005-Aralık 2006
Fotik Zon

Afotik Zon

Şekil 3. Yuvacık Baraj Gölü’nde Zonlara ve Aylara Göre Ölçülen pH Değerinin Değişimi
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En düşük pH değeri 6.30 ortalama ile Kasım ayında ölçülmüştür. Her üç istasyonun genel ortalaması
göz önüne alındığında(pH = 7.95) Yuvacık Baraj Gölü Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi
Yönetmeliği(RG,2015)’ne göre I. kalite sınıfına girmekte ve ötröfikasyon sınır değerlerinin oldukça
altında bulunmaktadır. İçme suyu elde edilen veya elde edilmesi planlanan yüzeysel suların kalitesine
ilişkin yönetmelik(RG,2012)’e göre ise A1(K) sınıflamasına girmektedir.
3.2. Bulanıklık
Her üç istasyonda ölçülen bulanıklık değerleri genel olarak afotik bölgede daha yüksek çıkmıştır. Şubat
ayında hem istasyonlar hem de zonlar arasındaki fark azalma eğilimine girmiş, Mart ayında hem fotik
hem de afotik zonda en yüksek bulanıklık değerleri kaydedilmiştir. 16 Mart 2006 tarihinde yapılan
ölçümlerde S10 istasyonunun fotik zonunda 3.20 NTU, S30 istasyonunun afotik zonunda ise 87.5 NTU
bulanıklık değerlerine rastlanmıştır.
S30 istasyonu gölü besleyen su kaynaklarına daha yakın olduğu için, buradaki bulanıklık da daha yüksek
değerler göstermektedir. Ortalamalara bakıldığında, Mart ayının oldukça yüksek bulanıklık değerlerine
sahip olduğu görülmektedir. Yağış ve karların erimesi ile akışa geçen suyun beraberinde taşıdığı toprak
materyali nedeniyle Mart ayı bulanıklık değerleri oldukça yüksek çıkmıştır.
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Üç istasyon ve iki zonda ölçülen değerlerin ortalamaları alındığında, en yüksek bulanıklık değeri 38.3
NTU ile Mart ayında gerçekleşmiş, bunu 12.72 ile Kasım ayı, 9.57 NTU ile Nisan ayı, 3.60 NTU ile
Ağustos ayı, 3.38 NTU ile Haziran ve Şubat ayları, 3.09 NTU ile Eylül ayı, 2.94 NTU ile Temmuz ayı,
2.82 NTU ile Mayıs ayı ve 2005 yılının Aralık ayı izlemiştir(Şekil 4).

Ara.05 Şub.06 Mar.06 Nis.06 May.06 Haz.06 Tem.06 Ağu.06 Eyl.06 Kas.06
Aralık 2005-Aralık 2006
Fotik Zon

Afotik Zon

Şekil 4. Yuvacık Baraj Gölü’nde Zonlara ve Aylara Göre Ölçülen Bulanıklık Değerinin Değişimi
Genel ortalama olarak Yuvacık Baraj Gölü’nün bulanıklık değeri 8.26 NTU çıkmıştır.
3.3. Spesifik Elektriksel İletkenlik
Üç istasyonda ölçülen iletkenlik değerleri 143 ile 249 S/cm arasında değişmiştir. Mart ayında elde
edilen iletkenlik değerleri dışında, istasyonlar ve zonlar arasında önemli bir fark görülmemiştir. Yalnızca
Mart ayında ölçüm yapılan diğer aylara göre daha düşük değerler (ortalama 156.7 S/cm)
kaydedilmiştir(Şekil 5). En yüksek iletkenlik değerleri Eylül ve Kasım aylarında ölçülmüştür.
Ilıksu kültür balıkçılığı için kabul edilebilir elektriksel iletkenlik aralığı 150-3000 µS/cm iken, içme
suyu için önerilen spesifik elektriksel iletkenlik değeri 400 µS/cm olarak verilmektedir. On aylık ölçüm
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sonucu bulunan yaklaşık 210 µS/cm ortalama ile Yuvacık Baraj Gölü elektriksel iletkenlik bakımından
oldukça istenilen durumda görünmektedir.

Afotik Zon

Şekil 5. Baraj Gölü’nde Zonlara ve Aylara Göre Ölçülen Spesifik Elektriksel İletkenlik Değişimi
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3.4. Su Sıcaklığı
Yuvacık Baraj Gölü’nün her üç istasyonunda ölçülen sıcaklık değerleri 5.3C ile 24.4C arasında
değişmektedir. Fotik zon ile afotik zon arasında Aralık, Şubat ve Mart aylarında önemli bir fark
görülmez iken, Nisan ve Mayıs aylarında zonlar arasında sıcaklık farkının artması ile tabakalaşmanın
Nisan ortalarından başladığı ve Mayıs ayında tabakalaşmanın oldukça belirginleştiği saptanmıştır(Şekil
6). Kasım ayında fotik ve afotik zondaki sıcaklık farkının 7-9 C’yi bulması, tabakalaşmanın Aralık
başına kadar sürdüğünü göstermektedir.

Aralık 2005-Aralık 2006
Fotik

Afotik

Şekil 6. Yuvacık Baraj Gölü’nde Zonlara ve Aylara Göre Ölçülen Sıcaklık Değişimi
Mayıs ayında fotik ve afotik zondaki sıcaklık farkı 9.6C iken, Haziran ayında 15.1C’a çıkmış,
Temmuz ayında 8.3C kadar inmiş, Ağustos ayında tekrar 16.26C’ye çıkmış, Eylül ve Ekim aylarında
zonlar arasındaki sıcaklık farkı tekrar düşme eğilimine girerek sırasıyla 10.27C ve 7.6C olmuştur.
Zonlar arasındaki sıcaklık farkı Aralık ayında 0.33C, Şubat ayında 0.3C, Mart ayında 1.1C ve Nisan
ayında 5.93C olarak saptanmıştır.
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Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları dışında, altı aylık dönemde, her üç istasyonda ölçülen
sıcaklık değerlerinin, 20C’nin altında çıkması, sucul yaşam için oldukça olumlu bir sonuç olarak
değerlendirilebilir. Yaz başından Ekim başına kadar olan zamanda da su sıcaklığı en fazla 24C-25C’a
kadar çıkmıştır.
Sıcaklığın on aylık ortalaması olan 11.80C ile Yuvacık Baraj Gölü Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi
Yönetmeliği(RG,2015)’ne göre I. kalite sınıfına; içme suyu elde edilen veya elde edilmesi planlanan
yüzeysel suların kalitesine ilişkin yönetmelik(RG,2012)’e göre ise A1(K) sınıflamasına girmektedir.
3.5. Askıda Katı Madde
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Askıda katı madde(AKM) miktarı bakımından her üç istasyonda elde edilen sonuçlar aylara ve zonlara
göre dalgalanma göstermektedir. AKM miktarı Mart ayında oldukça yüksek(44.3 mg/L) bir ortalama ile
diğer aylara açık fark atmıştır. Yine Mart ayında fotik zondaki AKM miktarı 36.3 mg/L iken, afotik
zonda 52.3 mg/L gibi yüksek bir değer göstermiştir. Genel olarak AKM fotik zondan afotik zona doğru
artmakta iken, Şubat ayında bu artış görülmemiş, Haziran ayında ise tam tersi bir durum söz konusu
olmuştur(Şekil 7).

Şekil 7. Yuvacık Baraj Gölü’nde Zonlara ve Aylara Göre Ölçülen AKM Değişimi
AKM miktarı 2 mg/L ile 101 mg/L arasında değişim göstermiştir. Ortalama AKM miktarlarına
bakıldığında, 44.3 mg/L ile Mart ayında en yüksek çıkmış, bunu 18 mg/L ortalama ile Kasım ayı, 9.85
mg/L ortalama ile Nisan ayı, 8.67 mg/L ortalama ile Eylül ayı, 7.67 mg/L ortalama ile Ağustos ayı, 7.0
mg/L ortalama ile Mayıs ayı, 4.5 mg/L ortalama ile Aralık ve Temmuz ayları, 4.34 mg/L ortalama ile
Haziran ayı ve 3.33 mg/L ortalama ile Şubat ayı izlemiştir.
3.6. Çözünmüş Oksijen
Üç istasyonda Aralık 2005- Aralık 2006 tarihleri arasında yapılan çözünmüş oksijen(ÇO) ölçümleri 0.4
mg/L ile 13.7 mg/L arasında değişmektedir. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında ölçülen ÇO değerleri,
diğer aylara göre daha yüksek çıkmıştır. Kasım ayında 4.15 mg/L ile en düşük, Haziran ayında 12 mg/L
ile en yüksek ÇO değerleri belirlenmiştir. Şubat ve Ağustos ayları dışında genel olarak fotik zon afotik
zona göre daha fazla ÇO içermektedir. Yuvacık Baraj Gölü Haziran ayında 12 mg/L ortalama ile en
yüksek ÇO değerini almış, bunu 9.53 mg/L ortalama ile Mayıs ayı, 9.3 mg/L ortalama ile Nisan ayı,
8.45 mg/L ortalama ile Mart ayı, 8.05 mg/L ortalama ile Şubat ayı, 7.48 mg/L ortalama ile Eylül ayı,
6.88 mg/L ortalama ile Ağustos ayı, 6.54 mg/L ortalama ile Aralık ayı, 4.47 mg/L ortalama ile Temmuz
ayı ve 3.93 mg/L ortalama ile Kasım ayı izlemiştir (Şekil 8).
Ölçülen 7.68 mg/L ÇO ortalaması ile Yuvacık Baraj Gölü Yüzeysel Su Kalitesi Yönetmeliğine göre I.
sınıf ya da II. sınıf su kalitesi niteliğine uygun görünmektedir. Su Kalitesi Kontrol
348

Çözünmüş Oksijen (mg/L)

Yönetmeliği(RG,2004)’nin belirlediği ötrofikasyon sınır değerine göre ise doğal koruma alanı kalitesine
girmektedir.
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Şekil 8. Yuvacık Baraj Gölü’nde Zonlara ve Aylara Göre Ölçülen ÇO Değişimi

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Aralık 2005 ile Aralık 2006 tarihleri arasındaki 13 ayın ortalaması 7.93 pH değeri bulunmuştur. Aynı
tarihler arasında her üç istasyondaki ölçmeler sonucunda bulunan pH ortalaması 7.95’tir. Bu ortalama
pH değerleri ile Yuvacık Baraj Gölü yüzeysel su kalitesi yönetmeliğine göre I. kalite sınıfına girmekte
ve ötröfikasyon sınır değerlerinin oldukça altında bulunmaktadır. İçme suyu yönetmeliğine göre ise
A1(K) sınıflamasına girmektedir. Genel ortalama pH değeri(7.94) ile Yuvacık Baraj Gölü sucul ortam
için uygun görünmektedir.
Aralık 2005 ile Aralık 2006 arasında ölçülen 13 ayın bulanıklık değeri ortalaması 9.62 NTU olmuştur.
Her üç istasyonda ölçülen bulanıklık değerlerinin en düşüğü 1.33 NTU ile 31 Mayıs 2006 tarihinde S10
istasyonunda, en yüksek değer ise 87.5 NTU ile 16 Mart 2006 tarihinde S30 istasyonunda çıkmıştır.
Genel ortalama olarak Yuvacık Baraj Gölü’nün bulanıklığı üç istasyonda 8.26 NTU değerini almıştır.
Bu ölçüm sonuçlarına göre istasyonlar ve zonlar arasında bulanıklık bakımından önemli farklar olduğu
ortaya çıkmıştır. Normal koşullar altında Mart ayı bulanıklık değerlerinin oldukça yüksek çıkması ile
sorunlu görünmektedir. Mart ayında yapılan bulanıklık ölçümlerinin yüksek çıkması, yağışlar etkisiyle
oluşan erozyonun taşıdığı sedimentle ilgilidir. Bölgenin erozyona açık yapısı bulanıklığı arttıran başlıca
nedenlerden biridir. Bulanıklık değerlerinin yüksek olduğu aylar, hem çözünmüş oksijen değerleri,
askıda katı madde miktarları, toplam çözünmüş katılar ve su renginin yüksek çıktığı hem de Secchi Disk
değerinin azaldığı aylarla örtüşmektedir.
S10, S20 ve S30 istasyonlarında on aylık ölçüm sonucu bulunan ortalama spesifik elektriksel iletkenlik
değeri 210 S/cm’dir. Aşırı olmamak kaydıyla su ürünlerinin istediği, iletkenlik değerlerinin yüksek
olmasıdır. Çünkü, spesifik elektriksel iletkenlik su canlıları için gerekli madensel tuzların besleyici rol
oynamasını sağlamaktadır. İçme-kullanma amaçlı tüketimlerde ise durum tam tersine dönmektedir.
Sudaki madensel tuzların yüksekliği suyun hem tadını bozmakta hem de kullanım kalitesini
düşürmektedir. Yaklaşık 208 µS/cm ortalama spesifik elektriksel iletkenlik değeri ile Yuvacık Baraj
Gölü A1(K) kalite düzeyindedir.
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Yuvacık Baraj Gölü’nün her üç istasyonunda ölçülen sıcaklık değerleri 5.3C ile 24.4C arasında
değişmektedir. Fotik zon ile afotik zon arasında Aralık, Şubat ve Mart aylarında önemli bir fark
görülmez iken, Nisan ve Mayıs aylarında zonlar arasında sıcaklık farkının artması ile tabakalaşmanın
Nisan ortalarından başladığı ve Mayıs ayında tabakalaşmanın oldukça belirginleştiği saptanmıştır.
İstasyonlar arasında su sıcaklığı bakımından önemli bir fark belirlenmemiştir. Yüksek su sıcaklığı
oksijenin çözünürlüğünü azaltmakta ve oksijenin sudaki derişimini düşürmektedir. Yükselen sıcaklık
balıklar için tehlikeli olabilmekte ve sucul ortamdaki diğer canlıların(yumuşakçalar, iki kapakçıklılar
vb.) oksijen gereksinmesi artmaktadır. Yuvacık Baraj Gölü su sıcaklığı yönünden balıklar için son
derece uygun bir ortam sağlamakta ve yalnızca sıcaklık ölçütüne göre A1(K) ve I. Kalite düzeyini
tutturmaktadır.
Askıda katı madde(AKM) miktarı yalnızca üç istasyonda(S10-S20-S30) on ay ölçülmüştür. Genel
olarak AKM fotik zondan afotik zona doğru artmakta iken, Şubat ayında bu artış görülmemiş, Haziran
ayında ise tam tersi bir durum söz konusu olmuştur. On aylık ölçüm sonuçlarına göre AKM miktarı 2
mg/L ile 101 mg/L arasında değişim göstermiştir. AKM miktarının ölçülen on aylık aritmetik ortalama
değeri(11.21 mg/L) standart sınırların oldukça altında kalmaktadır. Mart ayında yüksek AKM miktarları
erozyonla taşınan sedimentten, Kasım ayındaki ise su seviyesinin azalmasından kaynaklanmıştır. Sucul
ortamdaki AKM hem canlı organizmaların yaşamını hem de arıtma işlemleri zorlaştıran bir etkendir.
Mart ayındaki yüksek AKM miktarının, Yüzeysel Su Kalitesi Yönetmeliğinde öngörülen değerlerin(25
mg/L) oldukça üzerinde çıkmasına karşın, aritmetik ortalama temel alındığında(11,21 mg/L) standart
sınırların oldukça altında kalmaktadır.
Üç istasyonda(S10-S20-S30) 12 ayın ÇO ortalaması ise 7.68 mg/L ölçülmüştür. Bu ortalamalar ile
Yuvacık Baraj Gölü’nün kıta içi su kaynakları sınıflamasına göre I. sınıf kalitesinde olduğu
görünmektedir. ÇO sonuçları temel alındığında, Yuvacık Baraj Gölü Su Kirliliği Kontrol
Yönetmeliğinin çizdiği ötrofikasyon sınır değerine göre ise doğal koruma alanı kalitesine girmektedir.
Ayrıca gerek sazan gerekse alabalıklar için son derece uygun ÇO değerlerine sahip bulunmaktadır.
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Prof.Dr.Alaeddin BOBAT
Kocaeli Üniversitesi, Arslanbey MYO, Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü, 41285 Kartepe-Kocaeli
bobatus@gmail.com
Özet
Bu çalışmada, Kocaeli ilinin evsel ve endüstriyel su gereksinmesini sağlamak amacıyla Yuvacık’ta
1998 yılında faaliyete geçen Yuvacık Baraj Gölünün sürdürülebilir su yönetimi ve planlamasını
sağlamak amacıyla, üç ayrı örnekleme istasyonundan alınan ham suyun amonyum, toplam demir,
mangan, silisyum, nitrat, fosfor ve organik madde gibi kimyasal parametreleri laboratuvar ortamında su
analizleriyle ortaya konmuştur. Bu araştırma ile aynı zamanda Yuvacık Baraj Gölünün önemli kimyasal
özellikleri üzerinden gelecekte karşılaştırılabilir bir veri tabanı elde edilmesi sağlanması amaçlanmıştır.
Elde edilen bulgular hem çizelge şeklinde verilmiş hem de bulgular yorumlanmıştır. Bulgular ve baraj
gölünün diğer özellikleri de dikkate alınarak Yuvacık Baraj Gölünün kimyasal parametreler bakımından
değişkenlik gösterdiği belirlenmiştir.
Anahtar Sözcükler : Yuvacık Baraj Gölü, sürdürülebilir su yönetimi, kimyasal parametreler

SOME IMPORTANT CHEMICAL PARAMETERS OF YUVACIK DAM LAKE
Abstract
In this study, some important chemical parameters such as ammonium, total iron, manganese, silica,
nitrates, phosphorus and organic matter were determined in order to ensure sustainable water
management and planning of Yuvacık Dam reservoir in 1998 in order to ensure domestic and industrial
water requirements of Kocaeli province. With this research, it is also aimed to obtain a comparable
database in the future through the important chemical parameters of the Yuvacık Dam Lake. Given both
the findings both in graphical shapes the results obtained were interpreted. The findings and other
characteristics of the Dam Lake indicate that Yuvacik Dam Lake varies with chemical parameters.
Keywords : Yuvacık Dam Lake, sustainable water management, chemical parameters

1.GİRİŞ
Su kaynaklarının gerek coğrafik ve miktar olarak dengesiz dağılımı gerekse batı bölgelerimizde yığılan
sanayi tesislerinin yarattığı nüfus artışına koşut olarak artan su talebi evsel, endüstriyel ve tarımsal
gereksinmeleri karşılamak üzere sürekli ve temiz su sağlamada planlama, koruma ve yönetme
işlemlerini ön plana çıkarmaktadır. Yeni su kaynakları bulma yanında, bu kaynakların verimli ve
sürdürülebilir yönetiminde baraj yapılarının önemi ve işlevi her geçen gün artmaktadır. Var olan su
kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetiminde başlangıç noktası, bu kaynakların bulunduğu
ekolojik ortamın sürekliliğinin sağlanmasıdır. Çünkü ekolojik bozulma ya da ekolojik dengesizlik
yalnızca bitkisel ve hayvansal zenginlikleri değil, bunlarla birlikte özellikle su kaynaklarının hem nitel
hem de nicel özelliklerini tehdit etmektedir. Sucul ortamdaki ekolojik denge bozulduğu zaman hem ham
suyun fiziksel-kimyasal ve biyolojik özellikleri bundan olumsuz etkilenmekte hem de arıtılmış su elde
etme maliyet ve işlemlerinde sorunlar yaşanabilmektedir(DSİ,2003; Dişli, Akkurt, Alıcılar, 2004).
Yuvacık Baraj Gölü İzmit ve çevresinin içme, kullanma ve endüstriyel su gereksinmelerini karşılamak
amacıyla Kocaeli İli İzmit İlçesinin 7 km güneydoğusunda bulunan Kirazdere üzerinde inşa edilmiş ve
5 Haziran 1998 tarihinde su tutulmaya başlanmış bir rezervuardır(Şekil 1). 32º57’30” Doğu boylamı ile
40º 39’ 0” Kuzey enlemi arasında bulunan Baraj Gölü’nün inşaatına 18 Nisan 1996 tarihinde başlanmış
ve 17 Ocak 1999 tarihinde hizmete alınmıştır. 258 km2’lik drenaj alanına sahip olan Yuvacık Baraj Gölü
yılda 142 Mm3(Milyon metreküp) su regüle etmekte ve % 64.3 regülasyon oranına sahip bulunmaktadır.
Yıllık ortalama debisi 220.8 Mm3 olan Barajın maksimum işletme kotu 169.30m, bu su düzeyinde
toplam göl hacmi 57.03 Mm3’tür.
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Şekil 1. Yuvacık Baraj Gölünün Yerbulduru Haritası
Bu çalışmanın ana amacı Yuvacık Baraj Gölünün ekosistem özellikleri ve biyolojik çeşitliliğini ortaya
çıkarmak, sucul ekosistemde tehlikeli olabilecek ve dengeyi bozabilecek canlı ve cansız parametrelerin
durumunu saptamaktır. Üniversite-Özel Sektör işbirliği kapsamında yapılan bu proje Yuvacık Baraj
Gölünü yani Rezervuarı esas olarak ele almakta ve baraj gölünün çok yönlü olarak araştırılmasını amaç
edinmektedir. Bu ana amaç ışığında çalışmada, Yuvacık Baraj Gölünün sürdürülebilir su yönetimi ve
planlamasını sağlamak için, üç ayrı örnekleme istasyonlarından alınan ham suyun amonyak azotu, nitrit
azotu, ortofosfat, nitrat, potasyum, toplam azot ve toplam fosfor gibi bazı kimyasal parametreleri
laboratuvar ortamında su analizleriyle ortaya konmaktadır.
2. GEREÇ VE YÖNTEM
Örnekleme istasyonları suyun özellikleri bakımından gölü en iyi tanımlayacak nitelikteki yerlerden bir
kıyıdan diğerine dik doğrultuda seçilmişlerdir(Şekil 2). Seçilen istasyonlar tüm yıl boyunca örnek
alınmasını sağlamak üzere su derinliğinin yeterli olduğu ve en düşük su düzeyi göz önüne alınarak
belirlenmiştir.

Şekil 2. Seçilen Örnekleme İstasyonları
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Yuvacık Baraj Gölünün bazı önemli kimyasal parametreleri S10-S11-S12; S20-S21-S22 ve S30-S31S32 istasyonlarından Ruttner Su Örnekleyicisi ile alınan sudaki analiz çalışmalarıyla saptanmıştır. Hava
durumuna bağlı olarak ayda 2-6 kez tekneyle çıkılan arazi çalışmalarında örnekleme istasyonlarından
Ruttner Standart Su Örnekleyicisi ile çeşitli derinliklerden su örnekleri alınarak kapalı şişelerde
laboratuvara götürülmüştür. Su analizlerinde HACH Water Analysis Handbook’daki standart yöntemler
(HACH, 1997) ile diğer kaynaklardan(Needham ve Needham, 1976; Eaton, Clesceri ve Greenberg,
1995) yararlanarak uygulanmıştır. Spektrofotometrik çalışmalar HACH DR2010 ve/veya HACH
DR4010 Spektrofotometresi ile yapılmıştır. Elverişsiz hava koşulları nedeniyle Ocak ayında ve su
seviyesinin düşmesi nedeniyle Ekim ayında ölçüm yapılamamıştır. Analizler Yuvacık Barajı ve Arıtma
Tesislerinin laboratuvarında gerçekleştirilmiştir. Örnekler su tabakalarında fotosentez için yeterli ışığın
bulunduğu üst tabaka olan fotik zon ile yeterli ışığın bulunmadığı alt tabaka olan afotik zon gözetilerek
alınmıştır. Her bir analiz için uygulanan analiz yöntemleri Çizelge 1’de verilmiştir.
Çizelge 1. Yuvacık Baraj Gölü’nden Alınan Su Örneklerindeki Kimyasal Analiz Çalışmaları

Kullanılan Yöntem
Yöntem 8038 / Nessler
Yöntem 8507 / Azotlandırma(Diazotization)
Yöntem 8190 / Asit Persülfat Sindirim Test ‘N Tüpü
Yöntem 8039/ Kadmiyum Yükseltgenme
Yöntem 8049/ Tetrafenil Borat
TNT Persülfat
Yöntem 8190/Asit Persülfat Sindirim Test ‘N Tüpü

Su Analizi
Amonyak Azotu
Nitrit Azotu
Ortofosfat
Nitrat(NO3-)
Potasyum
Toplam Azot
Toplam Fosfor
3. BULGULAR

Yuvacık Baraj Gölü’nün üç noktasından Aralık 2005- Aralık 2006 tarihleri arasında ölçülen
kimyasal parametrelerin bulguları ayrı başlıklar altında verilmiştir.
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3.1. Amonyak Azotu
Amonyak azotu fitoplanktonik canlıların besin elementlerindendir. Aralık 2005-Aralık 2006 tarihleri
arasında Yuvacık Baraj Gölü’nün amonyak azotu miktarı 0.01 mg/L ile 0.61 mg/L arasında değişmiştir.
Temmuz ayı dışında amonyak azotu genel olarak afotik zonda fotik zona göre daha yüksek
kaydedilmiştir. En yüksek amonyak azotu miktarı 0.478 mg/L ortalama ile Mart ayında çıkmış, bunu
0.130 mg/L ile Kasım ayı, 0.102 mg/L ile Şubat ayı, 0.080 mg/L ile Eylül ayı, 0.072 mg/L ile Nisan ayı,
0.055 mg/L ile Mayıs ayı, 0.047 mg/L ile Ağustos ayı, 0.043 mg/L ile Aralık ayı, 0.038 mg/L ile Haziran
ayı ve 0.025 mg/L ile Temmuz ayı izlemiştir(Şekil 3).

Şekil 3. Yuvacık Baraj Gölü’nde Zonlara ve Aylara Göre Ölçülen Amonyak Azotu Değişimi
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3.2. Nitrit Azotu
Aralık 2005 ile Aralık 2006 tarihleri arasında üç istasyonda ölçülen nitrit azotu değerleri 0.001 mg/L ile
0.007 mg/L arasında değişmektedir. Zonlar ve istasyonlar arasında önemli sayılabilecek farklılık
bulunmamaktadır. Fotik ve afotik zonlarda nitrit azotu dengesiz dağılmaktadır(Şekil 4). Bazı aylar fotik
zondaki nitrit azotu yüksek iken, bazı aylarda afotik zonda yüksek seyretmiştir. 0.0035 mg/L ortalama
nitrit azotu miktarı ile Yuvacık Baraj Gölü I. ve II. sınıf su kalite değerlerini tutturmaktadır.
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Şekil 4. Yuvacık Baraj Gölü’nde Zonlara ve Aylara Göre Ölçülen Nitrit Azotu Değişimi
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3.3. Ortofosfat
Ortofosfat sucul ortamdaki mikrocanlılar için iyi bir besin kaynağıdır ve fazlası göl ortamları için bir
kirlilik göstergesidir. Ortofosfat değerleri zonlara göre önemli farklılık göstermemesine karşın, aylara
ve istasyonlara göre 0.04 mg/L ile 2.5 mg/L arasında değişmektedir(Şekil 5).
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Şekil 5. Yuvacık Baraj Gölü’nde Zonlara ve Aylara Göre Ölçülen Ortofosfat Değişimi
Yuvacık Baraj Gölü’nde ölçülen ortofosfat miktarı Eylül ayında 1.5 mg/L ile en yüksek çıkmış, bunu
0.257 mg/L ile Mart ayı, 0.230 mg/L ile Nisan ayı, 0.218 mg/L ile Mayıs ayı, 0.217 mg/L ile Haziran
ayı, 0.154 mg/L ile Aralık ayı, 0.142 mg/L ile Ağustos ayı, 0.123 mg/L ile Temmuz ayı, 0.083 mg/L ile
Kasım ayı ve 0.046 mg/L ile Şubat ayı izlemiştir. On ayın aritmetik ortalaması olan 0.297 mg/L
ortofsofat miktarı ile Yuvacık Baraj Gölü dikkat çekici özelliğe sahiptir.
3.4. Nitrat
Yuvacık Baraj Gölü’nde ölçülen nitrat değerleri 0.8 mg/L ile 6.4 mg/L arasında değişmektedir.
Özellikle Eylül ve Kasım aylarında afotik zonda ölçülen nitrat değerleri oldukça düşük, fotik zondaki
değerler ise yüksek çıkmıştır. Bunun nedeni, Baraj Gölü su seviyesinin azalmasıyla dipte biriken organik
maddelerin yüzeye doğru çıkması olabilir.
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Ortalama nitrat değeri en yüksek 4.30 mg/L ile Ağustos ayında ölçülmüş, bunu 4.24 mg/L ile Mayıs ayı,
4.20 mg/L ile Aralık ayı, 4.18 mg/L ile Haziran ayı, 3.38 mg/L ile Temmuz ayı, 2.98 mg/L ile Nisan
ayı, 2.35 mg/L ile Şubat ayı, 2.08 mg/L ile Kasım ayı.97 mg/L ile Mart ayı ve 1.66 mg/L ile Eylül ayı
izlemiştir(Şekil 6).

Aralık 2005-Aralık 2006

Şekil 6. Yuvacık Baraj Gölü’nde Zonlara ve Aylara Göre Ölçülen Nitrat Değişimi
İstasyonlar ve zonlar arası genel kurala dayalı herhangi bir gözlem değeri elde edilmemiştir. Kimi aylar
fotik zonda, kimi aylar ise afotik zondaki nitrat değerleri daha yüksek ölçülmüştür. Nitrat özellikle
erozyonla taşınan topraktaki çeşitli azotlu bileşiklerden kaynaklanan kirletici bir bileşiktir. Yüksek
miktarda nitrat içeren suların çeşitli kimyasal tepkimelerle mikro ve makrocanlılar için zararlı etkileri
bulunmaktadır.
3.13 mg/L ortalama nitrat miktarı ile Yuvacık Baraj Gölü, Yüzeysel Su Kalitesi Yönetmeliğinde(RG,
2015)yer alan nitrat değerinden(25 mg/L) oldukça düşük kalmaktadır. Sucul ortamdaki canlılar için de
Yuvacık Baraj Gölü’nün nitrat değerleri standartların oldukça altında seyretmektedir
3.5. Potasyum
Yuvacık Baraj Gölü’nde on aylık ölçüm sonucunda bulunan potasyum miktarı 0.1 mg/L ile 0.8 mg/L
arasında değişmektedir. İstasyonlar ve zonlar arasında önemli fark bulunmamıştır. Ancak Ağustos,
Eylül ve Kasım aylarında ölçülen potasyum miktarı diğer aylara göre daha yüksek çıkmıştır.
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Potasyum 0.640 mg/L’lik ortalama ile Eylül ayında en yüksek çıkmış, bunu 0.600 mg/L ile Ağustos
ayı, 0.500 mg/L ile Kasım ayı, 0.233 mg/L ile Temmuz ayı, 0.220 mg/L ile Mart ayı, 0.200 mg/L ile
Aralık ayı, 0.150 mg/L Şubat, Mayıs ve Haziran ayları Ocak ve Mayıs ayları, 0.133 mg/L ortalama ile
Nisan ayı izlemiştir(Şekil 7).

Aralık 2005-Aralık 2006

Şekil 7. Yuvacık Baraj Gölü’nde Zonlara ve Aylara Göre Ölçülen Potasyum Değişimi
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0.297 mg/L ortalama potasyum değeri ile Yuvacık Baraj Gölü, su ürünleri ve Su Kirliliği Kontrol
Yönetmeliği(RG,2004) standartlarında belirtilen değerlerden oldukça düşük seyir izlemektedir.
3.6. Toplam Azot
Toplam azot Aralık, Şubat ve Mart ayları dışında yedi ay ölçülebilmiştir. Yuvacık Baraj Gölü’nde yedi
aylık ölçümler sonucunda toplam azot miktarının 0.1 mg/L ile 25.2 mg/L arasında değiştiği
belirlenmiştir. Genel olarak S10 istasyonundaki toplam azot miktarları diğer iki istasyona(S20 ve S30)
göre oldukça yüksek bulunmuştur. Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları dışında, fotik zondaki toplam
azot miktarı, afotik zona göre daha yüksek ölçülmüştür(Şekil 9). Yuvacık Baraj Gölü’nde Nisan ve
Mayıs aylarında ölçülen toplam azotun ortalama miktarı sırasıyla 11.83 mg/L ve 10.72 mg/L çıkmıştır.
Bu miktarlar ile Yuvacık Baraj Gölü, göller, göletler, bataklıklar ve baraj haznelerinin ötrofikasyon için
belirtilen sınır değerlerini (0.1 - 1 mg/L) oldukça aşmaktadır. Nisan ve Mayıs aylarını 0.87 mg/L
ortalama toplam azot ile Ağustos ayı, 0.60 mg/L ortalama ile Temmuz ayı, 0.45 mg/L ortalama ile
Haziran ayı, 0.42 mg/L ile Eylül ayı ve 0.10 mg/L ortalama ile Kasım ayı izlemiştir(Şekil 9).
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Şekil 8. Yuvacık Baraj Gölü’nde Zonlara ve Aylara Göre Ölçülen Toplam Azot Değişimi
Toplam azot tarımsal faaliyetlerden ve erozyondan kaynaklanan kirliliğin bir göstergesi olduğu gibi,
besin fazlalığından kaynaklanan kirliliğin de bir göstergesidir.

Toplam Fosfor Miktarı
(mg/L)

3.7. Toplam Fosfor
Yuvacık Baraj Gölü’nde yalnızca Mayıs-Aralık ayları arasında toplam fosfor miktarı ölçülebilmiştir.
İstasyonlar ve zonlar arası önemli bir fark görülmemiştir. Toplam fosfor değerleri 0.04 mg/L ile 0.14
mg/L arasında değişmiştir. 0.098 mg/L ortalama ile Kasım ayında ölçülen toplam fosfor miktarı en
yüksek çıkmış, bunu 0.067 mg/L ortalama ile Eylül ayı, 0.062 mg/L ortalama ile Temmuz ayı, 0.057
mg/L ortalama ile Haziran ayı ve 0.045 mg/L ortalama ile Mayıs ayı izlemiştir(Şekil 9).
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Şekil 9. Yuvacık Baraj Gölü’nde Zonlara ve Aylara Göre Ölçülen Toplam Fosfor Değişimi
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Yuvacık Baraj Gölü’nün ekosistemi ve biyolojik çeşitliliği araştırılırken, özel konumu ve önemi
nedeniyle azotlu bileşiklerden amonyum, amonyak, nitrit ve nitrat ölçümleri yapılmıştır. Üç istasyonda
Aralık 2005-Aralık 2006 tarihleri arasındaki on ayda Yuvacık Baraj Gölü’nün amonyak azotu miktarı
0.01 mg/L ile 0.61 mg/L arasında ölçülmüştür. En yüksek amonyak azotu miktarı 0.478 mg/L ortalama
ile Mart ayında, en düşüğü ise 0.025 mg/L ile Temmuz ayında kaydedilmiştir. Özellikle Mart ayında
afotik zonda ölçülen amonyak azotu miktarı fotik zondan çok daha yüksek çıkmıştır. Mart ayında bazı
fiziksel parametrelerdeki artışa koşut olarak amonyak azotu miktarı da oldukça yüksek çıkmıştır. Bu
yüksek değer, yağış ve karların erimesiyle akışa geçen suyun taşıdığı yüksek miktardaki sedimentten
kaynaklanmaktadır. 0.107 mg/L ortalama amonyak azotu miktarı ile Yuvacık Baraj Gölü fitoplanktonik
canlılar için oldukça uygun bir besin ortamı sağlamaktadır.
Aralık 2005 ve Aralık 2006 tarihleri arasında üç istasyon ve iki zonda(fotik ve afotik) ölçülen nitrit azotu
değerleri, istasyonlar arasında önemli bir farklılık göstermemiştir. Zonlardaki nitrit azotu dağılımı, bazı
aylarda fotik zonda yüksek iken, bazı aylarda afotik zonda yüksek seyretmiştir. On aylık ortalama nitrit
azotu miktarına(0.0035 mg/L) göre Yuvacık Baraj Gölü I. ve II. sınıf su kalite değerleri arasında
kalmaktadır.
S10, S20 ve S30 istasyonlarında yapılan on aylık nitrat azotu ölçüm sonuçları 0.1 mg/L ile 2.7 mg/L
arasında değişmektedir. En yüksek nitrat azotu değeri 2.7 mg/L ortalama ile Mart ayında, en düşüğü ise
0.39 mg/L ortalama ile Eylül ayında kaydedilmiştir. Mart ayında afotik zonda ölçülen nitrat azotu, fotik
zondakinden oldukça yüksek çıkmıştır. Fotik zondaki nitrat azotu değeri yalnızca Nisan ve Eylül
aylarında afotik zondakinden yüksek çıkmıştır. Azotun son yükseltgenme ürünü olan Nitrat azotu,
fizyolojik bakımdan zararlı olmamasına karşın nitrite dönüşmesiyle tehlikeli bir duruma gelmektedir.
On aylık ölçüm sonucu 0,76 mg/L ortalama nitrat azotu değeriyle Yuvacık Baraj Gölü Yüzeysel Su
Kalitesi Yönetmeliği(RG,2015) sınıflamasına göre I. Kalite Su niteliğindedir.
Toplam azot S10, S20 ve S30 istasyonlarında Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve
Kasım aylarında ölçülebilmiştir. Yedi ayda toplam azot miktarı 0.1 mg/L ile 25.2 mg/L arasında
ölçülmüştür. S10 istasyonundaki toplam azot miktarları S20 ve S30 istasyondakilere göre oldukça
yüksek çıkmıştır. Yuvacık Baraj Gölü’nde Nisan ve Mayıs aylarında ölçülen toplam azotun ortalama
miktarı olan 11.83 mg/L ve 10.72 mg/L ötrofikasyon için belirlenen sınır değerleri(0.1 - 1 mg/L)
aşmaktadır. 3.57 mg/L aritmetik ortalama toplam azot miktarı ile Yuvacık Baraj Gölü I. Sınıf su
kalitesindedir. Tarımsal faaliyetlerden ve erozyondan kaynaklanan kirliliğin bir göstergesi olan toplam
azot miktarı aynı zamanda bir besin kirliliğini de işaret etmektedir
Ortofosfat pek çok bitkisel ve hayvansal plankton tarafından besi elementi olarak kullanılan
bileşiklerden olmasına karşın, ortofosfat fazlası göl ortamları için bir kirlilik göstergesidir. Ortofosfat
değerleri S10-S20 ve S30 istasyonları ile fotik ve afotik zonlarda Aralık-Kasım ayları arasındaki on
aylık sürede ölçülmüştür. İstasyonlar ve zonlar arasında önemli farklar bulunmamış ve ortofosfat miktarı
0.04 mg/L ile 2.5 mg/L arasında değişmiştir. Yuvacık Baraj Gölü’nde ölçülen ortofosfat miktarı Eylül
ayında 1.5 mg/L ortalama ile en yüksek, Şubat ayında ise 0.046 mg/L ortalama ile en düşük çıkmıştır.
0.297 mg/L ortofosfat miktarı ile on ayın ortalaması olarak bulunan miktar, Yuvacık Baraj Gölü’nün
evsel kirleticilerden ve tarımsal faaliyetlerden kısmen de olsa etkilendiğini göstermektedir.
Üç istasyonda on aylık ölçüm sonucunda bulunan potasyum miktarı 0.1 mg/L ile 0.8 mg/L aralığında
seyretmektedir. Ağustos, Eylül ve Kasım aylarında ölçülen potasyum miktarının diğer aylara göre daha
yüksek çıkması, azalan su seviyesi ile bir katyon olan potasyumun dipten yüzeye doğru hareket ettiğini
göstermektedir. 0,640 mg/L’lik ortalama ile Eylül ayında en yüksek, 0.133 mg/L ortalama ile Nisan
ayında en düşük çıkan potasyum miktarı, 0.297 mg/L aritmetik ortalama ile Yuvacık Baraj Gölü’nün su
ürünleri ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği standartlarında belirtilen değerlerden oldukça düşük
değerler içerdiğini göstermiştir.
Toplam fosfor, Yuvacık Baraj Gölü’ndeki S10, S20 ve S30 istasyonlarında ve yalnızca Mayıs-Aralık
ayları arasında ölçülebilmiş ve 0.04 mg/L ile 0.14 mg/L arasında değiştiği gözlenmiştir. En yüksek
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toplam fosfor miktarı 0.098 mg/L ortalama ile Kasım ayında, en düşüğü ise 0.045 mg/L ortalama ile
Mayıs ayında kaydedilmiştir. Ölçüm yapılan altı ayın ortalaması 0.064 mg/L toplam fosfor miktarı ile
Yuvacık Baraj Gölü toplam fosfor bakımından II ve III sınıf su kalitesine girmektedir. OECD(1982)
sınıflamasına göre ise toplam fosfor miktarı ile Yuvacık Baraj Gölü ultra-oligotrofik sınıfına
girmektedir. Bunların dışında bu yüksek toplam fosfor miktarı Yuvacık Baraj Gölü’nün çeşitli
kullanımlara açık durumuna düşürmektedir. Yüksek fosfor miktarı Gölün ötrofikasyona açık olduğunu
göstermektedir.
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ABSTRACT
In this study, we aimed to determine the best clustering algorithm by examining lymphoma cancer cells
and clustering lymphoma data. Using certain parameters, lymphoma cells were clustered with K-Means,
Hierarchical and EM algorithms and then prepared for new future data. In the introduction, general
information about lymphoma cancer is given and it has been shown that the body is mostly seen in the
parts of the body. Symptoms and treatment of lymphoma cancers are discussed. Then, the methods used
in the study, K-Means, Hierarchical and EM algorithms are explained and the working principle is
mentioned. WEKA program was used for these operations. Before starting the clustering, the nominal
values were numerically rendered and specific clusters were assigned for the key characteristics of
lymphoma cancer. Then , through WEKA program, it was determined which clusters belong to these
properties. Before starting the clustering process, the data was subjected to normalized operation and all
data were in the range [0,1] and 4 different clusters were determined. In the conclusion part, the findings
obtained by the algorithms are mentioned and the necessary processes are indicated in this section. After
the clustering process, random values according to the parameters were given and the system was tested.
After applying K-Means, Hierarchical and EM algorithms, algorithms were compared with speed and
performance.
Keywords: WEKA, K-Means Algorithm, EM Algorithm, Hierarchical Algorithm, lymphoma cancer,
clustering

K-Means, Hiyerarşik ve EM Algoritmalarının Lenfoma Ameliyat Verilerini Kullanarak
Karşılaştırılması
ÖZET
Bu çalışmada lenfoma kanserine ait hücreler incelenerek ve lenfoma verilerini kümelenerek ,en iyi
algoritmanın seçilmesi amaçlanmıştır. Belirli parametreler kullanılarak lenfoma hücreleri K-Means,
Hierarchical ve EM algoritması ile kümelenmiş ve ardından yeni gelecek veriler için ön hazırlık
yapılmıştır. Giriş kısmında lenfoma kanserine ait genel bilgiler verilmiş ve vücudun daha çok hangi
bölgelerinde ortaya çıktığı gösterilmiştir. Ardından lenfoma kanserinin belirtileri ve tedavilerine
değinilmiştir. Ardından tez çalışmasında kullanılan yöntemler olan K-Means, Hierarchical ve EM
algoritmaları açıklanmış ve çalışma prensibinden bahsedilmiştir. Bu işlemler için WEKA programı
kullanılmıştır. Kümeleme işlemine başlamadan önce nominal olan değerler numerik hale getirilmiş ve
lenfoma kanserine ait anahtar özellikler için belirli kümeler atanmıştır. Daha sonra WEKA programıyla
bu özelliklerin hangi kümelere ait olduğu belirlenmiştir. Kümeleme işlemine başlamadan önce veriler
normalize işlemine tabi tutularak tüm verilerin [0,1] aralığında olması sağlanmış ve 4 farklı küme
belirlenmiştir. Sonuç kısmında algoritmalar ile elde edilen bulgulardan bahsedilmiş ve gerekli işlemler
şekiller halinde bu kısımda belirtilmiştir. Kümeleme işleminin ardından parametrelere uygun rastgele
değerler verilmiş ve sistemin çalışıp çalışmadığı test edilmiştir.K-Means, Hierarchical ve EM
algoritmaları uygulandıktan sonra çıkan sonuçlar ile algoritmalar hız ve performans yönünden
karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: WEKA, K-Means Algoritması, EM Algoritması, Hiyerarşi Algoritması, lenf
kanseri,kümeleme
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1. INTRODUCTION
Lymphoid cancer, which affects women and men equally, is a type of disease that shows more effect on
society as age progresses. The system that helps our body fight infections and diseases is called the
immune system and the lymph system is a part of this immune system. The lymphatic system consists
of a kind of white blood cells called lymphocytes.
Lymph tissues are located in 6 different regions of our body including lymph glands, spleen, bone
marrow, thymus gland, adenoid, tonsil and digestive system.
The type of cancer caused by lymphocytes is called lymphoma cancer. It is seen that cancerous cells
live longer or proliferate faster than normal cells. There are two important types of lymphoma cancer.
These are Hodgkin's Lymphoma (HL) and Non Hodgkin's Lymphoma (NHL) [1].
It is seen in almost all ages, but it is observed mostly in adult people. Although there is no complete
information about the incidence in our country, 2-3 people in every 100,000 people in Europe have this
type of lymphoma cancer. It is seen in every cell with lymph tissue, but it is mostly seen in single or
lymph node groups in the chest and diaphragm.
The aim of this study is to analyze the data collected after lymphoma treatment by means of K-Means,
Hierarchical and EM algorithms and to determine its efficiency and performance. In the database
evaluated throughout the study, data of 21 people were used. In the database, each patient's age, gender,
stage, duration of treatment, names of chemotherapy drugs used, radiotherapy values and lymphoma
diagnoses are found. With this study, it is aimed to determine the category of the new patient (whether
surgery is necessary, whether radiotherapy is necessary or not). This database has been analyzed during
the study process. In this analysis, K-Means, Hierarchical and EM algorithms are compared in terms of
speed and performance. The most appropriate algorithm is shown as a result of this comparison and the
results are provided.
Information about the database used in the second stage of the study is given. In the database there are
data such as age, gender, lymphoma stage of the patients. K-Means algorithm, Hierarchical algorithm
and EM algorithm which are used for clustering process are introduced and the necessary equations are
given in this section. In the third part, the findings are given in tabular form. In addition, the effect of
each parameter on the algorithm has been evaluated and it is shown which values will be evaluated
according to the new data. At the last part, the results of the study and the observed values are
emphasized and indicated. In this section, suggestions were made to make the study more effective.
2. MATERIAL AND METHOD
In this study, K-Means, Hierarchical and EM algorithms were used for data analysis. With these
algorithms, the parameters were clustered and the values were determined in which clusters.
2.1. K-MEANS ALGORITHM
K-Means is one of the most widely used techniques [2]. In the K-Means algorithm, each data belongs
to only one set. In the first stage of this algorithm, n data is divided into k sets determined as input
parameters[7]. The purpose of this is to maximize the similarity of the clusters after the division in the
cluster and to make the similarities between the clusters in a minimum [3]. The K-Means algorithm
starts with randomly selected K center points. Each point in the data set is assigned to the cluster with
the closest center point. The center value of the cluster is calculated by taking the average of the points
within itself. This operation ends when the center value changes [4].
2.2. HIERARCHICAL ALGORITHM
The Hierarchical clustering algorithm is a clustering algorithm and has two types of flow, Agglomerative
and Divisive.
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•

Agglomerative Hierarchical clustering: It works in the form of parts to whole. Moving from
bottom to top. The number of data is generated up to the cluster. Then the closeness of these
clusters is calculated. The closest clusters are merged and a new cluster is created. This cycle
continues until the stability.

•

Divisive Hierarchical clustering: Agglomerative logic works with the opposite of Hierarchical
clustering. First, one set is created. This cluster contains all elements. Then, each element forms
a cluster by dividing the clusters.

2.3. EM (Expectation-Maximization) ALGORITHM
EM algorithm is also an important algorithm of data mining [5]. The most commonly used iterative
optimization algorithm. In fact, it can be defined as an extension of the K-Means algorithm. EM
algorithm is the algorithm used to solve missing or hidden data problems. It is a repetitive algorithm that
makes maximum probability estimates. Each repeat consists of two steps, called Expectation and
Maximization (step M).
It starts with a parameter called Expectation. In other words, the best probability for data missing or
missing (unknown) in the data set is estimated.
Improvements are made to the centers called maximization. In this step, the predicted data location is
set to calculate the maximum likelihood parameter in the data set. Thus, new estimations of the
parameters are obtained.
3. FINDINGS AND DISCUSSION
The data was transferred to the excel environment for processing. In order to avoid cluster complexity
when using cluster algorithms, two classes with many different string data were excluded from the data
set. Because clustering algorithms can only work on numeric data. String data that could not be
converted to numeric data was removed from the data set for this reason. The remaining data were
transferred to excel and are shown in Figure 1. Data transferred to Excel was saved in .csv format and
opened in the notepad tool. Then the data opened in the notepad tool was converted to Weka program
format. String data were converted to numeric data so that clustering algorithms could be applied on the
converted data. The file was saved in .arff format and opened in Weka. In Weka file, all of the data was
normalized and K-Means, Hierarchical clustering and EM algorithm were applied.

Figure 1: Data transferred to Excel
Then the data was transferred to excel.
The file has been fixed to convert to .arff format. Corrected string data is as follows;
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Table 3: String data converted to numeric data

FL
2
NED
1

DLBLC
3

SLL
1

F
1
DOD
0

M
0

Y
1

N
0
DOC/NED
2

U
3

Figure 2: Format changed datas
Figure 2 shows the normalized data converted to the .arff file format. The file was saved in .arff format
and opened in Weka. Then all data were normalized in Weka and K-Means, Hierarchical and EM
clustering algorithms were applied.
4. RESULTS AND SUGGESTIONS
When the algorithms applied to Weka program were applied, it was observed that the distance between
the data was quite high. In order to correct this situation, all data were subjected to normalization process
in weka program again.
There are high results between the non-normalized data. This situation leads to situations in which new
incoming data cannot be placed in the correct cluster. After the normalization of all of the data, a sample
data was added to the existing data and the class was included.
The data were normalized and converted to numbers in the range 0-1. Normalized data will thus help to
calculate the distance accurately ,and will be effective in putting the new incoming data into the correct
set. As can be seen in the Figure 3, the data has been transformed into the data in the range 0-1.
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Figure 3: Normalized data class
After the data were subjected to the same normalization process, K-Means, Hierarchical and EM
algorithm were applied to the data. The number of clusters is 4. All the data in the K-Means applied
after normalization are in the range 0-1.
Once we have obtained the clusters, we will add a patient's data to the database and determine which
cluster the data of the newly added patient belong to.
The data of the patient should be determined as follows: 3,45,0,1,1,2,40,0,0,1

DLBLC 45

M

1

Y

Y

40

DOD

N

Y

The data of the new patient is added to the Weka program as described above and K-Means, Hierarchical
and EM are applied again.
The added patient and cluster centers were recalculated, the distances of the data were recalculated and
K-Means, Hierarchical and EM algorithm were applied. According to the result, the new patient is in
the 3rd cluster. Samples can be duplicated ,any number of different patients can be added. The results
will vary according to the new incoming data. The reason for this is that all steps are repeated again. KMeans, Hierarchical and EM algorithm were applied to the dataset which was formed before and after
the addition of new patient. The algorithm outputs are shown in Table 1 and Table 2.
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Table 2. Results before adding new patient

Algorithm Name

Clustered
Instances

Time taken to build model

K-Means

0 seconds

Hierarchical

0.02 seconds

EM

0.03 seconds

Log likelihood

0
1
2
3

:
:
:
:

3 ( 14%)
3 ( 14%)
9 ( 43%)
6 ( 29%)

0
1
2
3
0
1
2
3

:
:
:
:
:
:
:
:

5 ( 24%)
3 ( 14%)
12 ( 57%)
1 ( 5%)
4 ( 19%)
3 ( 14%)
12 ( 57%)
2 ( 10%)

2.29612

Table 2 shows the results of the K-Means, Hierarchical and EM algorithms applied before the new
record is added. Based on these results, it is possible to show which cluster will be included in the new
record.
60%
50%
40%

30%
20%
10%
0%
Cluster 1

Cluster 2
K-Means

Cluster 3
Hierarchical

Cluster 4
EM

Figure 4. Clusters before adding new patient
Figure 4 shows graphically the clustering results of the algorithms applied before the new record is
added.
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EM; 0,03
0,03
Hierarchical;
0,02

0,025

Time (Seconds)

0,02
0,015
0,01
0,005
K-Means; 0

0
K-Means

Hierarchical
K-Means

Hierarchical

EM
EM

Figure 5. Time before adding new patient
In Figure 5, the run times of the algorithms applied before the addition of the new record are graphically
shown and compared for performance.
Table 3. Results after adding new patient

Algorithm Name

Time taken to build model

K-Means

0 seconds

Hierarchical

0.01 seconds

EM

0.03 seconds

Clustered
Instances
0 : 4 ( 18%)
1 : 5 ( 23%)
2 : 3 ( 14%)
3 : 10( 45%)
0 : 5 ( 23%)
1 : 4 ( 18%)
2 : 12(55%)
3 : 1 ( 5%)
0 : 12 ( 55%)
1 : 4 ( 18%)
2 : 5 ( 23%)
3 : 1 ( 5%)

Log likelihood

12.88485

Table 3 shows the results of the K-Means, Hierarchical and EM algorithms applied after the new record
is added. As can be seen in the table, the newly added record is included in the 3rd cluster.
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60%
50%

40%
30%
20%
10%
0%
Cluster 1

Cluster 2
K-Means

Cluster 3
Hierarchical

Cluster 4
EM

Figure 6. Clusters after adding new patient
Figure 6 shows graphically the clustering results of the algorithms applied after the new record is added.
EM; 0,03
0,03
0,025

Time (Seconds)

0,02
Hierarchical;
0,01

0,015
0,01
0,005

K-Means; 0

0
K-Means

Hierarchical
K-Means

Hierarchical

EM
EM

Figure 7. Time after adding new patient
Figure 7 shows how long all the records (ie the large data collection) result when the K-Means,
Hierarchical and EM algorithm are applied.
5. CONCLUSION
In this study clustering algorithms are analysing and the results are shown. According to the results;
• The K-Means algorithm is better in performance than the EM and Hierarchical algorithm.
• The K-Means algorithm continues to perform in a performance manner as the number of data
increases. So the most suitable algorithm for large datasets is K-Means.
• With a large number of variables, K-Means may be computationally faster than hierarchical
clustering [6].
• K-Means algorithm is simplest and clearer than other algorithms.
• Cluster samples formed by K-Means algorithm are better than other algorithms.
• The K-Means algorithm is faster than other algorithms. Therefore, K-Means algorithm is better.
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Özet
Kocaeli ilinin evsel ve endüstriyel su gereksinmesini sağlamak amacıyla Yuvacık’ta 1998 yılında
faaliyete geçen Yuvacık Baraj Gölünün sürdürülebilir su yönetimi ve planlamasını sağlamak amacıyla
Aralık 2005-Eylül 2006 tarihleri arasında çeşitli göz açıklığına sahip 5 ağ, Serindere üzerindeki S1 ve
S2; Kazandere üzerindeki K1 ve K2; Baraj Gölü içerisine düşen G1, G2, G3, G4 ve G5 istasyonlarına
değişik tarihlerde atılmıştır. Yakalanan balıklar tür temelinde ayrılarak tam boyları ve ağırlıkları
ölçülmüştür. Eylül, Ekim ve Kasım aylarında baraj gölü su seviyelerindeki düşme nedeniyle balık ağı
atılamamış ve tüm değerlendirmeler dokuz ay üzerinden gerçekleştirilmiştir. Balık türlerinden özellikle
sazan tür ve sayısı ile yoğunluğunun baskın olduğu saptanmıştır.
Anahtar Sözcükler : Yuvacık Baraj Gölü, sürdürülebilir su yönetimi, balık türleri

FISH SPECIES IN YUVACIK DAM LAKE
Abstract
In order to ensure sustainable water management and planning of the Yuvacık Dam Lake, which was
commissioned in 1998 in order to provide domestic and industrial water needs of Kocaeli province, 5
fishnets with various meshes between December 2005-September 2006, S1 and S2 on Serindere; K1
and K2 on Kazandere; G1, G2, G3, G4 and G5 stations falling within the Dam Lake were slung. The
fish were separated on the basis of species and their full length and weight were measured. In September,
October and November, the water levels of reservoir were low and the fishnets were not launched and
all evaluations were carried out over nine months. It was determined that the number of carp species and
their density were predominant especially among the fish species.
Keywords : Yuvacık Dam Lake, sustainable water management, fish species and stock

1.GİRİŞ
Genel anlamda su kaynakları ile ilgili projeler(içme-kullanma suyu amacıyla yapılan barajlar,
hidroelektrik santraller vb.) yapılırken, işin yalnızca inşaat ve tesis maliyeti ile ilgilenilmekte, suyun
nitel ve nicel özellikleri göz ardı edilmektedir. Bu durum sucul ekosistemi az ya da çok oranda
etkilemekte; bunun sonucu olarak da su kalitesinde bazı değişmeler ile biyolojik çeşitlilikte azalmalar
kaydedilebilmektedir. Örneğin, Fırat Nehri üzerindeki Atatürk Barajı’nda 1997 yılında, aşırı şekilde
midye(Zebra midye-Dreissena polymorpha) üremiş; midyeler Atatürk Hidroelektrik Santralinin su alma
ağzı kapağı ile denge kapağında kümeleşerek kapakların tam olarak kapanmasını
engellemişlerdir(Bobat, Hengirmen, Zapletal, 2002 ve 2004) . Bu sorun üretimde aksamalara, tamirbakım ve işçilik maliyetlerinde artmalara neden olmuştur. İzleyen yıllarda aynı sorun Atatürk Barajının
altında yer alan Birecik ve Karkamış Barajlarında da görülmüş; midyeler boruların içini, elek ve filtreleri
tıkayarak su geçişini azaltmış ve teknik-ekonomik - ekolojik anlamda zararlı olmuşlardır. Ayrıca zebra
midye populasyonunun artması, sucul ortamdaki diğer canlıların azalmasına neden olmuştur. Yine Fırat
Nehri üzerindeki Barajların hiçbirinde balık geçitleri yapılmadığı için, sucul ekosistem değişikliklerine
bağlı olarak bazı balık türlerinin nesli çok azalmış ve bu da suda yaşayan bazı canlıların aşırı üremesini
beraberinde getirmiştir(kaynak). Oysa, baraj inşaatları yapılırken suyun biyolojik özellikleri araştırılmış
olsa; en azından küçük tasarım değişiklikleriyle Hidroelektrik Santrallerde midyelerin zararı önlenebilir
ya da başka önlemler gündeme getirilebilirdi. Midyelerin aşırı üremesi, aynı zamanda bir kirlilik
göstergesidir. Nitekim Atatürk Barajına akıtılan evsel atıklar sucul ortamda fosfat fazlalığı yaratmakta;
bu da diğer mikro-canlılar için besin kaynağı olmaktadır(Bobat, Hengirmen ve Zapletal, 2001; Bobat,
2003; Bobat, Altınayar, Üstündağ, Çevlik, H. 2005).
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YUVACIK BARAJ GÖLÜ İZMİT VE ÇEVRESİNİN İÇME, KULLANMA VE ENDÜSTRİYEL SU
GEREKSİNMELERİNİ KARŞILAMAK AMACIYLA KOCAELİ İLİ İZMİT İLÇESİNİN 7 KM
GÜNEYDOĞUSUNDA BULUNAN KİRAZDERE ÜZERİNDE İNŞA EDİLMİŞ VE 5 HAZİRAN
1998 TARİHİNDE SU TUTULMAYA BAŞLANMIŞ BİR REZERVUARDIR(ŞEKİL 1). 32º57’30”
DOĞU BOYLAMI İLE 40º 39’ 0” KUZEY ENLEMİ ARASINDA BULUNAN BARAJ GÖLÜ’NÜN
İNŞAATINA 18 NİSAN 1996 TARİHİNDE BAŞLANMIŞ VE 17 OCAK 1999 TARİHİNDE
HİZMETE ALINMIŞTIR.

Şekil 1. Yuvacık Baraj Gölünün Yerbulduru Haritası
258 km2’lik drenaj alanına sahip olan Yuvacık Baraj Gölü yılda 142 Mm3(Milyon metreküp) su regüle
etmekte ve % 64.3 regülasyon oranına sahip bulunmaktadır. Yıllık ortalama debisi 220.8 Mm3 olan
Barajın maksimum işletme kotu 169.30m, bu su düzeyinde toplam göl hacmi 57.03 Mm3’tür.
Baraj Gölü’nün normal işletme seviyesi 169.30 m, en düşük işletme seviyesi ise 112.50 m’dir. Ölü
depolama hacmi 5 Mm3 olan gölün aktif su tutma hacmi ise 52.03 Mm3’tür. 169.30 m işletme
seviyesinde baraj gölünün yüzey alanı 1.75 km2’dir.
Bu çalışmanın ana amacı Yuvacık Baraj Gölünün ekosistem özellikleri ve biyolojik çeşitliliğini ortaya
çıkarmak, sucul ekosistemde tehlikeli olabilecek ve dengeyi bozabilecek canlı ve cansız parametrelerin
durumunu saptamaktır. Üniversite-Özel Sektör işbirliği kapsamında yapılan bu proje Yuvacık Baraj
Gölünü yani Rezervuarı esas olarak ele almakta ve baraj gölünün çok yönlü olarak araştırılmasını amaç
edinmektedir. Bu ana amaç ışığında çalışma, göl ekosistemindeki balık tür ve yoğunluklarını belirlemek
ve aynı zamanda makro ölçekte canlı çeşitliliği saptamak için yürütülmüştür.

2. GEREÇ VE YÖNTEM
Balık tür ve yoğunluklarını belirlemek amacıyla değişik göz aralıklarında ve değişik
uzunluk/derinliklerde 5 adet balık ağı ördürülmüştür. 80x80 mm göz aralıklı, 99 m uzunluk ve 4 m
derinlikte bir ağ; 60x60 mm göz aralıklı, 97 m uzunluk ve 4 m derinlikte bir ağ; 40x40 mm göz aralıklı,
95 m uzunluk ve 3 m derinlikte bir ağ; 30x30 mm göz aralıklı, 93 m uzunluk ve 2.1 m derinlikte bir ağ;
20x20 mm göz aralıklı, 94 m uzunluk ve 2 m derinlikte bir ağ olmak üzere toplam 5 ayrı ağ çeşitli
büyüklükteki balıkları yakalamak amacıyla kullanılmıştır. Bütün ağlar misinadan, kremsi-yeşil renkte
ve 100/100 pot verilerek fanyasız hazırlanmıştır.
Aralık 2005-Eylül 2006 tarihleri arasında çeşitli göz açıklığına sahip 5 ağ, Serindere üzerindeki S1 ve
S2; Kazandere üzerindeki K1 ve K2; Baraj Gölü içerisine düşen G1, G2, G3, G4 ve G5 istasyonlarına
değişik tarihlerde atılmıştır (Şekil 2).
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Şekil 2. Seçilen Örnekleme İstasyonları
Yakalanan balıklar tür temelinde ayrılarak tam boyları ve ağırlıkları ölçülmüş; pullarından stereo
mikroskop altında balıkların yaşları belirlenmiştir. Eylül, Ekim ve Kasım aylarında baraj gölü su
seviyelerindeki düşme nedeniyle balık ağı atılamamış ve tüm değerlendirmeler dokuz ay üzerinden
gerçekleştirilmiştir.
Yuvacık Baraj Gölü’nün yapısı ve su seviyeleri göz önüne alınarak balık ağları dönüşümlü olarak seçilen
yerlere atılmış ve bir balık ağının aynı yere yalnızca bir kez atılmasına çalışılmıştır.

Yakalanan balıkların tam boyları cetvelle, ağırlıkları ise 0.01 hassaslıktaki terazi ile
ölçülmüştür. Yakalanan balıkların bir kısmı, teknede en-boy ve ağırlık ölçümleri yapılarak
tekrar göle bırakılmıştır. Balıkların tanısı DSİ Su Ürünleri şube müdürlüğünde yapılmıştır.
3. BULGULAR
Ayda bir kez yapılan balık avcılığından dokuz aylık sürede çoğu sazangillerden olmak üzere 7 tür balık
yakalanmıştır. Bunlar Cyprinidae familyasından Cyprinus carpio carpio(adi sazan), Cyrinus carpio var.
specularis(aynalı sazan), Barbus plebejus(bıyıklı balık), Carassius carasius ve Carassius
auratus(havuz balıkları), Leuciscus cephalus(tatlısu kefali) ile Salmonidae familyasından Oncorrhycus
mykiss(gökkuşağı alabalığı)’tir(Şekil 3). En çok balık 172 adet ve 49.146 gramla Aralık ayında
yakalanmış; bunu 94 balık ve 10.734 gramla Mart ayı, 61 adet ve 6.884 gramla Temmuz ayı, 53 adet ve
4.422 gramla Ağustos ayı, 49 adet ve 9.436 gramla Şubat ayı, 44 adet 4.980 gramla Haziran ayı, 40 adet
ve 4.608 gramla Nisan ayı, 18 adet ve 3.408 gramla Ocak ayı izlemiştir. Mayıs ayında yalnızca 60x60
mm göz açıklığına sahip balık ağı atılabilmiş ve 1 adet sazan yakalanabilmiştir. Bunların dışında
Temmuz ve Ağustos aylarında balıklar dibe doğru göç ettiği için 80x80, 60x60 ve 40x40 mm göz
açıklıklarına sahip ağlarla balık yakalanamamıştır.
Türlere göre yakalanan balıkların dağılımı, hem sayısal hem de ağırlık olarak en çok Cyprinus carpio
carpio(adi sazan)’nun yakalandığını göstermektedir(Çizelge 1).
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Şekil 3 . Yuvacık Baraj Gölü’nden Aralık 2005-Eylül 2006 Tarihleri Arasında Yakalanan Balıklar
(a)Cyprinus carpio carpio
(b) Leuciscus cephalus
(d) C. carpio var. specularis (e) Adi sazan ve Tatlısu kefali birlikte
(g) Balıklardan topluca bir görünüm
(f) Oncorrhycus mykiss
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(c) Carassius carassius
(h) Barbus plebejus

Çizelge 1. Yuvacık Baraj Gölü’nde Yakalanan Balıkların Türlere ve Ağırlıklara Göre Dağılımı
Tür C.carpio
Göz
açıklığı

80x80
60x60
40x40
30x30
20x20
Toplam

carpio

C. c. var Leuciscus Carassius Carassius
specularis cephalus carassius auratus

24490
7220
930
680
6590
39910

1650
1650

800
16050
3413
3898
20079
44240

953
2254
408
3615

4676
58
4734

O.
mykiss
1438
230
1668

Barbus Toplam
plebejus
364
364

26940
24708
5660
11738
27135
96181

Çizelge 1’e göre Yuvacık Baraj Gölü’nde en çok yakalanan tür 44.240 gram ağırlıkla Leuciscus
cephalus olmuştur. Bunu 39.910 gram ağırlıkla Cyprinus carpio carpio, 4.734 gram ile Carassius
auratus, 3.615 gram ile Carassius carassius, 1.668 gram ile Oncorrhycus mykis, 1.650 gram ile
Cyprinus carpio var. specularis ve 364 gram ile Barbus plebejus izlemiştir.
Sayı yönüyle yakalanan balıklar irdelendiğinde, toplam 533 adet balıktan 287’sinin (%53.85) tatlısu
kefali, 153’ünün adi sazan(%28.71), 48’inin C. auratus(%9.0), 41’inin(%7.7) C. carassius, 2’sinin
(%0.37) alabalık, 1’inin aynalı sazan(%0.19) ve 1’ininde bıyıklı balık(%0.19) olduğu görülmektedir.
Sayı bakımından baskın balık türleri sırasıyla tatlısu kefali, adi sazan, havuz sazanı, alabalık, aynalı
sazan ve bıyıklı balık çıkmıştır(Çizelge 2).
Çizelge 2. Yuvacık Baraj Gölü’nde Yakalanan Balıkların Sayı ve Ağlara Göre Dağılımı
Ağlar
Türler
C. carpio
L. cephalus
C.auratus
C.carassius
O.mykiss
C.c.specularis
B. plebejus
Toplam

80x80

60x60

40x40

30x30

20x20

Toplam

12
1
1
13

7
12
1
19

2
6
5
1
14

3
18
46
23
1
73

129
250
2
13
256

153
287
48
41
2
1
1
533

Alabalık çevredeki balık lokantalarından Yuvacık Baraj Gölü’ne girmiş bir türdür. Doğal türlerden
olmadığı için kendiliğinden üreme yeteneği bulunmamaktadır. Aynalı sazan ise Gölün balıklandırılması
amacıyla sucul ortama bırakılan bir türdür. Her iki türün de oldukça az çıkması, bunların bolca
avlandığını ve sucul ekosistemde oldukça azaldıklarını göstermektedir.
Carassius türleri ise, büyük olasılıkla çevrede yaşayan insanlar tarafından Göle atılan balıklardır ve hızlı
üremeleri, geniş tolerans göstermeleri ve plankton dışında balık yumurtalarıyla da beslenmeleri
bakımından sucul ekosistem için oldukça tehlikeli sayılabilecek türler arasında yer almaktadırlar. Bu
nedenlerle yakalandıklarında tekrar Göle bırakılmamaları gerekmektedir.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Yuvacık Baraj Gölü’nde Aralık 2005-Eylül 2006 tarihleri arasındaki dokuz aylık sürede belirlenen
yerlere 41 kez ağ atılmıştır. Bu avcılık sonucunda çoğu sazangillerden olmak üzere 7 tür balık
yakalanmıştır. Yakalanan türler Cyprinidae familyasından Cyprinus carpio carpio(adi sazan), Cyprinus
carpio var. specularis(aynalı sazan), Barbus plebejus(bıyıklı balık), Carassius carasius ve Carassius
auratus(havuz balıkları), Leuciscus cephalus(tatlısu kefali) ile Salmonidae familyasından Oncorrhycus
mykiss(gökkuşağı alabalığı)’tir.
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Yuvacık Baraj Gölü’nde en çok Leuciscus cephalus(tatlısu kefali - akbalık) yakalanmıştır. Bunu
Cyprinus carpio carpio(adi sazan), havuz balıkları Carassius auratus ve Carassius carassius izlemiş,
Oncorrhycus mykiss , Cyprinus carpio var. specularis ve Barbus plebejus ise oldukça az yakalanan
balıklardan olmuştur.
Yuvacık baraj Gölü’nde ağırlık bakımından baskın türler adi sazan, tatlısu kefali ve havuz sazanıdır. Bu
üç türün toplam içindeki ağırlığı %95’in üzerinde çıkmıştır.
Yuvacık Baraj Gölü’nde rastlanan Gökkuşağı Alabalığı doğal olmayan bir türdür ve büyük olasılıkla
Göl çevresindeki balık lokantalarından suya girmiştir. Aynalı sazan ise Gölün balıklandırılması
amacıyla sucul ortama bırakılan bir türdür. Ancak Yuvacık Baraj Gölü’nde balıklandırma çalışması
yapılmadığı için, aynalı sazan dışında belirlenen sazan türleri derelerin doğal türleridir. Her iki balık
türünün de oldukça az çıkması, bunların bolca avlandığını ve sucul ekosistemde oldukça azaldıklarını
göstermektedir.
Havuz balıklarından Carassius türleri, büyük olasılıkla dışarıdan Göle atılan ve Yuvacık Baraj Gölü için
yabancı olan bir türdür. Hızlı üremeleri, geniş tolerans göstermeleri, plankton dışında balık
yumurtalarıyla da beslenmeleri ve diğer sazan türlerinin yumurtalarını dölleyerek sazan ırkını bozmaları
gibi özellikleri bakımından sucul ekosistem için oldukça tehlikeli sayılabilecek türler arasında
sayılmaktadır(RG, 2004). Bu nedenle, bu balık türlerine karşı bazı önlemlerin alınması gerekmektedir.
Bu önlemlerden biri, ekosisteme zarar vermeyen avcı balıkların göle bırakılması, ikincisi ise
yakalandıklarında tekrar göle bırakılmamaları olabilir.
Yuvacık Baraj Gölü’nün avlanılan aylar arasındaki ortalama yüzey alanı 144 ha olarak hesaplanmıştır.
Bu durumda hektar başına düşen balık miktarı 2.344.70/144  17 kilogramı bulmaktadır. Avcılığın
yasak olduğu, üstelik koruma havzası konumundaki bir Göl’de bu kadar az balık bulunması
düşündürücüdür. Çünkü bu kadar geniş yüzey alanına düşen balık miktarının yeterli olması için 20 kg
ile 40 kg arasında balık bulunması gerekmektedir. Yuvacık Baraj Gölü’nün ekosisteme zarar
vermeyecek doğal balık türleriyle balıklandırılması başka bir seçenek olarak düşünülebilir.
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Özet
Çevre kirliliğinin kontrolü açısından atık suyun arıtılması büyük önem taşımaktadır. Son yıllarda ,
elektrokimyasal pıhtılaşma işlemi, geleneksel atık su arıtma tekniklerine kıyasla en etkili atık su arıtma
işlemi olarak ortaya çıkmıştır. Elektrokoagülasyon (EK) güçlü, uygun maliyetli, güvenilir, düşük çamur
üreten, otomasyon uygulanabilen ve arıtım verimliliği yüksek bir arıtım prosesidir. EK’nın çeşitli atık
suların arıtımında etkili olduğu kanıtlanmıştır, ancak uygulanması yaygın değildir. Endüstriyel atıksu
arıtımında kullanılabilecek olan EK prosesinin, çevre kirliliği açısından önemli etkisi olan ağır metal
ve boyar madde içeren atıksuların arıtımında etkin bir yöntem olabileceği düşünülmektedir. Türkiye’de
ve dünyada önemli sanayi dalları arasında yer alan otomotiv endüstrisi sahip olduğu yüksek teknoloji
ve gelişmiş tesislere rağmen, özellikle boya proseslerinden kaynaklanan yüksek kimyasal oksijen
ihtiyacı (KOI), fosfor ve ağır metal içerikli atıksuları sebebiyle, büyük miktarda çevre kirliliğine neden
olmaktadır. Bu atıksuların arıtılmadan alıcı ortamlara verilmesi, alıcı ortamlardaki sucul canlılara toksik
etki göstermekte ve sulardaki oksijen kaynaklarını tüketerek çevreye zarar vermektedir.
Bu çalışmada, araç gövdelerinin boyanması işleminde kullanılan elektro kaplama (kataforez kaplama)
prosesi sonucunda oluşan atıksuların elektrokoagülasyon yöntemi ile arıtılabilirliği araştırılmıştır. Bu
amaçla Bursa ilinde üretim faaliyeti gerçekleştiren bir otomotiv fabrikasından atıksu numuneleri
alınmıştır. Atıksu numuneleri, laboratuvar ölçekli elektrokoagülasyon düzeneğinde 15,30 ve 45 dk
boyunca elektrokoagülasyona tabi tutulmuştur. Deneyler 15x15x10 cm‘lik pleksiglass reaktör içerisinde
gerçekleştirilmiştir. Sistem kesikli olarak çalıştırılmış olup, düzenekte anot ve katot elektrot malzemesi
olarak alüminyum kullanılmıştır. Elektrokoagülasyon sonucunda reaktörden numuneler alınarak
kimyasal oksijen ihtiyacı (KOI) ve askıda katı madde (AKM) analizleri yapılmış ve giderim verimleri
hesaplanmıştır. Akım yoğunluğu, atıksu başlangıç pH değeri, karıştırma hızı, elektrot sayısı ve
elektrotlar arası mesafe değiştirilerek, giderim veriminin değişimi gözlemlenmeye çalışılmıştır.
Elektrokoagülasyon prosesi ile yapılan deneysel çalışmaların sonucunda en yüksek KOI ve askıda katı
madde (AKM) giderim verimleri sırasıyla %50 ve %46 olarak elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Otomotiv endüstrisi, elektro kaplama, atıksu arıtımı, alüminyum elektrot
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INVESTIGATION OF THE TREATMENT OF AUTOMOTIVE INDUSTRY
WASTEWATER WITH ELECTROCOAGULATION METHOD
Abstract
Treatment of wastewater is of great importance for the control of environmental pollution. In recent
years, the electrochemical coagulation process has emerged as the most effective wastewater treatment
process compared to conventional wastewater treatment techniques. Electrocoagulation (EC) is a
powerful, cost-effective, reliable, low-sludge-producing, automation-applicable treatment process with
high treatment efficiency. Although EC has proven to be effective in the treatment of various
wastewaters, its application is not common. EC process, which can be used in industrial wastewater
treatment, can be an effective method in the treatment of wastewaters containing heavy metals and
dyestuff which has significant effect on environmental pollution. Being among the major industries in
the world and Turkey, automotive industry causes large amount of environmental pollution, especially
due to the high chemical oxygen demand (COD), phosphorus and heavy metal - containing wastewater
from paint processes. Discharge of untreated wastewaters from automotive industry into the receiving
environment can cause serious effects on the aquatic ecosystem because of both its oxygen depletion
and also toxicity.
In this study, effectiveness of EC process on the treatment of wastewaters from electrocoating
(cataphoresis coating) process used in the painting of car bodies was investigated. For this purpose,
wastewater from an automobile factory, in Bursa, was subjected to electrocoagulation for 15, 30 and 45
minutes. Batch experiments were carried out in a 15x15x10 cm at a bench scale acrylic glass
electrocoagulation reactor which was equipped with aluminium anode and cathode electrodes. Removal
efficiencies of chemical oxygen demand (COD) and suspended solids (SS) were determined according
to the current density, the initial pH value of the wastewater, the mixing speed, the number of electrodes
and the distance between the electrodes. Electrocoagulation process showed the highest COD and
suspended solids (SS) removal efficiencies for automotive industry wastewater as 50% and 46%,
respectively.
Keywords: Automotive industry, electro coating, wastewater treatment, aluminum electrode
1. GİRİŞ
Dünya nüfusunun artışıyla birlikte yaşamsal ihtiyaçlarda artmış, bu durum beraberinde endüstriyel
gelişmeleri getirmiştir. Endüstriyel gelişmelerin artışıyla birlikte üretim faaliyetleri hız kazanmış olup,
bu faaliyetler sonucunda çevre sağlığına önemli ölçüde zarar veren kirlilikler meydana gelmiştir. Bu
kirliliklerin en önemlilerini zehirli ağır metaller ve boyar maddeler oluşturur (Aulia,2010).
Otomotiv endüstrisi, Dünya’da ve Türkiye’de önemli sanayi dalları arasında yer almaktadır. Otomotiv
endüstrisi imalat, boyama ve montaj proseslerinden oluşmaktadır. Bu endüstri, sahip olduğu yüksek
teknoloji ve gelişmiş tesislere rağmen özellikle boya proseslerinden kaynaklanan bertarafı güç atıklar
sebebiyle, büyük miktarda çevre kirliliğine neden olmaktadır. Otomotiv fabrikaları için boya
departmanları en çok enerji tüketen ve üretim prosesi sonunda giderilmesi güç atıkların oluştuğu
kısımlardır (Leitz, 2007).
Boyama departmanlarında, gövde parçasının iç ve dış kısımlarında bir seri işlemle birçok bölgeye
kaplama gerçekleştirilir (Uscar 2008). Gövde parçaları durulama banyolarında temizlendikten sonra
fosfatlama ve elektrokaplama (kataforez) işlemine tabi tutulurlar. Fosfatlama işlemleri olarak da bilinen
demir fosfat ve çinko fosfat kaplama işlemlerinin amacı boyanın metal yüzeye en iyi şekilde tutunmasını
sağlamaktır (Tekkalmaz 2010). Kataforez işlemi ise elektrokimya prensplerine dayanarak yapılan su
bazlı astar boya kaplamasıdır. Metal parçaların korozyana karşı dayanıklılık kazanması için oldukça
etkili yöntemdir ve son yıllarda otomotiv sektöründen başka sektörlerde de yaygınlaşmıştır (Tekkalmaz,
2010).
Fosfatlama ve kataforez kaplama işlemlerinde yüksek miktarda su kullanılmakta olup proses sonucunda
su kullanımına bağlı olarak yüksek miktarda atıksu oluşmaktadır. Proses gereği oluşan atıksular yüksek
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KOI ve fosfor değerlerinin yanı sıra içerisindeki ağır metallerden dolayı oldukça tehlikeli atıksulardır.
Bu atıksuların arıtılması çevre kirliliğinin kontrolü açısından büyük önem taşımaktadır. Eğer bu
atıksular arıtılmadan alıcı ortamlara verilirse, alıcı ortamlardaki sucul canlılarda toksik etki göstermekte
ve sulardaki oksijen kaynaklarını tüketerek çevreye zarar vermektedir.
Otomotiv endüstrisi atıksularının arıtımında geleneksel atıksu arıtma tekniklerinden biri olan kimyasal
arıtmanın kullanılması halinde, kullanılan kimyasal madde miktarının fazla olması sebebiyle, yüksek
işletme masraflarına neden olmakta ve arıtım sonucu ortaya çıkan yüksek çamur miktarı da
uzaklaştırılması gereken ikincil atık problemi olarak sektörün karşısına çıkmaktadır. Arıtma
çamurlarının depolanması ve bertarafı endüstriyel kuruluşlar için büyük sorunlar oluşturmaktadır. Bu
durum, endüstriyel kuruluşların alternatif arıtım yöntemlerini tercih etmelerine neden olmaktadır. Bu
sebeple çevre mühendisleri ileri derecede atıksu arıtımı sağlayan ve aynı zamanda daha düşük işletme
maliyetlerinde çalışan sistemler üzerinde çalışmaktadırlar.
Alternatif arıtma yöntemlerinden biri olan elektrokoagülasyon prosesi, basit ekipman ve işletme şartları
gereksinimi, daha az çamur oluşumu ve oluşan çamurun kolaylıkla stabil hale getirilip
susuzlaştırılabilmesi ve neredeyse kimyasal madde kullanımının olmaması bunun yanı sıra yüksek KOİ,
fosfor ve ağır metal giderimleri nedeniyle endüstriyel kuruluşların tercih edebileceği bir arıtım metodu
olarak düşünülmektedir.
Bu nedenden ötürü, Elektro-koagülasyon prosesi ile atıksu arıtım çalışmaları son yıllarda hız kazanmış,
endüstriyel atıksuların arıtımında verimli şekilde kullanımı konusu sürekli olarak geliştirilmektedir.
Özellikle son 10 yılda bu konuda yüksek organik içerikli ya da yüksek yağ-gres içeriğine sahip
atıksuların arıtımı konusundaki çalışmalar hız kazanmıştır. Örneğin, sigara fabrikası atıksuyunda
(Bejankiwar, 2002), restoran atıksuyunda (Chen vd., 2000), alkollü içki fabrikası atıksuyunda (Zaied ve
Bellakhal, 2009; Prasad ve Srivastava, 2009), tanik asit atıksuyunda (Moussavi vd., 2011) kimyasal
parlatma atıksularında (Drouiche vd., 2007), maya atıksularında (Kobya ve Delpınar, 2008) ve kağıt
endüstrisi atıksularında (Ravi vd., 2016) elektro-koagülasyon ile arıtım yöntemi uygulanmış ve organik
kirleticilerin gideriminde %75 ve daha üzeri verim elde edilmiştir.
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki öncü sanayi dallarından biri olan otomotiv endüstrisinden
kaynaklanan atıksuların elektrokoagülasyon yöntemi ile arıtılabilirliğini incelemektir. Çalışma
kapsamında Bursa ilinde üretim faaliyeti gerçekleştiren bir otomotiv fabrikası boyahane
departmanından alınan atıksu numuneleri elektrokoagülasyon işlemine tabi tutulmuştur.
Elektrokoagülasyon prosesinde KOI ve AKM giderim verimine etki eden akım yoğunluğu, atıksu pH
değeri, elektrot sayısı ve elektrotlar arası mesafe parametreleri belirlenmeye çalışılmıştır.
2. MATERYAL VE METOD
2.1. Atıksu Temini ve Karakterizasyonu
Çalışmalarda kullanılan atıksu, Bursa’da üretim faaliyeti gerçekleştiren bir otomotiv fabrikasındaki
kataforez boyama prosesinden oluşan atıksudan alınmıştır. Kesikli olarak beslenen elektokoagülasyon
düzeneğiyle atıksuyun arıtılması için çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Kataforez prosesi atıksuyunun
özellikleri Çizelge 1’de gösterilmektedir.
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Çizelge 1. Kataforez prosesisi atıksuyunun özellikleri

2.2. Elektrokoagülasyon Denemelerinin Yapıldığı Düzenek
Elektrokoagülasyon deneyleri 15 cm uzunluğunda, 15 cm genişliğinde, 10 cm yüksekliğinde ve toplam
iç hacmi 2 L olan bir pleksiglass reaktörde gerçekleştirilmiştir. Akım ve voltaj kontrolü Mervesan
MS305-B (0-30 V & 0-5 A) marka güç kaynağı ile sağlanmıştır. Karıştırma işlemi Stuart CB162 marka
karıştırıcı ile gerçekleştirilmiştir. Reaksiyon başlangıcında atıksuyun pH değerini ayarlayabilmek için
bir adet WTW pH 330i pH metre kullanılmıştır. Sistemde elektrot materyali olarak anot ve katotta
alüminyum tercih edilmiştir. Elektrot materyalinin boyutları 10x10x0,3 cm’dir. Ancak, su içerisindeki
ve elektrolizin gerçekleştiği elektrot boyutu 6,5x10 cm’dir. Deneysel çalışmalarda kullanılan
elektrokoagülasyon düzeneği Şekil 1’de görülmektedir.
1.
2.
3.
4.
5.

DC Güç Kaynağı
EK Reaktörü
Manyetik Karıştırıcı
pH Metre
pH Probu

6. Anot
7.Katot

Şekil 2. Deney düzeneğinin şematik görünüşü
2.3. Deneyler
Deneysel çalışmalar Çizelge 2’de belirtilen şartlarda gerçekleştirilmiştir. Denemelerde değişken
parametre olarak, akım yoğunluğu, atıksu başlangıç pH değeri, elektrot sayısı ve elektrotlar arası
mesafenin KOI ve AKM giderimine etkisi incelenmiştir.
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Çizelge 2. Deneysel Koşullar
Elektrotlar Elektrot
arası
sayısı ve
mesafe
bağlantı tipi

0,5cm

4 lü
(Paralel Bağlı
Monopolar
Elektrot)
(MP-P)

2 cm

11 cm

Akım
Uygulanan Akım
Yoğunluğu pH
(Amper)
(A/m2)
3

107,22

3
2
3

107,22
71,48
107,22

Karıştırma
Hızı
(rpm)
Karıştırma
3
Yok
4
250
6,05
300
7
250

2

71,48

6,5

250

1
1,8

71,48
128,7

4
6,03

250
250

1,5

107,22

6,41

250

4 lü
(Paralel Bağlı
Monopolar
Elektrot)
(MP-P)
2'li
(Monopolar
Elektrot)
(MP)

Her deneysel çalışma için 1,5 L atıksu reaktöre kesikli olarak beslenmiştir. Deney süresi olarak 15 – 30
ve 45 dakika, bekletme süresi olarak 15 dakika tercih edilmiştir. Atıksu temas süresi boyunca
karıştırılmıştır. 15., 30. ve 45. dakikalarda üst fazdan atıksu numuneleri alınmıştır. Reaktörden alınan
numuneler, parametre analizden önce 0,45 µm çaplı filtre kağıdıyla süzülmüştür.
2.4. KOI ve AKM ‘nin Belirlenmesi
KOI tayini, standart metotlarda belirtilen “Kapalı Reflux Titrimetrik Metot (Standart Methods:5220C)”
göre yapılmıştır. Askıda madde tayini ise Standart Methods:2540D’e göre gerçekleştirilmiştir.
3. SONUÇ
3.1. KOI Giderim Oranları
0,5 cm aralıklı elektrotlar ile yapılan çalışmalarda elde edilen KOI giderim verimi sonuçları yandaki
şekilde grafiksel olarak belirtilmiştir. Grafik yakından
incelendiği zaman pH 3 ve pH 7 (107,22 A/m2)’de
yapılan denemelerde KOI giderim veriminin artan
temas süresiyle artmadığı görülmüştür. pH 4‘de ise ilk
15 dakikalık sürede bir değişim olmamış, ancak 30.dk
da %50 lik bir giderim verimine ulaşılmıştır. pH 6,05
(71,48 A/m2) yapılan çalışmada ise 15. ve 30.dk ‘da
%14, 45.dk ise %29 lık bir giderim verimine ulaşıldığı
gözlemlenmiştir. pH 3 ve pH 7 aralığında yapılan
denemelerdeki KOI giderim verimleri incelendiğinde
en yüksek KOİ gideriminin pH 4 değerinde olduğu
Şekil 3. 0,5 cm aralıklı elektrotlar ile yapılan
söylenebilir.
çalışmalar
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2 cm aralıklı elektrotlar ile yapılan çalışmalarda,
pH 6,5 ‘de 15. ve 30. dakikalarda giderim olmaz
iken 45.dk ‘da KOI de artış gözlemlenmiştir.
Bunun sebebinin, sudaki muhtemel organik
içeriğin oksidasyona uğramasıyla parçalanması
olduğu düşünülmektedir.

Şekil 4. 2 cm aralıklı elektrotlar ile yapılan çalışmalar
11 cm aralıklı elektrotlar ile yapılan
çalışmalarda, pH 4 ve 71,48 A/m2 akım
yoğunluğundaki denemelerde ilk 30dk lık
sürede bir değişim olmadığı, ancak 45.dk da
%25’lik bir KOI giderim verimine ulaşıldığı
görülmüştür. pH 6,03’de 15. dk’da %2,8 ve
30.dk ‘da %11,9, 45.dk ise %15,3 ‘lük bir KOI
giderim verimine ulaşılmıştır. pH 6,41(107,22
A/m2) yapılan çalışmada ise KOI giderim
veriminin artan temas süresiyle artmadığı
gözlemlenmiştir.
Şekil 4. 11 cm aralıklı elektrotlar ile yapılan çalışmalar
3.2. AKM Giderim Oranları
AKM Giderim verimine bakılacak olursa, pH
4’de, 15. dk’da %8,3 ve 30.dk ‘da %25, 45.dk ise
%41,7 ‘lük bir AKM giderimi görülmüştür. pH
6,03’de yapılan çalışmada 45.dk’lık temas süresi
sonunda %46,4 lük bir AKM giderim verimine
ulaşılmıştır. Bu sonuç yapılan çalışmalardaki en
yüksek AKM giderim verimidir. pH 6,41 ’de ise
15. ve 30.dk’larda %13,6’lık, 45. dk’da %27,6’lık
AKM giderimi görülmüştür.

4. TARTIŞMA

Şekil 5. 11 cm aralıklı elektrotlar ile elde edilen AKM
giderim verimleri

Bu çalışmada, Bursa ilinde bulunan bir otomotiv fabrikası boyahane departmanından alınan atıksudan,
kirleticilerin elektrokoagülasyon prosesleri ile arıtımına etki eden parametreler incelenmiş ve sistem
parametrelerinin giderim verimleri üzerindeki etkileri belirlenmiştir. Sistem performansı KOI ve AKM
parametrelerindeki giderim ölçülerek belirlenmiştir. Elektrokoagülasyon arıtma prosesinde KOI ve
AKM giderim verimlerini değiştirebileceği düşünülen; atıksu pH’sı, akım yoğunluğu, elektrotlar arası
mesafe ve temas süresi değişken parametre olarak seçilmiştir.
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Elektrokoagülasyon prosesi arıtım metodunda önemli parametrelerden biri atıksu pH değeridir. Bu
önemli parametre ham atıksu pH değeri olan 6 değerinin altında ve üstünde seçilen değerlerle
incelenmiştir. pH 3 ve pH 7 aralığında yapılan denemelerdeki KOI giderim verimleri incelendiğinde en
yüksek KOİ gideriminin pH 4 (30.dk) ‘de değerinde olduğu görülmüştür. Alüminyum elektrot
kullanılarak yapılacak sonraki çalışmalarda atıksu başlangıç pH değerinin 4 olması gerektiği
anlaşılmıştır.
Diğer önemli bir parametre olan akım yoğunluğunun KOI ve AKM giderim verimindeki etkisi
incelenirken 71,48 ve 107,22 “A m-2” olmak üzere iki farklı akım yoğunluğu kullanılmıştır. Çalışmalar
farklı pH ve elektrotlar arası mesafe kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 107,22 A m-2 akım yoğunluğu
kullanılan denemelerde, KOI ve AKM giderim veriminin daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Bunun
sebebinin artan akım yoğunluğu ile birlikte anottan ortama verilen metal iyonlarının artışı olduğu
düşünülmektedir.
Yapılan denemelerde elektrotlar arası mesafenin KOI giderim verimi üzerine önemli bir etkisi olmadığı
görülmüştür. Ancak elektrotlar arası mesafenin artışıyla birlikte flok oluşumuda artmıştır. Bu durum
sonucunda flokların çökelme hızları artmış dolayısıyla AKM gideriminde de artış gözlemlenmiştir.
Literatürde bu durumu destekleyen açıklamalar bulunmaktadır. (Bknz: Daneshvar ve ark. 2004). En iyi
AKM giderimi 11 cm aralıklı elektrotlar ile yapılan denemede (pH 6,03 & 107,22 A m-2) %46,4 olarak
gerçekleşmiştir.
Son değişken parametre olan temas süresinin artışıyla birlikte giderim verimlerinin arttığı
gözlemlenmiştir. Yapılan çalışmalarda KOI giderimi için optimum temas süresi 30 dakika olarak, AKM
giderimi için 45 dakika olarak bulunmuştur.
Yapılan bu denemelerin, saha ölçekli yapılacak çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir.

TEŞEKKÜR
Çalışmamın her aşamasında ilgi ve desteğini esirgemeyen, bilgi ve deneyimleri ile bana ışık tutan, yol
gösteren, çok değerli danışmanım Sayın Dr. Öğretim Üyesi Berrak EROL NALBUR hocama,

Otomotiv endüstrisi atıksuyunun temininde yardımcı olan ve gerekli teknik bilgiler konusunda
yardımlarını esirgemeyen Sayın Özcan YAVAŞ’ a, En içten teşekkürlerimi sunarım.
KAYNAKLAR
Aulia, F. 2010. “Çöktürme Yönteminin Kullanıldığı Boya Atıksu Arıtma Sisteminin Kendinden
Ayarlamalı PID Kontrol İle pH Kontrolü”, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya
Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi
Bejankiwar R.S. 2002. “ Electrochemical Treatment of Cigarette İndustryWastewater Feasibility
Study”, Water Res. 36 (17), 4386e4390.
Chen, X., Chen, G., Yue, P.L. 2000. “Separation of Pollutants From Restaurant Wastewater By
Electrocoagulation”. Sep. Purif. Technol. 19 (1e2), 65e76.
Daneshvar, N., Sorkhabi, H.A., Kasiri, M.B., 2004. Decolorization of dye solution containing Acid Red
14 by electrocoagulation with a comparative investigation of different electrode connections, Journal of
Hazardous Materials, 112, 55–62
Drouiche, N., Ghaffour, N., Lounici, H., Mameri, M. 2007. “Electrocoagulation of Chemical
Mechanical Polishing Wastewater”, Desalination 214 (1e3), 31e37.
Kobya, M., Delipinar, S. (2008), “Treatment of The Baker’s Yeast Wastewater By Electrocoagulation”,
J. Hazard. Mater. 154 (1e3), 1133e1140.
Leitz C.W. 2007. “Life Cycle Cost Modeling of Automotive Paint Systems”, Massachusetts Institute of
Technology
380

Moussavi, G., Majidi, F., Farzadkia, M. 2011b. “The İnfluence of Operational Parameters On
Elimination Of Cyanide From Wastewater Using The Electrocoagulation Process”, Desalination 280
(1e3), 127e133.
Prasad, R.K., Srivastava, S.N. 2009. “Electrochemical Degradation of Distillery Spent Wash Using
Catalytic Anode: Factorial Design Of Experiments”, Chem. Eng. J. 146 (1), 22e29.
Tekkalmaz N. 2010. Kataforez Kaplamada Yatay Yüzeylerde Oluşan Görüntü Bozukluğu Nedenlerinin
İncelenmesi,Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,Eskişehir
Uscar. 2008. “Technology Roadmap For Automotive Manufacturing Energy Reduction”, U.S.
Department of Energy, Office of Energy Efficiency & Renewable Energy Industrial Technologies
Program and U.S. Council for Automotive Research
Zaied, M., Bellakhal, N. 2009. “ Electrocoagulation Treatment of Black Liquor From Paper İndustry”,
J. Hazard. Mater. 163 (2e3), 995e1000

381

MİKRO GÖZENEKLİ HAVALANDIRMA SİSTEMLERİNDE HAVA
DİFÜZÖRLERİNİN FARKLI ŞEKİLLERİNİN OKSİJEN KÜTLE TRANSFERİ
VERİMİ
Kerem ERDİNÇ
Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
keremerdinc@windowslive.com
1

Dr. Öğr. Üyesi Berrak EROL NALBUR
Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
bnalbur@uludag.edu.tr
*

Özet
Difüze havalandırma (yüzey altı ya da dalgıç kabarcıklı havalandırma), basınç altında sıvı yüzeyin altına
oksijence zenginleştirilmiş hava enjeksiyonu olarak tanımlanabilir. Hava, su içine difüzörler ya da
mekanik karıştırıcılar vasıtası ile verilir. Bu işlem, dalgıç ince gözenekli difüzörler ile sağlanır
(db<5mm). Uygun havalandırma faaliyetleri arasında yer alan mikro gözenekli havalandırma sistemleri
enerji tasarrufu, çevre koruma, kolay kurulum, farklı koşullara uyumluluk ve diğer olumlu özellikleri
nedeni ile atıksu arıtma tesislerinin havalandırma tanklarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Mikro
gözenekli bir havalandırma sistemi temelde, bir hava kompresörü (blower), difüzör ve hava kompresörü
ile hava difüzörünün birbirine bağlayan bir hava hattı içerir. Hava difüzörü genellikle plastik gövde (PP
veya PVC) ve membran yüzeyden (EPDM, TPU, Silikon) oluşur. Difüzör tipinin ve şeklinin oksijen
verimliliği konusu araştırmaya açıktır. Bu nedenle farklı difüzör tipleri ile ilgili bir dizi reoksijenasyon
deneyi yürütülmüştür. Çalışma kapsamında Plate, Tüp/Boru ve Disk Tipi difüzörler oksijenasyon
verimliliği açısından ele alınmıştır. Deney için bir cam tank, bir mikro gözenekli difüzör ve bir
çözünmüş oksijenmetre gereklidir. Bu amaçla, farkı tiplerdeki havalandırma difüzörleri bir tank
tabanına yerleştirilmiştir. Difüzörden verilen hava debisi Nm3/sa cinsinden hava debimetresi ile
ölçülmüştür. Çalışma kapsamında gerçekleştirilen deneyler, Irstea (Fransa) Laboratuvarlarında ve
Darmstatd Teknik Üniversitesi (Almanya) Labratuvarlarında yürütülmüştür. Testlerdeki çalışmalar
EN 12255-15 (Waste water treatment plants - Part 15: Measurement of the oxygen transfer in clean
water in aeration tanks of activated sludge plants) standartlarında olup temiz sudaki oksijen hacimsel
kütle transfer katsayılarının aktarımının ölçülmesine dayanmaktadır. Sonuçlar optimum havalandırma
verimi açısından Disk difüzörün ilk sırada yer aldığını göstermektedir. Oksijenasyon verimi açısından
disk difüzörü Plate difüzör ve daha sonra da Tüp/Boru tip difüzör takip etmektedir.
Anahtar Kelime : Difüzör, Havalandırma, Kütle Transfer Katsayısı, Membran
Abstract
Diffuse aeration (sub-surface or submersible bubble ventilation) can be defined as oxygen-enriched air
injection under the liquid surface under pressure. Air is given to the water by diffusers or mechanical
mixers. This process is achived by micro bubble diffuser. Microporous aeration systems, which are
among the suitable aeration activities, are widely used in the aeration tanks of wastewater treatment
plants due to energy saving, environmental protection, easy installation, compatibility with different
conditions and other positive properties.A microporous aeration systems basically include an air line
(blower), diffuser and an air line that connects the air diffuser with the air blower. Air diffuser usually
consists of plastic body (PP or PVC) and membrane surface (EPDM, TPU, Silicone). The subject of
oxygen efficiency of the diffuser type and shape is open to research. For this reason, a series of
reoxygenation experiments were carried out on different types of diffusers. Plate, Tube / Pipe and Disc
Type diffusers were studied in terms of oxygenation efficiency. For testing; a glass tank, a microporous
diffuser and a dissolved oxygen meter are required. For this purpose, aeration diffusers of different types
are placed in a tank bottom. The air flow rate from the diffuser are measured by air flow meter in Nm3/h.
The experiments were carried out in the laboratories of Irstea (France) and in the laboratories of
Darmstatd Technical University (Germany). The tests are based on EN12255-15 (Waste water treatment
plants-Part 15: Measurement of the oxygen transfer in clean water in aeration tanks of activated sludge
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plants) standards and the measurement of the transfer of oxygen volumetric mass transfer coefficients
in clean water. The results show that the Disc diffuser is in the first place for optimum aeration
efficiency. Plate diffuser and tube/tube type diffuser are followed by disc diffuser in terms of oxygen
efficiency.
Keywords: Diffuser, Aeration, Mass Transfer Efficiency, Membrane
1. GİRİŞ
Difüzörler, 1980’li yılların sonunda atıksu arıtma tesisilerinin havalandırma havuzlarda kullanılmaya
başlandı. Bu ince kabarcıklı difüzörlerin, yüksek oksijenasyon performansları değişen oksijen
gereksinimlerine uyumluluk gibi bir çok avantajı vardır. (P. Duch`ene ve ark., 2001). Bu tür difüzörler,
gelen atık suyun arıtıldığı biyolojik işlemdeki mikropların oksijen ihtiyacını karşılamak için suya
oksijen aktarmak için ince kabarcıklar şeklinde (çapı ~ 5 mm) hava sağlar (Ashley ve ark., 1992 ve
Metcalf & Eddy, 2014). Havalandırma sistemleri için uygun performans değerlendirme parametlerinin
seçilmesi konusunda difüzörler ile ilgili birçok araştırma yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda
havalandırma sistemlerinin karakteristik kriterleri olarak toplam oksijen transfer katsayısı (KLa) (A.
Kulkarni ve ark., 1987) ve spesifik standart transfer oksijen verimi (SSOTE, %/m) (S. Capela ve ark.,
2001) kullanılmıştır. Bu nedenle hava talebinin hacme oranı da önemli bir faktördür. Genel olarak,
mikro gözenekli dağınık havalandırma sistemleri, genellikle uygun şekilde işletilmeleri ve bakımlarının
yapılması durumunda, evsel atık su arıtımı için diğer (yüzey aeratör sistemleri) sistemlerden daha
verimlidirler.
İnce kabarcıklı havalandırma sistemi, bir tür yüksek verimli havalandırma işlemidir. Hava, bir borunun
içinden suyun dibindeki ince hava kabarcıklı havalandırma difüzörüne gönderilir, daha sonra küçük
miktarlarda hava kabarcığı suya dağılır, hava kabarcığı ve su arasındaki ara yüzlerde oksijen kütle
aktarımı gerçekleşir, böylece sudaki çözünmüş oksijen konsantrasyonu artar. Hava akış hızı, su
derinliği, hava kabarcığı boyutu ve sayısı, kurulum şekli, havalandırıcı sayısı ve benzeri gibi mikro
gözenekli havalandırma sisteminin reaktivite performansını belirleyen çok sayıda faktör vardır. (Er Li
ve ark., 2008)
Farklı tipte ve şekilde olan difüzörlerin de farklı verimliliklere sahip oldukları yapılan bir çok çalışma
ile elde edilmiştir (Manel Garrido-Baserba ve ark,. 2016) Endüstriyel sektörde havalandırma sistemleri
çatısı altında disk, tüp, plate, panel gibi bir çok farklı tasarıma sahip difüzörler mevcuttur. Bu çalışmada
farklı tipte tasarlanmış mikro gözenekli difüzörlerin oksijen kütle transferlerinin incelenmesi
amaçlanmıştır.
2. MATERYAL VE METOD
2.1 Test Tankları
Çalışma kapsamında Aquaflex firması tarafından üretilen difüzörler kullanılmıştır. ADD230-9” Disk
Difüzör ile APD650 Plate Difüzörlerinin oksijen transfer katsayısının tespiti için kullanılan test tankının
uzunluğu 3 metre, genişliği 1.5 metre ve derinliği 4 metredir. Tankın etrafı tamamı ile cam ile çevrelidir
ve aralarda camları birbirine sabitlemek için çelik köşebentler mevcuttur. Cam tank difüzör çalışınca
oluşan hava kabarcıklarının gözle rahat bir şekilde görülmesini sağlamaktadır (Şekil 1).Deneyler
Darmstadt Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği laboratuarında yürütülmüştür. (Prof. Dr. Martin
Wagner ve ark,. 2008)
Aquaflex tarafından üretilen tüp difüzörlerin ölçümleri için Irstea Labratuvarlarında (Fransa)
gerçekleştirilmiştir. Bu ölçümlerde kullanılan tankın eni 0,4 metre, uzunluğu 1,24 metre ve yüksekliği
ise 8,0 metre olup paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Ayrıca tankın ön kısmında pleksiglas cam mevcut
olup difüzörlerden çıkan baloncukların gözle görülmesine imkan tanımaktadır (Şekil 2) (Yannick F. ve
ark, 2014)
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(a)

(b)

Şekil 1 . (a)Darmstadt Teknik Üniversitesi Labaratuvarı (9” disk difüzör ve platedifüzörün testi için
kullanılan test tankı) (b) IrsteaLabaratuvarı (Ø63mm çapında 1 metre uzunluğudaki tüp difüzör test
tankı)
2.2. Hava Üfleyiciler (Blower)
Test tankında çalıştırılacak olan difüzör için gerekli olan hava desteği, ilgili borular ile birlikte
blowerdan sağlanır. Darmstadt Teknik Üniversite’sinde kullanılan blower Aerzener Machine Factory,
type GMA 10.0 blower ve Irstea Labratuvarlarında ise Novair blower kullanılmıştır. Ayrıca
blowerlardan sürücüler yardımı ile hava debilerini istenilen değerlerde difüzörlere aktarılmıştır.
2.3. Çözünmüş Oksijen Probları (Oksijen Sensörleri)
Kullanılan çözünmüş oksijen sensörleri tankın belirli yüksekliklerine 45 derecelik açı ile uç kısımları
yukarı bakacak şekilde monte edilmiştir. . Ve böylece üç farklı yükseklikten oksijen probları sudaki
çözünmüş oksijen miktarını (ppm veya mg/L) tespit edip ekran modülüne aktarımını sağlar.
2.4. Ekran Modülü
Oksijen problarından alınan verilen ekran modülüne aktarımı sağlanır. Ekran modülü sudaki çözünmüş
oksijenin yanı sıra pH, iletkenlik, redoks potansiyeli, bulanıklık, sıcaklık, katı maddeler, çamur
parametreleri, organik yük gibi diğer parametreleri de ölçebilmektedir.
3. OKSİJEN TRANSFER TEST METODU
3.1 Oksijen Transfer Ölçümleri
Bu çalışmada yürütülen deneyler EN 12255-15 (Wastewater treatment plants - Part 15: Measurement
of the oxygen transfer in clean water in aeration tanks of activated sludge plants) standartlarında olup
temiz sudaki oksijen aktarımının ölçülmesine dayanmaktadır. (EN 12255-15 Standarts)
3.2. Ölçüm Prensibi
Oksijen aktarımı absorpsiyon deneyi, havalandırma tankındaki çözünmüş oksijenin önce sodyum sülfit
ilâvesi ile azaltılması ve sodyum sülfit reaksiyonunu hızlandırma içinde kobalt katalizörü ilave edilmesi
ile gerçekleştirilir. Ardından oksijen doygunluk değerine kadar difüzörler yardımı ile havalandırılır.
Havalandırma süresince izlenen çözünmüş oksijen derişiminin artışından, oksijen aktarım katsayısı ve
oksijen doygunluk değeri tayin edilir. Sabit bir karıştırma ve belirli bir havalandırma ayarındaki bir
havalandırma tankının, çözünmüş oksijen derişiminin azalmasından (absorpsiyon) veya artmasından
(desorpsiyon) sonra, artan veya azalan çözünmüş oksijen derişimi izlenir. Bu değişim, aşağıdaki (1)
denklemde belirtildiği şekilde hesaplanır:
Ct = CS,p*,T – (CS,p*,T - C0) x exp(-kLaT x t)
T = Zaman (saat)
Ct = Birim zamanda çözünmüş oksijen konsantrasyonu (mg/L)
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(1)

CS,p*,T = Deneydeki oksijen doygunluk değeri (mg/L)
C0 = t=0 anındaki oksijen derişimi (mg/L)
kLaT= Deney sıcaklığındaki oksijen aktarma katsayısı (1/sa)
3.2.1. Kobalt Katalizörü
Oksijenin giderilmesi reaksiyonunu hızlandırma için, reaktif veya saflıkta kobalt klorür (CoCl2 x 6 H20)
veya kobalt sülfat (CoSO4 x 7 H20) kullanılmalıdır. İlave edilecek kobalt miktarı sahada belirlenebilir.
Herhangi bir durum için 0,5 mg/L’lik bir kobalt derişimi yeterlidir. Kobalt tuzu, havalandırma tankına
ilave edilmeden önce suda çözünmelidir. Aynı suyla yapılan bütün deneyler için kobalt ilavesinin sadece
bir defa yapılması yeterlidir. Kobalt katalizörü, tank hacmi üzerinde düzenli bir dağılım elde edilecek
şekilde ilâve edilmelidir. Kobaltın ilâvesinden sonra, havalandırma ve karıştırma donanımı düzenli bir
dağılım elde etmek amacıyla en az 30 dakika süreyle çalıştırılmalıdır.
3.2.2. Sodyum Sülfit
Oksijenin giderilmesi için teknik saflıkta veya fotoğrafçılıkta kullanılan saflıkta sodyum sülfit
(Na2SO3) kullanılmalıdır. 1 kg çözünmüş oksijeni ortamdan kaldırmak için, 8 kg Na2SO3 gereklidir.
Çözünmüş katıların 1,13 kg’ı, 1 kg Na2SO3 ile yükseltgenir. Sülfitin ilâvesinden önce, çözünmüş
oksijen propları yerleştirilir ve çözünmüş oksijen değeri kaydedilir. Sodyum sülfit çözünmüş olarak
veya toz halinde ilâve edilebilir.
3.3. Standart Şartlar
3.3.1. Standart Oksijen Transfer Katsayısı (kLaT , h-1 )
Belirli bir havalandırma ayarında ve belirli bir sıcaklıkta, temiz sudaki bir oksijen aktarım deneyinin
değerlendirilmesiyle belirlenen katsayı. Bu katsayı, T = 20oC sıcaklıktaki standart değerine aşağıdaki
(2) denklemde belirtilen eşitlikle dönüştürülür;
kLa20= kLaTx 1,024 (20-T)

(2)

kLa20= 20oC sıcaklıktaki oksijen transfer katsayısı (h-1 )
3.3.2. Standart Oksijen Transfer Oranı (SOTR, kgO2/sa)
Bir havalandırma cihazı veya sistemiyle donatılmış ve belirli bir havalandırma ayarında çalıştırılan
temiz su ile doldurulmuş (hacim V, m3) bir havalandırma tankına, standart şartlarda (su sıcaklık
T= 20 °C , barometrik basınç p = 1013 hPa , sıfır çözünmüş oksijen) bir saatte aktarılan oksijen kütlesi.
Bu miktar, aşağıdaki (3) – (4) denklemler ile elde edilir:
SOTR = kLa20 x Cs20 x V/1000

(3)

SOTR= Standart Oksijen Transfer Oranı ( kgO2/sa)
V = Tank hacmi (m3)
Cs20= Standart şartlarda deneydeki oksijen doygunluk değeri, (mg/L)
Cs20= Cs,p*T x (Cs,St,20 / Cs,St,T) x (pSt / p*)
(4)
Cs,p*T = Deneydeki oksijen doygunluk değeri (mg/L)
Cs,St,20 = Standart oksijen doygunluk değeri (mg/L)
Cs,St,T = Doygunluk değerinin Winkler titrasyonu ile belirlendiği sıcaklıktaki standard oksijen doygunluk
değeri, mg/L
pSt = Standart barometrik basınç (1013 hPa)
p*=Bir deney esnasındaki barometrik basınç (hPa)

3.3.3. Standart Oksijen Transfer Verimi (SOTE, %)
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Mevcut havalandırma tankında difüzörlerin suya kattığı oksijen transfer verimdir; Bu değer aşağıda
belirtilen (5) denklem ile elde edilir.
SOTE= SOTR x 100 / (0,299xQA )
(5)
SOTE= Standar Oksijen Transfer Verimi (%)
QA=Normal Hava Debisi (Nm3/sa)
3.3.4. Spesifik Standart Oksijen Transfer Verimi (SSOTE, %/m)
Oksijen problarının daldırıldığı her metre derinlik için absorplanan oksijenin yüzde olarak miktarının
ifade edilmesidir. Bu değer aşağıdaki (6) denklem ile elde edilir.
SSOTE = SOTE / hD
SSOTE= Spesifik Standart Oksijen Transfer Verimi (%/m)
hD = Difüzör batma derinliği (m)

(6)

3.4 Hesaplama
Difüzör verimliliği hesaplamak için önce kLaT değerini tespit etmek gereklidir. Bu değer de Oksijen
probundan tespit edilen zamana bağlı konsantrasyon artışını ekran modülünden gözlemlenir (Ct).
Ardından belirli bir doygunluk değerine ulaştığında ekran modülünde gözlemlenen değer Cs değeridir.
Ve Zaman- ln(Cs-Ct) grafiğinden oluşacak olan y=ax+b doğrusunun eğimi bize kLaT değerini
vermektedir. (ASCE,2007)
4. BULGULAR VE TARTIŞMA
Toplamda 15 adet 9” disk difüzörün tank tabanına yerleştirilmesi ile yapılan test sonucu elde edilen
değerler Tablo 1’de belirtilmiştir.
Tablo 1. 9” Disk Difüzör ile ilgili deneysel çalışma verileri
Hava
Spesifik
Test Difüzör
kLaT
kLa20
SOTR
SSOTR SSOTE
SAE
Debisi
Hava Debisi
3
No
Tipi
(1/sa) (1/sa) (kgO2/h) (g/m .m) (%/m) (kg/kWh)
(m3/sa)
(m3/m3.h)
1
9" Disk
106,4
6.04
33.3
40.0
7.5
20.3
6.8
6.5
2
9" Disk
75,8
4.03
25.4
30.1
5.6
21.4
7.2
7.1
3
9" Disk
45,6
2.59
16.0
19.4
3.6
22.9
7.7
7.7
9” disk difüzör ile ilgili yapılan çalışmalar difüzör yüzeyi ile su yüzeyi arasındaki mesafe 3,8 metredir.
Difüzör yüzeyi ile su yüzeyi arasındaki mesafe 2m, 5m, 6.5m ve 8 metre olması durumunda hesaplanan
SOTE/hava debisi eğrileri Şekil3’te gösterilmiştir. 9” disk difüzörün toplam dış çapı 270mm’dir (Prof.
Dr. Martin Wagner ve ark,. 2008).

Şekil 2. Farklı yüksekliklerde ki 9’ disk difüzörün SOTE - Hava Debisi (m3/h) grafiği
Toplamda 10 adet Plate difüzörün tank tabanına yerleştirilmesi ile yapılan test sonucu elde edilen
değerler Tablo 2’de belirtilmiştir.
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Test
No

Difüzör
Tipi

1
2
3

Plate
Plate
Plate

Tablo 2. Plate Difüzör ile ilgili deneysel çalışma verileri
Hava
Spesifik
kLaT
kLa20
SOTR
SSOTR
Debisi
Hava Debisi
3
(1/sa)
(1/sa)
(kgO
/h)
(g/m
.m)
2
(m3/sa)
(m3/m3.h)
120.8
6.86
43.2
48.5
9.1
21.1
23.1
1.31
9.7
11.0
2.1
25.1
73.0
4.15
27.6
30.7
5.8
22.2

SSOTE
SAE
(%/m) (kg/kWh)
7.1
8.4
7.4

6.1
8.5
7.0

Plate difüzör ile ilgili yapılan çalışmalarda difüzör yüzeyi ile su yüzeyi arasında ki mesafe 3,8 metredir.
Difüzör yüzeyi ile su yüzeyi arasındaki mesafe 2m, 5m, 6.5m ve 8 metre olarak hesaplamalar
gerçekleştirildiğinde elde edilen SOTE/hava debisi eğrileri Şekil4’teverilmiştir. Plate difüzörün toplam
uzunluğu 680mm genişliği ise 210mm’dir (Prof. Dr. Martin Wagner ve ark,. 2008).

Şekil 3. Farklı yüksekliklerde ki Plate difüzörün SOTE - Hava Debisi (m3/h) grafiği
Toplamda 1 adet tüp difüzör tank tabanına yerleştirilip ölçüm işlemleri yapılmıştır. Mevcut deneysel
çalışma sonucunda elde edilen değerler aşağıdaki Tablo 3’de belirtilmiştir.

Test No

Difüzör
Tipi

1
2
3

Tüp
Tüp
Tüp

Tablo 3. Tüp Difüzör ile ilgili deneysel çalışma verileri
Hava
Difüzör
Cs,20
kLa20
SOTR
Debisi
Batma
(mg/lt)
(1/sa)
(kgO
2/h)
(m3/sa) Derinliği (m)
12.6
5.8
11.5
37.8
1.3
7.5
5.8
11.5
23.4
0.8
2.3
5.8
11.5
5.8
0.2

SOTE
(%)

SSOTE
(%/m)

34.5
35.9
28.7

5.9
6.2
4.9

Tüp difüzör ile ilgili yapılan çalışmalarda difüzör yüzeyin ile su yüzeyi arasındaki mesafe 5.8 metredir.
Mevcut su yüksekliği baz alınarak yapılan çalışma neticesinde elde edilen SSOTE – hava debisi eğrisi
Şekil5’te görülmektedir. Tüp difüzörün çapı Ø63mm ve toplam uzunluğu 1060 mm’dir (Yannick F. ve
ark, 2014).
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Şekil 5.Tüp Difüzör SSOTE - Hava Debisi (m3/h) grafiği
Atıksu arıtma tesisi projelendirme çalışmaları yapılırken pratikte difüzör seçimlerinde 9” disk difüzör
için yaklaşık 3.5 m3/sa/difüzör hava kabul edilmektedir. Platedifüzör için 10 m3/h , Ø63mm çapında ve
1000 mm uzunluğundaki tüp difüzörler içinde ortalama difüzör başına 7.5 m3/h hava debisi seçimi
yapılır. Bu hava debilerine karşılık sırasıyla SOTE değerleri 9” disk difüzör için ortalama %40,
platedifüzör için %38 , tüpdifüzörler için ise %36 değeri tespit edilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda
verimlilik açısından difüzör tipleri sırasıyla 9” disk difüzör,plate ve son olarak tüp difüzör olarak
belirlenmiştir. (Manel Garrido-Baserba ve ark,. 2016)
5. SONUÇLAR
Difüzörlerin farklı şekillerinde, farklı su derinliklerinde bir dizi deney gerçekleştirilmiş ve elde edilen
SSOTE – hava debisi değerlerine göre farklı difüzör tiplerinin verimliliği belirlenmiştir. Buna göre 9”
disk difüzör en verimli difüzör tipi iken, platedifüzör ikinci ve tüp difüzörde en az verimli difüzör tipi
olarak belirlenmiştir.
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Özet
Bu çalışmada, Avrupa Müşteri Memnuniyeti Endeksi (ESCI) ile elektrik dağıtım şirketi
(ESAŞ)müşterilerinin aldıkları hizmet kalitesi ölçülmeye çalışılmıştır. ESCI modelinde Müşteri
Beklentileri, Algılanan Kalite, Algılanan Değer, Müşteri Memnuniyet, Müşteri Sadakati, Müşteri
Şikâyeti ve İmaj faktörleri yer almaktadır. Modelde yer alan faktörler arasındaki ilişiklerin test
edilmesinde Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) kullanılmıştır. Modelin uygunluğu ise, YEM literatüründe
kullanılan çeşitli uyum ölçütlerine göre değerlendirilmiştir. Model uyumu için hesaplanan ki-kare değeri
191,69 ve (χ2/sd)değeri ise 2,90 olarak hesaplanmıştır. Analizlerden imaj ile müşteri beklentileri,
memnuniyet ve sadakat arasındaki ilişki katsayıları sırasıyla 0,78; 0,38 ve 0,31 olarak hesaplanmıştır.
Ayrıca, Sadakatteki %82’lik değişimin ise Memnuniyet ve İmaj değişkenleri tarafından açıklandığı
söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Elektik dağıtım şirketi, Müşteri Memnuniyeti, ESCI, Hizmet Kalitesi, Elektrik
Yapısal Eşitlik Modeli (YEM).

INVESTIGATION OF ELECTRICITY DISTRUBUTION COMPANY SERVICE
QUALITY WITH EUROPEAN CUSTOMER SATISFACTION MODEL (ESCI)
Abstract
In this study, it is tried to measure the service quality of the European Customer Satisfaction Index
(ESCI) and the electricity distribution company customers. ESCI model includes Customer
Expectations, Perceived Quality, Perceived Value, Customer Satisfaction, Customer Loyalty, Customer
Complaint and Image Factors. Structural Equation Model (SEM) was used to test the relationships
between the factors in the model. The suitability of the model was evaluated according to various
compliance criteria used in SEM literature. The calculated chi-square value of the model was calculated
as 191,69 and (χ2/sd) as 2,90. The relationship between image and customer expectations, satisfaction
and loyalty were found to be 0,78; 0,38 and 0,31. In addition, 82% change in loyalty can be said to be
explained by Satisfaction and Image variables.
Keywords: Electricity Distribution Company, Customer Satisfaction, ESCI, Quality of Service,
Electric, Structural Equation Model (SEM).
Jel kod: C1,C12,C38

1.GİRİŞ
Gün geçtikçe gelişen teknoloji, elektriğe olan bağımlılığı arttırmıştır. Zamanla elektrik kullanımı
zorunlu ihtiyaç haline gelmiş ve müşteri kalite beklentileri de gelişen teknoloji ile birlikte aynı oranda
artmıştır. Rekabet ortamında müşteri memnuniyeti odaklı bir işletmeler, sunduğu hizmetlerde yenilikler
yaparak müşterilerin beklentilerini karşılamaya çalışırlar. Son günlerde elektrik dağıtım şirketleri
açısından da rekabet koşullarının oluşabileceği değerlendirilmektedir. Elektrik piyasasının son
düzenlemelerine göre aboneler yüksek hizmet kalitesi sunan elektrik dağıtım şirketlerinden hizmet
alabileceklerdir. Bu sayede elektrik piyasasında rekabet koşulları artacak, dolayısıyla dağıtım şirketleri
de hizmet kalitelerini müşteri odaklı hale getirmek için daha çok çaba harcamak durumunda
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kalacaklardır. Ayrıca Enerji Bakanlığı, elektrik dağıtım şirketleri hizmet kalitesi memnuniyetlerine
ilişkin ölçülebilir modeller aracılığıyla çeşitli indeksler geliştirerek bu şirketlerin hizmetlerini
izleyebilir. Bu çalışmada Elektrik Dağıtım Şirketlerinin sunduğu hizmet kalitesi ölçülerek abonelerin
dağıtım şirketi hakkında memnuniyet dereceleri Avrupa Müşteri Memnuniyeti Endeksi (ESCI) ile
araştırılmıştır.
2. AVRUPA MÜŞTERİ MEMNUNİYET ENDEKSİ MODELİ (ESCI)
Model teorik olarak Fornel’in geliştirmiş olduğu modelin Avrupa Birliği ülkeleri için güncellenmiş
halidir. ESCI modelinde müşteri beklentileri, algılanan kalite, algılanan değer, müşteri memnuniyeti,
müşteri şikayetleri, müşteri sadakati ve ACSI’den farklı olarak “Kurumsal İmaj” değişkeni yer
almaktadır.
Şekil 1’de verilen ESCI modeli, ürün/hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini anket yöntemi ile
ölçülebilecek bir yapıda şekillendirilmiştir. Memnuniyet, anket sorularındaki ölçülebilir değişkenler
kullanılarak gizil değişken olarak ölçülür ve ortaya konur. Belirtilen bu modelde 7 ana değişken yer
almaktadır. Bu değişkenler (Bayol, 2000; Tunçay, 2009);
a) Müşteri Beklentileri; Müşteri beklentileri, müşterinin bir şirketin ürün veya hizmetlerinin
kalitesine olan beklentisini ölçer.
b) Algılanan Kalite; Algılanan kalite, şirketin ürün veya hizmetlerinin kalitesine ilişkin son tüketim
tecrübesi yoluyla müşterinin değerlendirmesinin bir ölçüsüdür.
c) Algılanan Değer; Algılanan Değer değişkeni, ödenen fiyattan kaliteye ilişkin bir
ölçüttür. Müşterilerin satın alma sonrasında mal ve hizmetlerin kalitesine göre fiyatı ve ödenen
fiyata göre kalitesi hakkında yaptığı değerlendirmeleri içermektedir.
d) Müşteri Memnuniyeti; Müşterilerin satın alma sonrasında mal ve hizmet için edindiği tecrübe
ile “ne ölçüde memnun kalıp kalmadığı”, “beklentilerini ne ölçüde karşılayıp karşılamadığı” ve
“ideal ürün/hizmete ne ölçüde yakın olduğu” konularında yaptığı değerlendirmeleri
içermektedir.
e) Müşteri Şikayetleri; Müşteri şikayetleri, bir şirkete belirli bir zaman aralığı içinde bir ürün veya
hizmet hakkında doğrudan şikâyet ettiklerini söyleyen katılımcıların yüzdesi olarak ölçülür.
f) Müşteri Sadakati; Müşterinin kendisi için başka alternatiflerinde mevcut olduğu bir ortamda,
işletmeye, satıcıya ya da ürün veya hizmete yönelik, hissettiği, içten bağlılık ve tesadüfi
olmayan alışveriş tutumu, arzusu ve sürekli tercihidir..
g) Kurumsal imaj; insanların bilinçlerinde isteyerek ve/veya istemeyerek kişi/kurumlar hakkında
bırakmış olduğu izlenim, düşünce, anlayış ve değerler bütünü olarak ifade edilebilir (Chun,
2009; Lin ve Liu, 2010). Modeldeki ilişkileri sınamak için önerilen hipotezler aşağıda
verilmiştir.
H1: Müşteri beklentilerinin algılanan kalite üzerinde olumlu etkisi vardır.
H2: Müşteri beklentilerinin müşteri memnuniyeti üzerinde olumlu etkisi vardır.
H3 : Müşteri beklentilerinin algılanan değer üzerinde olumlu etkisi vardır.
H4: Algılanan kalitenin algılanan değer üzerinde olumlu etkisi vardır
H5 :Algılanan kalitenin müşteri memnuniyeti üzerinde olumlu etkisi vardır.
H6 : Algılanan değerin müşteri memnuniyeti üzerinde olumlu etkisi vardır.
H7 : Kurumsal imajın müşteri beklentileri üzerinde olumlu etkisi vardır.
H8 : Kurumsal imajın müşteri memnuniyeti üzerinde olumlu etkisi vardır.
H9 : Kurumsal imajın müşteri sadakati üzerinde olumlu etkisi vardır.
H10: Müşteri memnuniyetinin müşteri sadakati üzerinde olumlu etkisi vardır.
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H11: Müşteri memnuniyeti ile müşteri şikayeti arasında ilişki vardır.
H12: Müşteri şikayeti ile müşteri sadakati arasında ilişki vardır.

Şekil 1. ECSI (Avrupa Müşteri Memnuniyet İndeksi)Modeli
2. LİTERATÜR TARAMASI
Tüzüntürk, Dülgeroğlu ve Gönüller (2016), Marmara Bölgesi’nde bir lüks otomobil markasının satış
sonrası hizmetlerinde Avrupa Müşteri Memnuniyeti Endeksi Modelinin (ESCI) çalışma şeklini ortaya
koymuştur. Aynı zamanda mevcut örneklem çerçevesinde varsa orijinal modelden farklı yapıların
varlığını araştırarak bu yapıların geçerliliğini incelemiştir. Elde ettikleri veriler ile ESCI’ni Yapısal
Eşitlik Modellemesi metodolojisini kullanarak tahmin etmişlerdir.
Bayol vd. (2000), ESCI modelini ayrıntılı olarak incelemiştir. Model parametrelerini tahmin etmek için
En Küçük Kareler yaklaşımı kullanılmıştır. Uygulama, bir cep telefonu üzerine yapılmıştır. Mutua vd
(2012), hizmet sunumunun kalitesini ve seviyesini değerlendirmek için Kenya'daki enerji sektöründeki
tüketici memnuniyetini analiz etmiştir. Çalışmada, ECSI kullanarak; biyo-kütle, petrol, elektrik ve
yenilenebilir enerji alt sektörlerinde tüketici memnuniyetini tahmin etmişlerdir. Hizmet sağlayıcının
imajının, tüketicilerin sadakatinin, tüketici beklentilerinin, algılanan değerin, algılanan kalitenin ve
şikayetlerin ele alınış şeklinin tüketici memnuniyeti seviyelerini belirleyen çok önemli faktörler olduğu
sonucuna varmışlardır.
Ciavolino ve Dahlgaard (2007), beş farklı müşteri grubunda ECSI modelini analiz etmişlerdir. Analizde,
faktör analizi ya da çoklu regresyon modellemesi gibi geleneksel çok değişkenli prosedürleri içeren
istatistiksel analiz için genel ve uygun bir çerçeve olan Yapısal Eşitlik Modellemesini kullanmıştır.
Çalışmada, ‘Beklenti’ (-0,143) , ‘Imaj’ (0,453) ve ‘Yazılım’ (0,332) gibi faktörlerin müşteri
memnuniyetini olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, "Beklenti" değişkeninin "Algılanan
Değer" üzerinde negatif etkisi olduğu da tespit etmiştir.
Fornell, vd. (1996), ACSI, firmalar, endüstriler, ekonomik sektörler ve ulusal ekonomiler için yeni bir
piyasaya dayalı performans ölçüsü olarak değerlendirmişlerdir. Yazarlar, ACSI'nin doğasını ve amacını
tartışmış ve verileri toplamak için kullanılan ülke çapında anket metodolojisi ve endeksleri tahmin etmek
için Amerikan Müşteri Memnuniyeti Endeksi modelini kullanmışlardır. Verilerin toplandığı yedi büyük
ekonomik sektörün modelini tahmin etmişlerdir. Müşteri memnuniyetinin belirlenmesinde,
kişiselleştirmenin, güvenilirlikten daha önemli olduğunu; üretim ve tüketimdeki değişimin nispeten
düşük olduğu sektörlerde beklentilerin daha büyük rol oynadığını ve müşteri memnuniyetinin, değer ya
da fiyat odaklı olmaktan ziyade kaliteden kaynaklandığı sonuçlarına varmışlardır.
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3. YÖNTEM
3.1. Veri toplama Aracı ve Örneklem
Veri derleme aracının tasarlamamasında Mutua vd (2012) çalışmasından yararlanılmıştır. Çalışmada
kullanılan veri derleme aracı demografik bilgiler, Elektrik Dağıtım Şirketi’nin hizmet kalitesini ve
müşteri memnuniyetini ölçmek için 3 bölüme ayrılmıştır. Demografik bilgiler kısmında anketi dolduran
kişinin cinsiyeti, yaşı, aylık ödediğini ortalama elektrik faturası gibi bilgiler yer almaktadır. Tutuma
ilişkin bölümde 10 cevap sınıf ölçek 1- Hiç Katılmıyorum; 10-Tamamen Katılıyorum kullanılmıştır.
3.bölümde ise EDAŞ’ın sunduğu hizmetlerin değerlendirilmesi ise 1-Çok Düşüktür; 10- Çok Yüksektir
şeklinde ölçülmüştür. . Anket tüm sosyal tabakların yaşadığı Eskişehir Büyükdere Mahallesinde
30.11.2018 ile 27.12.2018 tarihleri arasında 400 kişiyle yüz yüze görüşülerek yapılmıştır. Veri toplama
aracının hazırlanmasında tutuma ilişkin önerilen modelde, müşteri memnuniyeti, sadakat, müşteri
şikâyeti, algılanan değer, algılanan kalite ve müşteri beklentileri faktörleri yer almaktadır. Veri derleme
aracının güvenirliğini, soruların anlaşılabilir olup olmadığını tespit etmek amacıyla anket ile 100 kişiye
uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programına girilerek güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Analiz
sonuçlarında Cronbach Alfa (α) katsayısı 0,96 olarak hesaplanmıştır.
4. BULGULAR
4.1.Katılımcıların Demografik Özellikleri
Online ankete katılanların %54’ü erkek ve %46’sı kadındır. ‘’Elektrik kesintisi olacağını en çok hangi
haber kaynağından öğreniyorsunuz? ‘’ sorusuna katılımcıların %60,0’ı ü haberdar olmadığını, %10,5’i
sosyal ağlar (EDAŞ resmi sitesi, Facebook, Twitter, Email) ile öğrendiği cevabını vermiştir. Son bir ay
içinde kaç kez elektrik kesintisi olduğuna ilişkin sorulan soruda katılımcıların % 55,3’ü bir kez
kesildiğini, %15,3’ ü ise hiç kesilmediğini söylemiştir. “Yaşanılan elektrik kesintilerinin süresi ortalama
ne kadardır?” sorusuna %25,8’i 1 saatten az olduğunu, %54,8’ü ise kesintilerin 1-2 saat sürdüğü
cevabını vermiştir. Elektrik kesintisi olduğu zaman çağrı merkezine ( ALO 186) bildirimde bulunup
bulunmadıkları sorusuna katılımcıların %47,5 i bildirimde bulunduğunu, %52,3’ü ise bildirimde
bulunmadığı cevabını vermiştir. Son olarak bu katılımcılara elektrik için aylık ortalama ödedikleri ücret
sorulmuş olup, % 31,0 oranla 50-79 TL , % 28,5 oranla ise 80-109 TL arasında fatura ödedikleri tespit
edilmiştir.
4.2. Yapısal Eşitlik Modeline İlişkin Bulgular
Verilerin analizinden elde edilen path diyagramları Şekil 2-3’te, parametre tahminleri ve uyum iyiliği
ölçütü değerleri Tablo 1’de, standartlaştırılmış parametre tahminleri ve hipotez testi sonuçları Tablo
2’de ve araştırma modeline ilişkin yapısal eşitlikler Tablo 3’de verilmiştir. Modelin uyumu için
hesaplanan Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) değeri 0,069; Goodnes of Fit Index
(GFI) değeri 0,94; χ2 değeri 191,69; Standardized RMR değeri 0,030 bulunmuştur. χ2/sd= 191,69/66=
2,90 bulunmuştur. Hizmet ölçümüne ilişkin tutum modeli uyum değerleri ile YEM’de kullanılan uyum
ölçütlerinin iyi uyum ve kabul edilebilir sınır değerleri Tablo 1’de verilmiştir. Bu değerler, kabul
edilebilir sınırlar içinde yer almaktadır.
Tablo1. Uyum Ölçütleri
Uyum Ölçüleri
GFI
RMSEA
SRMR
𝜒 2 ⁄𝑑𝑓

İyi Uyum
0,95≤ 𝐺𝐹𝐼 ≤ 1
0≤ 𝑅𝑀𝑆𝐸𝐴 ≤ 0,05

Kabul Edilebilir
Uyum
0,90≤ 𝐺𝐹𝐼 ≤ 0,95
0,05≤ 𝑅𝑀𝑆𝐸𝐴 ≤ 0,08

Önerilen
Model
0,94
0,069

0≤ 𝑆𝑅𝑀𝑅 ≤ 0,05
0≤ 𝜒 2 ⁄𝑠𝑑 ≤ 2

0,05≤ 𝑆𝑅𝑀𝑅 ≤ 0,10
2≤ 𝜒 2 ⁄𝑠𝑑 ≤ 3

0,030
2,90

Parametre tahminleri için LISREL 8.80 yazılımı kullanılmıştır.
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Şekil 2. Ayrıntılı ESCI Parametre Tahminleri Path Çizelgesi
IM: İmaj; AKAL: Algılan Kalite; ADEG: Algılanan Değer; SKY: Müşteri Şikâyetleri; BEK: Müşteri
Beklentileri; SAD: Müşteri sadakati

Şekil 3. Özet ECSI Parametre Tahminleri Path Çizelgesi
Şekil 3’de koyu değerler yapısal eşitliklere ait parametre tahminlerini, italik değerler ise içsel gizil
değişkenlere ilişkin hata varyanslarını göstermektedir. Şekil 3 değerlendirildiğinde, Beklenti dışsal gizil
değişkeni ile Algılanan Kalite içsel gizil değişkeni arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir
ilişki bulunmuştur. Bu değer Beklentideki bir puan artışın Algılanan Kalitede 0,88 puanlık artışa veya
tam tersi Beklentideki azalışın Algılanan Kalitede de azalışa neden olacağını ifade etmektedir. Beklenti
dışsal gizil değişkeni ile Algılanan Değer dışsal gizil değişkeni arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki
bulunmuştur. Bu değer Beklentideki bir puan artışın Algılanan Değerde 0,78 puanlık artışa veya azalışa
neden olacağı anlaşılmaktadır. Beklenti dışsal gizil değişkeni ile Memnuniyet içsel gizil değişkeni
arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu değer Beklentideki bir puan
artışın Algılanan Değerde 0,35 puanlık artışa veya azalışa neden olacağı anlaşılmaktadır.
İmaj ile Beklenti; İmaj ile Memnuniyet ve İmaj ile Sadakat gizil değişkenleri arasında pozitif yönde
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir (0,78; 0,38; 0,31). Algılanan Kalite ile
Algılanan Değer ve Algılanan Kalite ile Memnuniyet gizil değişkenleri arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir (-0,15; 0,13). Ancak Algılanan Değer ve Memnuniyet gizil
değişkenleri arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (0,15).
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Memnuniyet ve Sadakat gizil değişkenleri arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
bulunmuştur. Bu değer Memnuniyetteki bir puanlık artışın/azalışın Sadakatteki 0,96 puanlık
artışa/azalışa neden olacağını göstermektedir. Çalışmada şikâyet faktörü, “EDAŞ ‘ın müşteri
şikâyetlerini ele alma süreci uygundur” ve “EDAŞ, müşteri şikâyetlerini hızlı çözüme kavuşturur”
şeklinde pozitif olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle memnuniyet ile şikâyet arasındaki ilişki katsayısı
pozitif olarak hesaplanmıştır (0,95). Şikâyet ile Sadakat gizil değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki
bulunamamıştır.
Tablo 2. Standartlaştırılmış parametre tahminleri ve hipotez testi sonuçları
Hipotezler

Akış Yönü

Standartlaştırılmış
parametre tahminleri

H1

𝑩𝑬𝑲 → 𝐀𝐊𝐀𝐋

0,88***

Desteklendi

H2

𝑩𝑬𝑲 → 𝑴𝑴𝑬𝑴

0,35*

Desteklendi

H3

𝑩𝑬𝑲 → 𝐀𝐃𝐄𝐆

0,78***

Desteklendi

H4

𝑨𝑲𝑨𝑳 → 𝑨𝑫𝑬𝑮

H5

Hipotez testi
sonucu

-0,15AD

Desteklenmedi

𝑨𝑲𝑨𝑳 → 𝑴𝑴𝑬𝑴

0,13AD

Desteklenmedi

H6

𝑨𝑫𝑬𝑮 → 𝑴𝑴𝑬𝑴

0,15**

Desteklendi

H7

𝑰𝑴 → 𝑩𝑬𝑲

0,78***

Desteklendi

H8

𝑰𝑴 → 𝑴𝑴𝑬𝑴

0,38***

Desteklendi

H9

𝑰𝑴 → 𝑺𝑨𝑫

0,31***

Desteklendi

𝑴𝑬𝑴 → 𝑺𝑨𝑫

0,96***

Desteklendi

𝑴𝑴𝑬𝑴 → 𝑺𝑲𝒀

0,95***

Desteklendi

𝑺𝑲𝒀 → 𝑺𝑨𝑫

-0,32AD

Desteklenmedi

H10
H11
H12

AD: Anlamlı Değil; *p<0,10; **p<0,05; ***p<0,01

Tablo 3.Yapısal Eşitlikler
AKAL = 0,88BEK,
Errorvar.= 0,22; R² = 0,78
***
t:
14,69
ADEG = - 0,15AKAL + 0,78BEK,
Errorvar.= 6,90; R² = 0,42
t:
-0,83AD
4.00***
MEMM = 0,13AKAL + 0,15ADEG + 0,35BEK + 0,38IM,
Errorvar.= 0,21; R² =
0,79
t:
0,95AD
2,53**
1.75*
4.90***
SKY = 0,95MEMM,
Errorvar.= 0,090,;R² = 0,91
t:
18,36***
SAD = 0,96MEMM – 0,32SKY + 0,31,IM,
Errorvar.= 0,14 ; R² = 0,86
t:
3,02***
-1,09AD
4,08***
BEK = 0,78IM,
Errorvar.= 0,40; R² =
0.60
t:
12,90***
AD: Anlamlı Değil; *p<0,10;
**p<0,05;
***p<0,01
Tablo 2 ve 3 incelendiğinde, H4, H5 ve H12 hipotezleri dışındaki hipotezlerin desteklendiği
görülmektedir. Algılanan Kalite ile Algılanan Değer ve Algılanan Kalite ile Memnuniyet gizil
değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Benzer şekilde, Şikayet ve
Sadakat değişkenleri arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Tablo 3’te R2
değerlerinden; Algılanan Kalitedeki değişimin %78’inin Beklenti değişkeni tarafından açıklandığı,
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Algılanan Değerdeki %42’lik değişimin Beklenti değişkenleri tarafından açıklandığı, Memnuniyetteki
değişimin %79’unun, Algılanan Değer, Beklenti ve İmaj değişkenleri tarafından açıklandığı,
Şikayetteki %91’lik değişimin Memnuniyet değişkeni tarafından açıklandığı, Sadakatteki %82’lik
değişimin ise Memnuniyet ve İmaj değişkenleri tarafından açıklandığı söylenebilir.
5. SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu çalışmada Elektrik dağıtım şirketlerinin hizmet ölçümüne ilişkin tutumlar ESCI modeli ile YEM
kullanılarak araştırılmıştır. ESCI modelinde müşteri beklentisi, algılanan değer, algılanan kalite,
kurumsal imaj, müşteri memnuniyeti, müşteri şikâyeti ve sadakat gibi faktörler yer almaktadır.
Beklenti değişkeni ile Algılanan Kalite ve Algılanan Değer değişkenleri arasında olumlu yönde bir ilişki
tespit edilmiştir. İlgili dağıtım şirketi tarafından abonelerin beklentileri karşılandıkça algılanan değer ve
algılanan kalitenin de artacağı anlaşılmaktadır. Beklenti değişkeni ile Memnuniyet değişkeni arasında
da olumlu bir ilişki elde edilmiştir. Abonelerin beklentileri karşılandıkça dağıtım şirketine olan
memnuniyet seviyeleri üzerine pozitif etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Algılanan Kalite ile
Algılanan Değer ve Memnuniyet arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. İmaj ile
Beklenti, İmaj ile Memnuniyet ve İmaj ile Sadakat değişkenleri arasında istatistiksel olarak olumlu
yönde ilişki bulunmuştur. Bu sonuç, kurumsal imaj arttıkça abonelerin kurumdan olan beklentileri,
memnuniyet ve sadakatlerinin artacağını ortaya koymuştur.
Memnuniyet ve Sadakat gizil değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Elektrik dağıtım
şirketlerinin hizmetlerine yönelik memnuniyet arttıkça ilgili şirkete duydukları bağlılıklarının da arttığı
anlamına gelir. Memnuniyet ve Şikâyet gizil değişkenleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki vardır.
Memnuniyet arttırıldıkça şirkete yönelik şikâyetlerin kolayca çözümlenebileceğine yönelik inancın da
artacağı anlamındadır. Benzer şekilde, Şikâyet ile Sadakat gizil değişkenleri arasında olumlu yönde
anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Literatürdeki benzer çalışmalarda bulunan sonuçlar aşağıda
özetlenmiştir;
Tüzüntürk, Dülgeroğlu ve Gönüller (2016), yaptıkları çalışmada müşteri beklentilerinin algılanan kalite
üzerinde etkisinin olduğunu, algılanan kalitenin algılanan değer ve müşteri memnuniyeti üzerinde etkisi
olduğunu, algılanan değerin müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati üzerinde etkisi olduğunu ve
müşteri memnuniyetinin müşteri sadakati üzerinde etkisi olduğu sonucuna varmışlardır. Çalışma
sonucumuzdan farklı olarak Ciavolino ve Dahlgaard (2007), çalışmasında beklentinin müşteri
memnuniyetini olumsuz etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Beklenti değişkeninin, algılanan değer üzerinde
negatif etkisi olduğunu tespit etmiştir. Fornell, vd (1996), müşteri memnuniyetinin, değer ya da fiyat
odaklı olmaktan ziyade kaliteden kaynaklandığını değerlendirmiştir.
Aslında tüm elektrik dağıtım şirketleri için hizmet kalite memnuniyet indeksinin ayrı ayrı hesaplanıp bir
indeksin geliştirilmesi değerlendirilmektedir. Ayrıca bu indeks hesabının en az 6 ayda bir hesaplanması
ve Enerji Bakanlığınca izlenmesi önerilmektedir.
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Özet
Fiziksel, kimyasal ve biyolojik sentez yöntemleri nanoteknoloji alanında da kullanılmaktadır. Fiziksel
ve kimyasal sentez yöntemleri uzun zaman gerektiren, toksisite riski yüksek ve ekonomik olarak
maliyetli yöntemlerdir. Biyolojik yöntem olarak bilinen biyosentez yöntemi ise canlı organizmadaki
kimyasal süreçleri incelemektedir. Bu yöntem yeşil sentez olarak ta bilinmektedir. Biyosentez yöntemi
diğer sentez yöntemlerine oranla oldukça ucuz hızlı tepkime veren ve toksisite riski oldukça düşüktür.
Biyosentezde bitki ekstraktları, algler, mikroplar, bakteriler ve virüsler gibi canlı organizmalar
kullanılmaktadır. Bu çalışmada ZnO nanopartikülü sentezi için biyosentez yöntemi tercih edilmiştir. Bu
sistemde hatmi çiçeği ve ebegümeci ekstrakları kullanılarak ZnO nanopartikülleri elde edilmiştir. Kuru
bitki ekstraktlarından ve ZnO çözeltilerinden uygun miktarlarda alınarak karışım oluşturuldu. Karışım
sonrasında ZnO nanopartikülleri oluşmaya başladı ve oluşan bu tortular süzülüp kurumaya bırakıldı.
Daha sonra oluşan nanopartiküllerin karakterizasyon işlemleri SEM, XRD, FTIR ve UV-Vis
spektrofotometre ile yapıldı. Bu işlemler sonucunda SEM’de elde edilen nanopartikülün yüzey
morfolojisi ve boyutları belirlenirken; XRD işleminde ise nanopartikülün düzlemsel yapısı ve atomlar
arasındaki uzaklık belirlendi. Yapılan deney sonucunda hatmi çiçeği ile elde edilen ZnO
nanopartiküllerin boyutu 20-80 nm ve ebegümeci ile sentezlenen ZnO nanopartiküllerinin boyutu 1570 nm olarak elde edildi.
Anahtar Kelimeler: Nanopartikül, nanoteknoloji, yeşil sentez, ZnO

The Green Synthesis of ZnO By Using The Line Flower and The Middle
East
Abstract
Physical, chemical and biological methods are also used in nanotechnology. Long-term physical and
chemical traditions are costly and cost-effective. The biosynthesis method known as the biological
method examines the chemical processes present in living organisms. This method is also known as
Green Synthesis. The biosynthesis method is relatively inexpensive and less toxic than other artificial
methods. Biosynthesis uses living organisms such as plant extract, algae, germs, bacteria and viruses.
In this study, the biosynthesis method was used to synthesize ZnO nanoparticles. In this system, ZnO
nanoparticles were obtained by using Pearl Flower and Hibiscus Extract. The mixture was prepared by
using appropriate amounts of dry plant extracts and ZnO solutions. After mixing, ZnO nanoparticles
begin to form, and these sediments are filtered and allowed to dry. Subsequent determination of
nanoparticles was performed using SEM, XRD, FTIR and UV-Vis spectrophotometer. As a result of
this process, the surface and dimensions of SEM nanoparticles were determined. In this process, the
XRD determines the distance between the nanoparticles and the flat structure of the atom. After testing,
the size of the ZnO nanoparticles obtained with a 20-80 nm graduation flower and the size of the ZnO
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nanoparticles synthesized with any type of giant or plant or oak tree from the Kian cheese family was
obtained as 15-70 nm.
Keywords: Nanoparticle; nanotechnology; green synthesis; ZnO
1. GİRİŞ
Nanoteknoloji multidisipliner bir alan olarak gelişmektedir. Dünya genelinde nanoteknoloji son on yılda
oldukça hız kazanmıştır. Nanoteknolojiyle nano ölçekli cihazlar ve gelişmiş sensörlerin üretimi bu alana
olan ilgiyi artırmaktadır (Marchiol L, 2012) Nanomalzemelerin büyüklüğü, şekli ve yüzey yapısı;
fiziksel ve çeşitli materyallerin sentezinde kimyasal uygulamalar kullanılır (Sau ve ark.). Ancak bu
işlemler uygulamayı ekonomik yönden oldukça pahalı kılar ve uygulamada tehlikeli kimyasal
kullanımını içerebilir. Tehlikeli kimyasal kullanımıyla biyolojik risklerde ortaya çıkar. Bu biyolojik
riskin giderilmesi için çevre dostu bir yöntem arayışını doğurmuştur. Metal iyonlarının biyolojik olarak
indirgenmesi oldukça hızlı bir işlemdir, belirli bir basınçta ve oda sıcaklığında kolayca yapılabilir. Metal
iyonlarının baz metale biyolojik olarak indirgenmesi oldukça hızlı bir işlemdir, oda sıcaklığında ve
basınçta kolayca yapılabilir. Metal nanopartiküller’lerin bitki bazlı sentezi gümüş (Emeka ve ark., 2014),
altın (Karuppiah ve ark., 20159, demir (Lin ve ark., 2015), paladyum (Nasrollahzadeh ve ark., 2018)
için canlı bitkiler gözlemlenmiştir. Lityum (A´lvarez ve ark., 2015), metal oksitler (yani ZnO (Sangeetha
ve ark., 2011), TiO2 (Nasrollahzadeh ve ark., 2015), CuO (Udayabhanu ve ark., 2015), CeO2 (Darroudi
ve ark., 2014), Co3O4 (Sharma ve ark., 2015), Fe3O4 (Venkateswarlu ve ark., 2014) ve MgO (Srivastava
ve ark., 2015)) nanokompozitler (Venkateswarlu ve ark., 2015) ve kuantum noktalarıdır (Pavan Kumar
ve ark., 2015. ve Sachdev ve ark., 2015). Çeşitli bitki türlerinden elde edilen ekstreler nanopartiküllerin
(NP'ler) hazırlanmasında başarıyla kullanılmıştır (Nasrollahzadeh ve ark., 2019).
Son zamanlarda nanopartikül sentezlenmesinde biyolojik yaklaşım kullanımlarına olan ilgi giderek
artmaktadır. Bu yöntem kullanılarak olumsuz çevresel etkilerin oluşumunu en aza indirgenmeyi
amaçlayan “yeşil’’ bir teknolojiyi temsil eder. Yeşil bir sürecin oluşmasında kullanılan indirgeyici
ajanın toksik etki göstermemesi ve çevreye zarar vermeyen çözücüler kullanılmalıdır. Biyolojik ve yeşil
yaklaşımda birçok bakteri, maya, mantar, yosun ve bitkiler gibi organizmalar kullanılır.
Mikroorganizma kullanılan yöntemlerde uygulamayı kolay, çevreye zararsız, ölçeklenebilir ve tıbbi
uygulamalara sahip ürünlerin kullanıma uygun bir sentez yöntemi oluşturmaktadır.
(19).Nanopartiküllerin üretiminde kullanılan yöntemler; aşağıdan yukarı “Bottom Up” ve yukarıdan
aşağı “Top Down” olarak adlandırılan iki ana yaklaşım altında incelenmektedir.
Yukarıdan aşağıya yaklaşımı (Top-down)
Yukarından aşağıya yaklaşımına dahil olan yöntemlerde hacimsel malzemeye dışarıdan mekaniksel
ve/veya kimyasal işlemler ile enerji verilmesi sonucunda malzemenin nano boyuta kadar inebilecek
küçük parçalara ayrılması esas alınmaktadır. Yukarıdan aşağıya yaklaşımı ile çalışan yöntemlere
verilebilecek en genel örnekler; mekanik öğütme ve aşındırma olabilir. Bu tekniklerde klasik öğütme
işlemlerinden çok daha fazla enerji tüketimi gerçekleştiğinden yüksek enerjili öğütme veya yüksek hız
değirmenleri olarak da adlandırılmaktadırlar.
Aşağıdan yukarıya yaklaşımı (Bottom-up)
Aşağıdan yukarıya yaklaşımına dahil yöntemler ise; atomik veya moleküler boyuttaki yapıları kimyasal
reaksiyonlar ile büyüterek partikül oluşumunun gerçekleştirilmesi olarak tanımlanmaktadır.
Nanokristalin metal ve alaşımlarının üretiminde kullanılan ilk yöntem olan gaz yoğunlaştırma tekniği
aşağıdan yukarıya yaklaşımıyla çalışmaktadır. Kimyasal buhar kaplama, kimyasal buhar yoğunlaştırma,
sol jel ve sprey piroliz yöntemleri de bu yaklaşımın en çok bilinen diğer üyeleridir (Wolfgang L. 2007.
ve Zaki A. 2007).
Metal nanopartiküllerin bazı kullanım alanları
• Bilgisayar teknolojisi, hafıza kartları,
• Optik sistemler,
• Televizyon teknolojisi, elektronik cihazlar, mobil iletişim sistemleri,
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• Hidrojen üretimi ve bataryalar,
• Nanotüp içeren bileşikler, akıllı malzemeler, kimyasal kaplamalar, alaşımlar,
• Lazerler, sensörler, dedektörler,
• Ayrıştırma teknolojileri, biyoanaliz sistemleri,
• Boyalar, yapıştırıcılar, filtre sistemleri, parlatıcı maddeler,
• Tıpta görüntüleme teknolojileri,
• Tekstil, otomobil endüstrisi, inşaat malzemeleri olarak sıralanabilir.
Adsorpsiyon, katalizör uygulamaları, kontrollü ilaç salınımı, enzim immobilizasyonu, yüzey
modifikasyonu, arıtım teknolojileri gibi yüzey etkileşmesine dayalı olan uygulamalarda
nanopartiküllerin kullanılması büyük bir avantaj sağlamaktadır (Salem ve ark., 2016).
2. MATERYAL METOD
Yapılan çalışmada indirgeyici ajan olarak Hatmi çiçeği ve Ebegümeci bitki ekstrakları kullanıldı.
Çalışma sonucunda ZnO ‘in yeşil sentezi gerçekleştirildi. Çalışma için öncelikle doğadan Hatmi çiçeği
ve Ebegümeci bitki ekstraktları toplanıldı. Toplanılan bitkiler iyice öğütüldü. Öğütülen bitki
ekstraklarından 10 gr olacak şekilde ayrı ayrı tartıldı. Daha sonra 100 ml dH2O hazırlandı. Hatmi çiçeği
ve Ebegümeci bitkileri; 10 gr bitki ekstraktı ve 100 dH2O olacak şekilde ayarlandı ve ayrı ayrı beherlere
alındı ve üzerleri parafilmle kapatıldı
➢ Ebegümeci bitkisi 700 rpm ‘de 90 C de bir gün boyunca karıştırıldı.
➢ Hatmi çiçeği 700 rpm’de bir gün boyunca karıştırıldı.
Hazırlanan çözeltiler adi süzme kağıdı ve huni kullanılarak süzüldü. Oluşan süzüntüler etiketlemeleleri
yapılarak +4 ‘de 2 gün dinlendirildi.
ZnO (çinko oksit) çözeltisinin hazırlanması
0,2 M Zn(NO3)24H20 çözeltisi için 5,22 gr Zn(NO3)24H20 ( MA : 2610,44 gr) tartıldı ve balon jojeye
eklendi. Eklenen 0,2 M 5,22 gr Zn(NO3)24H20 üzerine bir miktar su eklenerek çözündürüldü daha sonra
100 ml distile su eklenerek 0,2 M ZnO ( çinko oksit) çözeltisi hazırlandı.
Bitki Ekstraklaının Hazırlanması
Hatmi çiçeği için
Hatmi çiçeği hazırlanan ekstraktan 25 ml ve 25 ml 0,2 M ZnO (çinko oksit) çözeltisi ayrı ayrı ölçülerek
alındı. Alınan çözeltiler 100 ml behere alındı 600 rpm de 90 oC de 1 gün manyetik karıştırıcada
karıştırıldı. Çinko Oksit ile Hatmi çiçeği karışımının 25. dakikasında itibaren renginde bir açılma
gözlendi.
Ebegümeci için
Ebegümeci için hazırlanan 25 ml ekstraktan ve 25 ml 0,2 M ZnO ( çinko oksit) çözeltisi ayrı ayrı
ölçülerek alındı. Alınan çözeltiler 100 ml behere alındı. 400 rpm de 100 oC de 1 gün manyetik
karıştırıcada karıştırıldı. Çinko oksit ve Ebegümeci karışımında ilk 3 saatte tortu oluşumu gözlemlendi.
Hazırlanan çözeltiler daha sonra 3 gün etüvde 37 o C bekletildi ve çözünün uçurulması sağlandı daha
sonra çözeltiler manyetik ısıtıcıda 50 oC de 2 -3 saat kuruması için ısıtıldı ancak bitkilerin içindeki
müsilaj ve bitkinin viskoz yapısı nedeniyle tam olarak bitki kurutulamadı . Bitkiler daha sonra 1 gün
daha etüve konuldu. Daha sonra 40 oC de kurutma işlemi için tekrar manyetik ısıtıcıya alındı .Daha
sonra bir miktar saf eterde çözüldürüldü ve bitkiden eter uçuruldu birkaç defa bu işlemler tekrarlanarak
bitkiler toz zerreciği hal getirildi . Toz haline getirilen bitki ekstraktı ve çinko oksit karışımı ayrı ayrı
epondorf tüplerine alındı ve etiketlemeleri yapılarak karakterizasyon işlemleri yapıldı.
Ebegümeci ‘den ZnO partikülü eldesi
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Hatmi çiçeğin’den ZnO partikülü eldesi

Elde edilen nanopartiküllerin karakterizasyon işlemleri yapıldı. Karakterizasyon işlemlerinde SEM ve
XRD analizleri yapıldı.

3. SONUÇLAR
SEM Görüntüleri
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Sentezlenen nanopartiküllerin yüzey morfolojileri ve boyutları SEM analizi ile belirlenmiştir. Yapılan
görüntüleme sonucunda ZnO’ in sinterlemeden önce farklı boyut ve yapıdayken, sinterlendikten sonra
daha düzgün şekilli yapılara ulaşmıştır.

Şekil 1. Ebegümeci kullanılarak elde edilen ZnO nanopartiküllerinin farklı büyütmelerdeki SEM
görüntüleri (Sinterleme öncesi)

Şekil 2. Sinterlemeden Sonra ZnO (çinko oksit) Nanopartiküllerinin Farklı Büyütmelerdeki Sem
Görüntüleri
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Şekil 3. Hatmi Çiçeğin’den ZnO nanopartiküllerinin farklı büyütmelerdeki SEM görüntüleri
(Sinterlemeden önce)

Şekil 4. Sinterlemeden Sonra ZnO( çinko oksit ) Nanopartiküllerinin Farklı Büyütmelerdeki Sem
Görüntüleri
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Şekil 5. Ebegümeci ile sentezlenen ZnO nanopartikülünün XRD grafiği
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Şekil 6. Hatmi Çiçeğ ile sentezlenen ZnO nanopartikülünün XRD grafiği
Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen XRD pikleri, literatürdeki ZnO XRD pikleriyle
karşılaştırıldığında uygun yerlerd pikler oluşmuştur. Ebegümeci ‘de oluşan ZnO pikleri ortamın
safsızlığından dolayı daha fazla spekturumlarda pikler oluşturulmuştur. Bu safsızlığın giderilmesi için
çalışmalar halen devam etmektedir. Hatmi çiçeği ile elde edilen ZnO XRD spekturumu incelendiğinde
literatürde incelendiğinde uygun pikler oluşmuştur.Ebegümeci ile karşılaştırıldığında daha temiz pikler
oluşmuştur.
4. TARTIŞMA
ZnO (çinko oksit) sentezi için kullanılan kimyasallar nanopartikül kullanım alanını kısıtlamaktadır.
Nanomalzemeler canlı yaşamına yiyecek, su, ilaç, kozmetik, tıp gibi birçok alanda kullanılmasıyla canlı
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yaşamını hem kolaylaştırır hem de kimyasal kullanımıyla daha toksik bir yapı oluşturur. Bu toksik
yapının giderilmesiyle yeşil sentez yöntemi kullanılarak toksik madde kullanımı azaltılır ve nanopartikül
sentezi için kullanılan yeşil sentez yöntemi daha kısa sürede gerçekleşmesi ekonomik yönden oldukça
ucuz olması sebebiyle yeşil sentez yöntemi oldukça kullanıma elverişlidir.
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Abstract
Sulfonamides, sulfonylhydrazines, sulfonylhydrazones significant pharmacology applications and
widespread use in medicine. These compounds have gained importance in bioinorganic and metal based
drug chemistry because of their lower cost, lower toxicity and most activity against bacterial diseases.
In this study, three new complexes, [M(CO)5(tiesh)] (M= Cr, Mo, W), were synthesized by the
photochemical reaction of metal carbonyls ([M(CO)6] (M= Cr, Mo, W)) with thiophene-2carboxaldehydeethanesulfonylhydrazone (tiesh). Reactions were carried out under dry nitrogen using
Schlenk techniques. The synthesized compounds were characterized by elemental analysis, IR, LC-MS,
and 1H NMR spectroscopy. The spectroscopic studies showed that tiesh is monodentate and coordinate
via thiophene ring sulfur.
Keywords: Metal Carbonyls, Photochemical Reactions, Hydrazone
1. INTRODUCTION
Hydrazone derivatives have a key role in organic, inorganic and medicinal chemistry because of their
structures [1,2] and biological activity. Moreover, they are known to form stable complexes with various
transition metal ions [3]. Hydrazone complexes of Co2+, Ni2+, Cu2+ and Zn2+ were reported as having
antibacterial activities [4,5] while complexes with Ni2+, Cu2+ and Zn2+ were reported as having
antifungal activities [6]. Hydrazones also act as herbicides, insecticides, nematocides, rodenticides and
plant growth regulators. Also hydrazones are used as plasticizers and stabilizers for polymers,
polymerization initiators, antioxidants. In analytical chemistry, hydrazones find application in detection,
determination and isolation of compounds containing the carbonyl group. More recently, they have
been extensively used in detection and deternmination of several metals [7].
The chemistry of metal carbonyls has been of considerable interest for several decades mainly due to
structural aspects and reactivity of these compounds in respect to several classes of organic ligands, and
also by their applications in catalysis and in electronic devices based on non-linear optical effects [811]. Transition metal carbonyl derivatives are intermediates in homogeneous catalytic reactions such as
carbonylation, hydrogenation, hydroformylation and oxygen transfer[12].
Carbonyl compounds with sulfur and nitrogen donors attract attention for their fascinating structural
chemistry, ability to act as electron reservoirs [13]. Schiff base metal carbonyl complexes continue to
attract attention because of the different possible coordination geometries which ligand may adopt [1416].
In this work, three new complexes [M(CO)5(tiesh)] (M=Cr, Mo, W) have been prepared by the
photochemical reaction of metal carbonyls [M(CO)6] (M=Cr, Mo, W) with thiophene-2carboxaldehydeethanesulfonylhydrazone (tiesh).

O
S

H N
S
C
NH

CH2CH3
O

tiesh (thiophene-2-carboxaldehydeethanesulfonylhydrazone)
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2. EXPERIMENTAL
2.1. Materials and instrumentation
Reactions were carried out under dry nitrogen using Schlenk techniques. All solvents were dried and
degassed prior to use. Elemental analyses were carried out using a LECO-CHNS-O-9320 by Technical
and Scientific Research Council of Turkey, TUBITAK. IR spectra were recorded on samples in hexane
at Ege University on a Mattson 1000 FT spectrophotometer. 1H NMR spectra were recorded in DMSO
on a 400 MHz High Performance Digital FT-NMR at TÜBİTAK. Electron impact mass spectrocopy
were recorded on a Micromass VG Platform-II LC-MS at TÜBİTAK. UV irradiations were performed
with a medium-pressure 400W mercury lamp through a quartz-walled immersion well reactor.
The solvents used were purified and distilled according to routine procedures[17]. Ethanesulfonyl
chloride, hydrazine hydrate, and thiophene-2-carboxaldehyde were commercial products (purum).
Metal carbonyls (M(CO)6 (M= Cr, Mo, W)) were purchased from Aldrich. Thiophene-2carboxaldehydeethanesulfonylhydrazone was prepared the literature method[18].
2.2. Synthesis of metal carbonyl complexes
The complexes, ([M(CO)5(tiesh)] M= Cr, 1a; Mo, 2a; W, 3a), were prepared by photochemical
reactions of metal carbonyls M(CO)6 (M= Cr, Mo, W) with tiesh and were obtained in 50-70% yields.
The methods employed for the preparation of the complexes are very similar, so that the preparation of
[Cr(CO)5(tiesh)] (1a) is given in detail as a representative example.
2.2.1. Cr(CO)5(tiesh), (1a). Cr(CO)6 (0.44 g, 2 mM) and tiesh (0.22 g, 1 mM) were dissolved in
tetrahydrofuran (100 mL). The solution was irradiated for 2 h using a 400 W medium-pressure
mercury lamp through a quartz-walled immersion well reactor. During the irradiation, the color of the
reaction mixture changed from colorless to light brown. After the irradiation, the reaction mixture was
evaporated under vacuum, yielding a light brown solid. After dissolving in dichloromethane ( 10 mL),
petroleum ether(50 mL) was added, resulting in the precipitation of a light brown solid, which was
washed with petroleum ether and dried under vacuum. Traces of unreacted hexacarbonyl chromium
were sublimed out in vacuum on a cold finger at -20 oC. Yield: 60%. Found(%): C, 35.48; H, 2.65; N,
7.96; S, 15.78. Calcd for CrC12H10N2O7S2 (%): C, 35.12; H, 2.45; N, 6.83; S, 15.63. IR (ʋ, KBr):
2064(w, CO), 1922(br, CO), 1890(s, CO), 864(w, CSCring), 810(m, CSCring), 660(s, CSsym), 602(w,
CSasym) cm-1. 1H NMR(δ, DMSO-d6): 3.01(SO2CH2, 2H, s), 1.05(CH3, 3H, s), 7.04(CHring, 1H, t),
7.38(CHring, 1H, d), 7.60(CHring, 1H, d), 8.03(N=CH, 1H,s), 11.14(NH, 1H, s) ppm. MS(LC, 70 eV):
m/z(%)= 382(20), [M+-CO]; 354(18), [M+-2CO]; 326(22), [M+-3CO]; 298(16), [M+-4CO]; 270(14),
[M+-5CO].
2.2.2. Mo(CO)5(tiesh), (2a). A similar procedur as that used for 1a was used expect that Cr(CO)6 was
replaced by Mo(CO)6. Yield: 62%. Found(%): C, 32.20; H, 2.60; N, 6.28; S, 14.22. Calcd for
MoC12H10N2O7S2 (%): C, 31.72; H, 2.22; N, 6.17; S, 14.11. IR (ʋ, KBr): 2065(w, CO), 1925(br, CO),
1892(s, CO), 860(w, CSCring), 808(m, CSCring), 670(m, CSsym), 598(w, CSasym) cm-1. 1H NMR(δ,
DMSO-d6): 3.00(SO2CH2, 2H, s), 1.06(CH3, 3H, s), 7.07(CHring, 1H, t), 7.40(CHring, 1H, d),
7.62(CHring, 1H, d), 8.02(N=CH, 1H,s), 11.15(NH, 1H, s) ppm. MS(LC, 70 eV): m/z(%)= 426(18),
[M+-CO]; 398(22), [M+-2CO]; 370(20), [M+-3CO]; 342(10), [M+-4CO]; 314(18), [M+-5CO].

2.2.3. W(CO)5(tiesh), (3a). A similar procedur as that used for 1a was used expect that Cr(CO)6 was
replaced by W(CO)6. Yield: 58%. Found(%): C, 26.88; H, 1.98; N, 5.25; S, 12.42. Calcd for
WC12H10N2O7S2 (%): C, 26.58; H, 1.86; N, 5.17; S, 11.83. IR (ʋ, KBr): 2069(w, CO), 1924(br, CO),
1888(s, CO), 858(w, CSCring), 808(m, CSCring), 674(m, CSsym), 586(w, CSasym) cm-1. 1H NMR(δ,
DMSO-d6): 3.00(SO2CH2, 2H, s), 1.05(CH3, 3H, s), 7.06(CHring, 1H, t), 7.42(CHring, 1H, d),
7.63(CHring, 1H, d), 8.04(N=CH, 1H,s), 11.15(NH, 1H, s) ppm. MS(LC, 70 eV): m/z(%)= 514(15),
[M+-CO]; 486(20), [M+-2CO]; 458(20), [M+-3CO]; 430(18), [M+-4CO]; 402(10), [M+-5CO].
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3. RESULTS AND DISCUSSION
Complexes 1a-3a were prepared by a photochemical reaction as shown in Figure 1. The photogeneration
of M(CO)5 from M(CO)6 (M=Cr, Mo, W) has been studied extensively. The 16-electron M(CO)5
fragments react quickly with any available donor atom to form a M(CO)5L species. If L is a bidentate
ligand, M(CO)4L, chelate, or bridging M2(CO)10(µ-L) compounds may occur[19-21]. Photochemical
reactions of M(CO)6 (M= Cr, Mo, W) with tiesh gave complexes 1a, 2a, and 3a. The spectroscopic
studies show that tiesh is monodentate coordinating via the thiphene ring sulfur(C-S-C) in the
complexes.
Important infrared spectral data of the complexes are presented in the synthesis section. The medium
intensity band at 850 cm-1 observed in free ligand ascribed to ʋ(CSC)ring stretch is divided in two bands.
The bands assigned to symmetric ʋ(CS) and asymmetric ʋ(CS) shift to lower frequency after
complexation in all the complexes. This also confirms that sulfur is taking part in complex
formation[22]. No shifting upon complex formation was observed for the ʋsym(SO2), ʋasym(SO2), ʋ(NH),
and ʋ(C=N) stretching vibrations indicating that SO2, NH, and C=N group were not coordinated to metal
atoms in the complexes.
In the 1H NMR spectra, an upfield shift of about 0.15 ppm for the ring protons relative to the free ligand
were observed. The small shift is related to a decrease in π-electron density in the ring protons with
complex formation[22]. The mass spectra show fragmentation via successive loss of CO groups and
organic ligands. In summary, thophene-2-carboxaldehydeethanesulfonylhydrazone (tiesh) is
monodentate coordinating to the metal center via thiophenesulfur.
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[M(CO)5(tiesh)]M= Cr(1a), Mo(2a), W(3a)
Figure 1. Photochemical reaction of metal carbonyls with the tiesh ligand.
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Özet
Bir dairesel helis eğrisine dayanan ve onun eksenini dik kesen doğruların oluşturduğu regle yüzeyine
dairesel helikoid veya helezon denir (Sabuncuoğlu, 2004). Dairesel helikoid yüzeyinin teknolojik
uygulamaları makine sanayi, inşaat, tarım ve ziraat gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Helezonlar, kullanım alanlarına göre aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır.
(1)
(2)
(3)
(4)

Bağlama ve bağlantı elemanları (Vidalar, civatalar …vb)
Taşıma, karıştırma ve öğütme elemanları,(Helezon konveyörler)
Hareket ve güç aktarma elemanları (Helezon dişli çarklar)
Çukur açma ve delme elemanları(helikoid kazıklar, matkaplar) biçimindedir.

Ayrıca parametrik eğrileri helis ve doğrular olan helikoid, bir minimal yüzeyde olup katenoid yüzeyi
ile izometriktir.
Bu çalışmada, sırasıyla helikoid yüzeyinin parametrik, Kartezyen ve silindirik denklemleri ile önemli
özellikleri verilerek farklı alanlardaki teknolojik uygulamaları ayrıntılı olarak açıklanacaktır.
Anahtar Kelimeler : Helis,Helezon,Helikoid,minimal yüzey,Vida

ON TECHNOLOGICAL APPLICATIONS OF THE CIRCULAR HELİCOİD
SURFACE
Abstract
The surface formed by the lines, which are based on a circular helical curve and which cuts its axis
perpendicularly, is called the circular helicoid or helozon. Technological applications of circular
helicoid surface are widely used in fields such as machinery industry, construction, agriculture.
Helezons are classified according to their application areas as follows:
(1) Fastening devices (screws, bolts and helicoid piles etc.)
(2) Handling, mixing and grinding elements
(3) Motion and power transmission elements
(4) It is in the form of pit opening and drilling elements.
The parametric curves of the helicoid surface consist of helice and lines. (Figure 1). Furthermore, it is
a helicoid minimal surface and isometric with the catenin surface.
In this study, the parametrical, cartesian and cylindrical equations of the helicoid surface, are given
with their important properties and their technological applications in different fields will be explained
in detail.
Key Words: Helical, Helozon, Helicoid, minimal surface, Screw
1.

GİRİŞ

İnsanoğlu helikoid yüzeyinin ilk uygulamasını antik çağda zeytinyağı ve üzüm suyu çıkarma preslerinde
kullanmış olup, M.Ö. 200’lü yıllarda Arşimet bu prensibi geliştirerek suyu yüksek kodlara çıkarmada
kullanmıştır(Şekil 1). Matematiksel olarak ilk defa 1744 yılında Leonhard Euler eğrilerin bir eksen
etrafında döndürülmesiyle oluşan yüzeyleri ele almış ve katenoid yüzeyini bulmuştur. 1776 yılında ise
Jean Baptiste Meusnier helikoid yüzeyini tanımlamış ve 1842 yılında ise E.Charles Katalan helikoidin
düzlem gibi bir minimal yüzey olduklarını kanıtlamıştır. Helikoidin özellikleri ve bir minimal yüzey
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olmasından dolayı teknolojide ve mimaride yaygın uygulama alanı bulmuş günümüze kadar bir çok
bilim adamı tarafından diferensiyel ve topolojik geometrisi bakımından çalışılmaktadır.

Şekil 1. Arşimet su pompası
Doğrusal yüzeylerin en önemli karakterizasyonu dayanak eğrilerinin diferansiyel geometrisiyle
belirlenir. Bundan dolayı bu çalışmada sırasıyla;
1-) Dairesel helis eğrinin bir tanımı ile Frenet elemanları arasındaki bağıntılar,
2-)Dairesel helikoid yüzeyin tanımı , denklemlerinin eldesi ve belli başlı özellikleri,
3-)Dairesel helikoid yüzeyinin yani teknik karşılığı helezonların Makine, inşaat, tarım ve sağlık
alanlarındaki önemli teknolojik uygulamaları verilecek.
Tanım:1) Bir dairesel silindir üzerinde, silindir ekseni etrafında dönmesi, eksene paralel ilerlemesiyle
orantılı olarak hareket eden noktaların geometrik yerine dairesel helis denir(Şekil 2.).
Sargı adımı 2πb olan ve 𝑥 2 + 𝑦 2 = 𝑎2 dik silindiri üzerinde bulunan dairesel helisin denklemi,
α(t)=(acost , asint,bt) , 0 ≤ 𝑡 ≤ 2𝜋 ve b> 0

(1)

dır.

Şekil 2. Dairesel Helis Eğrisi.
𝑡

Bu eğrinin yay uzunluğu parametresi ise 𝑠(𝑡) = ∫0 ‖𝛼 ′ (𝑡)‖ 𝑑𝑡 = √𝑎2 + 𝑏 2 𝑡 olur.
−1

Bu ifadede 𝑡, 𝑠 𝑐𝑖𝑛𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑛 ç𝑒𝑘𝑖𝑙𝑖𝑟𝑠𝑒 𝑡 = (𝑎2 + 𝑏 2 ) 2 𝑠 olur bu değer (1) nolu denklemde yerine
yazılırsa böylece Helisin doğal gösterimi ;
−1

−1

−1

𝛼(𝑠) = (𝑎𝑐𝑜𝑠(𝑎2 + 𝑏 2 ) 2 𝑠 , 𝑎𝑠𝑖𝑛(𝑎2 + 𝑏 2 ) 2 𝑠 , 𝑏(𝑎2 + 𝑏 2 ) 2 𝑠 )
elde edilir.
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(2)

Tanım:2) Dairesel helis eğrisin bir 𝛼(𝑠) noktasındaki; birim teğet vektörü 𝑇(𝑠) = 𝛼 ′ (𝑠), asal normal
vektörü 𝑁(𝑠) =

𝛼 ′′ (𝑠)
‖𝛼 ′′ (𝑠)‖

ve binormal vektörü ise 𝐵(𝑠) = 𝑇(𝑠)𝑥𝑁(𝑠) eşitlikleri ile hesaplanır. Bu

vektörlere eğrinin frenet vektörleri denir.
Tanım:3) Dairesel helis eğrisin 𝛼(𝑠) noktasındaki teğetinin sapmasını ifade eden eğrilik fonksiyonu
𝐾(𝑠) = 𝛼 ′′ (𝑠) , eğrinin bu nokta civarındaki oskülatör düzleminden sapmasının ölçüsünü ifade den
𝜏(𝑠)
burulma fonksiyonu 𝜏(𝑠) = −𝐵′ (𝑠)𝑁(𝑠) ve harmonik eğrilik fonksiyonu 𝐾(𝑠) eşitlikleri ile
tanımlanırlar.
Buna göre dairesel helis eğrisinin Frenet elemanları sırasıyla aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.
−1

−1

−1

−1

(1)

𝑇(𝑠) = 𝛼 ′ (𝑠) = (𝑎2 + 𝑏 2 ) 2 (−𝑎𝑠𝑖𝑛(𝑎2 + 𝑏 2 ) 2 𝑠 , 𝑎𝑐𝑜𝑠(𝑎2 + 𝑏 2 ) 2 , 𝑏(𝑎2 + 𝑏 2 ) 2 )

(2)

𝑁(𝑠) =

(3)

𝐵(𝑠) = 𝑇(𝑠)𝑥𝑁(𝑠)

(4)
(5)

𝐾(𝑠) = (𝑎2 + 𝑏 2 )−1(- acos(𝑎2 + 𝑏 2 ) 2 𝑠 , −𝑎𝑠𝑖𝑛(𝑎2 + 𝑏 2 ) 2 𝑠 , 0)
𝑎
𝑘(𝑠) = |𝐾(𝑠)| = 2 2 sayısına helisin eğriliği denir.

𝛼 ′′ (𝑠)
‖𝛼 ′′ (𝑠)‖

−1

−1

= (- cos(𝑎2 + 𝑏 2 ) 2 𝑠 , −𝑠𝑖𝑛(𝑎2 + 𝑏 2 ) 2 𝑠 , 0 )
−1

−1

(𝑎 +𝑏 )

(6)

𝜏(𝑠) =

(7)

ℎ(𝑠) =

𝑏
(𝑎 2 +𝑏2 )
𝜏(𝑠)
𝑏
=
𝑘(𝑠)
𝑎

ifadesine de 1.harmonik eğriliği denir.

Bazı sonuçlar;
𝑏

1)
(1) nolu parametrik denklemiyle verilen α(t)’ nin 1. Harmonik eğriliği (ℎ(𝑠) = 𝑎) sabit
olduğu için bu eğri bir dairesel helis eğrisidir.
2)
Burulması pozitif olan helislere bir sağ helis, burulması negatif olan helislere de bir sol helis
denir (Şekil 3.).
3)
Sargı adımı(yüksekliği) aynı olan helis eğrileri öteleme dönüşümü ile çoklu helis eğrilerinin
bir örüntüsü oluşturulur.

Şekil 3. Sağ ve sol dairesel helis eğrisi örneği.
Tanım:4) Uzayda , 𝛼(𝑠) dairesel helis eğrisine dayanan doğrultman vektörü 𝑁(𝑠) ve üreteç doğruları
𝛼(𝑠) + 𝑢𝑁(𝑠) olan Helikoid yüzeyi (Şekil 4.)(
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/02/Helicoid.svg/1200px-Helicoid.svg.png)
;
𝐻(𝛼, 𝑁): 𝐼𝑥𝐼𝑅 → 𝐼𝑅 3 , 𝐻(𝛼, 𝑁)(𝑠, 𝑢) = 𝛼(𝑠) + 𝑢𝑁(𝑠) dönüşümü ile tanımlanır.
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Şekil 4. Dairesel Helikoid Yüzeyi.
Böylece 𝛼(𝑠) ve 𝑁(𝑠) in yukarıdaki değerleri yerine yazılırsa,
−1

−1

−1

𝐻(𝛼, 𝑁)(𝑠, 𝑢) = (𝑎𝑐𝑜𝑠(𝑎2 + 𝑏 2 ) 2 𝑠 , 𝑎𝑠𝑖𝑛(𝑎2 + 𝑏 2 ) 2 𝑠 , 𝑏(𝑎2 + 𝑏 2 ) 2 𝑠 )+u(−1

−1

cos(𝑎2 + 𝑏 2 ) 2 𝑠 , −𝑠𝑖𝑛(𝑎2 + 𝑏 2 ) 2 𝑠 , 0 )

(3)
1

elde edilir . Burada 𝑠 𝑦𝑒𝑟𝑖𝑛𝑒 𝑠 = (𝑎2 + 𝑏 2 )2 𝑡 yazılırsa ;
𝐻(𝛼, 𝑁)(𝑡, 𝑢) = (𝑎𝑐𝑜𝑠𝑡, 𝑎𝑠𝑖𝑛𝑡, 𝑏𝑡 ) + 𝑢(−𝑐𝑜𝑠𝑡, −𝑠𝑖𝑛𝑡 , 0 )
= (𝑎𝑐𝑜𝑠𝑡 − 𝑢𝑐𝑜𝑠𝑡 , 𝑎𝑠𝑖𝑛𝑡 − 𝑢𝑠𝑖𝑛𝑡 , 𝑏𝑡 )
= ( (𝑎 − 𝑢)𝑐𝑜𝑠𝑡 , (𝑎 − 𝑢)𝑠𝑖𝑛𝑡 , 𝑏𝑡 ) elde edilir. Burada (𝑎 − 𝑢) = 𝑣 𝑑𝑒𝑛𝑖𝑟𝑠𝑒 ,
𝐻(𝛼, 𝑁)(𝑡, 𝑣) = ( 𝑣𝑐𝑜𝑠𝑡 , 𝑣𝑠𝑖𝑛𝑡 , 𝑏𝑡 )
helikoid yüzeyinin denklemi elde edilir.
𝑥 = 𝑣𝑐𝑜𝑠𝑡
Helikoid yüzeyinin 𝑦 = 𝑣𝑠𝑖𝑛𝑡 } parametrik gösteriminde 𝑡 𝑖𝑙𝑒 𝑣 yok edilerek,
𝑧 = 𝑏𝑡

(4)

𝑧

𝑦 = 𝑥tan(𝑏)

(5)

Kartezyen denklemi bulunur. Kartezyen gösteriminde 𝑥 = 𝑟𝑐𝑜𝑠𝜃 , 𝑦 = 𝑟𝑠𝑖𝑛𝜃 ve 𝑧 = 𝑧 yazılarak
𝑧 = 𝑏𝜃

(6)

silindirik denklemi elde edilir.
𝑏2

Helikoid yüzeyinin I ve II esas form katsayıları yardımıyla Gauss eğriliği 𝐾 = − (𝑏2 +𝑣2 )2

ile

ortalama eğriliği (H = 0) sıfır bulunur.
Bazı sonuçlar;
(1)
Helikoid yüzeyi dönme hareketini ilerleme hareketine dönüştürür. Ekseni dik olan helezonlar
eksen etrafında döndürüldüğü vakit ya yukardan aşağıya yada aşağıdan yukarıya ,ekseni yatay olan
helezonlar ise ya soldan sağa yada sağdan sola hareket eder.
(2)
Helikoid yüzeyleri sarım ve dönme hareketlerine göre ikiye ayrılır. Saat yönünde dönerek
ilerleyen helezonlara sol, saat yönünün tersinde dönerek, yükselen helezonlara da sağ helezon denir.
Örneğin şişe ve kavanozlardaki kapaklama sistemi bir sağ ve bir sol helikoidden oluşur.
(3)
Ortalama eğriliği sıfır olan yüzeylere minimal yüzey denir. Helikoid , katenoid ve düzlem
birer minimal yüzeylerdir.
(4)
Minimal yüzeyler dönme hareketiyle birbirlerine dönüştürülebilirler yani birbirlerine
izometriktirler (Şekil 5.)( http://mathworld.wolfram.com/images/eps-gif/HelicoidCatenoid_1000.gif)
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Şekil 5. Helikoid yüzeyinin döndürme yardımıyla katanoid yüzeyine dönüşümü.
Helezonların teknolojik uygulamalarını, kullanım alanlarına göre aşağıdaki gibi gruplandırabiliriz
1-)Bağlama Elemanları (Vida,cıvata ,somun):
Birer helikoid yüzeyi olan vida ,cıvata ve somunlara bağlama elemanları denir.silindirik bir dış yüzeye
açılmış helisel oluklara vida, silindirik iç yüzeye açılmış helisel oluklara da somun denir.Bağlama
elemanları makine montajında, çelik konstrüksiyonlarda,diş implantı ve dönme hareketinin ilerleme
hareketine dönüşümünün istendiği yerlerde kullanılmaktalar(Gediktaş ve Temiz, 1999). (Şekil 6.).

Şekil 6. Helikoid yüzeye sahip vida somun ve implant örnekleri
2-) Taşıma, karıştırma ve öğütme elemanları(Helezon konveyörler-İleticiler)
İlk defa Arşimet tarafından 2200 yıl önce düşünülmüş en eski mekanik cihazlardan biri olan helezon
konveyörler, çeşitli endüstri ve iş kollarında yatay, eğimli ve dikey olarak malzemelerin
aktarılmasında ya da karışım elde etmesinde kullanılan makinelerdir(Şekil 7.).

Şekil 7. Helezon konveyörler
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3-) Hareket ve güç aktarma elemanları(helezon dişli çarklar):
Helezon dişli çarklar genellikle hareket ile kuvvet iletimi , yüksek hız ve sessiz çalışma sağlamasından
dolayı otomotiv sanayi ve makine sanayinde şanzıman ile redüktörlerde kullanılmaktalar (Meb
komisyon, 2011)

Şekil 8. Helezon Dişli Çarklar
4-) Çukur açma ve delme elemanları (helikoid kazıklar, matkaplar)
Helikoid kazıklar 18.yy’ın başlarında İngiltere’de , Alexander Mitchell tarafından icad edilmiştir.ilk
üretilen kazıklar ahşaptan olup deniz fenerlerinin temelinde ve iskele ayaklarının temellerinde
kullanılmiştır.Günümüzde kullanılan helikoid kazıklar fabrikalarda çelikten üretilmekteler. Helikoid
kazıklar yapıların ve enerji hatların temellerinde, boru hatlarının yüzmeye karşı korunmasında ve iksa
sistemlerinde kullanılmaktadırlar. Helikoid kazıkların en büyük avantajı çekme, basınç kuvvetler ve
yatay kuvvetlere göre dirençli ve ekonomik olmasıdır.

Şekil 9. Helekoid Kazıklar ve Matkaplar
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Özet
Klasik plastik enjeksiyon prosesinde eriyik plastik malzeme yüksek basınç altında kalıp boşluğuna
enjekte edilerek parça üretimi gerçekleştirilmektedir. Bu yöntem, üründen beklenen farklı fonksiyonel
özelliklere cevap vermekte yetersiz kalmaktadır. Bu yetersizliğin giderilmesi için önerilen yeni yaklaşım
kalıbın çok komponentli olarak tasarlanmasıdır. Çok komponentli kalıplar klasik kalıplara nazaran pek
çok üstün özelliğe sahip olmasına rağmen, bu tür kalıpların tasarım ve üretimlerinin daha zor ve pahalı
olması nedeniyle ülkemizdeki uygulamaları oldukça sınırlı düzeydedir. Bu çalışmada, çok komponentli
kalıpların tasarım süreci ve proses parametreleri örnek bir kalıp üzerinde incelenerek bu tip kalıpların
ülkemizde bilinirliğine ve yaygınlaşmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır. Tasarımı yapılan kalıp, çift
komponentli, sekiz gözlü, döner çekirdek lokmalı bir diş fırçası kalıbıdır. Polimerik malzemeler olarak
birbiriyle bağ yapma özelliği iyi olan polipropilen ve termoplastik elastomer seçilmiştir. Sabit ve
hareketli plakalar, sıcak yolluk sistemi, soğutma sistemi, elektromekanik döner lokma sistemi ve itici
sisteminin tasarım çalışmaları yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Plastik enjeksiyon kalıplama, Kalıp tasarımı, Çok komponentli kalıp, Döner
çekirdek lokma.

TWO-COMPONENT PLASTIC INJECTION MOLD WITH ROTARY-CROSS SYSTEM
Abstract
In the conventional plastic injection process, the single type of melt plastic material is injected into the
mold cavity under high pressure. This method is insufficient to respond to the different functional
properties expected from the final product. The proposed new approach for the elimination of this
inability is the multi-component injection molds. Although multi-component injection molds have many
superior features compared to conventional injection molds, its applications in our country are rather
limited due to their more difficult and expensive design and production procedures. In this study, it is
aimed to investigate the multi-component mold design processes on a sample mold and to analyze the
process conditions. The mold designed here is a two-component toothbrush injection mold with rotarycross system. Polypropylene and thermoplastic elastomer which have good bonding properties were
selected as the polymeric materials. The design works of cavity and core plates, hot runner system,
cooling system, electromechanical rotary-cross system and ejecting system were made.
Keywords: Plastic injection molding, Mold design, Multi-component mold, Rotary-cross system.
1. GİRİŞ
Plastik enjeksiyon ile üretim tekniği, özdeş parçaların istenilen ölçü tamlığında seri üretimine ve
otomasyona uygunluğu, ürün geometrisinde sınırlandırmaların az olması, ek işlem gerektirmemesi,
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metal taşıyıcıların parçaya eklenebilmesi, geri dönüşüm kolaylığı gibi avantajları nedeniyle en sık
kullanılan plastik şekillendirme yöntemidir (Dubois ve Pribble, 1987; Rees, 1995; Oswald ve ark., 2002;
Harper, 2006).
Klasik plastik enjeksiyon prosesinde eriyik plastik malzeme yüksek basınç altında kalıp boşluğuna
enjekte edilerek parça üretimi gerçekleştirilmektedir. Bu yöntem, üründen beklenen farklı fonksiyonel
özelliklere cevap vermekte yetersiz kalmaktadır. Örneğin el aletlerindeki plastic sap kısmının kuvvet
altında deforme olmaması için rijit bir yapıya sahip olması beklenirken, diğer taraftan kullanıcının elini
acıtmayacak ya da atelye şartlarında yağlı elden kaymayacak şekilde esnek bir yapıya da sahip olması
gerekmektedir. Ayrıca ticari açıdan estetik görünüme sahip olması da beklenmektedir. Bu özelliklerin
hepsine aynı anda cevap verebilecek parça tasarımı çok komponentli kalıp gerektirmektedir.
Çok komponentli kalıplarla, parçanın mekanik özelliklerini iyileştirmek, parçaya farklı fonksiyonel
özellikler ve daha estetik bir görünüm kazandırmak, parça ağırlığını azaltmak ve ses yalıtımı sağlamak
gibi avantajlar elde edilebilmektedir. Ayrıca, parça çekirdeğinde geri dönüşüm malzeme kullanılmasına
olanak vermesi açısından “çevre dostu” bir yöntemdir ve bu sayede parça maliyetinin azaltılması
mümkün olmaktadır (Yapıcıoğlu, 2017). Araba ön/arka farları, diş fırçaları, cep telefonu kapakları,
kalemler, el aletleri, düğmeler gibi pek çok alanda uygulanmaktadır. Diğer taraftan, çok komponentli
kalıpların imalatı zor ve gerektirdiği enjeksiyon makineleri pahalıdır ve bu kalıpların bağlanacağı
makinelerin, kalıptaki komponent sayısı kadar ekstrüdere sahip olmaları gerekmektedir (Menges ve ark.,
2001; Malloy, 2010).

Şekil 1. Çok komponentli kalıpların yaygın kullanım alanlarına örnekler.

Bu çalışmada, çok komponentli bir plastik enjeksiyon kalıbının yolluk besleme, soğutma, döner lokma
ve itici sistemlerinin tasarım çalışmaları yapılmıştır. Kalıplanacak parça olarak çift komponentli bir diş
fırçası seçilmiş ve kalıbın göz sayısı 8 olarak belirlenmiştir (Ertekin ve Acun, 2018).
2. MATERYAL VE METOD
Çok komponentli kalıplarda çalışılacak polimerik malzemelerin aralarında bağ oluşturabilecek yapıda
olması gerekmektedir. Diş fırçası gövdesini oluşturan birinci komponent için sert plastik malzeme
olarak polypropylene (PP), diş fırçasına estetik özellik katan ve tutma kolaylığı sağlayan ikinci
komponent için yumuşak plastik malzeme olarak thermoplastik elastomer (TPE) seçilmiştir. Birinci
komponent için kendini çekme payı % 2 olarak alınmış ve kavite boyutları parça boyutlarından 1,02 kat
daha büyük tasarlanmıştır. Benzer şekilde, ikinci komponent için kendini çekme payı % 2,5 olarak
alınmış ve kavite boyutları parça boyutlarından 1,025 kat daha büyük tasarlanmıştır. Bu malzemelerin
teknik özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. İki komponent için seçilen malzemelerin teknik özellikleri.

Yoğunluk

1. Komponent (PP)

2. Komponent (TPE)

900

1100

kg/m3
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Erime sıcaklığı

o

230

210

Kalıp sıcaklığı

o

50

40

Camsı geçiş sıcaklığı

o

C

135

105

kJ/kg.oC

3,1

Özgül ısı

C
C

3,08

Isıl genleşme katsayısı

1/ C

0,9.10

Çekme dayanımı

MPa

23

3

Kendini çekme

(%)

2

2,5

o

-4

1,4.10-4

Parlatılabilirlik, işlenebilirlik, mekanik dayanım ve korozyon direnci özelliklerinin iyi olması
dolayısıyla kalıp malzemesi olarak 40CrMnNiMo864 kalıp çeliği seçilmiştir. Kalıp ömrü olarak 2
milyon çevrim (16 milyon ürün) öngörülmektedir. Bu ömrün sağlanması için enjeksiyon basıncı 20 MPa
olarak belirlenmiştir.
Çok komponentli kalıplarda, parça tasarımına göre altı farklı yöntem uygulanmaktadır (Şahin, 2008;
Wu ve ark., 2018). Bu uygulamalar; çekirdeğin geri çekilmesi (core-back), sandviç kalıplama (sandwich
molding), kalıp içi transfer (in-mold transfer), döner tabla (rotary table), düşey döndürme (vertical turn)
ve döner lokma (rotary cross) yöntemleri şeklindedir. Çekirdek çekme yönteminde, hareketli plaka
tarafında geri çekilen çekirdek, yöntemin ikinci aşamasında kalıp gözünde ikinci komponent için yer
açmaktadır. Sandviç kalıplama yönteminde, ilk olarak yüzey kısmını oluşturacak plastik malzeme, daha
sonra ise çekirdek kısmını oluşturacak plastik malzeme kalıp boşluğuna enjekte edilir. Çekirdek kısmını
oluşturacak malzeme, daha önce basılmış olan yüzey kısmını iterek kalıbın çeperlerini sarmasını sağlar.
Kalıp içi transfer yönteminde, birinci komponente ait kalıp gözlerine basılan parçalar robotik bir
sistemle ikinci komponente ait kalıp gözlerine transfer edilmektedir. Döner tabla yönteminde,
enjeksiyon makinesinin bir özelliği olarak, kalıbın hareketli tarafı çift komponentli kalıplarda 90o veya
180o, üç komponentli kalıplarda 120o döndürülmektedir. Her iki komponent için kalıp hareketli taraf
tasarımları aynı iken, sabit taraf tasarımları profile göre değişiklik gösterir. Düşey döndürme
yönteminde, ortadaki plaka grubunun kalıp boşlukları iki yöne bakmaktadır. Birinci basımda kullanılan
maçaların boş bıraktığı bölümler, kalıp 180° döndükten sonra ikinci basımda doldurulmaktadır. Döner
lokma yönteminde, gözlerin 180o döndürülmesi işlemi kalıbın bir özelliği olarak dikkate alınmaktadır
(Koyun, 2005; Huber ve Gross, 2011).
Bu çalışmada yapılan çok komponentli plastik enjeksiyon kalıbı tasarımında, yukarıda sayılan
yöntemlerden döner lokma yöntemi benimsenmiştir. Bu yöntemin çalışma prensibi Şekil 2’de
verilmektedir. Buna göre, birinci ve ikinci komponentlerin her ikisi için enjeksiyon işlemi yapıldıktan
ve soğuma süreci tamamlandıktan sonra kalıp açılır (birinci aşama). Her iki komponentinin basımı
tamamlanmış olan ürünler kalıptan atılır (ikinci aşama). Döner lokma sistemi sadece birinci komponenti
basılmış parçalarla birlikte ileri doğru itilir (üçüncü aşama) ve 180o döndürülerek (dördüncü aşama)
önceki konumuna geri çekilir (beşinci aşama). Bir sonraki çevrim için kalıp kapanır ve kilitlenir (altıncı
aşama).
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Şekil 2. Döner lokmalı, çift komponentli kalıp çalışma prensibi (1: Kalıp açılır; 2: Her iki komponentinin basımı
bitmiş parçalar kalıptan atılır; 3: Sadece birinci komponenti basılmış parçalarla birlikte döner lokma ileri doğru
itilir; 4: 180o döndürülür; 5: Önceki konumuna geri çekilir; 6: Bir sonraki çevrim için kalıp kapanır.)

3. SONUÇLAR - KALIP TASARIMI
3.1. Kalıbın Genel Yapısı
Kalıplanacak diş fırçasının parça hacmi 10,53 cm3, yüzey alanı 71,32 cm2, gövdeyi oluşturan birinci
komponentin (PP) izdüşüm yüzey alanı 1200 mm2, gövde üzerine estetik görünümü veren ikinci
komponentin (TPE) izdüşüm yüzey alanı 800 mm2 ve parça kütlesi 4,16+5,71 g olarak bilgisayar
modelinden alınmıştır. Enjeksiyon, ütüleme, soğutma, açma-kapama ve döner lokma süreleri sırasıyla
2, 4, 6, 3 ve 3 s olmak üzere toplam çevrim süresi 18 s’dir. Saatte 200 adet baskı yapılavak şekilde (1600
adet/h) tasarım yapılmıştır.
Kalıp temel olarak kavite grubu (sabit taraf) ve nüve grubundan (hareketli taraf) oluşmaktadır.
Kalıplanacak parça boyutları ve göz adedi dikkate alınarak seçilen standart kalıp seti kesitinin ana
boyutları 796x746 mm’dir. Kavite/nüve taşıyıcı plakaları ve bağlama plakalarının kalınlık değerleri
sırasıyla 104 ve 67 mm’dir. Plaka için mesnet noktası işlevi gören paralel yan bloklar arasındaki mesafe
536 mm’dir.
Toplam izdüşüm yüzey alanı (Aiz), enjeksiyon sırasında kalıbı açmaya çalışan kuvvet (Fk), taşıyıcı plaka
üzerinde ortaya çıkan yayılı yük (qs), plakanın eğilme atalet momenti (Ie) ve plakada ortaya çıkan sehim
değeri (f), (1) - (5) denklemleri ile sırasıyla aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Bulunan sehim değeri, PP
malzemenin çapak yapma aralığından küçük olduğu için emniyetli bir değer olarak değerlendirilmiştir.
∑𝐀𝐢𝐳 = 𝐀𝐢𝐳 ∙ 𝐧 = (𝟏𝟐𝟎𝟎 + 𝟖𝟎𝟎) ∙ 𝟖 = 𝟏𝟔𝟎𝟎𝟎 𝐦𝐦𝟐
𝐅𝐤 = ∑𝐀𝐢𝐳 ∙ 𝐏𝐞𝐧𝐣 = 𝟏𝟔𝟎𝟎𝟎 ∙ 𝟐𝟎 = 𝟑𝟐. 𝟏𝟎𝟒 𝐍
𝐅𝐤
𝟑𝟐.𝟏𝟎𝟒
=
= 𝟒𝟎𝟐 𝐍⁄𝐦𝐦
𝐋
𝟕𝟗𝟔
𝟑
𝐛∙𝐡
𝟕𝟗𝟔∙𝟏𝟎𝟒𝟑
𝐈𝐞 =
=
= 𝟕𝟒𝟔𝟐. 𝟏𝟎𝟒 𝐦𝐦𝟒
𝟏𝟐
𝟏𝟐
𝟓⋅𝐪𝐬 ∙𝐥𝟒
𝟓∙𝟒𝟎𝟐∙𝟓𝟑𝟔𝟒
𝐟 = 𝟑𝟖𝟒∙𝐄∙𝐈
= 𝟑𝟖𝟒∙𝟐𝟏∙𝟏𝟎𝟒∙𝟕𝟒𝟔𝟐.𝟏𝟎𝟒 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟕 𝐦𝐦
𝐞

𝒒𝒔 =

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

3.2. Sıcak Yolluk Sistemi
Çok komponentli kalıpların yolluk besleme sisteminin sıcak yolluklu olarak tasarlanması bir zorunluluk
olarak karşımıza çıkmaktadır. Sıcak yolluk sistemi; manifold, nozullar, rezistanslar, sıcaklık ölçerler,
valf-kapı sistemleri ve kontrol ünitesinden oluşur. Manifold içinde sürekli eriyik halde bekletilen
polimerik malzeme nozuller üzerinden doğrudan kalıp boşluğuna enjekte edilir. Bu yöntemde yolluk
tamamen ortadan kalkmakta ve parça üzerinde katılaşmış herhangi bir yolluk eklentisi olmadan kalıptan
çıkmaktadır. Sıcak yolluklu kalıplar, soğuk yolluklu kalıplara kıyasla daha kısa çevrim sürelerini
mümkün kılmaktadır. Basınç ve sıcaklık değerlerinin kontrol altında tutulması birçok üretim kusurunun
419

giderilmesine yardımcı olmaktadır. Yolluğun kalıptan atılması, parçadan ayrılması ve kırma
mekinelerinde kırılarak tekrar prosese geri döndürülmesi gibi ek işlemleri ortadan kaldırır. Ayrıca geri
dönüşüm miktarının azalması, soğutma sistemi ısı yükünün azalması, enjeksiyon basıncının azalması,
enerji verimliliğinin artması gibi faydaları da vardır. (Spina, 2004; Tang ve ark., 2006; Demirer ve ark.,
2007; Öztürk ve Özkan, 2015; Guerrier ve ark., 2017; Parka ve Dangb, 2017).
Birinci komponent (PP) ve ikinci komponent (TPE) için, birer adet 11 kg kütleli (I) tipi manifold ile 0,8
ve 1,0 mm çaplarında sekizer adet nozul kullanılmıştır. İlk devreye almada sıcak yolluk sistemini 8
dakikada etkin duruma getirecek ısıtma gücü, (6) – (7) denklemleriyle aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır.
𝐏𝐏𝐏 =

𝐦𝐦 ∙𝐜𝐬 ∙∆𝐓
𝐭.𝛈

𝐏𝐓𝐏𝐄 =

=

𝐦𝐦 ∙𝐜𝐬 ∙∆𝐓
𝐭.𝛈

𝟏𝟏∙𝟎,𝟒𝟖∙(𝟐𝟑𝟎−𝟐𝟎)
𝟖.𝟔𝟎.𝟎,𝟔𝟓

=

= 𝟑, 𝟔 𝐤𝐖

𝟏𝟏∙𝟎,𝟒𝟖∙(𝟐𝟏𝟎−𝟐𝟎)
𝟖.𝟔𝟎.𝟎,𝟔𝟓

= 𝟑, 𝟐 𝐤𝐖

(6)
(7)

3.3. Döner Lokma Sistemi
Döner lokma sistemi tasarımında, plakanın ileri doğru itilmesi ve 180o döndürülerek tekrar geri
çekilmesi için iki tane servomotor kullanılmıştır. Döner lokma plakası kütle atalet momenti 5,2 kg.m 2
ve açısal ivme 1,8 rad/s2 olmak üzere, gerekli döndürme momenti, (8) denklemiyle aşağıdaki şekilde
hesaplanmıştır.
𝐌𝐦 = 𝐈𝐝 ∙ 𝛂 = 𝟓, 𝟐 ∙ 𝟏, 𝟖 = 𝟗, 𝟒 𝐍. 𝐦

(8)

Bu sonuca göre, 10 N.m döndürme momenti sağlayan servomotor ve kremayer-pinyon dişli çark sistemi
kullanılarak döner lokma sistemi tasarımı tamamlanmıştır.
3.4. Soğutma Sistemi
Ürün hatalarının ortaya çıkmasını önlemek ve prosesin sağlıklı sürdürmek için, enjekte edilen eriyik
plastik üzerinden kalıba transfer edilen ısının soğutma sistemiyle kalıptan atılması ve kalıp sıcaklığının
belirli bir değerde sabit tutulması gereklidir. Soğutma sistemi tasarımında, kavite ve nüve plakalarına
açılacak dairesel kesitli kanallarda su dolaştırılması yaklaşımı benimsenmiştir.
Birinci ve ikinci komponentlerin çalışma sıcaklıkları ve parçanın kalıptan çıkış sıcaklığı sırasıyla 230,
210 ve 30 oC'dir. Buna göre, kalıptan transfer edilecek ısı (Qt), su kanalı çapı (dk), toplam su kanalı boyu
(L) ve Reynolds sayısı (Re), (9) – (12) denklemleriyle aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.
𝐐𝐭 = [(𝐦 ∙ 𝐜. ∆𝐓)𝐏𝐏 + (𝐦 ∙ 𝐜. ∆𝐓)𝐓𝐏𝐄 ]. 𝐧𝟏 . 𝐧𝟐

(9)

𝐐𝐭 = (𝟒, 𝟏𝟔 ∙ 𝟑, 𝟏. 𝟐𝟎𝟎 + 𝟓, 𝟕𝟏 ∙ 𝟑, 𝟎𝟖. 𝟏𝟖𝟎) ∙ 𝟏𝟎−𝟑 . 𝟖. 𝟐𝟎𝟎. 𝟎, 𝟐𝟑𝟗 = 𝟐𝟏𝟗𝟕 𝐤𝐂𝐚𝐥/𝐡
𝐐𝐭
𝟑𝟔𝟎𝟎

=

𝛑∙𝐝𝐤 𝟐
𝟒

∙ 𝛝𝐬 ∙ 𝐜𝐬 ∙ 𝛒𝐬 ∙ (𝐓ç − 𝐓𝐠 ) →
𝟒∙𝟐𝟏𝟗𝟕

𝟎,𝟓

𝐝𝐤 = (𝟑𝟔𝟎𝟎∙𝛑∙𝟎,𝟓∙𝟏∙𝟏𝟎𝟎𝟎∙(𝟓𝟎−𝟐𝟎))

𝐋=

𝐐𝐭 ∙𝐝𝐤
𝟓𝟑∙𝐐𝐬

𝐑𝐞 =

=

𝐝𝐤 ∙𝛝𝐬
𝐯𝐬

. 𝟏𝟎𝟑 = 𝟖 𝐦𝐦

𝟐𝟏𝟗𝟕∙𝟖∙𝟏𝟎−𝟑
𝟒
.
𝟓𝟑
𝛑∙(𝟖∙𝟏𝟎−𝟑 )𝟐 .𝟎,𝟓∙𝟑𝟔𝟎𝟎

=

𝟖∙𝟏𝟎−𝟑 ∙𝟎,𝟓
𝟎,𝟖∙𝟏𝟎−𝟔

(10)

= 𝟑, 𝟔 𝐦

= 𝟓𝟎𝟎𝟎

(11)
(12)

Burada; s, cs, s, Qs ve s, sırasıyla, su akış hızını (0,5 m/s), suyun özgül ısısını (1 kCal/kg.oC), su
yoğunluğunu (1000 kg/m3), su debisini ve suyun kinematik viskozitesini (0,8.10-6 m2/s); Tg ve Tç suyun
giriş ve çıkış sıcaklıklarını (20/50 oC); dk ve L su kanalı çapını ve toplam kanal boyunu göstermektedir.
Kanal ağı uygun bölümlerden dolaştırılarak soğutma sistemi tasarımı tamamlanmıştır.
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3.5. İtici Sistemi
Kalıp açıldığında, her iki komponentinin basım işlemi tamamlanmış parçalar itici sistemi ile kalıptan
atılmaktadır. İtici sistemi olarak, her kalıp gözü için 5 adet itici pim kullanılmıştır. Kalıp boşluğun
geometrisi nedeniyle itici pimlerin farklı boylarda olması gerekmektedir. En uzun itici pimin boyu 69
mm olarak ortaya çıkmıştır. İtici pimler, 20 MPa enjeksiyon basıncının etkisi altında basma gerilmesine
ve burkulmaya maruz kalmaktadır. Bu gerilmeleri emniyetle taşıyacak itici pim çapı 3 mm olarak
belirlenmiştir. İtici sisteminin genel görünümü ve her kalıp gözü için kullanılan 3 mm çaplı 5 adet itici
pim Şekil 3'te verilmiştir.

Şekil 3. (a) İtici sistemi, (b) Her kalıp gözü için kullanılan 3 mm çaplı 5 adet itici pim.

3.6. Kalıp Montajı
Merkezleme kolonları ve burçları, merkezleme flanşı, soğutma suyu bağlantı parçaları, mapa ve
cıvatalar gibi diğer tamamlayıcı standart kalıp elemanları seçilerek kalıp montajı tamamlanmıştır.
Kalıbın toplam kütlesi 1880 kg olarak ortaya çıkmıştır. Kalıbın genel görünümü, döner lokma sistemi
ve kalıp bileşenlerinin montaj akış şeması Şekil 4'te verilmiştir.
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Şekil 4. (a) Çift komponentli kalıp genel görünüşü, (b) Döner lokma ve itici sistemleri, (c) Kalıp bileşenleri (1:
Kalıp bağlama plakası-A; 2: Manifold plakası; 3: Birinci komponent manifoldu; 4: Birinci komponent nozülleri;
5: İkinci komponent manifoldu; 6: İkinci komponent nozülleri;7: Sabit çekirdek; 8: Kılavuz kolonlar; 9: Birinci
komponent hareketli çekirdek; 10: İkinci komponent hareketli çekirdek; 11: Döner lokma; 12: Hareketli plaka; 13:
Döner lokma tahrik sistemi; 14: İtici sistemi; 15: Paralel yan bloklar; 16: Bağlantı plakası; 17: Kalıp bağlama
plakası-B)

4. TARTIŞMA
Bilgisayar destekli analiz mühendisliğin her alanında olduğu gibi kalıpçılık alanında da geniş bir
kullanım alanına sahiptir. Dolum süresi, sıcaklık gibi parametreleri ve hava kabarcığı, çöküntü, kaynak
izi gibi hata gerçeğe yakın olarak görme imkanı vermektedir. Bu da, kalıp üretimine başlamadan önce
optimizasyon yapmayı mümkün kılmaktadır. Tasarımı yapılan çift komponetli kalıpta her iki
componentin dolum süreleri 2 s olarak gerçekleşmiştir. Kapı (yolluk giriş ağzı) yeri ve sayısı, ve parça
geometrisi açısından kalıp gözünün doldurulmasında herhangi bir zorluk ortaya çıkmamıştır.
Soğutma prosesi sonunda sıcaklık parçanın kalıptan çıkış sıcaklığı olarak öngörülen 30 oC seviyesine
inmiştir. Kapı lokasyonuna yakın noktalarda da soğutmanın yeterli olması için soğutma süresinin
uzatılması daha uygun olacaktır. Kalıp boşluğundaki havanın enjeksiyon sırasında tam olarak
atılamaması belli noktalarda havanın sıkışmasına sebep olmaktadır. Bu noktalardan hava tahliyesi için
polimerin çapak yapma sınırı altında kalan değerde hava kanalı açılması gerekmektedir. Kaynak izi
(soğuk birleşme izi) açısından da herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır.
Çok komponentli kalıplar klasik kalıplara nazaran pek çok üstün özelliğe sahip olmasına rağmen, bu tür
kalıpların tasarım ve üretimlerinin daha zor ve pahalı olması nedeniyle ülkemizdeki uygulamaları
oldukça sınırlı düzeyde kalmıştır. Mevcut uygulamada, firmalar bu tür kalıpları yurt dışında bu konuda
uzmanlaşmış firmalara yaptırmak, parça basım işlemini ise yurt içinde kendileri yapmak şeklinde bir
yol izlemektedirler. Bu çalışmada, çift komponentli, sıcak yolluklu, 180 o döner lokmalı, 8 gözlü (2C2x8) özelliklerinde bir plastik enjeksiyon kalıbının tasarım çalışması yapılarak, bu tip kalıpların
ülkemizde bilinirliğine ve yaygınlaşmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır.
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Özet
Pnömatik yapay kaslar pnömatik silindirlere nazaran daha küçük güçlerle daha büyük kuvvetlerin
sağlanabildiği, daha hassas hareket ve konum kontrolü imkânı veren esnek sistemlerdir. İnsan kasının
kasılarak kısalma ve çekme kuvveti uygulama prensibine benzer karakterde çalışmasından dolayı bu
şekilde isimlendirilmiştir. Bu çalışmada, sağladığı avantajlara rağmen uygulama çeşitliliği sınırlı
düzeyde kalan pnömatik yapay kasların bilinirliğine ve yaygın kullanımına katkıda bulunulması
amaçlamaktadır. Bu amaçla pnömatik yapay kaslarla çalışan bir masa üstü presin tasarım ve üretim
çalışmaları yürütülmüştür. Tasarımda, ana presleme kuvvetini sağlamak için 40 mm çaplı ve boyu 650
mm olan bir adet pnömatik yapay kas ve presi nötr pozisyonuna geri getirmek için 20 mm çaplı ve boyu
200 mm olan iki adet pnömatik yapay kas olmak üzere toplam üç kastan oluşan bir set kullanılmıştır.
Presin kuvvet yoğunluğu normal masa tipi pnömatik preslere göre daha yüksek değerde ortaya çıkmıştır.
Çalışma basıncı 6 bar için 12 kN presleme kuvveti elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Pnömatik yapay kas, Pres tasarımı, Kam geometrisi, Pres kuvveti.
TABLE-TOP PRESS WITH THE PNEUMATIC ARTIFICIAL MUSCLES
Abstract
Pneumatic artificial muscles are the flexible systems that allow more precise motion and position control
than pneumatic cylinders, where larger forces can be achieved with smaller powers. It has been named
in this way because it works in the form of contraction-shortening, similar to the principle of pulling
force generated by biological muscle contraction. This study aims to contribute to the awareness and
widespread use of pneumatic artificial muscles which have a limited range of applications despite their
advantages. The design and production studies of a table-top press actuated with pneumatic artificial
muscles have been carried out to achieve this goal. Three pneumatic artificial muscles, one (40 mm
diameter and 650 mm length) to provide the main pressing force, and two (20 mm diameter and 200 mm
length) to bring back the press to the neutral position, were used. The force density of this press is higher
than normal table type pneumatic presses. The pressing force of 12 kN was obtained at the air pressure
of 6 bar.
Keywords: Pneumatic artificial muscle, Press design, Cam geometry, Pressing force.
1. GİRİŞ
McKibben yapay kası olarak da bilinen pnömatik yapay kaslar (PYK), ilk olarak McKibben tarafından
çocuk felci hastaları için ortopedik bir yardımcı araç olarak kullanılmış olan bir çeşit kuvvet üreticidir
(Nickel ve ark., 1963). PYK’lar, yeni olmamakla beraber, son yıllarda yeniden dikkatleri üzerinde
toplamaya başlayan, pnömatik silindirlere nazaran daha küçük güçlerle daha büyük kuvvetlerin
sağlanabildiği, daha hassas hareket/konum kontrolü imkânı veren esnek sistemlerdir. Temel olarak;
körüklü bir büzülme/kısalma sistemidir. İnsan kasının kasılarak kısalmak suretiyle, bağlı bulunduğu
uzva çekme kuvveti uygulaması prensibine benzer karakterde çalışmasından dolayı bu şekilde
isimlendirilmiştir.
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Farklı alanlardaki PYK uygulamalarına yönelik çalışmalara Şekil 1’de üç örnek verilmiştir.
Bunlardan birincisi, alt ekstremite protezlerinde kullanılan protez ayakların statik dayanım ve ömür
testlerini yapmak üzere, dört PYK kullanılarak gerçekleştirilen test makinesidir. Bilgisayar kontrolünde
çalışan oransal basınç regülatörleri ile bu PYK’lara hava sevk edilmekte ve protez ayağa uygulanan
kuvvetler yük hücreleri tarafından ölçülmektedir (Şekil 1-a, Yılmaz ve Yıldız, 2008). PYK’lar ve
pnömatik devre elemanları kullanılarak gerçekleştirilen diğer bir çalışmada bir araç için krank mili
hareket mekanizması geliştirilmiştir. Bu mekanizma için gerekli olan basınçlı havanın üretimi güneş
panelleri kullanılarak sağlanmıştır (Şekil 1-b, Soy ve ark., 2014). Şekil 1-c’de ise altı adet PYK
kullanılarak tasarlanan bir yol sürüş simülatörü görülmektedir.
Son yıllarda robotik alanında çalışan araştırmacılar tarafından yeniden keşfedilerek robotik sistemlerde
ve yardımcı ortopedik cihazlarda kullanılmaya başlanan PYK’lar, yüksek güç/ağırlık oranı, ayarlanabilir
sertlik, yapısal esneklik ve kendi kendini sınırlayan kuvvet çıkışı gibi kas benzeri özellikleri nedeniyle
özellikle bacaklı robotlar için umut vaat etmektedir (Lilly, 2003; Ahn ve ark., 2004; Tondu ve ark.,
2005; Yılmaz M ve ark., 2008; Situm ve Herceg 2008; Jia-Fan ve ark., 2008; Hošovský ve ark., 2016).

Şekil 1. Pnömatik yapay kas (PYK) uygulama örnekleri: (a) Alt ekstremite protezleri için dört PYK’lı protez
ayak test makinesi (Yılmaz ve Yıldız, 2008); (b) Lastik tekerlekli bir araç için üç PYK’lı krank mili hareket
mekanizması (Soy ve ark., 2014); (c) Altı PYK’lı yol sürüş simülatörü.

PYK’ların standart pnömatik silindirlere kıyasla sağladığı pek çok avantaj bulunmaktadır. Bu avantajlar,
yüksek kuvvet/ağırlık oranı, ayarlanabilir sertlik, yapısal esneklik, hafiflik, talaş/aşındırıcı parçacık/toz
vb. unsurlardan etkilenmeme, taşıma kolaylığı, sürtünmesiz ve sarsıntısız hareket, hava geçirmez bir
şekilde kapatılmış olma şeklinde sıralanabilir. Ayrıca; PYK’lar klasik pnömatik silindirden on kat daha
yüksek bir başlangıç kuvvetine sahiptir. Ara pozisyonları da içeren basınç düzenlemesi ile sessiz ve
hassas pozisyonlama sağlar. Plakalar ve yan kapaklar gibi geniş ve hantal iş parçalarının kolayca
sabitlenmesine olanak verir. Ayarlanabilir yay kuvveti ve sürtünmesiz hareket özelliğiyle ince film
şeklindeki malzemelerin makaralarla taşınması sırasında meydana gelen baskı ve titreşimleri sönümler.
Basınçlı hava kaynağından ayrıldığında işlevini yerine getirmeye devam eder. Genliği ve devir sayısı
birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilir. Yüksek frekanslara ulaşılabilir (strok < 1 mm için f max=150
Hz). Hareketli parça içermediğinden yağlayıcıya ihtiyaç duymaz.
Bütün bu avantajlarına karşılık, kuvvetin stroka bağlı olarak sıfıra düşmesi, strok boyunun %10’una
kadar verimli çalışabilmesi ve en fazla % 25’ine kadar kullanılabilir olması, çift etkili çalışma olanağının
olmaması gibi dezavantajları da vardır.
Sağladığı avantajlara ve pek çok farklı alanlarda PYK uygulaması yapılmasının mümkün olması
potansiyeline rağmen, bugüne kadar gerçekleştirilmiş olan uygulamaların sayısı sınırlı düzeyde
kalmıştır. Bu çalışma, sağladığı avantajlara rağmen uygulama çeşitliliği sınırlı düzeyde kalan PYK’ların
ülkemizde bilinirliğine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşmak
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üzere, farklı alandaki bir PYK uygulaması üzerinde çalışılarak, PYK’lar ve diğer pnömatik devre
elemanları içeren bir masa üstü presin tasarımı yapılmıştır.
2. MATERYAL ve METOD
PYK, biyolojik kasın doğal hareketine benzer davranış gösteren bir kuvvet üretecidir. Çalışma ortamını
çevreleyerek sızdırmazlık sağlayan kauçuk diyafram şeklindeki kasılabilir bir borudan oluşur. Bu
diyafram, eşkenar dörtgen şeklindeki sağlam liflerle desteklenmiş, esnek, basınca ve olumsuz çevre
şartlarına dayanıklı, kuvvet/kütle oranı 400:1 olan, silindirik yapıdaki bir hortum olarak tarif
edilebilir. PYK’nın mekanik olarak bağlanabilmesi için ek bağlantı elemanlarının kullanılması
gerekmektedir. Şekil 2’de PYK’nın genel görünüşü ve yapılan uygulamaya göre her iki uca da
bağlanabilen bağlantı adaptörleri görülmektedir.

Şekil 2. PYK için bağlantı adaptörleri (1: PYK, 2: Radyal adaptor, 3: Eksenel adaptor, 4: Kısmalı çekvalf, 5:
Çabuk bağlantı rekoru, 6: Otomatik rekor, 7: İçten geçmeli bağlantı rekoru, 8: Saplama, 9: Ayak bağlantısı, 10:
Çatal bağlantı, 11: Ön eklem bağlantı, 12: Bağlantı plakası, 13: Çatal bağlantı) (Hesse, 2003)

PYK, basınçsız durumdaki nominal uzunluğunun % 0,5'i kadar ön gerdirme oluşturan yüke karşı tek
etkili bir aktivatör olarak çalışır. Basınç uygulandığında optimum dinamik özellikler ve minimum hava
tüketimi ile maksimum kuvvet üretir. Dış kuvvette bir değişiklik olduğunda bir yay gibi davranarak dış
kuvvete uyar. Ön gerdirme kuvveti ve basınç üzerinden yay rijitliği değiştirilerek farklı yay özellikleri
sağlanabilir. PYK’nın esnek hortum ve eşkenar dörtgen liflerden oluşan bütünleşik yapısı, ürettiği
kuvvetin çapa ve stroka bağlı olarak değişim grafiği ve klasik pnömatik silindir ile karşılaştırmalı olarak
kuvvet-strok davranışı Şekil 3’de verilmiştir (Hesse, 2003).
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Şekil 3. PYK davranışı: (a) Diyafram kasılma sistemindeki kuvvetlerin denge durumu; (b) Kuvvet-Kasılma
diyagramı (1: 10 mm, 2: 20 mm, 3: 40 mm); (c) Pnömatik silindir ve PYK için kuvvet-strok davranışı (1:
Pnömatik silindir, 2: PYK, 3: Yük) (Hesse, 2003)

PYK çalışma prensibi, uygulanan basıncın kasın tüm iç yüzey alanına etki ederek silindirik yapıyı
küreselleşmeye zorlaması neticesinde kasın boyunun kısalması ve eksenel doğrultuda bir çekme
kuvveti oluşturması şeklindedir. Bu çekme kuvvetinin değeri kasılma başlangıcında en büyüktür ve
strok arttıkça (PYK kısaldıkça) azalır. Kasın kasılma derecesi ne kadar küçükse kas o kadar etkilidir. En
etkili çalışma aralığı %10'un altındaki kasılmalarla sağlanır. Hiçbir durumda %25’i geçmemelidir.
Bu durumun aksine, klasik bir pnömatik silindir bütün stroku boyunca aynı kuvveti üretir ve
strok sonunda çarpma etkisi olmaması için yastıklama yapılmasını gerektirir.
PYK kuvveti; çap, basınç ve (lif açısı değişimine bağlı olarak ortaya çıkan) strokun bir fonksiyonudur.
Basınçla doğru orantılı olarak ve strokla ters orantılı olarak değişir. Kuvvetin sıfır olduğu serbest boy
durumunda fiber sarım açısı () 54,7° olarak ortaya çıkmaktadır (Hesse, 2003). PYK çapı (d), PYK
boyu (LPYK), diyafram içine çapraz sarılan liflerin boyu (Lf), lif sarım açısı (), sarım sayısı (n) ve
çalışma basıncı (p) dikkate alınarak, PYK hacmi (V) ve PYK kuvveti (FPYK), (1) – (2) denklemleriyle
aşağıdaki gibi ifade edilmektedir:
V=

π.d2
LPYK
4

=

L3f
4.π.n2

sin2 α. cosα

(1)
L2

f
(3. cos 2 α − 1) = p
FPYK = p 4.π.n
2
(2)

π.d2 3.cos2 α−1
( 1−cos2 α )
4

3. PYK PRES TASARIMI
Geliştirilen presin şematik yapısı ve katı modeli Şekil 4’de verilmiştir. PYK, biyolojik kaslarda olduğu
gibi sadece çekme yönünde kuvvet uygulayabilen tek etkili bir kuvvet üretecidir. Bu çekme kuvvetini
presleme kuvvetine dönüştürmek için bir makas sistemi tasarlanmıştır. Bu makas sisteminin kollarını
180o açacak bir kam tasarlanarak PYK’nın ucuna eklenmiştir. Kam ağırlığı aynı zamanda ön gerdirme
etkisi oluşturmaktadır. PYK tarafından üretilen kuvvet makas sistemi redüksiyonu kadar artırılarak
hareketli plakaya iletilmektedir.
En önemli PYK seçim parametreleri kasın çapı ve anma boyudur. Bu değerler, basınçsız ve yüksüz
durumdaki kasın mm cinsinden iç çapı ve bağlantılar arasındaki görünür kas uzunluğu olarak tanımlanır.
Tasarımda, ana presleme kuvvetini sağlamak için bir adet MAS-40-650, presi nötr pozisyonuna
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getirmek için iki adet MAS-20-200 olmak üzere toplam üç adet PYK kullanılmıştır. Tasarımda
kullanılan PYK’ların teknik özellikleri Tablo 1’de listelenmiştir.

Şekil 4. Üç PYK’lı masa üstü presin genel yapısı: (a) Şematik, (b) CAD model.
Tablo 1: Pres tasarımında kullanılan PYK’ların teknik özellikleri (FESTO, 2015)

PYK MAS-20

PYK MAS-40

İç çap

20 mm

40 mm

Anma boyu

200 mm

650 mm

Çalışma basınc (max.)

6 bar

6 bar

Frekans (max.)

3 Hz

2 Hz

1500 N

6000 N

80 kg

250 kg

M10 x 1,25

M16 x 1,5

0,04 x Anma boyu

0,05 x Anma boyu

238 g + 178 g/m

673 g + 340 g/m

Eksenel kuvvet (max.)
Serbest askı yükü (max.)
Bağlantı ölçüsü
Ön gerdirme (max.)
Ağırlık
Strok (max.)

0,25 x Anma boyu

Ortam sıcaklığı

-5 … +60 oC

Geliştirilen pnömatik kaslı preste presleme kuvvetinin oluşumu Şekil 5’de verilmiştir. Burada; F PYK
çekme kuvvetini, Fr makas sistemi düşey eksenine dik gelen bileşeni, Fk makas sistemi kol kuvvetini, Fp
presleme kuvvetini,  kam açısını (70o),  kolların düşey eksenle yaptığı açıyı, i redüksiyon oranını
göstermektedir. Bu kuvvetler ve redüksiyon oranı (3) – (7) denklemleriyle ifade edilmiştir:
𝐹𝑟 = 𝐹𝑃𝑌𝐾 . 𝑐𝑜𝑠𝛽. 𝑠𝑖𝑛𝛽

(3)

𝐹𝑟2 = 𝐹𝑘2 + 𝐹𝑘2 + 2. 𝐹𝑘 . 𝐹𝑘 . cos(180 − 2. 𝜃)

(4)

𝐹𝑘 =

𝐹𝑟

(5)

√2.(1+cos(180−2.𝜃))
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𝐹𝑝 = 2. 𝐹𝑘 . cos 𝜃 =
𝑖=

2.𝐹𝑃𝑌𝐾 .𝑐𝑜𝑠𝛽.𝑠𝑖𝑛𝛽.cos 𝜃

(6)

√2.(1+cos(180−2.𝜃))

2.𝑐𝑜𝑠𝛽.𝑠𝑖𝑛𝛽.cos 𝜃

(7)

√2.(1+cos(180−2.𝜃))

Şekil 5. Presleme kuvvetinin (Fp) oluşumu.
Ana boyutların optimizasyonundan sonra presin diğer parçalarının boyutlandırma hesapları yapılmıştır.
Sabit ve hareketli plakaların et kalınlığı 30 mm ve makas sistemi pimlerinin çapı 16 mm olarak
belirlenmiştir. Deformasyon analizinde plakalardaki en büyük deformasyon 0,14 mm olarak
bulunmuştur. Bu hesaplar sonucunda ulaşılan boyutlara göre bilgisayar ortamında modelleme tasarım
doğrulama çalışması yapılmıştır.

Şekil 6. MAS-40-650 için kasılma oranı ve çalışma basıncına göre kuvvet grafiği (1: Müsaade edilen
ön gerilme, 2: Kasılma oranı, 3: PYK’nın 6 bar basınçta üreteceği en büyük kuvvet; Koyu alan:
Kuvvet sınırlayıcılı çalışma durumu) (FESTO, 2015).
PYK kuvveti, fiziksel parametrelere (çap ve boy) ve çalışma koşullarına (basınç, strok ve ön gerdirme)
bağlı olarak oldukça değişken bir karakter göstermektedir. Burada kullanılan MAS-40-650 için, çalışma
basıncı ve kasılma oranına göre kas kuvvetleri Şekil 6’daki grafikte verilmiştir. PYK belirli bir
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basınçtaki en büyük kuvveti kasılma oranının sıfır olduğu durumda vermekte ve strok arttıkça kuvvet
azalmaktadır.
Çalışma basıncı olarak 6 bar dikkate alınmıştır. Makas sistemi kollarının açısı () CAD programında
ölçekli çizim yapılarak belirlenmiştir. PYK kuvveti, stroka göre grafikten okunarak, pres kuvveti  ve
 açılarına göre Denklem (6) ile hesaplanmıştır. Bu sonuçlara göre, 40 mm çaplı 650 mm boylu sadece
bir adet PYK kullanılarak, 6 bar basınçta 12 kN’luk bir presleme kuvveti elde edilebildiği
görülmektedir. Bu değer, ince sac delme ve kesme kalıpları için yeterli mertebededir.

Şekil 7. MAS-40-650 ile sağlanan PYK ve pres kuvvetleri (6 bar basınçta).

4. TARTIŞMA
Kullanım amaçlarına, tahrik şekillerine ve uygulanan kuvvetin büyüklüğüne göre farklı yapıda presler
bulunmaktadır. Yüksek baskı kuvveti ve çalışma stroku gerektiren ekstrüzyon, enjeksiyon, sıvama gibi
uygulamalarda hidrolik presler, yüksek çalışma hızı gerektiren sac-metal kalıpları gibi uygulamalarda
ise mekanik-eksantrik presler öne çıkmaktadır. Bu çalışmada PYK ile çalıştırılan bir masa üstü presin
tasarımı yapılmıştır. PYK’lar hareketli çalışan aksama sahip olmayan ve dış ortama kapalı olan sistemler
olduğu için, geliştirilen presin kirli, tozlu ortamlarda ve su içinde çalışması mümkündür. Kuvvet
yoğunluğu yüksek olduğundan atölye alanı içinde daha az yer kaplar. Ayrıca, nispeten daha ucuz olan
pnömatik devre elemanları kullanıldığından üretim maliyeti düşüktür.
Tasarımda kullanılan makas sistemi pres kuvvetini artıran bir redüksiyon etkisi sağlamaktadır. Kolların
düşey eksenle yaptığı  açısı 0 dereceye yaklaştıkça makas sisteminin redüksiyon etkisi artmaktadır. Bu
durum sac kesme ve delme kalıplarında istenilen bir durumdur. Çünkü pres önce boşta hareket etmekte
ve strok sonunda geldiğinde iş yapmaktadır. Pnömatik kasın çekme kuvveti çalışma stroku ile birlikte
azalırken, makas sisteminin bu redüksiyon etkisi devreye girerek kuvveti dengelemektedir.
Pnömatik ve hidrolik silindirlerin kullanıldığı preslerde, belirli bir basınçta ortaya çıkan presleme
kuvveti ve hızı strok boyunca sabittir. Burada ise, hem PYK kuvvetinin stroka bağlı olarak değişken
olması ve hem de makas sisteminin redüksiyon etkisi nedeniyle presleme kuvveti ve hızı strok boyunca
oldukça değişken karakterdedir. Buna ilave olarak, kam geometrisi de çok etkili bir parametre olarak
karşımıza çıkmaktadır. Doğrusal kam geometrisi durumunda, kam açısı ve kam yüksekliği üzerinden
presleme karakteristiği kontrol edilebilir. Eğrisel kam geometrisi uygulanması durumunda ise sistemin
esnekliğini daha da artacaktır.
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Özet
Çay bitkisi, eğimli arazide yetişen, kısa boylu ve sık öbekler şeklindeki bir bitkidir. Yeterli düzeyde
sıcaklık ve nem bulunan yerlerde yıl boyu sürgün vermektedir. Arazi şartları ve çay bitkisinin özellikleri
çay hasadında çim biçme makinesi gibi klasik makinelerin ya da otomasyon yöntemlerinin
kullanılmasını olanaksız kılmaktadır. Bu nedenle, çay filizlerinin toplanması işlemi geleneksel çay
makası kullanılarak yapılan emek yoğun bir işlem olagelmiştir. Çay toplayıcıları, bir yandan eğimli
araziyle baş etmeye çalışırken, bir yandan da klasik çay makasıyla çay bitkisinin etrafında dönerek ve
yoğun fiziksel güç kullanarak taze çay filizlerini toplamaya çalışmaktadırlar. Bu olumsuzluklar, çay
hasadında verimliliği azaltmakta ve çalışan işçilerin ileriki yaşlarda ciddi ortopedik sorunlarla yüz yüze
gelmelerine neden olmaktadır. Klasik çay makasına alternatif olabilecek yöntem ve araçlar denenmişse
de daha kullanışlı, ergonomik ve verimli bir yöntem bulunamamıştır. Bu çalışmada, çay filizi hasadında
kullanılan klasik çay kesme makasına bir alternatif olarak önerilen yeni bir çay filizi kesim aparatının
tasarımı ve analizi yapılmıştır. Bu aparat, elektrik motoru, şarj edilebilir batarya, sonsuz vida
mekanizması, kam mekanizması ve doğrusal hareket yapan özel tasarlanmış bir çift bıçaktan
oluşmaktadır. Geliştirilen sistem, çay filizi hasadında fiziksel güç kullanımını azaltmakta ve verimliliği
artırmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Çay hasadı, Otomatik çay makası, Kam mekanizması, Sonsuz vida mekanizması.

AUTOMATIC SCISSORS WITH CAM MECHANISM FOR TEA HARVEST
Abstract
The tea leave is a plant in the form of short and frequent tuft that grow on sloping terrain. It shoots forth
throughout the year in places with sufficient temperature and humidity. The conditions of the terrain and
the characteristics of the tea plant make it impossible to use conventional machines such as lawn mowers
or automation methods in the tea harvest. Therefore, the process of tea harvest has been a labor-intensive
process using traditional tea scissors. While the tea collectors try to deal with sloping terrain, they also
try to collect fresh tea sprouts by turning around the tea plant with the scissors, and by using intense
physical effort. These disadvantages reduce the efficiency of the tea harvest and cause the workers to
face serious orthopedic problems at later ages. Although the methods and tools that can be used as an
alternative to classical tea scissors have been tried, a more convenient, ergonomic and efficient method
has not been found yet. A new tea harvesting device, which is proposed as an alternative to the classical
tea scissors used in tea harvest, was designed and analyzed in this study. This device consists of an
electric motor, rechargeable battery, worm screw mechanism, cam mechanism and a pair of specially
designed linear blades. The developed system reduces the use of physical effort in tea harvest and
increases productivity.
Keywords: Tea harvest, Automatic tea scissors, Cam mechanism, Worm screw mechanism.
1. GİRİŞ
Çay bitkisi, eğimli arazide yetişen, yaprağını dökmeyen, kısa boylu ve sık öbekler şeklindeki bir bitkidir.
Yeterli düzeyde sıcaklık ve nem bulunan yerlerde yıl boyu sürgün vermektedir. Çay bitkisinde derinlere
giden güçlü bir ana kök ile toprağın yüzeyine yakın bulunan iki-üç sıralı saçak kökler vardır. Çay
bitkisinin gövdesi esmer renkte, dallanma özelliği yüksek ve dalları üzerinde çok sayıda tomurcuk
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bulunan bir yapıya sahiptir. Çiçeği beyaz renkli, yaprakları elips şeklinde ve kenarları dişlidir.
Çiçeklenme zamanı Ağustos ve Aralık ayları arası dönemdir. Sıcak iklime sahip ülkelerde yılın hemen
hemen her ayında bitki üzerinde çiçek vardır. Çay filizinin ve çay bahçesinin özellikleri Şekil 1’de
verilmiştir.

Şekil 1. Çay filizinin (a) ve çay bahçesinin (b) özellikleri (http://www.rizeziraatodasi.com/).

Ülkemizdeki çay bahçelerinin tamamına yakını Karadeniz bölgesindeki dağlık ve engebeli araziler
üzerinde bulunmaktadır. Arazi şartları ve çay bitkisinin özellikleri nedeniyle çay hasadında çim biçme
makinesi gibi klasik makinelerin ya da otomasyon sistemlerinin kullanılması mümkün olamamaktadır.
Bu nedenle, çay filizlerinin toplanması işlemi geleneksel çay makası kullanılarak yapılan emek yoğun
bir işlem olagelmiştir. Çay toplayıcıları, bir yandan eğimli araziyle baş etmeye çalışırken, bir yandan da
klasik çay makasıyla çay bitkisinin etrafında dönerek ve yoğun fiziksel güç kullanarak taze çay filizlerini
toplamaya çalışmaktadırlar. Bu olumsuzluklar, çay hasadında verimliliği azaltmakta ve çalışan işçilerin
ileriki yaşlarda ciddi ortopedik sorunlarla yüz yüze gelmelerine neden olmaktadır. Klasik çay makasına
alternatif olabilecek yöntem ve araçlar denenmişse de daha kullanışlı, ergonomik ve verimli bir yöntem
bulunamamıştır. Bu çalışmada, çay filizi hasadında kullanılan klasik çay kesme makasına bir alternatif
olarak önerilen yeni bir çay filizi kesim aparatının tasarımı ve analizi yapılmıştır.
2. MATERYAL VE METOD
Çay filizi kesim aparatı; elektrik motoru, şarj edilebilir batarya, sonsuz vida mekanizması, kam
mekanizması ve doğrusal hareket yapan özel tasarlanmış bir çift bıçaktan oluşmaktadır. Şekil 2’de çay
kesim aparatının ön tasarımı görülmektedir. Bu aparatın birbiri üzerinde kayarak hareket eden birisi
sabit ve diğeri hareketli bir çift bıçakla çay filizi kesim işlemi yapması ve her bir bıçağın 15 kesici ağıza
sahip olması prensibi benimsenmiştir. Bıçak hareketi sonsuz vida mekanizması ile tahrik edilen bir ikiz
kam mekanizması ile sağlanacaktır. Sonsuz vida devrini sağlamak üzere sisteme dc-motor ve taşınabilir
batarya seti eklenmiştir. Bıçağın aynı zamanda yaya karşı çalışması, yay ile geri dönüş sağlanması ve
bıçağın geri dönerken de kesim yapması prensibi benimsenmiştir. Kam sürtünmesini azaltmak için sabit
bilyeli rulman kullanılmıştır. Kesim aparatını oluşturan bileşenlerin tasarım hesapları sonraki bölümde
yapılmıştır.
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Şekil 2. Kam mekanizmalı otomatik çay makası için ön tasarım (Bıçakçı, 2015).

3. TASARIM
3.1. Tasarım Kriterleri
Bıçak strokunun 15 mm olması ve bıçağın 4 Hz frekansla çalışması öngörülmüştür. Buna göre kam
milinin devir sayısı 120 rpm (2 dv/s) olmaktadır. Bıçağın çizgisel hızı ve kam milinin açısal hızı
Denklem (1) – (2) ile 0,12 m/s ve 12,6 rad/s olarak hesaplanmıştır.
𝑆

𝜗=𝑡=
𝜔=

𝜋.𝑛
30

15.10−3
0,125

=

𝜋.120
30

= 0,12 𝑚/𝑠

(1)

= 12,6 𝑟𝑎𝑑/𝑠

(2)

3.2. Kesme direnci ve Motor Seçimi
Hareketli bıçak, sabit bıçak üzerindeki iki adet 8 mm çaplı kolona, ikişer adet burç ile kılavuzlanmıştır.
Yağ kinematik viskozitesi 120 cSt, yağ yoğunluğu 930 kg/m3 ve yatak boşluğu 0,005 mm olarak
seçilmiştir. Burçlar ile kılavuz kolonun temas yüzey alanı, dinamik viskozite ve sürtünme kuvveti
sırasıyla Denklem (3) – (5) ile aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.
𝐴 = 𝜋. 𝑑. 𝑏. 𝑧 = 𝜋. 8.15.4 = 1507 𝑚𝑚2

(3)

 = . 𝜌 = 120. 10−6 . 930 = 0,112 𝑃𝑎. 𝑠

(4)

𝐹𝑠 =

.𝜗.𝐴
𝑐

=

0,112.0,12.1507.10−6
5.10−6

=4𝑁

(5)

Bir adet çay bitkisini kesmek için gerekli kesme kuvveti 1 N olarak dikkate alınmış ve 15 kesici ağzın
her birinde aynı anda ikişer adet çay filizi kesileceği kabul edilmiştir. Kam mekanizmasıyla hareket eden
bıçağın yay kuvvetiyle geri dönmesi ve dönerken de kesim yapması prensibi benimsenmiştir. Bu
durumda bıçağın kesme yaparken aynı zamanda yaya karşı da çalışması gerekmektedir. Bu nedenle yay
katsayısı 2 N/mm olan (bkz. Bölüm 3.4) basma yayına 15 mm ön gerilme verilmiştir. Bu kabullere göre
ve 25 mm kam yarıçapı dikkate alınarak, toplam kesme direnci, kam mili döndürme momenti ve motor
gücü sırasıyla Denklem (6) – (9) ile aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.
𝐹𝑘 = 𝐹 ′ . 𝑧. 2 = 1.15.2 = 30 𝑁

(6)

𝐹𝑇 = 𝐹𝑘 + 𝐹𝑦 + 𝐹𝑠 = 30 + 60 + 4 = 94 𝑁 ≅ 100 𝑁

(7)
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𝑀𝑑 = 𝐹𝑇 . 𝑅 = 100.25. 10−3 = 2,5 𝑁. 𝑚
𝑃𝑚 =

𝑀𝑑 .𝜔

2,5.12,6
0,75

=

𝑠

(8)

= 42 𝑊

(9)

Bu sonuçlara göre gücü 50 W ve devir sayısı 1800 rpm olan dc-motor seçilmiştir.
3.3. Sonsuz Vida Mekanizması
Motor hareketinin kam miline iletimi için sonsuz vida mekanizması kullanılması öngörülmüştür.
Tasarım için sonsuz vida ağız sayısı 2, karakteristik yük değeri 8, form sayısı 12, genişlik sayısı 2 ve
emniyet katsayısı 1,5 olarak belirlenmiştir (Bozacı, 2005). Bu değerlere göre çevrim oranı, karşılık
dişlisinin diş sayısı, döndürme momentleri, dişli çark modülü, yuvarlanma dairesi çapları ve eksenler
arası mesafe değerleri sırasıyla Denklem (10) – (17) ile aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.
𝑖=

𝑛1
𝑛1

=

1800
120

= 15

(10)

𝑧2 = 𝑖. 𝑧1 = 15.2 = 30
𝑀𝑑1 = 9550

𝑃𝑚
𝑛1

= 9550

(11)
50.10−3
1800

= 0,26 𝑁. 𝑚

(12)

𝑀𝑑2 = 𝑖. 𝑀𝑑1 . 𝑠 = 15.0,26.0,75 = 3 𝑁. 𝑚
3

3

𝑆.𝐾𝑑 .𝑀𝑑2
𝑡 .𝑓.𝐶𝑒𝑚 .𝑧2

(13)

1,5.1.3.103

= √ 2.12.8.30 = 0,92 𝑚𝑚 → 𝑚 = 1 𝑚𝑚

𝑚𝑡 = √

(14)

𝑑01 = 𝑚. 𝑓 = 1.12 = 12 𝑚𝑚

(15)

𝑑02 = 𝑚. 𝑧2 = 1.30 = 30 𝑚𝑚

(16)

𝑎0 = 𝑟01 + 𝑟02 = 12(12 + 30) = 21 𝑚𝑚

(17)

3.4. Yay Seçimi
Kam mekanizması ile itilen hareketli bıçak yay kuvveti ile önceki konumuna geri dönmektedir. Bıçağın
geri dönerken de kesim yapılabilmesi için yayın 15 mm ön gerilme ile bağlanması ve çalışma sırasında
kam eksantrikliği kadar ayrıca deplasmana uğraması öngörülmüştür. Yay seçimi için, yay malzemesi
kayma gerilmesi 350 N/mm2, kayma modülü 78,4.10-3 N/mm2, gerilme düzeltme faktörü 1,2 ve yayın
ortalama sarım çapı 14 mm değerleri dikkate alınmıştır (Bozacı, 2005). Bu değerlere göre sırasıyla yay
katsayısı, tel çapı, çap oranı, kontrol hesabı için gerilme düzeltme faktörü, sarım sayısı ve yay boyu
değerleri sırasıyla Denklem (18) – (23) ile aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.
𝑘𝑦 =

𝐹𝑦
𝑥

=

60−30
15
3

8.𝐾.𝐹.𝐷

𝑑 = √ 𝜋.𝜏
𝐷

= 2 𝑁/𝑚𝑚

𝑐=𝑑=

𝑒𝑚

14
2

4.𝑐−1

3

=√

8.1,2.60.14
𝜋.350

(18)
= 1,94 𝑚𝑚 → 𝑑 = 2 𝑚𝑚

=7

𝐾 = 4.𝑐−4 +

0,615
𝑐

(19)
(20)

4.7−1

= 4.7−4 +

0,615
7

= 1,21

(21)
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𝐺.𝑑
3
𝑦 .𝑐

𝑛 = 8.𝑘

=

78,4.103 .2
8.2.73

= 28,6 ≅ 30

(22)

𝐿𝑦 = 𝑥 + 0,5. 𝑑. 𝑛 + 𝑑. 𝑛 = 30 + 0,5.2.30 + 2.30 = 120 𝑚𝑚

(23)

3.5. Kam Mekanizması
Kam çifti, eğrisel bir profile sahip olarak üretilmiş bir uzuv olarak, genellikle doğrusal, küresel veya
silindirik profile sahip olarak üretilmiş başka bir uzuvla noktasal ya da çizgisel temas halinde çalışan,
iki serbestlik dereceli yüksek kinematik çift sınıfına giren bir elemandır. Kamın şekline göre radyal,
kama, konik, yüzeysel, silindirik ve küresel olarak, kam ile izleyicinin temas şekline göre ise kuvvet
kapalı veya şekil kapalı olarak sınıflandırılmaktadır (Söylemez, 2000; Hejma ve ark., 2017; Müller ve
ark., 2019). Bu çalışmada yapılan otomatik çay makası tasarımında kuvvet kapalı radyal bir kam
mekanizması uygulaması yapılmıştır.
Kam mekanizmasından beklenen hareket basit harmonik harekettir. Bu hareketin eğrisi, bir daire
üzerinde bulunan noktaların S ötelenme eksenine projeksiyonu ile elde edilir. Bunun için kam yükselme
açısı () yatay eksende bölümlendirilir. Toplam ötelenme strokuna (H) eşit çapa sahip bir yarım daire
çizilir. Bu yarım dairenin kam yükselme açısı ile aynı aralık sayısı olacak şekilde bölümlendirilmesiyle
elde edilen noktalar dikey eksene taşınarak hareket eğrisi elde edilir. Hareket başlangıçta ve bitişte
yavaş, ortada ise daha hızlı olacaktır (Söylemez, 2000). Çay makası için kullanılan kam mekanizmasının
hareket eğrisi bu yolla Şekil 3’de çizilmiştir.

Şekil 3. Kam mekanizmasının hareket eğrisi.

4. SONUÇLAR
Yapılan tasarım hesaplamaları neticesinde belirlenen boyutlara göre oluşturulan model Şekil 4’de
verilmiştir. Buna göre tasarımda, 1800 rpm hızda 50 W güç üreten bir dc-motor, bu motor miline bağlı
ağız sayısı 2 ve çapı 12 mm olan bir sonsuz vida, bu sonsuz vida ile eş çalışan, diş sayısı 30 ve çapı 30
mm olan bir karşılık dişlisi, bu karşılık dişlisiyle aynı mile bağlı, eksantrikliği strok değeri kadar (15
mm) olan bir ikiz kam ve bir sabit bilyeli rulman (FAG608), bıçağın geri hareketi için sarım çapı 14
mm, tel çapı 2 mm, yay katsayısı 2 N/mm ve serbest boyu 120 mm olan bir basma yayı kullanılmıştır.
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Şekil 4. Kam mekanizmasının hareket eğrisi.

Kam mekanizmasıyla itilen hareketli bıçağın yol (S), hız () ve ivme (a) denklemleri ile en büyük hız
ve ivmeyi veren matematiksel ifadeler Denklem (24) – (28) ile verilmektedir (Söylemez, 2000).
𝑆=

𝐻
[1 −
2

𝜗=

𝐻.𝜋.𝜔
𝜋.𝜃
sin ( 𝛽 )
2.𝛽

(25)

𝑎=

𝐻 𝜋.𝜔 2
𝜋.𝜃
( ) . cos ( 𝛽 )
2 𝛽

(26)

(24)

𝐻.𝜋.𝜔
2.𝛽

(27)

𝐻 𝜋.𝜔 2
( )
2 𝛽

(28)

𝜗𝑚𝑎𝑥 =
𝑎=

𝜋.𝜃
)]
𝛽

cos (

Bu denklemlerde; () kam yükselme açısını, () incelenen hareket boyunca kamın döndüğü toplam
açıyı, () kamın açısal hızını, (H) stroku ifade etmektedir. Bu denklemler kullanılarak, kam yükselme
açısına göre hareketli bıçağın konumu, hızı ve ivmesi hesaplanarak Tablo 1’de ve bu değerlere göre
çizilen grafikler Şekil 5’de verilmiştir.
Tablo 1. Kam yükselme açısına göre hareketli bıçağın konumu, hızı ve ivmesi.

: Kam açısı

S: Yol (mm)

: Hız (mm/s)

a: İvme (mm/s2)

0o

0

0

4732 (amax)

15o

1,0

94,2

4098

30

3,75

163,2

2366

45o

7,5

188,4 (Vmax)

0

60o

11,25

163,2

-2366

75o

14,0

94,2

-4098

15,0 (Smax)

0

-4732 (amax)

o

o

90
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Şekil 5. Kam yükselme açısına göre kesici bıçağın konum, hızı ve ivme grafikleri.

5. TARTIŞMA
Bu çalışmada, çay filizi hasadında kullanılan klasik çay kesme makasına bir alternatif olarak önerilen
yeni bir çay filizi kesim aparatının tasarımı ve analizi yapılmıştır. Bu aparat, elektrik motoru, şarj
edilebilir batarya, sonsuz vida mekanizması, kam mekanizması ve doğrusal hareket yapan özel
tasarlanmış bir çift bıçaktan oluşmaktadır. Geliştirilen sistem, çay filizi hasadında fiziksel güç
kullanımını azaltmakta ve verimliliği artırmaktadır. Çay toplayıcılarının ileri yaşlarda ortopedik sorunlar
yaşamasının önlenmesine katkı sağlamaktadır.
Kam mekanizmalarında genel olarak üç çeşit hareket şekli bulunmaktadır. “Bekleme-Hareket-Bekleme
(BHB)” uygulamasında, izleyici uzuv durağan bir konumdan başlayarak hareket eder ve tekrar
beklemeye girer. “Bekleme-Hareket (BH)” uygulamasında, bekleme durumundan başlayan hareket
salınım yaparak tekrar bekleme durumuna gelir. “Hareket (H)” uygulaması ise hiç bekleme olmayan
kam hareketidir (Söylemez, 2000). Bu çalışmadaki kam uygulaması üçüncü tipe girmektedir. Bu tür
uygulamalarda kam mekanizması yerine alternatif bir yaklaşım olarak krank-biyel veya dört çubuk
mekanizması kullanılması mümkündür.
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Özet
Bu çalışmada dizi antenler için bant geçiren Frekans Seçici Yüzey (Frequency Selective Surface “FSY”)
yapısı kullanılarak yan kulakçık seviyesi (Side Lobe Level “SLL”) azaltma yöntemi önerilmiştir.
Yöntem temel olarak FSY yapısının rezonans frekansını, kullanılan dielektrik malzemenin elektriksel
özelliklerini ve yapının yansıma özelliklerini dikkate almaktadır. Kullanılan FSY birim hücresi kare
halka açıklık yapısından oluşmaktadır. FSY tabakası, 31,98x31,98 mm2 ’lik yüzey oluşturacak şekilde,
4x10 şeklinde birim hücrelerden oluşmaktadır. Tasarımda dielektrik sabiti εr= 4,3 olan FR-4 malzemesi
kullanılmıştır. FSS yapısı, 2,4 GHz’de çalışan 1x4 lük bir dizi antenin önüne yerleştirilip aralarındaki
mesafe optimize edilerek dizi antenin yan kulakçık seviyesi -11,2 dB seviyesinden -18,5 dB seviyesine
indirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: FSY, Dizi Anten, Yan Kulakçık Seviyesi Azaltma.

SIDE LOBE REDUCTION OF ARRAY ANTENNA USING FREQUENCY
SELECTIVE SURFACE
Abstract
In this study, side lobe level (SLL) reduction method is proposed for the array antenna. The proposed
method is based on using the band-pass frequency selective surface (FSS) structure. The method mainly
takes into account the resonance frequency of the FSS structure, the electrical properties of the dielectric
material and the reflection characteristics of the structure. The FSS unit cell is composed of
complementary square ring element. The proposed FSS layer has 31,98x31,98 mm2 dimensions that is
composed of 4x10 unit cells. The FR-4 material with a dielectric constant (εr)= 4.3 was used. The side
lob level has been reduced from -11.2 dB to -18,5 dB by using proposed FSS structure in front of an 1x4
array antenna working at 2,4 GHz. this side lobe reduction is achieved by optimizing the distance
between the array antenna and FSS structure.
Keywords: FSS, Array Antenna, SLL Reduction.

1. GİRİŞ
Yan kulaklar ikincil kulakların en büyükleridir. İkincil kulaklar genellikle istenmeyen yönlerdeki
ışımayı temsil ederler ve minimize edilmeleri gerekir. İkincil kulakların seviyesi genellikle ilgilenilen
ikincil kulakçığın güç yoğunluğunun ana huzmeninkine oranı olarak ifade edilir. Bu oran sıklıkla yan
kulakçık oranı veya yan kulakçık seviyesi olarak da tanımlanır (Balanis, 2013).
Literatürde yer alan birçok araştırmada, Genetik Algoritma (GA) kullanıldığı görülmektedir. GA ile
yapılan bu çalışmalarda; dizi anten elemanları arasında farklı ebatlarda boşluklar bırakılarak, dizi
antenin yan kulakçık seviyesinin azaltıldığı yer almaktadır (Hussein ve ark., 2016). Sayidmarie ve
Aboud gene GA ile dizi elemanları arasındaki boşlukları değiştirerek doğrusal anten dizisinin SLL
azaltılmasına yönelik çalışmada bulundular (Sayidmarie ve Aboud, 2008). Ne yazık ki, bu algoritma az
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sayıda elemanlı anten dizileri için sınırlıdır. Dizi antendeki eleman sayısı arttıkça, anten elemanlarının
farklı aralıklarla yerleşimini kısıtlamaya başlayacaktır.
Literatürde SLL azaltmak için GA tekniğinin yanında, üst tabaka kullanıldığı da görülmektedir. Yu ve
ark. 2x2’lik 35 GHz’ de çalışan bir dizi anten üzerinde kullanılan dieletrik tabakasının dielektrik
parametrelerini optimize ederek yan kulakçık seviyesi azaltma tekniği önermişlerdir (Yu ve ark., 2018).
Bunun yanında; farklı iletim geçirgenliğine sahip, fakat aynı iletim fazına sahip FSY birim hücreleri
kullanmak (Wang ve ark.) ve bir üst tabaka olarak benimsenen parazitik yama dizisi (Vaidya ve ark.),
SLL azaltmada önerilen yöntemlerdendir.
Geometrisi nedeniyle, antenin elektriksel uzunluğu gerçek fiziksel boyutundan çok daha büyüktür ve bu
nedenle üzerinde yayılan yüzey dalgalarında ek faz gecikmeleri oluşur. Bu oluşum ile enerjiyi depolar
ve yeniden yayarlar. Bu nedenle FSY, metamalzemeler gibi yapılar antenin yönlülüğünü arttırmak için
kullanılabilirler (Saravanan ve ark., 2018).
Sunulan bu çalışmada ise dizi antenlerde yan kulakçık seviyesi azaltılması için FSY kullanarak yenilikçi
bir yol bulmaya çalışmaktadır. Önerilen yöntem temel olarak FSY yapısının rezonans frekansını,
kullanılan dielektrik malzemenin elektriksel özelliklerini ve yapının yansıma özelliklerini dikkate
almaktadır. Kullanılan FSY birim hücresi kare halka açıklık yapısından oluşmaktadır. FSY, rezonans
frekansı 2.4 GHz olan bir bant geçiren filtre olarak çalışmaktadır. FSY yapısı, 2,4 GHz’de çalışan 1x4
lük bir dizi antenin önüne yerleştirilmiştir. FSY tabakası, 31,98x31,98 mm2 ’lik yüzey oluşturacak
şekilde, 4x10 şeklinde birim hücrelerden oluşmaktadır. Tasarımda dielektrik sabiti εr= 4,3 olan FR-4
malzemesi kullanılmıştır. 1x4 lük dizi antenin önüne yerleştirilen FSY tabakası ile anten arasındaki
mesafe optimize edilerek dizi antenin yan kulakçık seviyesi -11,2 dB seviyesinden -18,5 dB seviyesine
indirilmiştir. Böylelikle yan kulakçık seviyesinde 7,3 dB’ lik bir azalma sağlanmıştır.
2. MATERYAL VE METOD
2.1. Anten Tasarımı
Tasarımda öncelikle ışımanın yapılacağı malzeme seçimi yapılmıştır. Düşük maliyeti ve piyasada kolay
bulunabilmesinden dolayı FR4 dielektrik malzeme tercih edildi. Malzemenin bağıl dielektrik sabiti εr=
4,3 ve kalınlığı h=1,65 mm olarak alınmıştır. Antenin geometrik yapısı ve boyutları Şekil.1 de
gösterilmektedir. Dizi anten 2.4 GHz çalışma frekansında tasarlandı.

Şekil 5. 1x4 Dizi anten geometrisi
Şekil 1 de gösterilen 1x4 lük dizi anten CST Microwave Studio programı kullanılarak analizi yapılmıştır.
Analiz yapılırken, antenin empedans uyumu sağlamak amacıyla 50 Ω uyumlu koaksiyel ile yapılmıştır.
Antenin analizi sonucunda elde edilen S11 (Şekil 2) ve uzak alan örüntüleri (Şekil 3) aşağıda
verilmektedir.
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Şekil 6. Dizi antenin S11 parametresi

Şekil 7. Dizi antenin uzak alan örüntüsü
2.2. Birim Hücre Tasarımı
Frekans seçici yüzeyin birim hücresi, dielektrik malzemeden ve iletken tabaka üzerine kare şeklindeki
yarıktan oluşmaktadır. Birim hücrenin şekli ve tasarım parametreleri Şekil 4. (a)’ da gösterilmektedir.
Bu parametreler; W= 31,982, L=31,982, l= 23,99 ve t=1 mm dir. Tabaka olarak dielektrik katsayısı r
=4,3 ve kalınlığı h=1,65 mm olan FR-4 malzemesi kullanılmıştır. Tasarım CST Microwave Studio
programı kullanılarak yapılmıştır. Birim hücrenin analizi x ve y düzleminde “unit cell”, z düzleminde
“open add space” sınır koşulları kullanılarak yapılmıştır. Böylelikle x ve y düzleminde FSY tabakanın
sonsuz gibi davranması sağlanmıştır. Neticede elde edilen S - parametresi Şekil 5’ te gösterilmektedir.
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Şekil 8. (a) FSY birim hücre geometrisi, (b) FSY tam yapı

Şekil 9. Birim hücrenin S parametresi sonuçları
Frekans seçici yüzeyin tam yapı görünümü Şekil 4 (b)’ de gösterilmektedir. Yapı 4x10 birim hücreden
oluşmaktadır. Sonlu uzunluktaki bu FSY tabakası anten önüne yerleştirilecektir. Dolayısı ile CST
Microwave Studio programında sonlu uzunluktaki FSY tabakasının da analizi yapılmıştır. Bunun için
programda x ve y düzlemleri “open”, z düzlemi “open add space” sınır koşulu ile tanımlanmıştır. Elde
edilen tam yapının S – parametresi sonuçları Şekil 6’ te gösterilmektedir.

443

Şekil 10. FSY tam yapının S – parametresi sonuçları
FSY ve antenin düzgün bir şekilde konumlandırılması yan kulakçık seviyesi ve antenin çalışma
parametreleri için önemli bir etkendir. Antenin yama ve FSY’ nin iletken tarafı birbirlerine bakacak
şekilde yerleştirilmiştir. FSY, antenin x düzleminin pozitif ve negatif taraflarından 2,46 mm aralık
olacak şekilde yerleştirip, antenin y düzleminin pozitif tarafına denk gelecek ve z düzleminde aralarında
d=5 mm olacak şekilde yerleştirilmektedir (Şekil 7). Ayrıca “d” değişiminin anten çalışması üzerindeki
etkilerinin araştırılması amacıyla S11, ana huzme, SLL seviyesi gibi parametrelerin grafikleri elde
edilmiştir (Şekil 8, 9, 10). Görüldüğü üzere d mesafesindeki 6,4 mm’de en iyi SLL seviyesine ulaşmıştır.
Bundan sonraki artışta yan kulakçık seviyesinde bir azalma yapamamıştır (Şekil 10).
Neticede optimize edilen “d” mesafesi ile anten ve FSY tabakalı anten yapılarının ışıma örüntüleri
karşılaştırılmıştır (Şekil 11). Görüldüğü üzere üst tabaka olarak yerleştirilen FSY, antenin yan kulakçık
seviyesi -11,2 dB’ den -18,5 dB’ seviyesine düşürmüştür.

Şekil 11. Anten sisteminin konumlandırılması
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Şekil 12. “d” mesafesine bağlı 2,4 GHz de S11 parametresinin değişimi

Şekil 13. “d” mesafesine bağlı 2,4 GHz de uzak alan örüntüsünde ana huzme değerinin değişimi

445

Şekil 14. “d” mesafesine bağlı 2,4 GHz de yan kulakçık seviyesindeki değişimi

Şekil 15. Sade dizi anten ile FSY yerleştirilip “d” mesafesi optimize edildikten sonraki anten
sisteminin uzak alan örüntüleri
3. SONUÇ
Bu çalışmada kullanılan dizi anten 2,4 GHz’de çalışmaktadır. Dizi antenin yan kulakçık seviyesi -11,2
dB ve ana hüzme değeri 11,6 dBi’ dır. FSY’ nin konumlandırılması ve aradaki “d” mesafesinin optimize
edilmesi ile yan kulakçık seviyesinde 7,3 dB’ lik azalmaya sebep olmuştur. Aynı zamanda yarım güç
huzme genişliğinde (HPBW) 3º lik bir artış gözlenmiştir. Ana kulakçık değerinde 0,3 dBi’lık ihmal
edilebilir bir azalma görülmüştür.
4. TARTIŞMA
Simülasyon sonuçları yan kulakçık seviyesi düşürmede FSY gibi metamalzemelerin etkili bir yöntem
olduğunu göstermektedir. Şekil 10’da, “d” mesafesinin yan kulakçık seviyesine olan etkisini
kanıtlamıştır.
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ÖZET
İş sağlığı ve güvenliği kapsamında iş hijyeni ölçümleri; çalışanların sağlığının korunması ve takibi
açısından en önemli faktörlerden biridir. Bu bağlamda iş yeri ortamında fiziksel, kimyasal ve biyolojik
etmenlerin ölçümü ve analizi gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada; aynı çalışanlar üzerinde TS EN ISO
9612 ve TS 2607 ISO 1999 metotları ile elde edilen günlük gürültü ölçümleri maruziyet sonuçları
karşılaştırılmıştır. Çalışma, gemi imalatı ve bakım onarımı yapan bir tersanede, gürültünün yoğun
olduğu bölümlerde çalışan 11 kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir. TS EN ISO 9612 standardında, maruz
kalınan kararsız gürültü ölçümü, tam gün stratejisi ile en az 3 gün ölçüm alınırken, TS 2607 ISO 1999
standardı ile ise kararsız gürültüde 1 tam gün ölçüm alınabilir. Yapılan ölçüm ve hesaplamaların
sonucunda 5 kişiden alınan gürültü numunelerinin, bir standarda göre en yüksek maruziyet eylem değeri
olan 85 dB’in altında, diğer standarda göre ise 85 dB’in üstünde olduğu görülmektedir.
Çalışmanın sonuçları, aynı kişilerden alınan gürültü ölçüm değerlerinin, iki metoda göre farklı sonuçlar
verebileceğini göstermektedir. Gürültü maruziyeti ölçümlerimde ölçüm öncesi iş analizinin iyi
yapılarak, özellikle kararsız gürültülerde TS EN ISO 9612 standardı ile en az 3 gün ölçüm alınmasının
daha doğru sonuçlar vereceği göz ardı edilmemelidir.
Anahtar kelimeler: Gürültü maruziyeti, İş hijyeni, Metod

ABSTRACT
Occupational health and safety measures; is one of the most important factors for the protection and
follow-up of employees’ health. In this context, physical, chemical and biological factors are measured
and analyzed in the workplace environment. In this study; the noise measurements taken on the same
employees and the daily noise exposure results obtained by the TS EN ISO 9612 and TS 2607 ISO 1999
methods were compared. The study was carried out on 11 people, who work in shipyard in shipbuilding,
and maintenance which sections the noise is dense. The measurement of unstable noise 1 full day
measurement can be performed with TS 2607 ISO 1999 standard while the measurement is performed
at least 3 days with TS EN ISO 9612 standard full-day strategy. As a result of measurements and
calculations, according to a standard noise samples taken from 5 people were found to be less than 85
dB ,which is the highest exposure action value , and it is also above 85 dB for the other standard.
The results of the study show that the noise measurement values obtained from the same individuals
may give different results according to two methods. In the measurement of noise exposure, it should
not be overlooked that the pre-measurement job analysis should be performed well and the measurement
of at least 3 days according to TS EN ISO 9612 standard will give more accurate results.
Keywords: Noise exposure, Work hygiene, Method
1. GİRİŞ
İş sağlığı ve güvenliği kapsamında, çalışanları olumsuz iş ortamından korumak, sağlığını ve yaşamını
tehdit edebilecek unsurları belirlemek, tedbir almak ve ortadan kaldırmak amacıyla iş yerlerinde iş
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hijyeni ölçümleri yapılır. İş hijyeni ölçümleri; iş yerinde bulunan, çalışanların sağlığını tehdit edebilecek
fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ergonomik etkenlerin belirlenmesi amacıyla yapılan ölçüm ve analizleri
kapsar. Fiziksel etken olarak; gürültü, aydınlatma, termal konfor, elektromanyetik alan, titreşim
ölçümleri yapılır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İSGÜM Araştırma ve Geliştirme Enstitü
Müdürlüğü’nün kabul ettiği iş hijyeni metotları arasında ortam gürültü ölçümü ve kişisel gürültü
maruziyet ölçümü bulunur. Ortam gürültü ölçümleri TS ISO 1996-2, TS EN ISO 11201, TS EN ISO
11202, TS EN ISO 11204 standartları ile ölçülür.(URL-4, 2019). Ortam gürültü ölçümü iş hijyeni
ölçümü kapsamına alınmış olmasına rağmen iş sağlığı ve güvenliğini sağlamada asıl amaç kişisel
maruziyeti belirlemektir. Hâlihazırda çalışanların, gürültü ile ilgili risklerden korunmalarına dair
yönetmeliğe göre değerlendirme yapılabilmesi için kişisel gürültü maruziyeti sonucuna ulaşmamız
gerekir. Aksi takdirde elde edilen ortam gürültü ölçüm sonucu, yönetmelikte belirlenen maruziyet sınır
değerleri ile kıyaslanamaz. Bunun sonucunda da çalışanların işitme kaybına uğrama riski belirlenemez
veya alınması gereken önlemler alınamaz. Bu kapsamda yapılan gürültü ölçümlerinin kişisel maruziyet
ölçümü olması çalışanların sağlığını koruyabilmek, kaynağında önlem alabilmek, ileride yaşanabilecek
mesleki işitme kaybı durumunda çalışanın haklarını koruyabilmek amacıyla daha uygun olacaktır.
ABD Çalışma Bakanlığı Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi olan OSHA’ya göre ;
✓ Gürültü ve titreşim, insan vücudunu etkileyen havanın (veya diğer ortamların) basıncındaki
dalgalanmalardır.
✓ İnsan kulağı tarafından tespit edilen titreşimler ses olarak sınıflandırılır. İstenmeyen sesi
belirtmek için 'gürültü' terimi kullanılır. Gürültü ve titreşim, yüksek seviyelerde ortaya
çıktıklarında veya uzun süre devam ederse çalışanlara zarar verebilir (URL-1, 2019).
Kişisel gürültü maruziyeti ölçümü; çalışanın maruz kaldığı günlük gürültü düzeyini belirlemek amacıyla
iki farklı metot ile yapılabilir. Bunlardan bir tanesi TS 2607 ISO 1999, diğeri TS EN ISO 9612’dir.
Ölçümde Eşdeğer Sürekli A ağırlıklı ses basınç seviyesi LAeq değeri ölçebilen IEC 61672-1:2002 ‘e
uygun Tip-1 veya Tip-2 sınıfında uluslararası izlenebilirliğe sahip ses seviye ölçer veya IEC 61252’ye
uygun Tip-1 veya Tip-2 sınıfında uluslararası izlenebilirliğe sahip dozimetre kullanılabilir. Bunların
yanı sıra IEC 60942:2003’e uygun, cihaz ile uyumlu, uluslararası izlenebilirliğe sahip Tip 1 doğrulama
cihazı kullanılır. Kullanılan ses seviye ölçerlerin ve dozimetrelerin 2 yılda bir, doğrulama cihazlarının
yılda bir akredite bir kuruluşta kalibrasyonu yaptırılmalıdır (TSE, 2009)
2. MATERYAL VE METOT
Bu çalışma gemi inşaa, bakım ve onarımının yapıldığı bir tersanede, 11 çalışan üzerinde yapılmıştır.
Çalışmada kişisel gürültü maruziyetleri, TS 2607 ISO 1999 ve TS EN ISO 9612 standartları kullanılarak
ölçülmüştür. 2.1 ve 2.2 bölümlerinde detaylı olarak açıklanacak olan TS EN ISO 9612 ve TS 2607 ISO
1999 standartları Türk Standartları Enstitüsünden (TSE) kurum aracılığı ile temin edilmiştir.
2.1. TS EN ISO 9612 standardı (Akustik-Mesleki Gürültü Maruziyetinin BelirlenmesiMühendislik Metodu )
TS EN ISO 9612 adıyla kabul edilen Akustik Çalışma Ortamında Maruz Kalınan Gürültünün Ölçülmesi
ve Değerlendirilmesi standardı; 2009 yılında Avrupa standardı olarak, Avrupa Standardizasyon
Komitesi (CEN) tarafından onaylanmış ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından ilgili Avrupa standardı
esas alınarak, Türk Standardı olarak kabul edilmiştir. Bu standardın amacı, işyerinde gürültünün düzgün
bir şekilde ölçülmesi, analizi ve değerlendirilmesi, çalışanların maruz kaldığı gürültünün sağlık, refah,
güvenlik ve çalışma verimliliği üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendirmektir. TS EN ISO 9612
standardı, kişisel gürültü maruziyeti ölçme konusunda bizlere açıkça yol gösteren bir standarttır.
Standart kapsamında 3 farklı strateji vardır. Standardı doğru uygulayabilmek amacıyla öncelikle iş
analizi yapılmalıdır. İş; üretim, süreç, organizasyon, çalışanlar ve faaliyetler üzerinde durularak analiz
edilir. Çalışanların görevleri, çalışma saatleri detaylandırılır. Ölçümler için nominal gün belirlenmelidir.
Nominal gün, ölçme gününün işin içerdiği tüm önemli gürültü faaliyetlerini içermelidir. Ölçmeler; görev
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tabanlı, iş tabanlı ya da tam gün ölçüm stratejilerinden biri kullanılarak yapılır. Bu stratejiler ölçümün
amacı, yapılan işin çeşitliliği, gürültünün karakteri ve sürelerine göre değişiklik gösterir (TSE, 2009)
2.1.1. Görev Tabanlı Ölçüm
Çalışanın yaptığı iş ve iş süreleri sabit ise, her bir işte maruz kalınan gürültü seviyesi aynı değerlerde
bulunuyorsa bu ölçüm stratejisi kullanılabilir. Ölçümü yapacak kişi, çalışan, çalışanın amiri ile
görüşerek veya kişinin gözlemlenmesi ile bu kararı verebilir.
Ölçüme başlamadan önce her standart ve her strateji için geçerli olan alan kalibrasyonu yapılır. Bu işlem
saha kalibratörü ile gerçekleştirilir. Buradaki amaç, cihazın doğru ölçüm aldığından emin olmaktır. Saha
kalibratörü, ses seviye ölçer veya gürültü dozimetresine takılır. Kalibratörün üzerinde bulunan
doğrulama seviyelerinden seçim yapılarak dozimetre veya ses seviye ölçer cihazlarının doğrulaması
yapılır (Bu genellikle 94 dB veya 114 dB’dir). Örneğin kalibratörden 94 dB ses basınç seviyesi gelirken,
cihazımız bunu 93,4 dB olarak okuyabilir. Burada olması gereken, cihazın bunu 94 dB olarak
doğrulamasını sağlamaktır. Cihaz bu ayarlamayı yapar ve böylelikle gelen ses seviyesini 94 dB olarak
okur ve buna göre ölçüm alır. Bu alan kalibrasyonundan sonra anlık değer ölçülür ve kaydedilir. Ölçüm
tamamlandıktan sonra da yine kalibratörden anlık değer okunarak ölçüm öncesi ve sonrası değerler
karşılaştırılır. Bu değerler arasında 0,5 dB’lik bir fark varsa yapılan o ölçüm iptal edilir. Dozimetre ile
yapılan ölçmelerde; mikrofon, gürültüye en çok maruz kalan kulağın iç kulak kanalının girişinden en
az 0,1 metre uzunluğunda, omuz başına takılır ve omzun yaklaşık olarak 0.04 metre yukarısında
bulunmalıdır. Ses seviye ölçer ile yapılan ölçmelerde ise mikrofon, çalışanın gürültüye en çok maruz
kalan kulak tarafında ve dış kulak kanalının girişinden 0,1 ve 0,4 metre arasında bir mesafede bulunur
ya da tutulur.
Görev tabanlı ölçümlerde; her bir ölçüm süresi, görev için ortalama eşdeğer sürekli ses basıncı seviyesini
temsil etmesi adına, yeteri kadar uzun olmalıdır. Bir görev süresi 5 dakikadan kısa ise, ölçümün süresi
ile görevin süresi aynı olmalıdır. Uzun görevler için her ölçümün süresi, en az 5 dakika olmalıdır. Her
görev için en az üç ölçüm yapılmalıdır. Gürültü seviyesindeki gerçek değişimleri karşılamak adına görev
süresinde farklı zamanlarda ölçümler ya da bir grup içerisinde farklı çalışanlardan ölçümler alınması
önerilir.
Eğer bir görevin üç ölçümü sonucu arasında 3dB ya da daha fazla fark varsa;
a) Yapılmış olan ölçüme üç ya da daha fazla ölçüm eklenir
b) Görevi daha fazla görevlere bölünür
c) Her ölçüm daha uzun sürelerle ölçülür
Ölçümler tamamlandıktan sonra cihazdan okunan Eş değer sürekli A-ağırlıklı ses basınç seviyesi olan
LAeq,T değerleri alınır. Eğer birden fazla görev varsa standartta verilen formüller ile her görevin
LAeq,T değerine katkısı hesaplanır ve bu değerlerden günlük A ağırlıklı gürültü maruziyet seviyesi olan
LEX,8h değeri aşağıdaki bağıntıdan hesaplanır.
LEX,8 h = LAeq,Te+10lg(Te / T0 )

(1)

Te : Çalışma gününde etkin olarak maruz kalınan periyot,
T0 : Referans maruz kalma periyodu (=8 saat) (TSE, 2009)

2.1.2. İş Tabanlı Ölçüm;
Çalışanların yaptığı iş, belirli alt görevlere bölünemiyorsa, homojen bir çalışma grubu mevcutsa (aynı
işi aynı ortamda yapan, aynı gürültüye maruz kalan çalışan grubu) bu ölçüm stratejisi uygulanabilir.
Çalışanlardan oluşturulan homojen grupta kaç kişi olduğu bu stratejide önemlidir. Çünkü uygulanacak
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olan ölçümde, kişi sayısına göre ölçüm süresi belirlenir. Ölçüm numuneleri işi temsil edecek zamanlarda
(iş başı, iş ortası ve iş sonunu kapsayacak şekilde) rastgele alınabilir. Artan numune sayısı belirsizliği
azaltır ve ölçüm doğruluğunu arttırır. Ölçüm süresine Tablo 1’de verilen formüller kullanılarak karar
verilir.
Tablo 1. İş tabanlı stratejisi için ölçüm süreleri
Maruz kalınan homojen gruptaki işçi sayısı
nG
nG≤ 5
5 <nG≤ 15
15 <nG≤ 40
nG>40

Maruz kalınan homojen gruba
minimum toplam ölçüm süresi
5saat
5saat + (nG – 5) x 0,5 saat
10saat + (nG – 15) x 0,25 saat
17saat
Veya gruba paylaştırılması

dağıtılmış

Ölçümler için ölçme zamanı dikkate alınarak homojen maruziyet grubundan kişiler belirlenir ve işin
başlangıcı ile bitişini kapsayacak şekilde gürültü numuneleri elde edilir. Cihazdan eş değer sürekli Aağırlıklı ses basınç seviyesi olan LAeq, T değerleri alınır ve günlük A ağırlıklı gürültü maruziyet seviyesi
olan LEX,8h değerleri hesaplanır. Burada dikkat edilmesi gereken bir konu numune almadan kaynaklanan
ölçüm belirsizliğidir (C1U1). Bu belirsizlik değeri 3,5 dB’ den büyük ise homojen maruziyet grubunda
değişiklik yapılmalı veya ölçüm numune sayısı arttırılmalıdır (TSE, 2009).
2.1.3. Tam gün ölçümleri;
Çalışanın yaptığı iş tanımlanamıyor ve süresi belirlenemiyorsa, maruz kalınan gürültü kararsız ise tam
gün stratejisi kullanımı uygundur. Tam gün ölçümlerinde, tüm gün boyunca çalışanın maruz kaldığı
gürültü ve sessiz periyotlar ölçüme katılır. Pratik nedenlerden dolayı tüm gün ölçüm alınamıyorsa,
çalışanın maruz kaldığı gürültüyü kapsayacak zamanlarda ölçmeye dikkat edilir. Bu stratejide 3 tüm gün
ölçüm alınır. Alınan bu 3 LAeq, T değerleri arasındaki farklılık 3 dB’den az ise, 3 ölçümün enerji
ortalamasını gösteren nominal bir gün boyunca eşdeğer sürekli A ağırlıklı ses basıncı seviyesi LEX,8h
değerleri hesaplanır. Eğer LEX,8h değerleri arasında 3 dB’den fazla fark varsa ölçüme 2 tüm gün daha
eklenir ve bütün ölçümlerin enerji ortalamasını gösteren nominal bir gün boyunca, eşdeğer sürekli A
ağırlıklı ses basıncı seviyesi LEX,8h değerleri hesaplanır (TSE, 2009).
2.2. TS 2607 ISO 1999 standardı (Akustik – İş Yerinde Maruz Kalınan Gürültünün Tayini ve Bu
Gürültünün Sebep Olduğu İşitme Kaybının Tahmini )
ISO tarafından kabul edilen ISO 1999 (1990) standardı esas alınarak, TSE Mühendislik Hizmetleri
Hazırlık Grubu’nca TS 2607 (1977) standardının revizyonu olarak hazırlanmış ve TSE Teknik
Kurulu’nun 12 Nisan 2005 tarihli Teknik Kurul toplantısında Türk Standardı olarak kabul edilerek
yayımına karar verilmiştir (TSE, 2005).
TS 2607 ISO 1999 standardına göre; gürültünün kararlı veya kararsızlık durumu değerlendirilerek
ölçüm şekli belirlenebilir. Ses basınç seviyelerinin toplam aralığı, süre-ölçme özelliği S (yavaş) ile
birlikte 5 dB aralığında yer alıyorsa gürültünün hemen hemen kararlı olduğu var sayılır. Bu durumda
ses seviye ölçer veya dozimetreler ile yine alan kalibrasyonunu yaparak kısa süreli ölçümler yapılabilir.
Gürültü kararlı ancak, net olarak ayırt edilebilen seviyelerden oluşmuşsa, farklı seviye aralıklarına
karşılık gelen sürelerle birlikte ayrı ayrı seviyeler ölçülmelidir. Burada standart belirli bir süre
vermemiştir. Bu sebeple İSGÜM’ün tavsiyesi olan 15 dk. Ölçüm yapılabilir. Gürültünün kararlı
olmaması durumunda ise tüm gün ölçümler alınabilir. Yapılan ölçümler sonrasında elde edilen LAeq,T
değerlerinden günlük A ağırlıklı gürültü maruziyet seviyesi olan LEX,8h değeri hesaplanır (TSE, 2005)
3. BULGULAR
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Ölçüm yapılan yerlerde, çalışanların gürültüye maruz kaldıkları süreler yapılacak olan hesaplamalar için
önemlidir. Yapılacak olan iş analizinde bu bilgilerin temin edilmesi gereklidir. Maruziyet süresi,
çalışanın istirahat süresi dışındaki zamanları kapsar. Yapılan çalışmada ölçüm alınan bölümler ve bu
bölümlerdeki maruziyet süreleri Tablo 2’ de gösterilmiştir.
Tablo 2. Ölçüm yapılan bölümler ve maruziyet süreleri ile ilgili bilgiler
SIRA

ÖLÇÜM YAPILAN BÖLÜM

MARUZİYET SÜRESİ

1

Ağaç işleri/ marangoz

7

2

Gaz Üretim Dolum

7

3

Pantograf

8

4

Saha Keşif

8

5

Camcı

7

6

Gemi Keşif

8

7

Progres

8

8

Tesviye

8

9

Teknik Kontrol

8

10

Tesviye, Kaynak

8

11

Elektrikçi

8

Ölçüm yapılan bölümlerde gürültü kararsız olduğundan dolayı TS EN ISO 9612 standardına göre en az
3 gün ölçüm yapılmış olup standart gereği bazı noktalardaki ölçümler 5 güne uzatılmıştır. Ölçümler
olabildiğince iş saatleri başlangıcından iş sonuna kadar alınmıştır. Alınan gürültü numunelerinden
günlük A ağırlıklı gürültü maruziyet seviyesi olan LEX,8h değerleri hesaplanmış ve Tablo 3’te bu sonuçlar
verilmiştir.
Tablo 3. Günlük LEX,8h değerleri
Sıra

1. Gün

2. Gün

3.Gün

4. Gün

5. Gün

1

89,4 dB

84,6 dB

88,2 dB

89,5 dB

88,2 dB

2

81,9 dB

87,2 dB

86,9 dB

85,5 dB

81,4 dB

3

97,2 dB

97,4 dB

94,5 dB

4

80,1 dB

79,8 dB

82,7 dB

5

89,8 dB

83,2 dB

86 dB

90,7 dB

87,6 dB

6

80,5 dB

80,1 dB

78,7 dB

7

91,4 dB

91,9 dB

94,4 dB

8

89,3 dB

86,8 dB

91,7 dB

95,9 dB

84,4 dB

9

75,3 dB

78,3 dB

76,4 dB

10

94,4 dB

92,2 dB

90,5 dB

91,7 dB

92,3 dB

11

90,1 dB

83,5 dB

91,6 dB

84,5 dB

83,9 dB

Elde edilen değerler, TS EN ISO 9612 standardına göre yapılan hesaplama ile LEX,8h değerleri
belirlenmiştir. TS 2607 ISO 1999 standardı sonucu olarak ise TS EN ISO 9612 standardına göre elde
edilen sonuca en uzak değer olan 1 günlük LEX,8h değeri alınmıştır. Elde edilen nihai günlük gürültü
maruziyeti değerleri Tablo 4’ te verilmiştir.

452

Tablo 4. Her iki standarda göre elde edilen günlük gürültü maruziyeti sonuçları
SIRA

ÖLÇÜM YAPILAN BÖLÜM

TS EN ISO 9612

TS 2607 ISO 1999

1

Ağaç işleri/ marangoz

87,7 dB

84,6 dB

2

Gaz Üretim Dolum

84,6 dB

87,2 dB

3

Pantograf

96,6 dB

94,5 dB

4

Saha Keşif

81,1 dB

79,8 dB

5

Camcı

87,6 dB

83,2 dB

6

Gemi Keşif

79,8 dB

78,7 dB

7

Progres

92,8 dB

94,4 dB

8

Tesviye

91,4 dB

84,4 dB

9

Teknik Kontrol

76,8 dB

78,3 dB

10

Tesviye, Kaynak

92,4 dB

90,5 dB

11

Elektrikçi

88,1 dB

84,5 dB

4. SONUÇ ve TARTIŞMA
Bu çalışma gemi inşaa, bakım ve onarımı yapan bir tersanede 11 çalışan üzerinden TS EN ISO 9612 ve
TS 2607 ISO 1999 standartlarına göre alınan gürültü numunelerinin hesaplanmasını, değerlendirilmesini
ve karşılaştırılmasını içermektedir.
Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik’ te belirtilen maruziyet
değerleri ;
•
•
•

En düşük maruziyet eylem değerleri: (LEX, 8saat) = 80 dB(A) veya (Ptepe) = 112 Pa [135
dB(C) re. 20 µPa] (20 µPa referans alındığında 135 dB (C) olarak hesaplanan değer).
En yüksek maruziyet eylem değerleri: (LEX, 8saat) = 85 dB(A) veya (Ptepe) = 140 Pa [137
dB(C) re. 20 µPa].
Maruziyet sınır değerleri: (LEX, 8saat) = 87 dB(A) veya (Ptepe) = 200 Pa [140 dB(C) re. 20
µPa] (RG. 2013)

Kişisel gürültü maruziyet değeri, yönetmelikte belirtilen en düşük maruziyet eylem değeri olan 80 dB
üzerinde ise işveren, çalışanın yanında kullanıma hazır bir şekilde kulak koruyucu bulundurmak
zorundadır. Kişisel gürültü maruziyet değeri en yüksek maruziyet eylem değeri olan 85 dB’i aştığı
durumlarda işveren, kulak koruyucu donanımların çalışanlar tarafından kullanılmasını sağlar ve denetler
(RG 2013).
Şekil 1 çalışma sonucunda elde edilen 11 çalışanın kişisel gürültü maruziyet sonuçlarını her iki yöntem
için karşılaştırmaktadır. Şekil 1 ayrıca 5 noktadaki sonuçların yönetmeliğin belirlediği en yüksek
maruziyet eylem değeri olan 85 dB’e göre değişkenliğini göstermektedir. 1, 5, 8 ve 11 numaralı
ölçümlerde, TS EN ISO 9612 metoduna göre yapılan hesaplamaların sonuçları en yüksek maruziyet
eylem değeri olan 85 dB’in üzerinde iken TS 2607 ISO 1999 standardına göre yapılan hesaplamaya göre
sonuç limit değerin altındadır. 2 numaralı ölçümde ise TS 2607 ISO 1999 standardına göre yapılan
hesaplamada, sonuç maruziyet eylem değeri olan 85 dB’in üzerinde, TS EN ISO 9612 metoduna göre
yapılan hesaplamaların sonucu limit değerin altında kalmaktadır.

453

100
96,6
94,5

95

94,4
92,8

92,4

91,4

dB

90
85

87,7

90,5
88,1

87,6

87,2

84,6 84,6

84,5

84,4
83,2
81,1
79,8

80

Ts En Iso 9612
Ts 2607 Iso 1999

79,8
78,7

78,3
76,8
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8
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10
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Bölümler

Şekil 1. İki standarttan elde edilen günlük gürültü maruziyeti değerleri
Kişisel gürültü maruziyeti, çalışanın kulak sağlığını koruyabilmek, işverenin gerekli önlemleri almasını
sağlamak, ileride ortaya çıkabilecek mesleki bir hastalıkta hem işçiyi hem işvereni korumak amacıyla
yapılan ölçümlerdir. Bu sebeple kişisel gürültü maruziyet ölçümü yapılırken özellikle gürültünün
kararlı-kararsız olduğu durumları tespit edebilmek için iyi bir iş analizi yapılması gereklidir. Tespit için
gerekli ölçüm standartta belirlendiği gibi alınmalı ve doğruluğundan emin olunmalıdır. Özellikle
kararsız gürültü ölçümlerinde, standart seçimi önemlidir. İşveren maddi kaygılardan dolayı uzun süreli
ölçüm istememektedir. Ölçüm laboratuvarları ise zaman kaybı ve personel eksikliğinden dolayı daha
kısa süreli ölçümlere yönelmektedir. Çalışma, bu gibi durumların yarattığı zafiyetlerin ölçümlerde farklı
sonuçlar çıkardığını ortaya koymuştur. İşveren ve ölçüm personelleri, mesleki hastalıkların önemi
hakkında eğitilmeli, yapılan bu ölçüm sonuçları doğrultusunda çalışanların sağlığını ve yaşam
kalitelerini ne derecede etkilediklerinin farkında olmalıdırlar.
KAYNAKLAR
RG. (2013). Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik. TC. Resmi
Gazete, 28721.
TSE (2009). TS EN ISO 9612 Akustik Çalışma Ortamında Maruz Kalınan Gürültünün Ölçülmesi Ve
Değerlendirilmesi İçin Prensipler, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.
TSE (2005). TS 2607 ISO 1999, Akustik – İş Yerinde Maruz Kalınan Gürültünün Tayini Ve Bu
Gürültünün Sebep Olduğu İşitme Kaybının Tahmini, Türk Sandartları Enstitüsü, Ankara.
URL-1 OSHA (2019). ABD Çalışma Bakanlığı Mesleki ve Güvenlik ve Sağlık İdaresi Mayıs 2019
tarihinde https://www.osha.gov/SLTC/noisehearingconservation/ sitesinden alındı.
URL-2 AÇSHB- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. (2019). İş Sağlığı ve Güvenliği
Araştırma
ve
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Enstitüsü
Başkanlığı,
Mayıs
2019
tarihinde
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Özet
Ağır sanayi ile iç içe olan gemi inşaatı sektörü; vinçlerle ağır parçaların taşınması, kaynak, kesim ve
taşlama işleri, elektrik çalışmaları, boya işleri ve yüksekte çalışmaların yapıldığı, İş Sağlığı ve
Güvenliğine ilişkin İşyeri ve Tehlike Sınıfları Tebliğine göre çok tehlikeli sınıfta yer alan bir sektördür.
Halk sağlığı ve iş sağlığı konularında yapılan araştırmalarda gürültüye maruziyetin işitme kaybı
sorunlarına yol açtığı ortaya konulmuştur. Gemi inşaatı sektöründe çalışanlar da gürültü maruziyetiyle
karşı karşıya kalmaktadır. Çalışmada gemi inşaatı sektöründeki gürültü maruziyetini değerlendirmek
üzere öncelikle, gürültü ölçüm sonuçları bilinen Kocaeli ve Yalova’daki üç tersanede, 782 çalışana ait
odyometre raporları incelenmiş, daha sonra gürültüye bağlı işitme kayıpları ile ilgili İngiltere İş Sağlığı
ve Güvenliği Enstitüsü tarafından geliştirilen bir ölçek üç farklı tersanede çalışan 93 işçiye
uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Her üç tersanede de ölçüm
yapılan alanlardaki gürültü yasal sınırın üzerinde olduğu çalışma kapsamındaki çalışanların %36’sında
işitme kaybı olduğu, odyometre raporlarına göre ise kadrolu çalışanların %21,88’inde, taşeron olarak
çalışanların ise %42’sinde gürültüye bağlı işitme kaybı söz konusu olduğu bulgulanmıştır. Bu durum
taşeron çalışanların kadrolu çalışanlara göre gürültü maruziyeti açısından daha güvensiz şartlarda
çalıştığını ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Gemi İnşaatı, Gürültü Maruziyeti, İşitme Kaybı, Taşeron Çalışan

EVALUATION OF NOISE EXPOSURE IN SHIPBUILDING SECTOR
Abstract
The shipbuilding sector which is intertwined with heavy industry; for the transportation of heavy parts
by cranes, welding, cutting and grinding works, electrical works, painting works and working at height.
It is a sector which is very dangerous according to the Communiqué on Workplace and Hazard
Classes.Research on public health and occupational health issues revealed that exposure to noise leads
to hearing loss problems. Workers in the shipbuilding sector are also exposed to noise exposure. In order
to evaluate the noise exposure in the shipbuilding sector, firstly, the audiometry reports of 782
employees were examined in three shipyards in Kocaeli and Yalova, where noise measurement results
were known, and then a scale developed by the Institute was applied to 93 workers working in three
different shipyards. The data were analyzed with SPSS program. In all three shipyards, it was found that
36% of the workers in the scope of the study whose noise levels were above the legal limit were hearing
loss; According to audiometer reports 21,88% of the permanent staff, and 42% of the subcontracted
workers had noise-related hearing loss.This reveals that subcontractor employees are working under
more insecure conditions in terms of noise exposure than permanent staff.
Keywords: Shipbuilding, Noise Exposure, Hearing Loss, Subcontractor Employee

1. GİRİŞ
Gemi inşaatı sektörü demir çelik sanayisi, lastik plastik sanayisi, elektik elektronik sanayisi gibi
sektörlerin bir araya gelmesiyle oluşmakta olan bir ağır imalat sanayi koludur. Bu sektör 29.03.2013
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tarihli ve 28602 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike
Sınıfı Tebliği’nde belirtilen 30.11.02 NACE koduyla çok tehlikeli sınıfta yer almaktadır. İncelen
istatistiklere göre tersanelerde 29.610 çalışanın istihdam edildiği ve son verilere göre 1423 çalışanın iş
kazası geçirdiği belirlenmiştir. 2007 ve 2016 yılları arasında ise Türkiye’de toplam 5753 kişi gürültüye
bağlı işime kaybı yaşadığı SGK kayıtlarına geçmiştir. Yapılan gözlem, literatür araştırmaları ve
tersanelerin hijyen ölçüm raporları incelendiğinde tersane çalışanların işin doğası gereği yüksek
gürültüye maruz kaldığı görülmüştür; ayrıca tersanelerde çalışanlarının büyük bir çoğunluğunu taşeron
işçilerin oluşturduğu gözlemlenmiştir. Bu amaçla tersanelerde kadrolu ve taşeron çalışanların gürültüye
bağlı işitme kayıpları araştırılmıştır ve karşılaştırılmıştır.

2.MATERYAL VE METOD
Yapılan literatür araştırması neticesinde çalışanların gürültü maruziyetlerinin yasal mevzuatımızda
belirtilen değerlerin yukarısında olduğu görülmüştür. Bu konu üzerinde çalışmaya karar verilmiş olup
bir çalışma planı oluşturulmuştur. Yalova ve Kocaeli’ de bulunan üç tersanede çalışmalara başlanmıştır.
Araştırmalar sonucunda Yalova ve Kocaeli bölgesinden üç tersane seçilip belirlenmiştir. Bu tersanelerde
çelik konstrüksiyon süresince toplam 105 çalışanlara İngiltere İş Sağlığı ve Güvenliğinin hazırlamış
olduğu anket uygulanmış ve elde edilen veriler IBM SPSS Statistics 21 programı ile analiz edilmiştir.
İlk aşamada verilerin homojen bir yapıda olup olmadığı diğer bir deyişle kendi içerisinde verilen
cevapların tutarlı olup olmadığı Alfa (α) Modeli kullanılarak alfa katsayısına göre sorgulanmıştır. Eğer;
0,00< α<0,40 olarak hesaplanmışsa ölçek güvenilir değildir, 0,40< α<0,60 ise ölçüm güvenirliği azdır,
0,60< α<0,80 ise ölçek güvenilirdir, 0,80< α<1,00 ise ölçek yüksek derecede güvenilirdir. Bu çalışmada
alfa değeri 0,614 çıktığından anket çalışması güvenilir aralıktadır.

3. SONUÇ
Yapılan incelemeler neticesinde aşağıdaki durumlar gözlenmiştir:
İncelenen sağlık kayıtları tersanelerde gürültü maruziyetinin ne kadar tehlikeli olduğunu açığa
vurmaktadır. Bu kayıtlara göre incelenen 782 çalışanın %41’inin odyogram raporlarında gürültüye bağlı
işitme kaybı olduğu görülmektedir. Yapılan incelemelerde taşeron firmaların odyogram raporlarında
kadrolu çalışanlara göre daha fazla işitme kaybı olduğu tespit edilmiştir. Kadrolu çalışan kişilerin
%21,88’inde gürültüye bağlı işitme kaybı olduğu görülürken taşeron çalışanlarında bu oran iki katına
çıkarak % 42 seviyelerine ulaşmaktadır. Ayrıca tersanelerde çalışanların %93 ünün taşeron işçi olması
işverenlerin kadrolu işçiden ziyade taşeron işçi çalıştırmayı tercih ettikleri görülmektedir. İngiltere İş
Sağlığı ve Güvenliği enstitüsünün anket soruları 93 çalışan üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın
sonucunda alınan cevaplar SPSS programında analiz edilmiştir ve çalışanların %36’ sında işitme kaybı
olduğu belirlenmiştir. Yapılan incelemelerde taşeron firmaların odyogram raporlarında kadrolu
çalışanlara göre daha fazla işitme kaybı olduğu tespit edilmiştir. Ölçüm yapılan noktalarda gürültü
maruziyeti tüm proseslerde en yüksek maruziyet eylem değeri 85 dB(A)’nın üzerinde çıkmıştır.
Özellikle taş motoru kullanan çalışanların çok fazla gürültüye maruz kaldığı tespit edilmiştir. Kaynak
çalışanıyla taşlama yapan çalışanın birbirine yakın olması kaynakçının maruz kaldığı gürültüyü
artırmıştır. İşletmelerin genelinde üretim teknolojilerinin yeni olduğu ve ortam fiziki yapılarının ve
donanımlarının iyi olduğu görülmüştür. Fakat işin doğası gereği son teknoloji kullanılsa dahi ortamda
gürültü maruziyeti söz konusudur. Bazı tersanelerin taşeron çalışanlarında gürültünün sağlık üzerinde
etkileri konusunda bilinçsizlik olduğu görülmüş, kişisel koruyucu donanımları (KKD) olduğu halde
düzenli kullanmadıkları tespit edilmiştir. Özellikle taşeron firmalarda uygun olmayan KKD kullanımı
söz konusudur. Kapalı alanlarda havalandırma ekipmanı olarak kullanılan salyangoz ve davul fanların
çok fazla gürültü çıkardığı ve hiçbir teknik önlem alınmadığı görülmüştür.

4. TARTIŞMA
Sektörel bazda ağır sanayi ile iç içe olan gemi yapımı; vinçlerle ağır parçaların taşınması, kaynak, kesim
ve taşlama işleri, elektrik çalışmaları, boya işleri ve yüksekte çalışmaların yapıldığı bir sektördür. Bu
çalışmasında, gemi inşa tersanelerinde gürültü maruziyeti ve işitme kaybı değerlendirilmiştir.
Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde benzer konu başlığında fiziksel etmenlerin çalışanların sağlığı
üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmalar mevcuttur. Nissona ve Sandena (1977) gemi inşa sanayinde
gürültü maruziyeti ve işitme kaybını araştırmıştır. Araştırmada incelenen 1492 tersane çalışanının
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%58,1’inde mesleki işitme kaybı söz konusudur. Bu tez çalışması kapsamında ise tersanelerden alınan
odyogram raporları incelenmiştir. Bu raporlara göre 782 saha çalışanının %41’inde 4 veya 8 KHz’de
orta derecede işitme kaybı olduğu tespit edilmiştir. Bu oran kadrolu çalışanlarda %21,88’ lerde iken
taşeron çalışanlarında %42 seviyelerine çıkmaktadır. Ayrıca yapılan tez çalışmasında 93 çalışan
üzerinde yapılan anket çalışmasında ise çalışanların %36’ sında duyma kaybı olabileceği ön
görülmektedir. Tan Tah Chew ve Wong Louisa Toi Lin (1991) tarafından Hon Kong’da yapılan bir
araştırmada 1062 tersane çalışanının %37,5 90 dB(A) üzeri gürültü seviyesinde çalıştığı tespit edilmiş
ve çalışanların %18,6’sında işime kaybı tespit edilmiştir. Alexopoulos ve Thomaella (2006) tarafından
Yunanistan’da yapılan bir araştırmada, 757 tersane çalışanının %27,1’inde gürültüye bağlı işitme kaybı
tespit edilmiştir. Ross (1978) tarafından yapılan işitme testleri tersane tecrübesine sahip 926 İngiliz
kaynakçıların % 70’inde işitme kaybı olduğunu göstermiştir.
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Abstract
The upcoming cellular communication systems are expected to deploy small-cells within the macrocells coverage areas; these multi-tire arrangements bring the challenges to mobility management process
such as handover. Optimization of handover parameters for Long Term Evolution-Advanced networks
is significant and choosing appropriate time to trigger according to inter-site distance and user’s velocity
is essential. In this article, the considered parameters are vehicular user velocity, mobility management
parameters, and cell size. We develop a model capable of analysing the performance of handover process
in networks of heterogeneous nature depending on the inter-site distance between macro cell and small
cells. Particularly, the most common key performance indicators, handover and radio link failure
probabilities are analyzed for different time to trigger values in order to provide firm network. The
results presented that the investigated technique achieved a betterment in the handover performance by
choosing the befitting time to trigger value for the user in each macro-small cell distance for specific
velocity (km/h). Some important statistics acquired from a 3rd Generation Partnership Project -complaint
handover process in networks of heterogeneous nature simulator are extracted and integrated into a
developed analytical model to scrutinize the failure probability of handover process within fluctuating
channel conditions. The simulation confirms the analytical results.
Keywords: Handover, Heterogeneous Networks, Inter-Site Distance, Long Term EvaluationAdvanced, Mobility Management, Time To Trigger (TTT).
1. INTRODUCTION
The driving force for emerging small cell deployments is the need for mobile operators to support the
demands of their customers, which is limited in capacity due to macro-only deployments. Therefore, a
transformation from the traditional cellular networks to the newly emerged dense multi-tier ones is
required. These deployments are widely accepted to be implemented in Long Term Evolution-Advanced
(LTE-A) networks, namely heterogeneous networks (HetNets). HetNets utilizes macro cells (MCs) to
support the coverage for whole area, and small cells (SCs) to support the coverage for high populated
small regions with higher data rate [1-3]. By adding SCs into the MC, the coverage area can be increased,
and traffic of the MC can be offloaded to SCs. Although these advantageous of SCs, there are few
problems are arisen, such as interference management and determining which base station (BS) serves
the user according to its location. Due to the user mobility, serving BS can be changed over time, thus
handover (HO) becomes a crucial problem for HetNets.
There are numerous works on HO performance in the literature [4-16] and on the MC-SC domain as
well. But time to trigger (TTT) related research may be limited. In [4-10] it can be stated that HO
performance depends on hysteresis margin (H), and TTT) values. These studies mainly focused on how
to reduce frequent HO and handover failure (HOF) probabilities. Various algorithms have been proposed
to select suitable values for H and TTT. The authors of [4-5] express that reducing the coverage area of
SC leads to frequent HO, HOFs and radio link failures (RLFs), mainly for high-speed user equipment
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(UEs). The authors in [6-8] mainly study how to reduce frequent HO and HOF probabilities. Moreover,
to avoid RLF probability, which is generally caused by TTT values, the appropriate balancing of TTT
based on velocity and cells to find a stability of RLF and extending it more on mobility was studied in
[9,10]. In [9], the author stated that during the offload traffic to SC without effecting HO performance
and radio link connection should not be more than 2% as suggested. HOF to MC is improved 12.9%
with respect to high velocity.
In [11,12] the factors that found to be influencing handover have been explored and some derivations
of HO and layover time of UE on a hexagonal cellular network are given. Also, they focus on the call
drop and call block probabilities in order to determine the performance of HO optimization that need to
be done. Some of the mathematical derivations are shown for measuring the HO probabilities in [1214]. Moreover, in [15-16], HO variables such as TTT and velocity are analysed, then the authors consider
the layer-3 measurement filter process at the UE. When there is low velocity, HOF will get lower to 10%
as in [16]. Furthermore, HOF to SC is improved when the velocity is increased to 120 km/h and the
HOF is improved approximately 3% but the user’s location and distance between MC-SC were not taken
into account by the author [17]. However, in [3], the distance with selective TTT is studied but the
user(s) entry angle was not considered and emphasised on all TTT values which ranges from
[ 0,40,64,80,100,128,160,256,320,480,512,640,1024,1280,2560,5120] However, four values on the
TTT were chosen. In literature, most of the studies concentrated to the selection of the suitable
parameters for HO procedure such as TTT, user’s speed and handover. However, the effect of the
distance between MC and SC have not been studied. Thus, this study focuses on the dependency of HO
on distance between MC-SC and TTT intentionally.
This article is structured as follows. In Section 2, discussing the procedure of HO and system model is
performed. Section 3, we discuss the scenarios and present numerical results of our system model. In
Section 4, the verification of theoretical expressions for HO via simulations is provided, and concluded.
2. MATERIALS AND METHODS
2.1. handover procedure
the data packets are sent to target cell by the source cell through target cell gateway. After the HO
completion message is sent to the source cell by the UE, then HO procedure enters HO completion
phase. LTE measurement report trigger introduces A1, A2, A3 and A4 events, when the serving cell
becomes better than threshold A1 event will occur, in contrary, when the serving cell signal becomes
worse than the threshold A2 event will occurs. LTE measurement report that trigger introduces A3 event
when target cell signal becomes better than serving cell, in the last event A4 will occurs when the target
cell signal becomes better than the threshold. Based on HO process procedure UEs pass through SC
coverage area and it checks whether if there is HO to execute (or not) as investigated in [18,19]. Then,
according to A3 event, UE sets up HO procedure between the current cell and the target cell and it
compares their received signal strength (RSS) if the received signal from the target cell is greater than
the received signal from the current cell plus the H as in Eq. (1) then HO will be executed.

RSSt  RSSs + H ,

(1)

where the subscript t and s denote the target cell and source cell, respectively, and H is the hysteresis
margin, all of them are expressed in dB unit. The evaluation of HO performance is done by comparing
source cell RSS with target cell RSS adding H to it, as shown in Eq. (1).
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Figure 1. System Model of HO procedure in LTE-A [2].
2.2. System model
We focus on the HO performance of a two-tier network which consists of a SC positioned at a distance
D (macro-small cell distance) within the MC coverage area, as shown in Fig. 2. We assume that M SCs
are deployed in a MC in order to support the cell traffic. However, to obtain high performance from SCs,
HO process is critical. To determine which UE takes service from MC or SC, not only UE position in
the MC is considered, but also TTT value is determined appropriately. In this section, we design a system
model that introduces the problem in order to select the appropriate TTT which is suited with HO, HF
and RLF probabilities.

Figure 2. Macro - Small Cell HO Scenario.
In the analysis, the effect of fading and shadowing is discussed; in addition to path loss model is
considered. The parameters of the system model are given in the Table 1. Before the HO is executed the
RSS, condition should be suitable for a TTT. Rearranging Eq. (1) may be rewritten as follows :

PTt + A0 t −  t 10 log10 (dt )

(2)

 PTs + A0 s −  s 10 log10 (d s ) + H
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where PT and PT stand for emitted power A0 t (in dB) by the target and the current respectively, and
t

s

A0 s are the distance independent from the path-loss model and  t and  s are path-loss exponent
coefficient. Moreover dt and d s represent target and source distances. We assume  t and  s are equal
(  t =  s ), then

=

PTt − PTs − ( A0 t − A0 s )
10

(3)

.

i is the inner angle from the SC to a random UEi position, then the relation between dt and d s is given
by

d s = D 2 + 2Ddt cos(i ) + dt 2 .

(4)

After an appropriate estimation and assuming αs = αt (6) then

d t  R1

(6)

with
D


2( −0.1H )
 2( −0.1H ) 

s
s
R1 = 10
− 1  (cos(i )  cos(i ) 2 + 10
− 1)







R1 = D.1

(7)

If 1  0 then R1 is a positive number and in short, it can be expressed R1 increases as D is increased.
The area inside the dotted red circle whose radius is R1. It represents the coverage area of SC and where
Eq. (7) is defined, TTT of the inbound HO starts at dt = R1. If the TTT counter expires within this area,
but SINR is below Qout which coloured in white small circle in Fig. 1, so likewise in Eq. (7) and Eq. (8)
the following expressing can be written down

dt

R2

(8)

D


Q −N
 2( +Qout −N ) 
2( + out )
10
10


where
s
s
R2 = 10
− 1  (cos(i )  cos(i ) 2 + 10
− 1)








and N is the transmitted noise power and expressed in dB. We introduce another scenario based on
different angle, let say

dt is the distance from the centre of the small cell to UE position. UE having an

entering angle i and traveling at speed v around the small cell coverage area. 0  i 

2


in this

condition UE execute HO, but it suffers from HOF and RLF. Preparation Time TP adding to the TTT,
(TTT+ TP ) is needed for HO to executed completely. After some calculation, we derived probability of
HO, HOF and RLF, respectively based on radius of SC and MC, and also the location of UE.
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3. RESULTS
This work has utilized for urban scenario environment to evaluate the reliance of HO performance. The
environment is extensively simulated and consisted of both small and macro cells. The cells were
considered for inter-distance (D) with a range of 40-90 m. The simulations also included 4 MCs tier as
1st interference ring in reflecting the underlying co-channel interference (CCI). The speed of the users
under this environment was set to 60km/hr respectively.
Table 2 Simulation Parameters

Parameters

Values

Bandwidth
Macro and Small Cell Frequency
Macrocell Path Loss
Small cell Path Loss
Macrocell Transmit Power
Smalll cell Transmit Power
HO A3 Hysteresis Margin
TTT values
HO preparation Time

10 MHz
2 GHz

46 dBm
20 dBm
3 dB

128, 160, 256, 480, 640
50 ms

As prior mentioned, the performance evaluation of the simulations was done by using the parameters
namely; RLF (PRLF) and HOF probabilities. Nonetheless, the probabilities of performing a HO (PHO)
can also be used for the same evaluation. In this case, when a UE enters a small cell’s radius of coverage,
it may experience any of the following: suffer from RLF, perform a HO (whether it is a PP or otherwise),
or not performing a HO (because of either a high TTT value or HOF). These probabilities are related by
the following equation:

PNHO = 1 − PHO − PRLF

(9)

Generally, the execution of HO is done with Eq. (1) holding for a TTT period. According to principle,
a user moving at a given speed v, will execute a HO given that its traced out trajectory within R1 radius
is lengthier than the product of v and TTT. Now, considering the growth of the small cell’s area of the
coverage (R1) with D (as depicted in Eq. (7)), then the PHO should increase with the increase in D and
falls with the increase in v. Similarly, the HOF region determined by R2 increases with the increase in
D and in turn, the PHOF should increase as well. The choice of desirable TTT due to these counteracting
factors plays a crucial part in improving the performance of the HO. The consequence of such opposite
trends as reflected in the earlier presented metrics is analysed and depicted in the following figures (Fig.
3 through Fig. 5). The PHO of a moving UE with speed of 60km/hr are shown in Fig. 2., the deployment
of the SC far from the centre of the MC results into a rise in the PHO, while R1 increases at the same
time with the increase in D. Still, a maximum PHO may simply be observed in A1 and A2 for high TTT
values which is attributed to two factors. The first factor is related to the likelihood of TTT counter
expiring within the small cell’s area of coverage and growing of PHO, which is due to the increase in
R1. The second factor in this case is also attributed to the growth of R2 and in effect the rise in the
probability of having a HOF. As seen in Fig. 3, the number of HOFs make up for the growth of R1 when
D > 50m and D > 90m for TTT values of 480ms and 640ms respectively, which causes the PHO to fall.
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However, this occurrence does not happen with low values of TTT due to the PHOF being high even
for small values of D. For the A3 and A4 case scenarios, the increase in the coverage area of the small
cell causes an upward trend to be maintained by the PHO. However, the effect of high values of R1 and
D is the increase of PRLF and the fall of the SINR. In turn, this rise in PRLF restricts the PHO in A4.
The presented results demonstrate that the performance of the HO is largely influenced by both the
coverage area (R1) of the small cell and the HOF region’s (R2) size. However, the distance (v · TTT)
covered by the user prior the TTT counter’s expiration, also determines the impact of both R1 and R2.
That is, it dictates whether the values of R1 and R2 are big or otherwise. The same effect determines why
the value of the PHO is higher when TTT values are small and for a given speed.

Figure 3. Handover probability for different values of TTT
Fig. 4 presents a figure of the PHOF and as mentioned earlier, a HOF would occur because of the TTT
counter being expired within the HOF region (R2). In this case, the counter for TTT is activated at R1
distance from the small cell while the HOF begins at a distance R2 from the small cell. Consequently,
the PHOF is dependent upon the relation between the distance R1 – R2 and the product of v and TTT.
For example, if a given UE is moving between the centres of macro and small cells, then it will
experience a HOF provided that R1 – R2 ≤ v · TTT ≤ R1 + R2.

Figure 4. HFP for different values of TTT

Figure 5. RLF probability for different values of TTT

It can be noted that there are two components for the source cell’s SINR: the first is the RSS received
from the MC (source) while the second is related to the interference from the SC (target). Both
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components depend on the distances to the source (D – R1) and target (R1) cells respectively. Given a
low range of entry angles, there’s a declaration of RLF events for small values of TTT. More precisely,
there will be a growth of the RLF when there is a faster growth in D than in R1. However, there will be
a decrease of RLF with more growth of R1 than D. This trade-off may be seen in A4 from Fig.5 with
TTT values of 128ms and 160ms. That is, there is more growth of R1 than D when there is a gradual
increase of D.
In this method, we use MUE HF and PUE HF probabilities as functions UE speed (velocity). In Fig. 6
macro user HO probabilities are given for various UE speed, “grouping method”, we fix the value of
TTT for various UE speeds, however, the MUE HF is getting better with the sampling time Td when is
degraded, for instance, when MUE moving with speed of 120 km/h, it gets better nearly 12% when the
sampling time is (50ms). The other results indicate that, SC UE HF in order of 10% for the other
velocities. In short, it is the worst case for this scenario. From another stand point, where SC HF is used
and plotted in Fig.7, and it shows that when the speed of the UE increases, the SC HF increases
respectively, and it gets better when the sampling time gets lower.

Figure 6. MUE HF probability based on velocity

Figure 7. SC UE HF probability based on velocity

5. CONCLUSION
This work has addressed the problem related to mobility management within the HetNets environment,
with much attention/emphasis being paid to the choice of the TTT value. The work has demonstrated
through comprehensive simulations that, the distance between the SC and MC including the UE speed,
play a crucial part in determining the performance of the system. The performance in this case, has been
evaluated in terms of RLF, HO, HOF probabilities. The work has shown that high values of TTT are
desirable when it comes to small inter-site distances. On the other hand, better results are provided by
lower values of TTT when SCs are located within the edge of the MC. With the presented results, it is
recommended for future work to explore the HO performance in multi-tier HetNets from an analytical
model as well as optimization point of views.
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Abstract
This paper presents the gain enhancement over ultra-wideband (UWB) in the coplanar waveguide
(CPW) fed printed monopole antennas with modified ground plane. An UWB reference antenna is
designed at first. Gain enhancement on reference antenna has been obtained by modifying ground plane
with extended stubs, rectangular and elliptical slots . Four CPW- fed antennas have been designed with
same size 38 × 60 × 1.524 mm3, printed on AD300 substrate with relative dielectric εr =3. The
simulations were carried out using CST Microwave Studio. The gain of designed antenna is increased
with minimum 2.3 dB and maximum 4.6 dB at UWB frequency range.
Keywords: CPW-fed monopole antenna, ground plane, ultra-wideband, gain enhancement.
1. INTRODUCTION
The Federal Communication Commission (FCC) released the frequency band from 3.1 to 10.6 GHz for
unlicensed communication applications in 2002. Due to unique features such as high data rate with low
power consumption and immunity to multi-path interference, UWB systems have received more
attention in a wide range of applications for ground penetrating radars, wireless local area networks and
communication systems (Chen et al., 2016 ). In UWB systems, the UWB antenna has important role and
has attracted the intense interest by researchers in the recent years. The broadband planar monopole
antennas have interesting features, such as large impedance bandwidth, stable radiation patterns, easy
fabrication and integration. However, planar monopole antennas have low gain naturally. An efficient
way to improve the planar antennas bandwidth and gain is the use of a modified ground plane by using
ground plane modifications. (Bitchikh et al., 2013) an UWB octagonal antenna with a modified ground
plane is presented. An UWB crescent shaped antenna gain is improved (Dikmen et al., 2017). An UWB
CPW-fed antenna gain is enhanced by using two open-circuit stubs are extended from the ground plane
(Xu et al., 2013). (Mandal and Sarkar, 2013) present a high gain wideband U-shaped patch antenna that
has the circular or square shaped ground plane. It is obviously seen that there are a great number of study
about impedance bandwidth matching with ground plane modifications.
In this study, it is examined the ground modification effects on antenna gain. It is designed a CPW fed
hexagonal radiator with rectangular slot antenna. It is three stage-ground plane modifications are applied
to the designed antenna and it is observed how ground plane modifications affect the antenna gain.
Finally, it is achieved a compact high gain UWB monopole antenna.
2. MATERIALS AND METHODS
The designed antenna geometry is shown in Fig.1 and it is named as reference antenna. The designed
antenna is implemented on AD300 substrate with relative dielectric εr =3 and overall size is 38 × 60 ×
1.524 mm3. The radiator is constructed a CPW-fed hexagonal monopole patch with rectangular slot.
Tapering of the transmission line is used to obtain the UWB impedance bandwidth matching. The
dimension of transmission line is 3.6 ×11.7 mm2. Dimensions of the antenna in detail are listed in Table
1. These optimized dimensions are obtained after a great number of simulations. The computational
models of the structures are simulated in CST Microwave Studio using its time-domain solver.
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Figure 3. The geometry of designed reference antenna
Table 3. Reference Antenna Dimensions

Parameter
Lsub
Wsub
w1
w2
w3
L1
L2

Value [mm]
38
60
8.7
20
17
5
8

Parameter
h1
h2
p1
p2
g1
g2

Value [mm]
5
11
8
10
0.2
0.8

Three stage-ground plane modifications are illustrated in Fig.2. In Antenna-1, it is extended two
symmetrical ground stubs and it is constructed 4×1 mm2 size of slot at the top side. at the top side In
Antenna-2, it is added triangular shape to top side of ground plane. Antenna-3 has an elliptical shape at
the top of the ground plane. The stub width g3 is 11mm and h4 is 32.7mm. The coordinate of elliptical
center (Ex,Ey) is (0,20), major axis is 39mm, and minor axis is 34mm.

Figure 2. The geometry of ground plane modifications.
3. SIMULATION RESULTS
Figure 3 shows the simulation results of the all of the antennas reflection coefficients. Reference antenna
radiates between 3.3 GHz and 10.9 GHz frequency band. It is given comparison of impedance bandwidth
of the antennas with modified ground planes at Table 2. Enhancement of impedance bandwidth is
obtained by extending two symmetrical ground stubs of Antenna-1. Forming modifications on the top
side of ground plane do not affect the lower frequency and increase the upper frequency.
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It is shown the maximum gain simulation results of the all antennas at Fig.4. The reference antenna max
gain is changing between 0.6dB and 5.1dB over 3.3−10.9 GHz frequency band. Extending two
symmetrical stubs to ground plane provide the major effect on gain enhancement of designed antennas.
To increase gain at lower frequency band, it is formed triangular and elliptical slot to the top side of the
ground plane. The most gain enhancement at lower frequency band is obtained by adding elliptical slot.
It is given the gain enhancement of antennas in detail in Table 3. The average maximum gain of the
reference antenna is 3.4 dB, and the average maximum gain of Antenna−3 is 6.92 dB. While the
dimension of the reference antenna kept constant, the high gain antenna is btained with modifications
in the ground plane.

Figure 3. The simulation of reflection coefficients of designed antennas.

Table2. The Impedance Bandwidth Comparasion.
Bandwidth [GHz]

Ref Antenna
3.3−10.9

Antenna-1
2.4−13.5

Antenna-2
2.32−11.8

Antenna-3
2.4−12.1

The simulated farfield radiation patterns of the reference antenna and Antenna−3 at frequencies 3.5GHz,
7GHz and 10.7GHz are plotted in Fig.5(a)-(c). At higher frequencies reference antenna radiation
patterns are slightly distorted. However, Antenna−3 radiation pattern shows more stable feature than the
reference antenna for UWB frequency bands. Figure 6 shows the comparison of the radiation patterns
of reference antenna and Antenna−3 at 3.5GHz, 7GHz, and 10GHz frequencies for E plane. As can be
seen from the figure, Antenna−3 has an improved gain at UWB frequencies.

Figure 4. The simulation of maximum gain graphs of designed antennas.
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Table3. Peak Gain Value Comparasion of antennas.
Gain [dB]
Min.
Max.
Average

Ref Antenna
0.6
5.1
3.3

Antenna-1
4.9
9
6.5

Antenna-2
5
9.1
6.7

Antenna-3
4.7
9.4
7

Figure 5. The simulated simulated farfield radiation patterns of the Reference Antenna and Antenna−3
for (a)3.5GHz (b)7GHz (c)10GHz

Figure 6. The simulated polar patterns of the Reference Antenna and Antenna−3 at (a)3.5GHz
(b)7GHz (c)10GHz for E plane.
In the literature, there are studies using frequency selective surface (FSS) structures to increase the gain
of compact antennas (Tahir et al.,2017) and (Ramkrishna and Kumar 2015) . By placing the FSS on the
behind of the antenna, the total volume is bulky and the advantage of the compact size of the antenna is

469

eliminated. For applications where space is limited, it is possible to increase the antenna gain by making
modifications in the ground plane without increasing the dimensions of the antenna.
5. CONCLUSION
In this study, it is presented the UWB monopole antenna designs with a modified ground plane for gain
enhancement. It is investigated different ground shape effects on the antenna gain. It is seen that antenna
gain improvement can be achieved without using any FSS or reflector for compact size antenna. In this
study, without changing of the reference antenna size only the modifications on the ground plane of the
reference antenna, it is obtained a gain improvement of approximately 3.5dB for UWB applications.
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Abstract
Fruit juice is subject to mold contamination from the harvest of the vegetables and fruits till the end
product follow up process. The main responsibility belongs to Penicillium expansum and Aspergillius
clavatus which are known as mold fungus in formation of patulin in fruit juice. For this purpose, the
effect of inhibition of pathogenic microorganisms in pomegranate juice and sour cherry juice was
investigated by the application of pulsed electric field (PEF). At the same time, the effect of some quality
parameters was examined. P. expansum inoculated into pomegranate juice has resulted in 0,46 log
(CFU/ml) at 2500 volts for 10 minutes PEF application; and in A. clavatus there has been a decrease of
0,98 log (CFU/ml) in the number of colonies at 2500 volts for 15 minutes PEF application. P. expansum
that has been inoculated to sour cherry juice has resulted in 0,40 log (CFU/ml) in the number of colonies
at 2500 volts for 15 minutes in PEF application; and in A. clavatus there has been a decrease of 0,62 log
(CFU/ml) in the number of colonies in 2500 volts for 10 minutes PEF application. The minimum change
in sugar content of pomegranate fruit juice exposed to PEF treatment was determined in fructose sugar.
Although PEF application applied to pomegranate juice and sour cherry juice samples had fluctuations
in some color values, there was no statistically significant difference in terms of overall (p>0.05).
Industrially, pomegranate juice and sour cherry juice should be expanded to research using larger
capacity PEF devices.
Keywords: Pulsed electric field, pomegranate juice, sour cherry juice, Penicillium expansum,
Aspergillius clavatus
1. INTRODUCTION
In fruit juices, it is likely that the fruits and vegetables will be exposed to mold contamination from the
harvest to the final product monitoring. Penicillium expansum and Aspergillius clavatus are the most
well-known fungi in fruit juice. The fact that patulin toxin is higher than the desired amount in fruit juice
poses risks for health and causes economic losses such as export problems. To eliminate these problems,
it is aimed to minimize or eliminate molds and toxins. For this purpose, the application of vibrating
electric field application to prevent mold growth and also the effect on the quality of fruit juice was
investigated.
In recent years, in line with the consumer's preferences at the least level of more natural and nutritional
physiology in terms of the demand for high quality foods increased with the increase in fresh or almost
non-fresh food products have increased interest in interest. Therefore, pulsed electric fields (PEF)
application provides a good potential for the pasteurization of liquid foods, especially fruit juice, by
inactivating microorganisms.
PEF process 12-35 kV.cm -1 electric field to the liquid food in the short-emphasis intervals (1 to 100 μs)
is applied, providing a satisfactory inactivation mechanisms on microorganisms (Temiz et al., 2008). In
order to achieve this effect, the type of food, its conductivity, temperature and pH, microbial activities
(such as the type and concentration of the microorganism and whether or not the microorganism is in
development), the intensity of the applied electrical field, the pulse width and the duration of exposure
to the electrical field are effective (Özcan and Kurtuldu, 2011).
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In our study, we tried to determine the effects of Penicillium expansum 500574 and Aspergillus clavatus
200648 strain on different time, temperature, and different power pulsed electrical field applications.
The effect of PEF on the quality of fruit juices was investigated.
2. MATERIALS AND METHODS
2.1 Materials
Pomegranate and sour cherry juice were obtained from the market. In the study, Penicillium expansum
500574 and Aspergillus clavatus 200648 strains which can produce patulin were used. An electroporator
device with a frequency of 1800 Hz and 2500 V voltage was used at a frequency of 50 Hz for 13 ors.
2.2 Microbiology
Appropriate dilutions were prepared for fruit juices. PDA (Potato Dextrose Agar- Merck, Germany) was
sown to the medium in two parallel ways. Medium was incubated at 25 oC for 48 hours in incubator. As
a result of incubation, colony containing colonies between 20 and 300 colonies were counted. As a result
of these transactions, comparison was made according to the classification.
2.3 Color analysis
For comparison, the control was carried out in two juices separately, Control (K), Treatment 10 minutes
(TS10) and Treatment 20 minutes (TS20). Approximately 12 ml of the fruit juice sample was placed in
the sterile petri dish for the control sample. The PEF was treated in a sterile petri dish with a total of 12
ml in a total of 2 ml in each application at intervals of 1 minute at 2500 V for 1 min for treatment. The
same procedure was performed for 20 minutes at 2500 Volts for 1 minute intervals. The prepared
samples were covered with parafilm and kept at +4 oC. The color analysis of the samples was done by
using Precise Colar Reader TCR 200 color device (China) in Food Engineering Department of Süleyman
Demirel University Laboratory. L* value brightness (whiteness or lightness darkness); + a* ’is red; The
value ‘-a *’ ‘is green; ‘+ b*’ represents yellow and ’-b*’ represents blue (Varela-Santos et al., 2012).
2.3 Determination of sugar
Change in sugar (sucrose, glucose, fructose) values was observed with PEF application of pomegranate
juice. Classification for comparison First day samples Control (K1) and Treatment 10 minutes (M10);
The thirtieth day samples were made as Control (K2) and Treatment for 10 minutes (M2). It was
compared with the change in storage conditions on the 1st and 30th days. Two 6 ml pomegranate juice
samples were placed using sterilized tubes for the control sample. For example, one was stored at -18
o
C on the same day. The other sample was kept for 30 days + 4 oC. The thirtieth day was taken to -18
o
C for analysis. For the treatment sample, the PEF application was stored in sterile tubes with a total of
two 6 ml in M10 for 10 min. The first and thirtieth days were performed in the same way. The
preliminary preparations were carried out on an HPLC instrument in the laboratory of the Experimental
and Observational Research and Application Center of Süleyman Demirel University. As a method, the
literature was modified and used (Veberic and Stampar, 2005).
2.4. Statistical analysis
The statistical analyzes of the study were evaluated at 95% confidence threshold by using SPSS for
Windows (15) package program using one-way ANOVA and Duncan one-way comparison test.
3. RESULTS
3.1. Microbiology
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In our electrical field application device, samples were treated intermittently at 1 minute intervals at
2500 Volt (V) for 5 minutes, 10 minutes and 15 minutes using pomegranate juice and sour cherry juice.
Aspergillus clavatus 200648 strain and Pencillium expansum 500574 strain was applied separately.
Changes in Penicillium expansum inoculated to pomegranate juice at 2500 volts as a result of PEF
treatments were shown logarithmically in Table 1.
Table 1. The number of colony counts of Pencillium expansum 500574 (CFU / ml) as a result of the
electric field applications of 2500 Volt and pomegranate juice.
Time (min)

C

T

LOGARITMIC DIFFERENCE

5

7.72

7.47

0.25

10

8.71

8.24

0.46

15

7.94

7.72

0.21

C: untreated fruit juice; T: treated fruit juice

The decrease in the maximum number of colonies between the control sample and the treatment sample
as shown in the table was 0.46 log (CFU / ml) logarithmically in 10 minutes. The least reduction was
determined in the application of 15 minutes. Changes in the number of Aspergillus clavatus inoculated
to pomegranate juice at 2500 Volts as a result of PEF treatments were shown logarithmically in Table
2.
Table 2. The number of colony counts of Aspergillus clavatus 200648 (CFU / ml) as a result of the
electric field applications of 2500 Volt and pomegranate juice.
Time (min)

C

T

LOGARITMIC DIFFERENCE

5

7.89

7.58

0.31

10

7.73

7.31

0.42

15

8.30

7.32

0.98

C: untreated fruit juice; T: treated fruit juice

As shown in the graph, the reduction in the maximum number of colonies between the control sample
and the treatment sample was 0.98 log (CFU / ml) logarithmically over 15 minutes. The least decrease
was determined in 5 minutes.
Changes in Pencillium expansum numbers inoculated to sour cherry juice at 2500 Volts as a result of
PEF treatment were shown logarithmically in Table 3.
Table 3. The number of colony counts of Pencillium expansum 500574 (CFU / ml) as a result of the
electric field applications of 2500 Volt and sour cherry juice.
Time (min)

C

T

LOGARITMIC DIFFERENCE

5

7.10

6.84

0.27

10

8.41

8.05

0.37

15

7.79

7.39

0.40

C: untreated fruit juice; T: treated fruit juice

As shown in the graph, the decrease in the maximum number of colonies between the control sample
and the treatment sample was 0.37 log (CFU / ml) at logarithmic values in 10 minutes and 0.40 log
(CFU / ml) logarithmically in 15 minutes. As a result of PEF treatments, changes in the number of
Aspergillus clavatus inoculated to sour cherry juice at 2500 Volts were shown logarithmically in Table
4.
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Table 4. The number of colony counts of Aspergillus clavatus 200648 (CFU / ml) as a result of the
electric field applications of 2500 Volt and sour cherry juice.
Time (min)

C

T

LOGARITMIC DIFFERENCE

5

7.57

7.28

0.29

10

7.02

6.40

0.62

15

7.66

7.06

0.60

C: untreated fruit juice; T: treated fruit juice

As shown in Table 4, the reduction in the maximum number of colonies between the control sample and
the treatment sample was 0.62 log (CFU / ml) in 10 minutes at close values and 0.60 log (CFU / ml)
logarithmically in 15 minutes.
3.2. Color
PEF application of pomegranate juice and sour cherry juice was observed and measured in color values.
As a result of the analyzes, measurement results and statistical analysis of L*, a* and b* color values in
cherry juice are shown in Table 5.
Table 5. Color values of sour cherry juice treated with PEF results
Time
(Days)
1
2
3
4
5
6
7
8

C
34.41±1.41b
35.06±0.46b
36.59±4.73a
32.83±2.02a
34.12±0.27a
36.01±0.52b
35.42±0.01a
31.26±1.02a

L*
TS10
32.75±0.02ab
34.15±0.89ab
31.19±2.14a
32.54±1.53a
34.82±0.53a
37.03±0.57ab
34.72±1.53a
31.53±0.01a

TS20
31.02±1.02a
32.59±0.20a
29.34±2.32a
30.14±0.28a
34.68±0.27a
34.76±0.14a
32.70±0.93a
30.92±0.76a

C
6.27±0.10b
6.56±0.02b
5.59±3.06a
8.65±1.10a
6.21±0.54a
7.98±0.76a
6.01±0.97b
8.76±0.48a

a*
TS10
6.39±0.11b
7.38±0.36b
4.76±1.46a
6.96±0.28a
7.09±0.48a
7.29±0.44a
7.98±0.49ab
8.01±1.88a

TS20
8.01±0.33a
9.44±0.68a
7.17±0.11a
7.65±1.04a
7.46±0.34a
8.09±1.05a
8.58±0.15a
8.50±0.47a

C
0.53±0.03b
0.91±0.33b
0.64±0.34a
5.41±4.87a
1.17±0.51a
1.20±0.33a
1.54±0.06a
1.45±0.27a

b*
TS10
1.43±0.01a
0.93±0.04b
0.62±0.76a
0.99±0.79a
1.06±0.83a
0.85±1.05a
1.42±1.59a
1.03±0.01a

TS20
1.22±0.16a
1.91±0.08a
0.77±0.06a
1.40±0.47a
1.37±0.24a
1.49±0.32a
1.25±0.20a
1.26±0.83a

Mean values marked with the same letter in the same row are not statistically different (P>0.05). TS: 10 min treated fruit
juice; TS; 20 min treated fruit juice

The L* value shows the light / dark conditions of the samples and varies between 0-100. A value of 0;
black, 100 value; white means (Dobrzañski and Rybczyñski, 2002). There was no statistically significant
difference in the L* values of sour cherry juice when compared to the applied electric current intensity
control samples (P>0.05). In the color analysis, a value of red gives the redness rate (Dobrzañski and
Rybczyñski, 2002). As shown in Table 5, there was no statistically significant difference in a* values
of sour cherry juice when compared with the applied electric current intensity control samples (P>0.05).
According to the example of C and TS10, it is seen that the TS20 sample has a* higher value, that is,
the redness ratio is increased. Although the electrical current intensity was statistically significant at the
first and second days compared to the control samples, there was no statistically significant difference
in the b* values of sour cherry juice (P>0.05).

Table 6. Color values of pomegranate juice treated with PEF results
Time
(Days)
1
2

C
32.90±0.43c
35.50±3.56a

L
TP10
38.55±0.47a
36.00±0.96a

TSP20
36.42±0.30b
37.73±0.74a

C
1.01±0.71a
3.18±1.41a
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a
TP10
1.95±0.15a
2.55±0.18a

TP20
2.61±1.02a
1.38±0.70a

C
-0.55±0.07a
1.00±0.12b

b
TP10
0.33±0.51a
1.76±0.08a

TP20
-0.415±0.01a
0.40±0.03c

3
4
5
6
7
8

35.21±1.84a
37.61±1.18a
39.13±0.05a
36.92±0.56a
39.51±1.29a
35.89±0.12a

33.56±3.63a
36.12±2.54a
39.72±0.45a
39.94±1.49a
35.20±2.59a
35.55±0.97a

33.96±1.98a
35.96±0.02a
38.35±0.97a
40.13±1.75a
37.62±0.15a
34.74±1.081a

3.38±2.05a
1.91±0.37c
2.31±0.39a
2.01±0.27a
2.28±0.33a
2.42±1.24a

3.15±1.77a
3.48±0.08a
3.62±0.75a
2.47±1.75a
2.28±0.33a
2.45±0.01a

2.71±0.54a
2.76±0.01b
3.33±0.14a
2.45±0.11a
2.28±0.33a
2.87±0.13a

-0.14±0.66a
-0.15±0.26a
-0.06±0.04a
0.26±0.46a
0.58±0.04a
0.50±0.18a

0.17±0.21a
0.3±0.42a
-0.52±0.03a
-0.10±0.07a
0.58±0.61a
0.24±0.36a

-0.33±0.42a
-0.16±0.39a
-0.09±0.55a
0.32±0.25a
-0.09±0.08a
-0.07±0.325a

Aynı satırda aynı harfle işaretlenen ortalama değerler istatistiksel olarak birbirinden farklı değillerdir (P>0.05). Mean values
marked with the same letter in the same row are not statistically different (P>0.05). C: untreated fruit juice TS: 10 min
treated fruit juice; TS; 20 min treated fruit juice

When Table 6 is examined, no statistically significant difference was found in the L* values of
pomegranate juice compared to the applied electrical current intensity control samples (P>0.05).
Examples of important measurements in cultivated varieties of pomegranate fruit juices in Turkey have
identified as change of the L* value 18.53-22.94 (Gölükcü and Tokgöz, 2008). In our study, L* values
were found to be higher. When Table 6 is examined, there is no statistically significant difference in the
a* values of pomegranate juice when compared with the applied electric current intensity control
samples (P>0.05). Samples of the range of change in the a* values of the cultivated varieties of
pomegranate fruit juices important measurements made in Turkey reported as 3:51 to 8:50. (Gölükcü
and Tokgöz, 2008). In our study, it was determined that the a values were lower.
Although the electrical current intensity was significant on the second day compared to the control
samples (P<0.05), there was no statistically significant difference in the b* values of pomegranate juice
(P>0.05). Examples of important measurements in cultivated varieties of pomegranate fruit juices in
Turkey have identified as change of the b* value -4.07-0.72. (Gölükcü and Tokgöz, 2008). In our study,
it was found that b* values were in the same range with the averages.
3.3. Sugar analysis
In the research in 2008, six pomegranate varieties were found to have fructose, glucose and sucrose in
the samples and they were found to be between 5.83-7.06%, 5.80-7.62%, 0.02-0.04% respectively
(Ozgen et al., 2008). In a study, a total of 3 sugars, including sucrose, glucose and fructose, were
determined in the pomegranate juice and the total amount of them was found to be 125.74 g / l. Fructose
(63.85 g / l) was the most common amount among the identified sugars, and they found glucose (58.13
g / l) and sucrose (3.76 g / l) respectively (Kelebek et al., 2010). As a result of their analysis on seven
commercial pomegranate juices, they determined that the glucose content of the samples was 3.98 6.91% and in the fructose content 4.55-9.36% (Tezcan et al., 2009). In their research conducted in 2005,
10 pomegranate varieties, fructose and glucose were found in the samples and they were reported as
3.50-5.96% and 3.40-6%, respectively (Fadavi et al., 2005). In our study, the amount of sugar found in
our control samples were found close to the values of Canbaş and Akbaş. Most of the sugar was found
as glucose and fructose.
Table 7. Elektriksel muameleye maruz kalan suyunun şeker miktarlarını karşılaştırılması (mg/gr)
Samples

Sucrose

Glucose

Fructose

K1

0.65

72.1

71.8

M1

0.71

74.7

73.1

K2

0.72

74.3

73.3

M2

0.62

70.0

69.1

K1: untreated fruit juice 1st day samples; K2: untreated fruit juice 2nd day samples; M1: 1st day
treated fruit juice; M2: 30th day of treated fruit juice
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Figure 1. HPLC chromatogram of sugars detected in pomegranate juice
In the amount of sucrose on the first day there was an increase of 8,45% in the treatment with the control,
whereas on the 30th day a reduction of 13,88% occurred between the control and the treatment sample.
The glucose content of the first day was increased by 3.48% in the control treatment sample, whereas
on the 30th day there was a decrease of 5.79% between the control and the treatment sample. In fructose,
an increase of 1.78% was observed in the treatment with the control on the first day, whereas on the
30th day there was a decrease of 5.73% between the control and the treatment sample. As a result of the
analysis, the least change occurred in fructose.
4. CONCLUSION
In conclusion, PEF application was found to be effective on Penicillium expansum 500574 and
Aspergillus clavatus 200648 strains. Color values did not cause significant changes. In order to realize
the process of PEF with industrial fruit juice products, similar studies should be carried out with larger
capacity devices. It is concluded that the studies in this area should be expanded.
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Özet
Antik çağlardan beri insanlar, medikal tedavi için flavonoid içeriğinden dolayı bitki ekstraklarını
kullanagelmişlerdir. Flavonoidler, biyolojik aktivitelerinden dolayı en çok çalışılan ve ilgi odağı olan
bileşiklerdir. Flavonoidlerin en meşhurlarından ve en çok çalışılanlarından birisi de quercetindir.
Quercetin, çay ve kırmızı şarabın yanı sıra çeşitli sebzelerde her zaman bulunan bir flavonoiddir.
Quercetinin anti-oksidan, anti-enflamatuar, anti-kanser ve anti-obezite etkileri çeşitli çalışmalarla ortaya
konmaktadır.
Lactobacillus acidophilus ve Lactobacillus rhamnosus, yeteri miktarlarda vücuda alındığında insan
sağlığına olumlu etkileri olan mikroorganizma olarak tanımlanan Probiyotikler arasında en çok
bilinenlerden ve en çok çalışılanlardandır. Bitkisel kökenli bileşikler ve vücuda yararlı
mikroorganizmalar insan sindirim sisteminde etkileşim halinde olup, birbirlerini iyi yönde
etkileyebilmektedirler. Bu doğrultuda hazırlanan bu çalışma ile, quercetinin probiyotik bakteriler
Lactobacillus rhamnosus GG (GG) ve Lactobacillus acidophilus LA-5 (LA-5) üzerine etkilerinin
araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmanın amacına ulaşmak için, quercetin, bu bakterilerin besiyerlerine
farklı konsantrasyonlarda eklenmiş ve quercetinin bakteriyel gelişim kinetiği, bakteri yüzeyi
hidrofobisitesi (Solvente olan Mikrobiyal Adezyon–MATS Testi) ve bakteriyel agregasyonu (OtoAgregasyon Testi) üzerine etkileri incelenmiştir.
Deneyler sonucunda, quercetinin 0, 25, 50, ve 75 µg/mL konsantrasyonlarının, seçilen probiyotik
bakterilerin gelişimi üzerine herhangi bir inhibisyon göstermediği gözlemlenmiştir. Bunun yanı sıra,
quercetin (50 µg/mL konsantrasyonu hariç) her iki bakteri türünün de yüzey hidrofobisitesine
istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik göstermemiştir. Oto-agregasyon değerlerine bakıldığında,
konsantrasyona bağlı olarak GG’nin agregasyonunda değişmeler gözlemlenmiş, fakat LA-5’in
agregasyonunda istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik bulunmamıştır.
Bu çalışma göstermektedir ki quercetinin, yararlı bakteriler üzerine herhangi bir inhibisyon özelliği
bulunmamaktadır. Ayrıca doza bağlı olarak probiyotik özelliklerdeki (hidrofobisite ve oto-agregasyon)
değişmeler, quercetinin probiyotikler üzerine olası yararlı etkilerinin göstergesidir ve daha detaylı
çalışmalarla bunlar açığa çıkacaktır.
Anahtar Kelimeler: Bitki fenoliği, probiyotik, quercetin, agregasyon, solvente olan mikrobiyal
adezyon

IN VITRO INTERACTIONS OF QUERCETIN, ONE OF PLANT FLAVONOIDS,
WITH PROBIOTIC BACTERIA L. ACIDOPHILUS LA-5 AND L. RHAMNOSUS GG
Abstract
Since ancient times, people use plant extracts for medical treatment due to their flavonoid content.
Flavonoids are the most studied and interested compounds because of biological activities. One of the
most famous and studied flavonoids is quercetin. Quercetin is a flavonoid present in various vegetables
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as well as tea and red wine. Anti-oxidant, anti-inflammatory, anti-cancer and anti-obesity effects of
quercetin are demonstrated by various studies.
Lactobacillus acidophilus and Lactobacillus rhamnosus are among the most known and most studied
probiotics, defined as microorganisms which have positive effects on human health when taken in
sufficient amounts. Plant-based compounds and microorganisms that are beneficial to the body interact
in the human digestive system and can affect each other in a good way. In this study, it was aimed to
investigate the effects of quercetin on Lactobacillus rhamnosus GG (GG) and Lactobacillus acidophilus
LA-5 (LA-5). To achieve the aim of the study, quercetin was added to media of these bacteria at different
concentrations and its effects on bacterial growth kinetics, bacterial surface hydrophobicity (Microbial
Adhesion to Solvent-MATS Test) and bacterial aggregation (Auto-Aggregation Test) were investigated.
As a result, concentrations of 25, 50, and 75 µg/mL of quercetin did not show any inhibition on growths
of selected probiotic bacteria. Besides, quercetin (excluding 50 µg/mL) showed no statistically
significant change on surface hydrophobicity of both bacterial species. Auto-aggregation tests showed
aggregation of GG were altered in dose-dependent manner, but there was no statistically significant
change in aggregation of LA-5.
This study shows that quercetin does not have any inhibitory properties on beneficial bacteria.
Furthermore, changes in probiotic properties (hydrophobicity and auto-aggregation) depending on the
concentration are indicative of possible beneficial effects of quercetin on probiotics, which will be
further revealed in more detailed studies.
Keywords: Plant phenolics, probiotics, quercetin, aggregation, microbial adhesion to solvent

1. GİRİŞ
Flavonoidler, büyük bir fenolik bitki bileşeni grubudur. Bugüne kadar 6000'den fazla flavonoid
belirlenmiştir (Harborne ve ark., 2000). Yüzyıllardır, temel fizyolojik ve aktif bileşenler bunlar, insan
hastalıklarını tedavi etmek için kullanılmıştır. Flavonoidler, fotosentez yapan hücrelerde, meyvelerde,
sebzelerde, kuruyemişlerde, tohumlarda, saplarda, çiçeklerde, çayda, şarapta, balda bulunur ve günlük
olarak kaçınılmaz bir şekilde tüketilir (Tim Cushnie ve Lamb, 2005). Temel olarak en çok çalışılan
flavonoid quercetindir. Quercetin, izolasyonu ve biyolojik olarak tanımlanması ilk kez 1936'da SzentGyorgyi tarafından tarif edilen, doğal olarak temin edilebilen 4000'den fazla bitki fenoliklerinden oluşan
bir gruptur (Harborne, 1986). Diyetin düzenli bileşenleri olan Flavonoidler, ilk önce P vitamini olarak
tanımlanmış ve kılcal duvar bütünlüğü ve kılcal direncin korunmasında C vitamini ile birlikte önemli
bulunmuştur (Pierpoint, 1986; Gabor, 1988; Havsteen, 1983). Tüketilen en yaygın flavonoid glikozitler
olarak quercetin diyetlere glikozitler olarak girerler (Bokkenheuser and ark., 1988). Glikozitlerin
hidrofik doğası ve göreceli yüksek moleküler ağırlıkları ince bağırsakta emilimini engellemektedir
(Brown, 1980). Ayrıca, flavonoid fl-glikozitler bağırsak hidrolazlarına karşı direnç gösterir ve sonuç
olarak, flavonoid glikozitler, kalın bağırsağa değişmeden geçebilir (Hawksworth ve ark., 1971).
Böylelikle sindirimde inhibe olmadan yararlı etki gösterebilmektedir. Bunun yanı sıra emiliminden
sonra, quercetin esas olarak bağırsakta ve karaciğerde metabolize olur.
Probiyotikler, bağırsak sisteminin mikrobiyal dengesini geliştirerek konakçı üzerinde yararlı bir etkiye
sahip olan canlı mikroorganizmalardır (Hill, ve ark., 2014). Probiyotik mikroorganizmaların en önemli
grubunu laktik asit bakterileri oluşturmaktadır. Bunların içerisinde Bifidobacterium ve Lactobacillus
türleri yaygın olarak kullanılanlar arasında yer almaktadır. Lactobacillus cinsi bakteriler, probiyotik
kültür olarak kullanılan başlıca laktik asit bakterileridir (Alp ve ark., 2017). Aynı zamanda sağlıklı bir
insan bağırsak mikroflorasının doğal üyeleri arasında laktik asit bakterileri yer almaktadır. Lactobacillus
plantarum, L. rhamnosus, L. paracasei, L. acidophilus ve L. salivarius ağızdan rektuma kadar tüm
mukozada yaygın olarak bulunan türleri arasındadır (Alp ve ark., 2017). Probiyotiklerin vücudun değişik
kısımlarındaki olumlu etkileri bakteri suşuna göre değişmektedir. Probiyotik mikroorganizmalar bu
yararlı etkilerini ortaya koyabilmek için bağırsak duvarına tutunma ve lümende bulunan besin
maddelerinin tüketimi için patojen mikroorganizmalar ile yarışır, antimikrobiyal özellikte maddeler
üretir ve bağırsak mukozası ile ilişkili immün işlevleri düzenler (Alp ve ark., 2017).
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Lactobacilli, barsak hastalıkları veya hastalıklara bağlı semptomların iyileşmesiyle de
ilişkilendirilmiştir. Aynı zamanda Lactobacilli, çeşitli yollarla sağlık için yararlı etki sağlayabilir;
örneğin pH'ı düşüren laktik, sindirim kanalında propiyonik ve asetik asitleri üreterek patojenlerin
proliferasyonunu baskılayarak bu tür bakterilerin büyümesini inhibe ederler (Muyyarikkandy ve ark.,
2017). Böylelikle yapılan bazı çalışmalar bazı laktobasillerin irritabl bağırsak sendromunun tedavisinde
başarılı olabileceğini ifade etmiştir. Tek başına veya diğer probiyotiklerle (örn. Bifidobakteriler)
birleşim halinde farklı laktobasiller, antibiyotik ile ilişkili diyareye karşı etkili olabilmektedirler
(Markowiak ve ark., 2017).
Son zamanlarda, gıdalardaki flavonoidler dikkat çekici konular arasında yer almaktadır. Flavonoller,
bitki bazlı yiyeceklerde bulunan flavonoidlerdir. İnsan diyetindeki ana flavonol olan Quercetin, çeşitli
meyve ve sebzelerde bulunmaktadır. Quercetin, düşük yoğunluklu lipoproteinlerin in vitro
oksidasyonunu önleyen ve flavonal alt sınıfı olan bir diyet antioksidanıdır ve bağırsak mikroflorasına
etki edebilir, özellikle vücuda yararlı bakterilerin gelişiminde ve probiyotik etkilerinde söz sahibi
olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, flavonoidler arasında yer alan ve bitkilerde bolca bulunan
quercetin ile probiyotik bakteriler arasındaki in vitro etkileşimi incelemektir. Bunun için, L. acidophilus
LA-5 ve L. rhamnosus GG bakterileri, quercetinin farklı konsantrasyonlarında çoğaltılmış ve
quercetinin bakteriyel gelişim kinetiği, yüzey hidrofobisitesi ve otoagregasyon üzerine etkileri
incelenmiştir.

2. MATERYAL VE METOD
2.1. L. rhamnosus GG ve L. acidophilus LA-5 bakterilerinin Quercetin varlığında Çoğaltılması ve
Gelişim Kinetiği
Lactobacillus rhamnosus GG ve L. acidophilus LA-5 bakterileri (Her iki suş da Chr. Hansen,
Türkiye’den temin edilmiştir) MRS besiyeri içerisinde 37°C’de, aerobik ortamda çalkalanmadan
çoğaltılmıştır. Aynı bakteriyel stoktan farklı kültürler, quercetin konsantrasyonları 0, 25, 50, 75 µg/ml
olacak şekilde MRS besiyerinde büyütülerek üç döngü boyunca alt kültürleme yapılmıştır (Celebioglu
ve ark., 2018).
2.2. Bakteriyel Yüzey Hidrofobisitesi Ölçümü (Solvente olan Mikrobiyal Adezyon – MATS Testi)
Bakteriyel yüzey hidrofobisitesi ölçümü için, solventlere mikrobiyal adhezyon (Microbial Adhesion to
Solvents; MATS) metotu uygulanmıştır (Kos ve ark., 2003). Bakteriler (kontrol ve muamele grupları),
duraklama fazında harvest edilerek (3200xg, 15 dk), PBS (Phosphate-saline buffer) ile yıkanıldı, 0.1 M
KNO3 (pH 6.2) ile suspansiyon elde edilmiştir (OD600 yaklaşık 0.5 olacak şekilde). Bir mililitre ksilen
(apolar solvent), 3 mL bakteriyel suspansiyona eklenilerek oda sıcaklığında 10 dk inkübe edilmiştir.. İki
fazlı sistem 2 dk boyunca vortexlenerek sulu kısım ayrıldı ve oda sıcaklığında 20 dk daha inkübe
edilmiştir. Abzorbans 600 nm’de ölçüldü solvente olan bakteriyel adhezyon (1−A1/A0) × 100 formülü
ile hesaplanmıştır.
2.3. Bakteriyel Otoagregasyon Ölçümü
Yüzey hidrofobitesinin yanı sıra, bakteriyel agregasyon da probiyotiklerin özellikle bağırsak
mukozasına bağlanabilmeleri için büyük önem taşımaktadır (Kos ve ark., 2003). Bu amaçla, bakteriyel
otoagregasyon (kendi içlerinde agregasyon) incelenmesi yapılmıştır (Kos ve ark., 2003). Bakteriyel
hücreler duraklama fazında harvest edilerek (3200xg, 15 dk), PBS ile yıkanarak tekrar PBS ile OD600
0.5 olacak şekilde süspansiyon oluşturulmuştur. 4 mL bakteriyel süspansiyonlar 10 sn vortexlendikten
sonra falkon tüplerine eklenerek otoagregasyon 5 saatlik oda sıcaklığında inkübasyonda belirlenmiştir.
Her saat süspansiyondan 0.1 mL alınarak 0.9 mL PBS içeren tübe eklenerek ve 600 nm’de abzorbans
ölçülmüştür. Buradan da otoagregasyon yüzdesi 1−(At/A0) × 100 formülü ile hesaplanmıştır (At, 1., 2.,
3., 4, veya 5. saatlerdeki abzorbans değeri; A0, 0. saatteki abzorbans değerini göstermektedir).
2.4. İstatistiksel Analiz
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Yapılan her bir yöntemde istatistiksel analiz için en az 3 biyolojik replike ve en az 3 tekniksel replike
uygulanmış olup sonuçlar Student’s t-test yöntemiyle değerlendirilmiştir.

3. BULGULAR
Bu çalışmada, quercetinin 25, 50, ve 75 µg/mL konsantrasyonları kullanılmıştır. Quercetin, bu
çalışmada kullanılan L. rhamnosus GG ve L. acidophilus LA-5 probiyotik bakterileri üzerinde herhangi
bir inhibisyon göstermemiştir (Şekil 1).

Şekil 1: Quercetin’in farklı konsantrasyonlarının bakteriyel gelişim kinetiği üzerine etkileri.
Probiyotik bakterilere uygulanan quercetin konsantrasyonlarından 50 µg/mL, L. rhamnosus GG
bakterilerinin yüzey hidrofobisitesini kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde
(p<0.05) azaltmıştır. Fakat, quercetinin aynı konsantrasyonu, L. acidophilus LA-5 bakterilerinin yüzey
hidrofobisitesini kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) bir şekilde artırmıştır. bunun
dışındaki konsantrasyonlarda quercetin, her iki probiyotik bakterinin hidrofobisitesine bir etki
göstermemiştir (Şekil 2A).
Otoagregasyon sonuçlarına bakıldığında ise, 25 µg/mL quercetin, 3. ve 5. saatlerde olmak üzere kontrol
grubuyla kıyaslandığında istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde (p<0.05) L. rhamnosus GG
bakterilerinin agregasyonunu artırmıştır. Bunun dışındaki herhangi bir quercetin konsantrasyonları, hem
L. rhamnosus GG hem de L. acidophilus LA-5 bakterilerinin agregasyonunda herhangi bir etki
göstermemiştir (Şekil 2B).
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Şekil 2: Quercetin’in farklı konsantrasyonlarının probiyotik A) yüzey hidrofobisitesine ve B)
probiyotik otoagregasyon üzerine etkileri. Asteriskler (*), kontrol gruplarına kıyaslanarak yapılan
Student’s t-test sonucuna göre p<0.05 olduğunu göstermektedir.

4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Flavonoidlerin antibakteriyel aktivitesi her geçen gün belgelenmektedir. Bitkilerden elde edilen ham
özütler, birçok araştırma grubu tarafından antibakteriyel aktivite için in vitro olarak araştırılmıştır
(Tereschuk ve ark., 1997; Rauha ve ark., 2000). En bilinen flavonoidlerden olan quercetinin de
antimikrobiyal aktivitesi ortaya konmuştur (el-Gammal ve ark., 1986; Khanna ve ark., 1980). Quercetin,
antimikrobiyal aktiviteye sahip olmasına rağmen, probiyotik bakteriler (L. acidophilus LA-5 ve L.
rhamnosus GG) üzerinde herhangi bir negatif etki göstermemiştir. Bu da bakterilerin oluşumunu
engellemeden büyümelerine izin vererek yararlı etki sağlayabileceği konusunda bize yol göstermiştir.
Probiyotik olarak kullanılan laktik asit bakterileri (LAB) için temel özellikler; güvenlik, işleme ve
depolama sırasında yaşayabilirlik, patojenlere karşı antagonist etki, bağırsak ekosisteminde hayatta
kalabilme ve konakçının bağırsak epiteline yapışma, gastrointestinal kanaldaki probiyotik suşlarının
kolonizasyonu için önemli bir koşuldur (Alander ve ark. 1997; Pedersen ve ark., 1989; Freter, 1992).
Probiyotik olarak yeterli sayıda bulunan laktobasillerin bağırsakta faydalı ve potansiyel olarak zararlı
mikroflora arasında sağlıklı bir denge oluşturabildiği düşünülmektedir (Tannock, 1999; Šušković,
2001).
Bakterilerin bağırsak epiteline ve mukozal yüzeye tutunması, kolonizasyon için gereklidir (Freter,
1992). Genel olarak bakıldığı zaman yüzey hidrofobisitesinin artmasının, probiyotik bakterilerin epitel
hücrelerine daha iyi tutunmasında etkili olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada ise, L.rhamnosus
GG bakterilerinin, 50 µg/mL quercetin konsantrasyonundaki hidrofobisite azalışı, tutunma yeteneğinde
biraz zayıf kalabileceği ön görülmüştür. L. acidophilus LA-5 bakterilerinin ise 50 µg/mL quercetindeki
hidrofobisite artışı ise mukozoya tutunmaları konusunda olumlu etki gösterebilir.
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Aynı suş içerisindeki mikroorganizmalar arasında olan otoagregasyon, probiyotiklerin aktivitelerini
gerçekleştireceği insan bağırsağı için büyük önem taşımaktadır (Jankovic ve ark., 2003). Bakteriyel
yapışma başlangıçta iki yüzey arasındaki spesifik olmayan fiziksel etkileşimlere dayanır, bu daha sonra
proteinler ve tamamlayıcı reseptörler arasında spesifik etkileşimler sağlamaktadır (Rojas ve ark., 1996).
Araştırma sonucuna genel olarak baktığımız zaman otoagregasyonun fazla olmasının, bakterilerin daha
iyi tutunmalarını yani daha iyi adezyonunu sağlayacağı düşünülmektedir. 25 µg/mL quercetinin L.
rhamnosus GG bakterilerinin otoagregasyonunu artırması, bu bakterilerin mukozaya daha iyi
tutunmalarına olanak verebilir.
Fakat, bakterilerin mukozaya tutunmalarında rol alan diğer bir faktör ise bu bakterilerin yüzey
katmanındaki proteinlerdir ve quercetinin bu proteinlerin ekspresyonu üzerindeki etkilerinin de ortaya
çıkarılması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, quercetinin bu bakterilerin hem bağırsak hücrelerine hem
de mukusa adezyonu üzerine etkilerinin de araştırılması gerekmektedir. Bunlar, ilerleyen zamanlarda
çalışılacaktır.
Sonuç olarak, quercetinin farklı konsantrasyonları, probiyotik bakteriler üzerine farklı etkilerde
bulunmuş, bu da doza bağlı olarak bu flavonoidin probiyotik bakterilerin fizyolojik etkilerini
değiştirebileceği hipotezini güçlendirmektedir.
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Özet
Zeytin, insan diyetinin vazgeçilmez bir gıdasıdır. Zeytinyağı, zeytin ağacından elde edilen en önemli
üründür ve dünyada hasat edilen zeytinlerin %91’inden zeytinyağı üretilir. Zeytinyağı içerdiği çeşitli
bileşikler sayesinde hem daha kararlı bir yağ çeşididir hem de insan sağlığına daha yararlıdır. Zeytin
ağacının ve meyvesinin en önemli fenolik bileşiklerinden bir tanesi de oleuropeindir. Oleuropeinin,
antioksidan, antibakteriyel, antiviral ve antienflamatuar etkileri yapılan çalışmalarla gösterilmiştir.
Fonksiyonel gıdalardan olan Probiyotikler, yeteri miktarlarda vücuda alındığında insan sağlığına olumlu
etkiler yapan mikroorganizmalardır. Probiyotiklerin en bilinenleri Lactobacillus acidophilus ve
Lactobacillus rhamnosus, çeşitli gıdaları formüle etmede ve insan sağlığını korumak için takviye gıda
olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, insan diyetinin önemli bir parçası olan zeytinyağının
içeriğindeki oleuropeinin insan sindirim kanalında birlikte bulunabileceği bakterilerden Lactobacillus
acidophilus LA-5 (LA-5) ve Lactobacillus rhamnosus GG (GG) üzerine in vitro etkilerini araştırmaktır.
Bunun için, Oleuropein, bakteriyel kültürlere eklenmiş ve bakteriyel gelişim kinetiğine, yüzey
hidrofobisitesine (Solvente olan Mikrobiyal Adezyon – MATS Testi) ve bakterilerin agregasyonuna
(Oto-Agregasyon Testi) etkileri incelenmiştir.
Bu çalışmada, oleuropeinin 0, 50, 100 ve 250 µg/mL konsantrasyonları bakteriyel kültürlere eklenmiş
ve bu konsantrasyonların LA-5 veya GG üzerine herhangi bir inhibisyon göstermediği gözlemlenmiştir.
Hücre yüzeyi hidrofobisitesi (yani hidrofobik solventlere adezyon), bakterilerin gastrointestinal kanalda
tutunabilmeleri için önemli bir özelliktir. MATS testi sonucu, oleuropeinin test edilen tüm
konsantrasyonları, GG’nin yüzey hidrofobisitesini azaltmış, LA-5’te ise doza bağlı bir yüzey
hidrofobisite değişimi gözlemlenmiştir. Bakteriyel agregasyon, bakterilerin birbirlerine bağlanarak
kümelenmesi olarak tanımlanmaktadır. Yapılan oto-agregasyon çalışmaları sonucu, Oleuropein
bakterilerin oto-agregasyonunu doza bağlı olarak etkilemiştir.
Yapılan bu çalışma göstermektedir ki Oleuropein probiyotik bakterileri etkilemektedir; bu da fizyolojik
olarak probiyotiklerin etkisini değiştirebilme ihtimali olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Agregasyon, Bakteriyel gelişim kinetiği, Hücre yüzey hidrofobisitesi,
Oleuropein, Probiyotik, Zeytinyağı

EFFECTS OF OLEUROPEIN, A PHENOLIC IN OLIVE OIL, ON PROBIOTIC
BACTERIA LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS VE LACTOBACILLUS RHAMNOSUS
Abstract
Olive is an indispensable food for human diet. Olive oil is the most important product of olive tree and
produced from 91% of olives harvested in the world. Olive oil is more stable type of oil due to the
various compounds and has more positive effects on human health than other oils. One of the most
important phenolic compounds of olive tree and fruit is Oleuropein. Studies have showed that
Oleuropein has antioxidant, antibacterial, antiviral, and anti-inflammatory effects.
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Probiotics, one of the functional foods, are microorganisms that have positive effects on human health
when taken in sufficient amounts. Lactobacillus acidophilus and Lactobacillus rhamnosus, two of the
most well-known probiotics, are used to formulate various foods and as a supplementary to preserve
human health. This study aims to investigate in vitro effects Oleuropein found in olive oil, an important
part of the human diet, on Lactobacillus acidophilus LA-5 (LA-5) and Lactobacillus rhamnosus GG
(GG). Oleuropein were added to bacterial cultures and their effects on bacterial growth, bacterial
aggregation (Auto-Aggregation Test), and cell surface hydrophobicity (Microbial Adhesion to Solvent–
MATS Test) were investigated.
In this study, concentrations of 0, 50, 100, and 250 µg/mL of oleuropein were added to bacterial cultures
and no inhibition on growths of LA-5 or GG were observed. Cell surface hydrophobicity (i.e., adhesion
to hydrophobic solvents) is an important feature for bacteria to be retained in gastrointestinal tract (GIT).
MATS tests showed all concentrations of Oleuropein decreased the surface hydrophobicity of GG, while
a dose-dependent alteration in surface hydrophobicity was observed in LA-5. Bacterial aggregation is
defined as clustering of bacteria. Auto-aggregation studies showed Oleuropein affected the aggregation
of bacteria in a dose-dependent manner.
This study shows that Oleuropein affects the probiotic bacteria; suggesting it is possible to change
effects of probiotics on physiological basis.
Keywords: Aggregation, Bacterial growth, Cell surface hydrophobicity, Oleuropein, Probiotics.
1. GİRİŞ
Zeytin sağlık açısından herhangi bir risk teşkil etmeyen çok faydalı bir besin olup oleuropein, zeytinde
bol bulunan sekoiridoidlerdendir (Casas-Sanchez ve ark., 2007). Oleuropein, zeytinin meyvesi ve
yapraklarında bulunan en baskın fenolik bileşiktir ve olgunlaşmamış zeytinlerin kuru maddesinde 140
mg/g’dan daha fazla bulunurken yaprakların kuru maddesinde 60-90 mg/g konsantrasyona ulaşmaktadır
(Morello ve ark., 2005; Omar, 2010). Oleuropein, zeytin meyvesinin olgunlaşana kadar oluşan zaman
diliminde daha fazla bulunur ve zeytine acılık verir, zeytin olgunlaştığında metabolize olduğu için
miktarın azalmasına bağlı olarak acılık da azalır ( Yıldız ve ark., 2010). Zeytindeki oleuropein miktarı
yalnızca olgunlaşmaya bağlı olarak azalmaz, toplandığı dönem, yetiştiği iklim, toprak çeşidi ve
depolama şartları da oleuropein miktarına etki eden diğer faktörlerdendir. Bazı siyah zeytin türlerinde
olgunlaşma boyunca oleuropeinde azalmalar meydana gelir ve meyve tamamen siyaha dönüştüğünde
oleuropein içeriği sıfıra düşebilir. Oleuropein seviyesi azalırken elenolic asit glukosit ve
dimetiloleuropein, oleuropeinin glukosilat türevleri artmaya başlar. Siyahlaşma süresinde olanların
birikimi maksimuma ulaşır ve böylece siyah zeytinin yapısındaki ana bileşen dimetiloleuropein olur
(Omar, 2010). Oleuropein zeytin yaprakları ve zeytin meyvesinde baskın olarak bulunurken
zeytinyağında bulunmaz. Oleuropein antiatherogenik, antiviral, antiinflamatuar, antimikrobiyal olarak
sağlık üzerine pek çok faydalı etkileri vardır. Ayrıca oleuropein lipoprotein oksidasyonunu da
önlemektedir. Antioksidandır, kanser önleyicidir ve Alzeheimer hastalığının önlenmesine de yardımcı
olur (Gikas ve ark., 2007).
Probiyotikler, yeteri miktarlarda vücuda alındığında insan sağlığına olumlu etkiler yapan
mikroorganizmalardır. Probiyotiklerin insan sağlığı üzerinde yarattığı etkilerin en detaylı şekilde
araştırıldığı mikroorganizma grubu laktik asit bakterileridir (Uymaz, 2010). Probiyotiklerin en
bilinenleri Lactobacillus acidophilus ve Lactobacillus rhamnosus’dur. En iyi çalışılmış dost
bakterilerden biri, diyet takviyesi olarak mevcut olan ve süt ürünleri gibi çeşitli yiyeceklere
eklenen Lactobacillus rhamnosus'tur. Bu, laktaz enzimini üreten bir tür bakteri
olan Lactobacillus cinsine aittir. Bu enzim, süt ürünlerinde bulunan şeker laktozunu laktik aside çevirir.
Yüzlerce çalışma L. rhamnosus'un faydalarını desteklemektedir. L. rhamnosus insan vücudundaki asitli
ve bazik koşullarda hayatta kalabilmektedir. L. rhamnosus, sindirim sistemi ve diğer sağlık alanları için
birçok potansiyel ve kullanım alanına sahiptir. L. acidophilus LA-5, organik asit üretiminin yanı sıra
hidrojen peroksit (H2O2), diasetil ve bakteriyosin gibi antimikrobiyal maddeler meydana getirir. Bu
maddeler, bozulmaya neden olan organizmaları ve gıda kaynaklı patojenleri inhibe etmektedirler. L.
acidophilus’un bakteriyosin üreterek çeşitli bakteri suşlarını inhibe ettiği ortaya çıkmıştır (Gülgör ve
ark., 2014). L. acidophilus’un sağlık alanında birçok kullanımı bulunmaktadır. Probiyotik bakterilerin
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bağırsaklara tutunması, koloni oluşturmaları ve çoğalmaları beklenir. Bağırsaklarda hücre duvarına
tutunma, sindirimdeki kolonizasyon için önemli bir özelliktir (Coconnier ve ark.,1992). Bütün
probiyotiklerin, bağırsak hücre duvarına tutunma özellikleri yoktur. Her probiyotik bakteri de bağırsağın
her bölümünde bulunmamaktadır. L. acidophilus, diğer bakterilere oranla bağırsağın daha fazla
bölümünde bulunabilmektedir (Sağdıç ve ark., 2003).
Bu çalışmanın amacı, zeytinyağı fenoliklerinden olan oleuropeinin probiyotikler üzerine in vitro etkisini
ortaya çıkarmaktır. Bunun için, oleuropeinin belirlenen konsantrasyonları bakteriyel kültürlere eklenmiş
ve bu konsantrasyonların L. acidophilus LA-5 (LA-5) veya L. rhamnosus GG (GG) üzerine herhangi
bir inhibisyon gösterip göstermediği gözlemlenmiştir. Hücre yüzeyi hidrofobisitesi (yani hidrofobik
solventlere adezyon), bakterilerin gastrointestinal kanalda tutunabilmeleri için önemli bir özelliktir.
MATS testi ile, oleuropeinin test edilen konsantrasyonlarının, GG’nin ve LA-5’in yüzey
hidrofobisitesini değiştirip değiştirmediği gözlemlenmiştir. Bakteriyel agregasyon, bakterilerin
birbirlerine bağlanarak kümelenmesi olarak tanımlanmaktadır. Oto-agregasyon çalışmalarıyla,
Oleuropein ve bakterilerin oto-agregasyonu arasındaki doza bağlı etkileşimleri incelenmiştir.
2. MATERYAL VE METOD
2.1. Probiyotik Bakterilerin Oleuropein Varlığında Çoğaltılması ve Bakteriyel Gelişim Kinetiği
Lactobacillus bakterileri, Lactobacillus acidophilus LA-5 ve Lactobacillus rhamnosus GG, Chr.
Hansen’den temin edilerek Man, Rogosa and Sharpe (MRS) sıvı besiyerinde, 37ºC’de çoğaltılmıştır
(Celebioglu ve ark., 2017). Bir grubu kontrol olmak üzere gruplara ayrılan bakteriler, oleuropein ile
muamele edilmiştir. Kontrol grubuna oleuropein konulmayarak (sadece MRS), muamele gruplarına ise
MRS besiyerinde 50 µg/mL, 100 µg/mL, 250 µg/mL oleuropein eklenmiştir. Bakteriyel optik yoğunluk,
densitometri ile belirlenmiştir. Bunun sonucunda bakteriyel gelişim kinetikleri çıkartılarak oleuropein
fenoliğinin etkileri incelenmiştir.
2.2. Yüzey Hidrofobisitesinin Ölçümü (Solvente olan Mikrobiyal Adezyon – MATS Testi)
Bakteriyel yüzey hidrofobisitesi, Solventlere mikrobiyal adhezyon (Microbial Adhesion to Solvents;
MATS) metotu ile ölçülmüştür (Kos ve ark., 2003). Bakteriler (kontrol ve muamele grupları), duraklama
fazında harvest edilip (3200xg, 15 dk), PBS (Phosphate-saline buffer) ile yıkanıp, 0.1 M KNO3 (Ph 6.2)
ile süspansiyon elde edilmiştir (OD600 yaklaşık 0.5 olacak şekilde). Bir mL ksilen (apolar solvent), 3 mL
bakteriyel suspansiyona eklenerek oda sıcaklığında 10 dk inkübe edilmiştir. İki fazlı sistem 2 dk
boyunca vortexlenerek, sulu kısım ayrılıp oda sıcaklığında 20 dk daha inkübe edilmiştir. Abzorbans 600
nm’de ölçülerek solvente olan bakteriyel adhezyon (1-A1/A0) × 100 formülü ile hesaplanmıştır (Kos ve
ark., 2003).
2.3. Bakteriyel Otoagregasyon
Bakteriyel hücreler duraklama fazında toplanıp (3200xg, 15 dk), PBS ile yıkanıp tekrar PBS ile OD600
0.5 olacak şekilde süspansiyon elde edilmiştir. 4 mL bakteriyel süspansiyonlar 10 sn vortexlendikten
sonra deney tüplerine eklenerek otoagregasyon, oda sıcaklığında 5 saatlik inkübasyonda belirlenmiştir.
Her saat süspansiyondan 100 µL alınarak 900 µL PBS içeren tüpe eklenmiş ve abzorbans 600 nm’de
ölçülmüştür. Otoagregrasyon yüzdesi, 1–(At/A0) × 100 formülü ile hesaplanmıştır (At, 1., 2., 3., 4, veya
5. saatlerdeki abzorbans değeri; A0, 0. Saatteki abzorbans değerini göstermektedir).
2.4. İstatistiksel Analiz
Yapılan her bir yöntemde istatistiksel analiz için en az 3 biyolojik replike ve en az 2 teknik replike
uygulanmış olup sonuçlar Student’s t-test yöntemiyle değerlendirilmiştir.
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2. BULGULAR
Bu çalışmada, oleuropeinin 0, 50, 100 ve 250 µg/mL konsantrasyonları bakteriyel kültürlere eklenmiş
ve bu konsantrasyonların LA-5 veya GG üzerine herhangi bir inhibisyon göstermediği gözlemlenmiştir
(Şekil 1).

Şekil 1: Oleuropeinin farklı konsantrasyonlarının probiyotik bakterilerin gelişim kinetiği üzerine
etkileri.
MATS testi sonucu, oleuropeinin 50 µg/mL konsantrasyonlarında, LA-5 bakterilerinin yüzey
hidrofobisitesini istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde (p<0.05) azaltmış fakat 100 µg/mL
konsantrasyonunda ise artırmıştır. Buna karşın sadece 100 µg/mL konsantrasyonunda, GG bakterilerinin
kontrol grubuna oranla yüzey hidrofobisitesini (p<0.05) azaltmıştır (Şekil 2).
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Şekil 2: Oleuropeinin farklı konsantrasyonlarının probiyotik yüzey hidrofobisitesine etkileri.
Asteriskler (*), uygulama gruplarının kontrol gruplarına göre karşılaştırılmasında p<0.05 olduğunu
göstermektedir.
Otoagragasyon sonuçları göstermektedir ki, oleuropeinin sadece 50 µg/mL konsantrasyonunda, LA-5
bakterilerinin agregasyonunda istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) bir azalış vardır (Şekil 3).
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Şekil 3: Oleuropeinin farklı konsantrasyonlarının probiyotik otoagregasyona etkileri. Asterisk (*),
uygulama gruplarının kontrol gruplarına göre karşılaştırılmasında p<0.05 olduğunu göstermektedir.
4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Zeytinde ve zeytinyağında bulunan başlıca polifenol olan oleuropeinin, bir dizi bakteri ve
mikrofungusun büyüme hızını inhibe ettiği veya geciktirdiği literatürde belirtilmiştir. Bu oleuropeinin
insandaki patojenik bakterilere olan antimikrobiyal aktivitesi ortaya çıkartılmıştır (Bisignano ve
ark.,1999). Oleuropeinin antimikrobiyal aktivitesinin belirlenmesine rağmen, Lactobacillus acidophilus
ve Lactobacillus rhamnosus üzerine inhibe edici bir etki göstermediği görülmüştür. İnhibe edici
etkisinin olmaması, probiyotik bakterilerin gelişimine engel olmayacağı, aksine faydalı olabileceğini
göstermektedir. Probiyotikler mikrobiyal dengeyi düzenleyen canlı organizmalardır. Laktik asit
bakterileri lezzeti geliştirme ve ürünlerin muhafaza süresi ve kalitesini arttırmada önemli olduğu gibi,
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probiyotik özelliğiyle büyük önem taşımaktadır (Ertekin ve ark.,2014). Probiyotik bakteriler, ürettikleri
antimikrobiyel peptidler (bakteriyosinler), istenmeyen ya da patojen olan mikroorganizmalarla
yarışabilme, ortamda canlı kalabilme ve bağırsaklarda koloni oluşturabilme özellikleri ile önemli bir
roldedir. Bu sebeple bakteriyosin üreten laktik asit bakterileri, probiyotik ajan olarak kullanılmaktadır
(Gülgör ve ark., 2014). Probiyotiklerin patojen mikroorganizmalara karşı intestinal sistemde bariyer
oluşturarak, epitel hücrelerinin bu mikroorganizmalarla bağlanma derecesini azalttığı düşünülmektedir
(Yeşilova ve ark., 2010). Laktik asit bakterilerinin intestinal epitelyal hücrelerle adezyonunu sağlayan
yüzey determinantları bulunmaktadır. Bu sayede mukus tabakasını arttırarak bariyer fonksiyonunu
geliştirirler. Lactobacillus rhamnosus GG de intestinal epitel hücrelerinin apoptozisine engel olarak
bariyer fonksiyonunu arttırır (Yeşilova ve ark., 2010).
Hücre yüzeyi hidrofobisitesi (yani hidrofobik solventlere adezyon), bakterilerin gastrointestinal kanalda
tutunabilmeleri için önemli bir özelliktir (Krasowska ve Sigler, 2014). Bu da probiyotik bakterilerin
mukozaya daha iyi tutunmasını sağlayan faktörlerdendir. Bu çalışmada, oleuropeinin doza bağlı olarak
LA-5 bakterilerinin yüzey hidrofobisitesini azalttığı ya da artırdığı bulunmuştur. 100 µg/mL
konsantrasyonda hücre yüzey hidrofobisitesinin artışı, bu bakterilerin probiyotik aktivitelerini daha iyi
gösterebilmeleri için intestinal sistemde daha iyi kolonize olabilmelerini sağlayabilir. Bunun yanı sıra
aynı konsantrasyonda GG bakterilerinin yüzey hidrofobisitesinin azalmış olması her ne kadar
istenmeyen bir durum olsa da, bakterilerin mukozaya tutunmalarında diğer faktörler de önem arz
etmektedir.
Bakteriyel agregasyon, bakterilerin birbirlerine bağlanarak kümelenmesi olarak tanımlanmaktadır. Otoagregasyon miktarının fazla olması adezyonun daha iyi olmasını sağlayabilmektedir. Fakat mukozaya
adezyonda rol oynayan diğer faktörler, bakterilerin yüzey katmanındaki proteinler –özellikle S-layer
proteinleridir (Ouwehand ve Salminen, 2003). Bu bakımdan, oleuropeinin probiyotik bakterilerin
mukozoya adezyonu ve aynı zamanda yüzey proteinleri üzerine etkilerinin incelenmesi gerekmektedir.
Bu çalışmaların da ilerleyen zamanlarda gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Sonuç olarak, oleuropein,
probiyotik bakteriler ile sinbiyotik bir etkileşime girerek birbirlerinin faydalarını artırabilecek bir
potansiyelde olup, bu etkileşimin daha detaylı olarak çalışılması, yeni formülasyonların
geliştirilebilmesi için önem arz etmektedir.
TEŞEKKÜR
Yazarlar, probiyotik suşların temin edildiği Chr. Hansen, Türkiye’ye teşekkür etmektedirler.
KAYNAKLAR
Bisignano, G., Tomaino, A., Cascio, R., Crisafi, G., Uccella, N., Saija, A. (1999), On the in‐vitro
Antimicrobial Activity of Oleuropein and Hydroxytyrosol, J. Pharm. Pharmacol., 51, 971–974.
Casas-Sanchez, J., Alsina, M., A., Herrlein, M., K., Mestres, C. (2007), Interaction between the
antibacterial compound, oleuropein and model membranes, Colloid Polym Sci, 285, 1351–1360.
Coconnier, M.H., Klaenhammer, T.R., Kerneıs, S., Bernet, M.F., Servin, A.L. (1992), Proteinmediated adhesion of Lactobacillus acidophilus BG2FO4 on human enterocyte ve mucussecreting cell lines in culture”, Applied ve Environmental Microbiology, 58, 2034–2039.
Ertekin, Ö.,Hilmi, A. (2014), Farklı Gıdalardan İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Endüstriyel ve
Probiyotik Özellikleri. Akademik Gıda, 12(4), 6–16.
Gikas, E., Bazoti, F.N., Tsarbopoulos. A. (2007), Conformation of Oleuropein, the major bioactive
compound of Olea europea, J. Mol. Struct.: Theochem., 821, 125–132.
Gülgör, G., Özçelik, F. (2014), Bakteriyosin Üreten Laktik Asit Bakterilerinin Probiyotik Amaçlı
Kullanımı, Akademik Gıda, 12(1), 63–68.

491

Kos, B., Šušković, J., Vuković, S., Šimpraga, M., Frece, J., Matošić S. (2003), Adhesion and
aggregation ability of probiotic strain Lactobacillus acidophilus M92, Journal of Applied
Microbiology, 94(6), 981–987.
Krasowska, A., Sigler, K. (2014), How microorganisms use hydrophobicity and what does this mean
for human needs, Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, 4, 112.
Morello, J. R. ,Vuorela, S., Romero,M.P., Motilva, M., J., Heinonen, M. (2005), Antioxidant Activity
of Olive Pulp and Olive Oil Phenolic Compounds of the Arbequina Cultivar, J. Agric. Food
Chem., 53, 2002–2008.
Omar, S. H. (2010), Oleuropein in Olive and its Pharmacological Effects, Sci Pharm, 78, 133–154.
Ouwehand, A. C., Salminen, S. (2003), In vitro adhesion assays for probiotics and their in vivo
relevance: a review, Microb. Ecol. Health Dis., 15, 175–184.
Sağdıç, O., Küçüköner, E., Özçelik, S. (2003), Probiyotik ve Prebiyotiklerin Fonksiyonel Özellikleri,
Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 35(3-4), 221–228.
Uymaz, B. (2010), Probiyotikler ve Kullanım Alanları, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri
Dergisi, 16(1), 95–104.
Yeşilova, Y., Sula, B., Yavuz, E., Uçmak, D. (2010), Probiyotikler, J Kartal TR, 21(1), 49–56.
Yıldız, G., Uylaşer, V. (2010), Doğal Bir Antimikrobiyel: Oleuropein, U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi.,
25(1), 131–142.

492

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİNİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ
Mustafa Metin ÖRME¹, Durmuş KAYA¹, Müfit YÜCE¹
¹Kocaeli Üniversitesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı
metin.orme@tedas.gov.tr
Özet
Elektrik enerjisinin geçtiği tüm aşamalar ayrı ayrı önemli olmakla beraber; ülkemizde özellikle “elektrik
dağıtımı” kısmının komplike ve standardize olmadığı müşahede edilmektedir.
Elektrik dağıtımında elektrik üretimi ve elektrik iletiminde olmadığı kadar tüketici vardır. Dolayısıyla
muhatap sayısı üretim ve iletim alanlarına göre çok daha fazladır.
Elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesiyle beraber, elektrik dağıtım şebekesi üzerindeki
uygulamalarda ülke genelindeki yeknesaklık azalmıştır. Bölgeler arasında özellikle idari anlamdaki
farklılıklar elektrik dağıtım sektörünün paydaşları olan tüketicileri, yatırımcıları, müteahhitleri, kamu
kurum ve kuruluşlarını mağdur edebilmektedir. Bu olumsuzluklar vakit ve nakit kayıplarına sebep
olmaktadır.
Bu tez çalışmasının amacı, ülkemizin elektrik dağıtım sistemlerindeki genel sorunları ve bunlara yönelik
çözüm yöntemlerini ortaya koymaktır. Bu kapsamda ilk olarak dağıtım şebekesi tanımlanmış, ardından
elektrik dağıtım şebekesinin sorunları üç ana başlık (idari, teknik ve diğer) altında açıklanmış ve çözüm
önerileri sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Elektrik dağıtımı, şebeke, elektrik yönetmelik, enerji

PROBLEMS AND SOLUTIONS OF TURKISH ELECTRICITY DISTRIBUTION
NETWORK
Abstract
Although all the stages of electrical energy are important individually, it is observed that the “electricity
distribution” part of our country is not complicated and standardized.
In electricity distribution, there are more consumers than in electricity generation and electricity
transmission. Therefore, the number of interlocutors is much higher than the production and
transmission areas.
With the privatization of electricity distribution companies, the country-wide uniformity in applications
on the electricity distribution network has decreased. Differences in the administrative sense especially
among the regions can cause victimization to the consumers that are the stakeholders of the electricity
distribution sector, investors, contractors, public institutions and organizations. These obstacles cause
time and cash losses.
The aim of this thesis is to reveal the general problems of the electricity distribution systems of our
country and the solution methods for them. In this context, the distribution network was first defined,
then the problems of the electricity distribution network were explained under three main headings
(administrative, technical and the others) and solutions were presented.
Keywords: Electricity distribution, grid, electricity regulation, energy
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1.GİRİŞ
Elektrik dağıtımı, elektrik enerjisinin son tüketiciye ulaştırılmasıdır. Aşağıdaki proseste görülebileceği
gibi elektrik enerjisi: Üretim, iletim ve dağıtım kısımlarından geçerek tüketime sunulmaktadır (Şekil 1).
Abonelerin elektriği güvenli, kaliteli ve sürekli olarak temin edebilmesi, dağıtım şebekesindeki
sorunların azaltılması ile orantılıdır.

1: Üretim
2: İletim
3: Dağıtım
4: Tüketim

Şekil 1. Elektrik Enerjisinin Aşamaları

Elektrik tüketimi hızla arttığından ve düzensiz iç göçler yüzünden, artan talebi karşılamakta, mevcut
şebekeler yetersiz kalmaktadır. Kaçak yapılaşma nedeniyle sağlıklı şebeke planları ile tesislerin
yapılamadığı, imarlı alanlarda ise yeni tesislerin alt yapılarının yetmediği görülmektedir. Bununla
birlikte çözüm yollarının başında gelen, uzun dönemli Ana Şebeke/Master Proje Planlamalarının
yapılmaması/uygulanamaması, sorunun artarak büyümesine neden olmaktadır.
Türkiye’de üretim, iletim ve dağıtım yatırımları arasında bir dengesizlik bulunmaktadır. Genellikle
santral (üretim) yapımları gündemde olup, iletim ve dağıtım yatırımlarının yetersizliği göz önünde
bulundurulmamaktadır. Gerilim düşümünün olduğu her yerde kalitesiz enerji sunulduğu, kayıpların
oluştuğu ve mutlaka yenileme yatırımlarının yapılması gerektiği düşünülmelidir. Şehir merkezlerinde
kayıp ve kaçak miktarı oldukça yüksektir.
Boşta kayıpların mümkün mertebe en aza indirilmesi için işletmedeki dağıtım tesislerinde bulunan
trafoların gereksiz büyüklükte kullanılmaması ve trafoların minimum %60 yüklenmesine dikkat
edilmesi faydalı olacaktır. Dağıtım şebekelerinde yapılması gereken, ana şebeke planı olanların revize
edilmesi, diğerlerinin ana şebeke planlamalarının acilen (en az 20 yıllık) yapılarak ona göre yatırımların
yönlendirilmesidir. Tüketimin yoğun olduğu merkezlere kadar 380 kV ve 154 kV’luk hatların ve indirici
merkezlerin getirilmesi gerekmektedir.
Kablo teknolojisinin gelişmesi nedeniyle artık 154 kV kablolarla şehirlerin merkezine kadar
gelinebilmekte ve GIS’lerle (gaz izoleli trafo merkezi) de güvenli trafo merkezleri yapılabilmektedir.
Buradaki sorun şehir merkezlerinde belediyelerin yeteri kadar büyüklükte trafo yeri ayırmamalarıdır.
Kamu kuruluşları ve Belediyeler ayrı taleplerle gelmekte, bu konunun çözümü ise hiç kimsenin
gündemine gelmemektedir. Belediyeler yasasına trafo yerlerini ayırmaları zorunlu görevleri olarak
eklenmelidir.
Planlamalar yapılırken gerilim düşümleri göz önüne alınmalıdır, çünkü gerilim düştükçe akım
artmaktadır ki bu da hat kayıplarını arttırarak enerji kalitesinin düşmesine neden olmaktadır.
Tüketimin %50’si sanayide kullanıldığından devletin planlı bir şekilde sanayi bölgeleri oluşturma
programı olmalıdır.
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Küçük Sanayi Siteleri (KSS) ve Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) tamamen müteşebbis heyetler
vasıtasıyla kurulmakta, devletin bütünsel bir politikası oluşmadığından bürokrasi çarkını aşabilenler,
bölgelerinde elektrik enerjisi kapasitesi yeterli ise faaliyete başlayabilmekte, yetersiz kapasite olması
halinde çok büyük masraflara ulaşan enerji hatları yapımını karşılamaları istenmektedir. OSB’ler kendi
altyapı hizmetlerinin yanında ek olarak gelen masrafı karşılayamamaktadırlar. Enerji aslında tek elden
planlanmalı ve yönetilmelidir. Üretildiği anda, tüketilen temel ihtiyaç niteliğinde bir ürün olduğu
gerçeği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu çalışmada, elektrik dağıtım şebekemizdeki genel sorunlar,
idari ve teknik olarak gruplanıp açıklanmaya ve çözüm yolları sunulmaya çalışılacaktır.
2. TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİNİN SORUNLARI
2.1 İDARİ PROBLEMLER
2004 yılında TEDAŞ özelleştirilme kapsamına alınmış, 2013 yılında ise özelleştirmeler tamamlanmış
ve TEDAŞ özelleştirme kapsamından çıkartılmıştır. Bu özelleştirme sonucu 21 Elektrik Dağıtım Şirketi
(EDAŞ) yanında 170 adet OSB’ye de EPDK’ca dağıtım lisansı verilmiştir. Hâl böyle olunca her bir
EDAŞ/OSB kendi sorumluluk bölgesinde kendi kurallarını koyup uygulamaya çalışmış; bu durum
benzer işlemlerin bölgeye göre değişkenlik göstermesine sebep olmuştur. Dağıtımın doğrudan bağlı
olduğu iletim hatlarını kamu eliyle yöneten Türkiye’de, iletimin ve dağıtımın birbiriyle koordinasyonu
zayıf bir şekilde ilerlemeye çalıştıkları görülmektedir.
2.1.1 Yatırım Planlama
Elektrik enerjisi üretildiği anda tüketilmesi gereken bir enerji çeşidi olduğundan üretim-iletim-dağıtım
dengesinin çok optimize olması gerekmektedir. Tüm bu süreçler tek elden yönetilmediği için üretim
artarken, iletim ve/veya dağıtım şebekesi geri kalabilmektedir. Dağıtım şebekemizi göz önüne alırsak,
teorik olarak 30 yıl işlemesi gereken teçhizatların, yeri geldiğinde 2 sene sonra demontaj edilerek hurda
depolarında çürümeye terk edildiği gerçeğiyle karşılaşmaktayız. Bu sorunun kökeninde yatırım
planlamada hata yapıldığı gerçeği vardır. Bunların önüne geçebilmek için master plan veya yatırım planı
yapan ekiplerin işin inceliklerine vâkıf olmaları; onaylanmış nazım planlarına harfiyen dikkat
etmeleridir.
2.1.2 Yetki Karmaşası
Türkiye’nin bürokratik konulardaki ağır işleyen sistemi her konuda olduğu gibi elektrik şebekesinde de
kendini göstermektedir. Kurumlar arası koordinasyon çok zayıftır. Kurumların birbirlerinin yaptığı
işlerden haberi olamayabilmektedir. Aynı evraklar, benzer prosedürler farklı kurumlarca tekrar tekrar
istenebilmektedir. Bu koşullar yatırımcıyı zor durumda bırakırken, ülkeyi de ölü yatırım mezarlığına
çevirmektedir.
2.1.3 Mevzuat
Elektrik Mühendisliği’nin el kitabı olarak bilinen Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
(EKAT) gibi kritik bir yönetmelik bugün hâlen uygulanmaktadır. EKAT’ın yayınlanma tarihi 2000
senesidir [1]. Benzer şekilde Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği’nin yayım tarihi ise 1995 yılıdır.
Aradan geçen bunca senede değişen gelişmelere paralel olarak elektrik dağıtım şebekesini etkileyen tüm
yönetmelik ve şartnamelerde güncellenmeye gidilmesi elzemdir.
2.1.4 Abonelikler
Yapı kullanım izni olmadan aboneliği yapılmayan ancak elektriğe ihtiyacı olan kişiler, ülkemizdeki
yoğun bürokrasi işlemlerine maruz kalırlar. Gerek belediye çalışanları sebebiyle, gerekse görevini
kötüye kullanan bir müteahhit yüzünden bazen aylarca mağduriyet yaşanabilmektedir. Önceleri bu tip
sorunları çözmeye yönelik olarak geliştirilen şantiye aboneliği kullanılıyordu. Günümüzde yine benzer
bir yaklaşım söz konusudur. Sonuç olarak, şantiye aşamasında da olsa, inşaat esnasında elektriğe ihtiyaç
duyulmaktadır. O süreçte tek bir abonelik yeterliyken bina bitip insanlar binadaki konutlara yerleşmeye
başladığında herkesin farklı abonelik yapması gerekmektedir. Tam bu aşamada yapı ruhsatına ihtiyaç
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duyulur. Son dönemde imar barışı ile biraz yol alınmıştır fakat yeterli değildir. Konunun çözümü daha
çok İmar Kanunu’nda yapılacak pratik değişikliklerdedir. Elektrik mevzuatı kısmında ise farklı dağıtım
şirketlerinin farklı uygulamalar yapması önlenmeli; kurallar ulusal düzeyde netleştirilmelidir.
2.1.5 Eski Alışkanlıklar
Şebeke projelerimizde havai hat yaparken: Kullanılacak direkler, iletkenler, sehimler gibi parametreler
tesislerin kurulacağı yere göre değişiklik göstermektedir. Bu seçim “Buz Yükü Haritası” kullanarak
yapılmaktadır. Buz yükü haritasına göre ülkemiz 5 bölgeye ayrılmıştır. Ancak buz yükü haritamız,
yetmişli yıllarda hazırlanmıştır. Eksiklikleri ya da fazlalıkları çıkabilmektedir. Bu hatalar direklerinhatların yıkılmasıyla veya gereğinden güçlü direkler seçilip maliyeti arttırmak şeklinde olabilmektedir.
Benzer biçimde rüzgâr haritamız da 70’li yıllarda yapılmışıtır. Bu harita, buz yükü haritasına yol
gösteren bir haritadır. Söz konusu iki haritada da güncelleme gerekmektedir.
Oraj Haritası, bir bölgeye yıldırım düşme ihtimalini içerir ve seçilecek paratoner veya yakalama
uçlarının özelliklerini belirler. Oraj haritamız da buz yükü haritasına benzer şekilde oldukça eskidir,
yenilenmesi gerekmektedir.
Türkiye Güneş Haritası’na değinmekte de fayda var. Bu haritada teknik güncelleme gereğinden ziyade
yanlış yorumlanma sorunu vardır. Haritaya bakılınca Trakya’dan Artvin’e kadar bütün Karadeniz
kıyımız mavi renkte görülmektedir. Bu renk ilk anda güneş enerjisi için verimsizmiş izlenimi vermesine
ragmen; bu bölgelerdeki güneş potansiyeli bile Avrupa’nınkinden çok daha verimlidir.
2.1.6 Diğer İdari Problemler
Yetkili Kurum/Kuruluşlara ulaşmakta yaşanılan zorluklar en yaygın şikayetlerdendir. Arıza hallerinde
de benzer sıkıntılar vardır. Vatandaş, muhatap olacak birini bulamamaktadır. Faturaların usulsüzce
“şişirildiği” kanısı gitgide çoğalmaktadır. Kayıp-kaçak oranının tüm ülkeye fatura edilmesi ayrıca bir
keşmekeştir.
EDAŞ’lar proje onayları sırasında ara sıra yüksek gerilim hücrelerinde, alçak gerilim panolarında şifahi
olarak kendi önerdikleri marka, model ve tipleri gayri resmi koşul olarak öne sürebilmektedirler. Üstelik
mevzuatların gerektirdiği şartları sağlayan, tip testleri uluslararası ve ulusal firmaların ürünleri bile
reddedilebilmektedir. Proje onaylarında kendi önerilen marka ve tipler gayri resmi şart
koşulabilmektedir. Hatta bilinen ilgili standartlara sahip, tip testli uluslararası ve yerli firmaların ürünleri
dahi reddedilebilmektedir. Bazı EDAŞ’lar lüzumuna bakmaksızın yüksek gerilim hücrelerinin yanına
yedek hücre isteyebilmektedir. Sigortalı yük ayırıcı kullanılarak işlev görebilecek birçok noktada
gereksiz yere kesici kullandırabilmektedir. Bunların sonucunda ilk yatırım maliyetleri yükselmekte ve
ülke ekonomisi zarar görmektedir.
Kimi elektrik dağıtım şirketleri, kendi sorumluluğunda bulunan yatırımları farklı bahaneler ile
abonelerine ya da yatırımcılara yaptırtabilmektedirler. Piyasada çalışan tüm şahıs ve kurumların yeterli
ve nitelikli eğitim almaları, özellikle uygulamalı konularda da yetiştirilmeleri gerekmektedir. Tesislerin
gerek kurulum, gerekse geçici/kesin kabulleri daha dikkatli ve İSG kurallarına azami dikkat edilerek
yapılması gerekir. Üzücü olarak; enerji müsaadesi, proje onayları, tesis kabulleri gibi aşamalarında sık
sık etik olmayan ilişkilerin olduğu kanısı vardır. Prosedürlerin adaletli, şeffaf ve açık olması gereklidir.
Elektriksel istatistiklerin doğru tutulması, gelecek yatırımlara yön vermesi açısından çok önemlidir.
Aynı zamanda günümüzde gelişmişlik seviyesi olarak sayılan kişi başına düşen elektrik tüketimini
belirlemek de sağlıklı istatistikler ile mümkündür.
2.2 TEKNİK PROBLEMLER
Türkiye’deki elektrik dağıtım şebekesinin idari sorunlarının yanında teknik bir takım sorunları da
bulunmaktadır. Bu teknik problemler proje aşaması ve tesis-işletme aşaması başlıkları altında ikiye
ayrılarak incelenmiştir.
2.2.1 PROJE AŞAMASI
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Ülkemizde halen mühendislik hizmetleri sırasında proje aşamasına ve proje müelliflerine gereken önem
verilmemektedir. Projeyi dikkate almadan, sahada çözüm bulmaya yönelik işleyişler ağırlıktadır.
Neticede bir problemle karşılaşıldığında ise sorumlu olarak proje müellifi hedef gösterilmektedir.
Halbuki doğru proje, doğru yapılara; doğru yapılar gelişmiş bir ülkeye olanak sağlar. Proje aşamasında
en sık karşılaşılan aksaklıklar aşağıda sıralanmıştır:
- Enerji Nakil Hatlarının İmar Planında Görünmemesi: İnşaat ruhsatı için Belediyeye başvuru sırasında,
ENH (havai hat) eğer imar planında işlenmemiş durumdaysa, bu tip yerlere inşaat ruhsatı verilmektedir.
İnşaat sektöründeki bir an önce yapıp satma telaşı yüzünden hem tesis sahipleri hem de inşaat çalışanları
için ciddi risk görmezden gelinmektedir. Bunun önlenmesi için Elektrik Dağıtım Şirketleri ile
Belediyelerin kooordineli çalışması; yüksek gerilim dağıtım hatlarının, imar planlarına güncel bir
şekilde işlenmiş olması gerekmektedir.
- Trafo Merkezleri ve Elektrik Üretiminin Tüketim Noktalarına Uzaklığı: Kaynak kullanımı sebebiyle
büyük ölçekli hidrolik ve termik santraller genellikle tüketim merkezlerine uzak konumlandırılmıştır.
Teknik açıdan düşünüldüğünde hatlar uzadıkça, o hat üzerindeki kayıplar artmaktadır. Tüketimin yoğun
olduğu yerlere trafo merkezleri yapılması uzun vadede kârlı olacaktır.
- Gerilim Kademeleri: Ülkemizde dağıtım şebekesi gerilimi 34,5 kV olsa da hali hazırda hâlen 10, 15,
66 kV gibi farklı gerilim seviyeleri de vardır. Gerilim değerleri farklı olunca iki veya daha fazla sistemi
birbirlerine senkronize etmek zorlaşmaktadır. Gerilim seviyesini arttırmak ilk başta izolasyon sorunları
getiriyor gibi olsa da; yeni teknolojilerle bu yükseltme işlemi sorun olmaktan çıkmaktadır. Tabi ki bu
yapılırken özellikle esnek fiziki bağlantı teçhizatlarının daha özenli üretilmesi gerekecektir. Özellikle
kısa devre sırasındaki aşırı akımlar göz önünde bulundurulmalıdır. Ülkemizde hâlen kullanılan 10, 15,
66 kV gerilim seviyelerindeki iletken ve kabloların ekonomik ömürleri gözetilip yeni şebeke
planlamaları 34,5 kV seviyesine göre yapılmalıdır.
- Boşta Trafo Güçleri: Projelendirme sırasında gereğinden büyük seçilen trafolar, teknik özellikleri
sebebiyle boşta trafo kayıpları oluşturarak verim kaybına sebep olur. Trafo gücü hesaplanırken
kullanılan “eşzamanlılık katsayısı” yerine aynı anlamda “talep faktörü”, “diversite” kelimeleri de
kullanılmaktadır. Kavram karmaşası oluşmaması adına EMO, eşzamanlılık katsayısı kullanmayı
önermektedir.
- Kuş Göç Yolları: Dağıtım şebekesinde hem kuş ölümlerini azaltmak, hem de şebekenin kuşlardan
korunması için yapılabilecek bir dizi işlem vardır: İlk olarak, mümkünse enerji nakil hatlarını kuş göç
yollarından uzağa yapmak; mümkün değilse, kuşların tünemesini zorlaştırıcı tasarımlar oluşturmak.
Hatlarda izolatör üzerlerine kuşkonmazlar takılarak kuş tünemelerinin önüne geçilebilir.
Günümüz teknik gelişimleri ışığında, yeni nesil projelendirme yazılımları da doğru şekilde kullanılarak
ve projeye gerekli özen ve önem verilerek tesis aşaması sırasında karşılaşılacak olası problemlerin önüne
büyük ölçüde geçilebilinir.
2.2.2 TESİS-İŞLETME AŞAMASI
En az projelendirme kadar önemli bir diğer husus tesis yani kurulum aşamasıdır. Başka alanlarda olduğu
gibi dağıtım şebekesinde de proje-tesis-işletme aşamaları birbirlerine bağlıdır ve birbirlerini
olumlu/olumsuz etkilerler. Proje sonrası tesis aşaması, kurulum aşaması olarak da düşünülebilir.
Sistemin devreye alınmasından sonraki süreç ise işletme aşamasıdır. Tesis-İşletme aşamasında en sık
karşılaşılan durumlar şunlardır:
- ENH’ların / Kabloların Yapılara Yaklaşım Mesafeleri
- Ormanlardan Geçen Enerji Nakil Hatları
- Deniz Kenarından Geçen Enerji Nakil Hatları
- AG Havai Hat Kopuklukları
- Kompanzasyon ve Kapasiteyi Verimli Kullanma
- Harmonikler
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- Otoprodüktör Hücre Yaklaşımı
- Adalanma ve Ada Çalışma Farkı
- Üretim Santrallerinin Dağıtım Şebekesine Bağlantı Esasları
2.2.3 DİĞER TEKNİK SORUNLAR
- Özellikle deprem kuşağında yer alacak olan trafo binaları, monobloklar ve bunların içerisinde yer
alacak olan OG Hücreler, panolar depreme karşı sabitlenmelidir. Benzer şekilde trafo tekerlerine de
sabitleyici takozlar konularak olası zararlara karşı tedbir alınabilir.
- Kaliteli işçilik, malzeme kalitesi de elektrik şebekesinde en önemli parametrelerdendir.
- Tip testi olmayan ürünlerin piyasada kullanılması veya tip testi olsa da şebekeye uygun olmayan
ürünlerin kullanılması can ve mal güvenliğini riske atabilmektedir.
- Zamanında bakım ve onarım/yenileme faaliyetlerinin yapılması çoğu zaman ihmal edilip, arızalardan
sonra işlem yapılması ciddi zararlara sebep olabilmektedir.
- 30/11/2000 tarihinde yayımlanan EKAT Yönetmeliği’nin 58. Maddesi (a) fıkrası 10. Bendine göre:
“Yer durumu:Kablolar döşenecekleri yerlerin özelliklerine uygun tipte seçilmelidir. İnsanların yoğun
bulunduğu, paniğin yaşanabileceği tüm yapılar, yüksek katlı binalar, hastaneler, tüneller, tiyatrolar,
okullar, alış-veriş merkezleri gibi yapı ve yerlerde yangın anında az duman çıkaran, halojensiz özellikli
kablolar kullanılmalıdır.” Ancak günümüzde hâla bu tip kapalı ve kalabalık ortamlarda normal tip
kabloların kullanıldığı görülmektedir. Kablo firmaları “halojen free” tipte kabloları ya üretmemekte ya
da çok az üretmektedir. Bu konuda hem üreticilerin, hem kontrol teşkilatlarının, hem de müteahhit
firmaların kendilerini en kısa zamanda güncellemesi gerekmektedir.
- Özellikle refüj üzerinde yer alan aydınlatma direkleri bir çok ölümlü kazaya sebep olabilmektedir.
Eskiden çoğu beton olan bu direkler günümüzde galvanizli çelik poligon tipli olmaktadır. Bu direkler
beton direklere göre daha hafif olduklarından kaza olması durumunda beton direk kadar zarar vermese
de yamulup yıkılabilmektedir.Kazalardaki maddi zararları azaltmak adına sürücü göz hizasına ikaz
işaretleri konulabilir. Yine aynı amaçla direklerin alt kısımlarına yumuşak malzeme kaplanabilir.
3. SONUÇ
Elektrik dağıtım şebekesi, yüzlerce insan ve büyüklü küçüklü hem kamu hem özel onlarca şirketin içinde
bulunduğu; yüksek meblağların sirkülasyonda olduğu devasa bir havuzdur. Bu havuzun suyu, ülkemizin
sınırlı kaynaklarını kullandığı için çok dikkatli olunmalıdır. Burada gerçek mühendislik kavramının
önemi açığa çıkmaktadır. Optimum faydayı sağlayacak şekilde planlama / projelendirme yapılmalıdır.
Gereksiz yanan tek bir armatürün bile ülke nüfusunun tamamına etki ettiği; yurdumuzu fakirleştirdiği
göz önünde bulundurulmalıdır.
Ayrıca her yıl elektrik kaynaklı arızalar, kazalar yüzünden insanlar ölmekte ya da yaralanmaktadır.
Yalnızca insanlar değil diğer canlılar da gerekli tedbirler alınmadığı için zarar görmektedirler.
Şebekemizi planlarken sadece insanları değil, diğer canlıları hatta doğayı düşünerek hareket etmek
zorundayız. ENH tesislerinin projelendirilmesi yapılırken kuş göç yollarının göz önünde
bulundurulması, doğa için yapmamız gereken inceliklerden sadece birisidir.
Bundan başka, modern dünyada elektrik kesintilerine, özellikle uzun süreli, hiç kimsenin tahammülü
yoktur. Şebekede arızalar giderilirken, kesinti süreleri minimum düzeyde tutulmaya çalışılmalıdır.
Yapılan sık yanlışlardan birisi de arızayı erken giderelim derken, gerekli İSG önlemlerinin
alınmamasıdır. Unutulmamalıdır ki: Hiçbir iş, insan sağlığından-canından kıymetli değildir.
Son olarak: Dağıtım şebekesine bağlı, daha çok lisanssız üretim tesislerinin (özellikle de GES’lerin)
olumlu taraflarından yararlanırken can ve mal güvenliği açısından tehlikeye girmemek adına ters
besleme olasılığının ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bunun için her iki yönlü enerji akışını da göz
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önünde bulunduracak tam çözüm, AG gerilim seviyesinde dijital koruma rölesi kullanımıdır fakat bu
çözüm küçük ölçekli santrallerde ekonomik olarak uygulanabilir bir çözüm yolu değildir. GES’lerde
eviriciye entegre edilen ve yetkili kurum-kuruluşlarca sertifikalandırılmış şebeke kaybı koruma
fonksiyonlarının arayüz koruması konusunda yetip yetmeyeceği değerlendirilmelidir [2]. Yapılacak
çalışmaların olumlu neticelenmesi halinde belirli bir kurulu güce kadar olan üretim tesislerinde dijital
röle kullanımı zorunlu bırakılmayabilir. Bu hususda ilgili elektrik dağıtım şirketlerinin, şebekeyi
korumak amacıyla evirici koruma fonksiyonlarına tamamen güvenecek şekilde ikna olması gerekir [2].
4. TARTIŞMA
Elektrik dağıtım şebekesinin verimli işletilebilmesi her şeyden önce mevcut sorunlarının
iyileştirilmesiyle mümkün olacaktır. Elektrik dağıtım sektöründe ülkemizde bilgi eksikliğinden ziyade
bilgi kirliliği vardır. Bölgeler arası farklılıklar ya da yanlış uygulamaları gidermek için sektör
çalışanlarına asgari eğitimler verilmelidir.
Elektrik dağıtım piyasasında kavram karmaşası, teorik bilgiler dışında yetki karmaşası şeklinde de zuhur
etmiş bulunmaktadır. Özellikle EDAŞ’lar ve TEDAŞ’ın hangi işleri yaptığı vatandaşlar tarafından
bilinmemektedir. Belediye, OSB, ETKB, EPDK vs. gibi kural koyucu çok fazla oyuncunun bulunduğu
elektrik dağıtım sektöründe işlerin tek bir elden planlanması çok daha verimli olacaktır.
Yönetmeliklerimiz tüm tesisleri kapsayıcı şekilde yazılmış olduğundan, tesis çeşidine göre spesifik bir
ayrım söz konusu değildir. Bu ise devasa boyutlu tesislerle mikro ölçekli tesislerin aynı işlemlere maruz
kalmasına sebep olmaktadır. Hâl böyle olunca küçük ölçekli yatırımcılar, yatırımları konusunda kararsız
kalabilmektedirler. Bugün 1 kW kurulu gücündeki bir çatı GES projesi, 1 MW gücündeki bir GES
projesi ile neredeyse aynı prosedürlere tabidir. Her ne kadar yakın zamanda 10 kW altı çatı GES’ler için
tip proje TEDAŞ tarafından yanımlanmış olsa da yeterli değildir. Elektrik piyasası, dağıtım sistemine
bağlanacak küçük tesisler için kolaylaştırıcı mevzuat yapılanmalarını uzun zamandan beri kamu kurum
ve kuruluşlarından beklemektedir.
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Özet
Yüksek teknolojiye sahip ve yüksek maliyetli hava araçları olan helikopterlerde, uçuş esnasında
oluşabilecek beklenmeyen arızalar ciddi sonuçlara neden olabilmektedir. Özellikle dönen bileşenler olan
rotorların ve yuvarlanmalı yatakların periyodik bakımlarının yapılması önem arz etmektedir.
Helikopterlerdeki kuyruk rotoru ana rotora karşı itiş gücü oluşturarak helikopterin ekseni etrafında
dönmesini engelleyerek sabit kalmasını sağlar. Kuyruk rotorunu döndürmek için ayrıca bir motor
bulunmadığından hareketini ana motordan bir şaft ile almakta ve dişli kutusu vasıtası ile dönme
hareketini gerçekleştirmektedir. Bu çalışmada, Bell 206 Jet Ranger tip helikopterin kuyruk rotorunda
kullanılan yuvarlanmalı yataklar aynı çalışma şartları altında farklı mil dönme hızlarında deneysel olarak
titreşim analizi ile incelenmiş ve elde edilen veriler analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Helikopter kuyruk rotoru, Yuvarlanmalı yatak, Mil, Titreşim Analizi.

Experimental Vibration Analysis of The Rolling Element Bearings Used in The Tail
Rotor of Bell 206 Jet Ranger Type Helicopter
Abstract
In helicopters with high technology and high cost aircraft, unexpected failure during flight can cause
serious consequences. It is important to make periodic maintenance of rotors, especially moving parts.
The tail rotor in the helicopters creates a thrust force against the main rotor, thus preventing the
helicopter from rotating about its axis. Since there is also no motor to rotate the tail rotor in the
helicopters, it takes it movement from the main engine with a shaft and performs its rotations by means
of a gearbox. In this study, the rolling element bearings used in the tail rotor of Bell 206 Jet Ranger type
helicopter were investigated by vibration analysis at different rotational speeds under the same operating
conditions, and the data obtained were analyzed.
Keywords: Helicopter tail rotor, Rolling element bearing, Shaft, Vibration analysis.
1. GİRİŞ
Yüksek teknolojiye sahip hava araçları olarak kullanılan helikopterler, ilk uçuşa başladıklarından
günümüze kadar yalnızca pilotu taşıyabilen dengesiz ve sarsıntılı araçlardan mükemmel uçuş
yetenekleri olan modern hava araçları seviyesine gelmişlerdir (Caner, 2015). Helikopterlerin kaldırma
ve ileri itiş kuvveti rotorlar tarafından sağlanmaktadır. Bu özellikleri sayesinde dikey iniş kalkış, havada
asılı kalabildiğinden dolayı üç eksende hareket edebilen hava araçlarıdır. Yüksek maliyetli oluşu ve uçuş
esnasında oluşabilecek arızaların sonuçlarının ciddi sonuçlara sebebiyet verebileceğinden oluşabilecek
arızaların önceden tahmin edilebilmesi büyük önem arz etmektedir. Özellikle hareketli bileşenler olan
uçak ve helikopter pervaneleri ile rotor sistemlerinin titreşimleri önemli bir araştırma konusudur.
Helikopterin kuyruk bölgesinde yer alan kuyruk rotoru, aynı zamanda ikinci pervane olarak adlandırılan
ve ana rotor tarafından oluşturulan tork kuvvetine karşı antitork kuvvetini oluşturan döner hareketli bir
bileşendir. Farklı tasarımları olup açılı yerleştirilmek koşulu ile kaldırma kuvveti oluşturabilecek kadar
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büyük ölçekli olabilmektedirler (Bulut ve Turhan 2010). Bu kuyruk rotorunun dönme tahriki, söz
konusu kuyruk rotoruna aynı eksenli olarak düzenlenmiştir (Uzundağ, 2008). Kuyruk rotorundaki
arızaların nedeni önemli ölçüde yuvarlanmalı yataklardan kaynaklanmaktadır (Aliustaoğlu ve ark.
2007). Bu bağlamda, yuvarlanmalı yataklar, düşük sürtünme katsayıları ve güvenilir olmaları nedeniyle
dönen makine sistemlerinde tercih edilmektedirler. Bu yataklarda meydana gelebilecek bir arıza, sürücü
şaftın hareketini etkileyecek böylece kuyruk rotorunun çalışmasında aksaklıklara neden olacağından
yuvarlanmalı yataklar dönen sistemler için büyük öneme sahiptir. Dönen makine sistemlerinin sorunsuz
çalışması yuvarlanmalı yatakların sağlıklı çalışması ile doğrudan ilişkilidir. Bu sistemlerde bileşenler
arasındaki boşlukların artması, sürtünme etkisiyle oluşan aşınmalar gibi sebeplerle titreşimler
oluşmaktadır. Bu sistemlerdeki titreşimleri tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmamakla birlikte
nedenlerini tespit ederek buna karşı önlem almak gerekir. Bu sayede oluşan titreşimlerin hasara
sebebiyet vermeyecek seviyede tutulabilmesi sağlanmış olur. Ayrıca, yuvarlanmalı yataklardan titreşim
verileri alınarak titreşim analizi ile dönen makine sistemlerinin içyapısında gelişen olaylar hakkında
bilgi edinilebilir ve arıza teşhisi yapılabilir (Orhan ve ark., 2003; Bayram ve ark. 2013). Böylece
beklenmedik anda oluşabilecek arızaların verebileceği kayıpların önüne arıza oluşmadan önce
geçilebilir.
Literatürde, yuvarlanmalı yatakların titreşim analizi ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Bu
çalışmalarda; Orhan, yuvarlanmalı yataklarla desteklenmiş dönen makine elemanlarında titreşim analizi
yöntemi ile kestirimci bakım uygulamasını gerçekleştirmiştir. Fan ve pompalardan belirli aralıklarla
titreşim analizi yapmışlar, frekans analizi yöntemini kullanarak verileri değerlendirmişler ve
yuvarlanmalı yatak kusurunu başlangıç aşamasında tespit etmeye çalışmışlardır. Bu sayede oluşabilecek
arızaların kestirimci bakım ile tespit edilebileceğini belirtmişlerdir (Orhan, 2002). Karahan, demir-çelik
endüstrisinde kullanılan makinelerde titreşim analizi yöntemini kullanarak kestirimci bakım
uygulamasını gerçekleştirmiştir. Titreşim analizinin rulman arıza teşhisi için uygun bir yöntem
olduğunu belirtmiştir (Karahan, 2005). Erol, yapmış olduğu çalışmada çalışma esnasında sıkça
karşılaşılan dengesizlik, eksen kaçıklığı, mekanik gevşeklik, yuvarlanmalı yatakta yağsızlık sorunlarının
laboratuar şartlarında gerçeğe yakın şartlarda geleneksel titreşim tekniği kullanarak araştırmıştır. Elde
ettikleri sonuçlara göre durum bazlı kestirimci bakımın uygulanması ve ilgili teknolojilerin önemini
vurgulamaya çalışmıştır (Erol, 2015). Çimen, yuvarlanmalı yatak arızalarından % 34’lük oranı ile en
yüksek arıza yüzdesine sahip olan yorulmaya bağlı kusurların, yuvarlanmalı yatak iç ve dış bileziği
üzerindeki etkisinin titreşim analizi ile belirlenmesi amacıyla bir çalışma yapmıştır. Çalışmasında
yuvarlanmalı yatak kusurlarının, dengesizlik, mekanik gevşeklik gibi arızaların da titreşim analizine
dayalı kestirimci bakım kapsamında tespit edilebildiğini belirtmiştir. Ayaz, yaptığı çalışmada,
yuvarlanmalı yatakta meydana gelebilecek arızaları belirlemek amacıyla yatak üzerinde yapay olarak
oluşturdukları kusurların titreşim analizi ile verileri yapay sinir ağları kullanarak arıza boyutlarını
kategorize etmişlerdir (Ayaz, 2002). Aliustaoğlu ve ark. çalışmalarında kestirimci bakımı temel alarak
yuvarlanmalı yatak arıza teşhisi amacıyla titreşim analizi yapmışlardır. Bu amaçla oluşturdukları test
düzeneğinde yuvarlanmalı yatak iç ve dış bilezik üzerinde kusurlar oluşturmuşlar ve elde ettikleri
sinyallerin frekans spektrumuna bakarak yuvarlanmalı yatak kusurlarının oluşumunu tahmin etmeye
çalışmışlardır (Aliustaoğlu ve ark. 2007). Yıldırım ve Karahan çalışmalarında, düzenli aralıklarla
titreşim ölçümleri gerçekleştirmişler ve elde ettikleri titreşim verilerini analiz ederek oluşan hasarları
kritik seviyeden önce tespit etmeyi amaçlamışlardır. Bu doğrultuda gerçek çalışma şartlarında çalışan
düz silindirik makaralı bir yuvarlanmalı yatağın dış bileziğinde tek noktada oluşan hasarın neden olduğu
titreşimleri ele almışlar ve hasarın tehlikeli bir seviyeye ulaşmadan titreşim analizi ile belirlemişlerdir
(Yıldırım ve Karahan 2015). Literatürde bu alanda birçok çalışma yapılmasına rağmen hava araçlarında
özellikle helikopterlerde yuvarlanmalı yatakların titreşim analizi ile ilgili çalışma yapılmadığı
görülmektedir. Bu çalışmada, Bell 206 Jet Ranger tip helikopterin kuyruk rotorunda kullanılan
yuvarlanmalı yatakların aynı çalışma şartları altında farklı mil dönme hızlarında deneysel olarak titreşim
analizi ile incelenmesi amaçlanmıştır.
2. MATERYAL ve METOD
2.1. Deney Düzeneği
Deneysel çalışma için gerçek çalışma koşullarında olmak üzere helikopter kuyruk milinde deney
düzeneği oluşturulmuş ve Şekil 1’de şematik olarak gösterilmiştir. Deney düzeneğinde görüldüğü gibi
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helikopter kuyruk miline motor (0,75 Kw) farklı hızlarda kullanılabilmesi için değişken hız kontrol
ünitesine bağlanmıştır. Çalışmada, üç farklı mil dönme hızında (2550, 5100 ve 6016 dev/dak) kuyruk
miline destek olarak kullanılan beş adet yuvarlanmalı yataktan düşey yönde ivmeölçer yardımıyla
titreşim ölçme cihazı ile veriler toplanmış ve elde edilen veriler analiz edilmiştir. Deneylerde kullanılan
üç farklı mil dönme hızı helikopter katalog bilgileri kullanılarak belirlenmiştir.
Deney düzeneğinde kullanılan yuvarlanmalı yataklar soldan sağa doğru 1, 2, 3, 4 ve 5 olarak
numaralandırılmıştır.

1

2

3

5

6

4
Şekil 1. Deney düzeneği
(1) 0,75 Kw Motor (2) Esnek kaplin (3) Mil (4) Yuvarlanmalı yataklar ve yatak yuvaları (soldan sağa
doğru yatak numaraları 1, 2, 3, 4 ve 5) (5) İvmeölçer (6) Titreşim ölçme cihazı
Tablo 1’de Bell 206 Jet Ranger tip helikopterin kuyruk rotorunda kullanılan yuvarlanmalı yatak
parametreleri verilmiştir.
Tablo 1. Yuvarlanmalı Yatak Parametreleri
Yuvarlanmalı yatak parametreleri
Dış Çap - D (mm)
52
İç Çap - d (mm)
25
Genişlik - B (mm)
13
3. BULGULAR
Deneysel çalışmada aynı mil üzerindeki ve aynı özelliklere sahip olan beş adet yuvarlanmalı yataktan
ivmeölçer yardımı ile bulgular elde edilmiştir. Aynı çalışma şartlarındaki yuvarlanmalı yataklardan
düşey yönde 2550, 5100 ve 6016 dev/dak. mil dönme hızlarında çalışması esnasında elde edilen
maksimum ve minimum ivme değerleri bulguları Tablo 2’ de verilmiştir.
Tablo 2. Maksimum ve Minimum İvme Değerleri

Mil dönme hızı
(dev/dak)

Yuvarlanmalı
yataklar
a (m/s2)

1

2

3

4

5

Max.

Min.

Max.

Min.

Max.

Min.

Max.

Min.

2550

1,6

0,7

1,4

1,2

1,3

1,2

1,2

0,9

1,6

0,5

5100

9,8

4,1

5,5

3,8

5,5

3,9

7,1

4,2

7,4

1,8

6016

14,6

7,8

11,5

4,6

8,3

1,9

8,1

7,4

9,3

2,4
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Max. Min.

Maksimum ivme değerleri yuvarlanmalı yatakların maruz kaldığı titreşimleri sınıflandırmak ve aynı
özellikte yataklar olmalarına rağmen titreşim kaynağına yakınlıklarına göre farklı seviyede titreşime
maruz kaldıklarından dolayı çalışma performanslarını ve ömürlerini belirlemek açısından büyük önem
arz etmektedir. Şekil 2’de verilen grafik incelendiğinde motor devri arttıkça ivme değerlerinin arttığı
görülmektedir. En yüksek ivme değeri tüm mil dönme hızlarında 1 numaralı yuvarlanmalı yatakta
olduğu gözlenmiştir. Bunun nedeni ise mile döndürme hareketini veren motora en yakın konumda
olmasından dolayı kaynaklandığı düşünülmektedir. En yüksek ivme değeri ise 6016 dev/dak mil dönme
hızında 1 numaralı yuvarlanmalı yatakta oluşmuştur. Yataklarda oluşan en yüksek ivme değerleri 2550
dev/dak’da 1 numaralı yatakta 1,6 m/s2, 2 numaralı yatakta 1,4 m/s2, 3 numaralı yatakta 1,3 m/s2, 4
numaralı yatakta 1,2 m/s2 ve 5 numaralı yatakta 1,6 m/s2 olarak bulunmuştur. 5100 dev/dak’ da 1
numaralı yatakta 9,8 m/s2, 2 numaralı yatakta 8,7 m/s2, 3 numaralı yatakta 5,5 m/s2, 4 numaralı yatakta
7,1 m/s2, 5 numaralı yatakta 7,4 m/s2 olarak olarak bulunmuştur. 6016 dev/dak’ da ise 1 numaralı yatakta
14,6 m/s2, 2 numaralı yatakta 11,5 m/s2, 3 numaralı yatakta 8,3 m/s2, 4 numaralı yatakta 8,1 m/s2, 5
numaralı yatakta 9,3 m/s2 olarak belirlenmiştir.
Genel olarak maksimum ivme değerleri motordan uzaklaştıkça 3 numaralı yuvarlanmalı yatağa kadar
düşmekte olduğu 4 ve 5 numaralı yuvarlanmalı yatakta ise tekrar artmaya başladığı gözlenmiştir. Bunun
nedeni ise dönmekte olan kuyruk rotorundan kaynaklı oluşan titreşimlerin 4 ve 5 numaralı yatakların
ivme değerlerinde artma yönünde etki yaptığı düşünülmektedir.
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Şekil 2. Yuvarlanmalı yataklardan alınan maksimum ivme değerleri
Şekil 3’te yuvarlanmalı yataklardan alınan minimum ivme değerleri grafiksel olarak verilmiştir. Buna
göre motor devrinin artışıyla ivme değerlerinin arttığı görülmektedir. En yüksek ivme değeri tüm motor
devirlerinde 1 numaralı yatakta olduğu görülmektedir. En düşük ivme değerleri ise 2550 dev/dak’ da 1
numaralı yatakta 1,2 m/s2, 2 numaralı yatakta 1,2 m/s2, 3 numaralı yatakta 1,2 m/s2, 4 numaralı yatakta
0,9 m/s2, 5 numaralı yatakta 0,5 m/s2 olarak ölçülmüştür. 5100 dev/dak’ da 1 numaralı yatakta 4,1 m/s2,
2 numaralı yatakta 3,8 m/s2, 3 numaralı yatakta 3,9 m/s2, 4 numaralı yatakta 4,2 m/s2, 5 numaralı yatakta
1,8 m/s2 olarak ölçülmüştür. 6016 dev/dak’ da 1 numaralı yatakta 7,8 m/s2, 2 numaralı yatakta 4,6 m/s2,
3 numaralı yatakta 1,9 m/s2, 4 numaralı yatakta 7,4 m/s2, 5 numaralı yatakta 2,4 m/s2 olarak ölçülmüştür.
Minimum ivme değerlerinin de maksimum ivme değerlerine benzer şekilde değişim gösterdiği
görülmüş, sadece bazı yataklarda elde edilen değerlerde farklılıklar gözlenmiştir.
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Şekil 3. Yuvarlanmalı yataklardan alınan minimum ivme değerleri
4. SONUÇLAR
Deneysel çalışmada, Bell 206 Jet Ranger tip helikopterin kuyruk miline destek olarak kullanılan
yuvarlanmalı yataklar, gerçek çalışma koşullarında aynı çalışma şartları altında farklı mil dönme
hızlarında (2550, 5100 ve 6016 dev/dak) deneysel olarak titreşim analizi ile incelenmiştir ve elde edilen
veriler analiz edilmiştir. Sonuç olarak, 1 ve 5 numaralı yuvarlanmalı yatakların maruz kaldığı titreşim
motor ve kuyruk rotorundan kaynaklı olarak en yüksek değerlerde bulunmuştur. Diğer yuvarlanmalı
yataklarda (2, 3 ve 4) daha düşük ivme değerleri elde edilmiştir. Bu nedenle, aynı özellikte yuvarlanmalı
yataklar kullanılmasına rağmen 1 ve 5 numaralı yatakların 2, 3, 4 numaralı yataklara göre daha fazla
titreşime maruz kaldığından dolayı daha erken ömrünü tamamlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca,
yuvarlanmalı yataklardan titreşim verileri alınarak titreşim analizi ile sistemlerin içyapısında gelişen
olaylar hakkında bilgi edinilebilir. Böylece beklenmedik anda oluşabilecek arızaların verebileceği
kayıpların önüne arıza oluşmadan önce geçilmiş olur. Bu da hem oluşabilecek can ve mal kaybını
önlemiş hem de maliyeti düşürmesini sağlamış olacaktır.
5. TARTIŞMA
Dönen makine sistemlerinde arızaların nedeni önemli ölçüde yuvarlanmalı yataklardan
kaynaklanmaktadır (Aliustaoğlu ve ark. 2007). Bu bağlamda, yuvarlanmalı yataklar, düşük sürtünme
katsayıları ve güvenilir olmaları nedeniyle dönen makine sistemlerinde tercih edilmektedirler. Bu
yataklarda meydana gelebilecek bir arıza, milin hareketini etkileyecek böylece çalışmasında
aksaklıklara neden olacağından yuvarlanmalı yataklar dönen sistemler için büyük öneme sahiptir
Sistemlerin sorunsuz çalışması yuvarlanmalı yatakların sağlıklı çalışması ile doğrudan ilişkilidir. Dönen
makine sistemlerinde bileşenler arasındaki boşlukların artması, sürtünme etkisiyle oluşan aşınmalar gibi
sebeplerle titreşimler oluşmaktadır. Bu sistemlerdeki titreşimleri tamamen ortadan kaldırmak mümkün
olmamakla birlikte nedenlerini tespit ederek buna karşı önlem almak gerekir. Bu sayede, oluşan
titreşimlerin hasara sebebiyet vermeyecek seviyede tutulabilmesi sağlanmış olur. Dönen sistemlerden
titreşim analizi ile elde edilen titreşim verileri ile arıza teşhisi yapılabilir. Böylece beklenmedik anda
oluşabilecek arızaların verebileceği kayıpların önüne arıza oluşmadan önce geçilebilir (Orhan ve ark.
2003; Bayram ve ark. 2013; Çimen 2015). Bu çalışmada elde edilen veriler sınır değerler arasında
olduğundan rezonans (tınlaşım) oluşmayacağı dolayısı ile yıkıcı bir hasara sebebiyet vermeyeceği
düşünülmektedir (Kam, 2016).
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Özet
Elektro Erozyon ile işleme (Electrical Discharge Machining - EDM) kesici takım gerektirmemesi, sert,
kırılgan ve karmaşık geometrideki işlemlerin yapılabilmesinden dolayı yaygın olarak kullanılan
alışılmamış imalat yöntemlerinden biridir. Bu çalışmada, EDM tezgâhında AISI 4140 (42CrMo4) ıslah
çeliği iş parçası ve bakır elektrot için işleme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü üzerinde etkileri
deneysel olarak incelenmiştir. İşleme parametreleri olarak boşalım akım (10, 20 ve 30 amper), vurum
süresi (100, 200, 300 µs), bekleme süresi (10, 20, 30 µs) olmak üzere üç farklı seviye belirlenmiştir.
Deneysel çalışma sonucunda işlenmiş iş parçası yüzeyleri üzerinden pürüzlülük değerlerinin ölçümü
yapılmış ve ortalama yüzey pürüzlülüğü değerleri belirlenmiştir. İşleme parametrelerinin yüzey
pürüzlülüğü üzerindeki etkileri incelenmiş, en düşük yüzey pürüzlülük değerlerinin elde edildiği
optimum işleme parametreleri; 10 Amper boşalım akımı, 100 µs vurum süresi ve 30 µs bekleme süresi
olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: EDM, AISI 4140, Yüzey Pürüzlülüğü, İşlenebilirlik, Taguchi.
THE EFFECT OF MACHINING PARAMETERS ON SURFACE ROUGHNESS OF AISI 4140
STEEL IN ELECTRICAL DISCHARGE MACHINING (EDM)
Abstract
The method of Electrical Discharge Machining (EDM), which is one of the unusual methods of
manufacturing, is widely used because of the necessity of cutting, hard, brittle and complicated
geometry. In this study, effects of machining parameters on surface roughness of AISI 4140 (42CrMo4)
steel work piece and copper electrode by EDM method were investigated experimentally. As processing
parameters, discharge current (10, 20 and 30 amps), pulse durations (100, 200, 300 µs), waiting periods
(10, 20, 30 µs) have identified as three different levels. As a result of this experimental study, surface
roughness values of machined work pieces were measured and average surface roughness values were
determined. The effects of processing parameters on average surface roughness were investigated and
the optimum machining parameters were determined as 10 Amps discharge current, 100 µs pulse
duration and 30 µs waiting period which gave the lowest surface roughness values.
Keywords: EDM, AISI 4140, Surface Roughness, Machinability, Taguchi.

1. GİRİŞ
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Elektro erozyon ile işleme (Electrical Discharge Machining - EDM), kesici takım gerektirmemesi, sert,
kırılgan, ince ve karmaşık geometrideki işlemlerin yapılabilmesinden dolayı yaygın olarak kullanılan
alışılmamış imalat yöntemlerinden birisidir. EDM, yalıtkan sıvı içerisinde iş parçası ve elektrot arasında
meydana gelen yüksek frekansa sahip elektrik arklarının iş parçası yüzeyinden çok küçük kraterlerin
ergitilmesi veya buharlaşma ile yüzeyden koparılması olarak tanımlanan aşındırma yöntemi olarak
bilinmektedir. Ayrıca, bu yöntemde işleme esnasında iş parçası ile elektrot arasında bir temas
oluşmadığından kesme kuvvetinin meydana gelmemesi ve deformasyon gibi etkisi bulunmadığından
tercih edilmektedir. İşlenebilirliği zor ve yüksek sertliğe sahip malzemelerin işlenebilmesi nedeniyle bu
yöntem özellikle otomotiv, havacılık ve uzay sanayinde kullanılmaktadır (Ergün ve Çoğun, 2006).
Böylelikle, işlenecek malzeme mukavemetinin işleme performansına etkisi yoktur. Bu kapsamda,
otomotiv sanayisinde yaygın olarak kullanılan AISI 4140 ıslah çeliği çeşitli makine ve motor
parçalarında kullanılmakta ve işlenebilirliği önem arz etmektedir (Kam, 2016). Ancak, işlenecek
malzemenin ergime sıcaklığı ve ısıl iletkenliği etkilidir (Mohd Abbas 2007). Geleneksel imalat
yöntemleriyle işlenebilirliği zor olan malzemelerin EDM yöntemiyle işlenebilmesi sonucunda özellikle
maliyet açısından kazanç elde edilmektedir. Günümüzde ise bu yöntem imalatta yaygın olarak
kullanılmasına rağmen düşük işleme hızı, talaş kaldırma miktarının az olması, işlenecek malzemelerin
iletken olması zorunluluğu ve pürüzlü yüzeylerin oluşması gibi etkenler bu yöntemin kullanımını
kısıtlamaktadır. Geleneksel imalat yöntemlerinde sert malzemelerin işlenmesi esnasında oluşan yüksek
sıcaklıklar kesici takım aşınmasına neden olarak ürün yüzey kalitesini etkilemekte ve kullanılan kesici
takım sayısını arttırmakta ve dolayısı ile işlem maliyetinde artış olmaktadır. Yüksek sertliğe sahip olan
malzemelerin işlenebilirliğinde geleneksel olmayan imalat yöntemleri kullanılarak kalite artırılabilir ve
üretim maliyetleri düşürülebilir. EDM yönteminde, elektrot olarak elektrik iletkenliğine sahip bakır,
pirinç, alüminyum ve grafit malzemeler kullanılmaktadır. Bu yöntemde yüzey kalitesini etkileyen en
önemli parametreler ise; iş parçası malzemesi, vurum süresi, dielektrik sıvı, boşalım akımı, işleme
derinliği, elektrot malzemesi, elektrot boyutu ve tipidir. Literatürde yapılmış olan çalışmalarda genel
olarak sabit parametreler seçilerek deneysel çalışmalar gerçekleştirilmiştir (Mohd Abbas, 2007; Anjum
ve ark., 2017;Jamwal ve ark., 2018; Kumari ve ark., 2018).
Literatürde yapılan araştırmalarda işleme sonrası iş parçası yüzey pürüzlülüğü, iş parçası işleme hızı ve
elektrot aşınması incelenmiştir. Genel olarak yapılan çalışmalarda iş parçası ve kullanılan elektrotlar
için en uygun işleme parametrelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Birçok çalışmada düşük işleme
parametrelerinin kullanımının daha iyi yüzey kalitesi oluşturacağı belirtilmektedir. Parametrelerden
özellikle boşalım akımı ve vurum sürelerinin yüzey pürüzlülüğü üzerinde etkili oldukları belirtilmiştir
(Torres ve ark. 2015; Chakraborty ve ark. 2015). İmalat işleminin kısa sürede tamamlanması için birim
sürede, malzemeden kaldırılan talaş miktarı yüksek olması istenirken, elektrot aşınma hacminin düşük
olması amaçlanmaktadır. İşleme sürecinde daha az aşınan elektrotlar daha iyi ölçüsel doğruluk
sağlamaktadır. Ayrıca, yüksek boşalım akımı kullanmak operasyonlarda birim sürede malzemeden
kaldırılan talaş miktarını artırmaktadır. Bu durum aynı zamanda elektrot aşınma hacmini
yükseltmektedir (Singh ve ark. 2016). Endüstride bir ürünün işlenmesi esnasında kullanılan
parametrelerin etki değerlerinin belirlenmesi için optimizasyon yöntemleri geliştirilmiştir (Masmiati,
2015). Deney maliyetlerini düşürmek, ürün kalitesini arttırmak için optimizasyon yöntemleri yaygın
olarak kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden biri olan Taguchi yöntemi, az sayıda deney ve düşük maliyet
ile işleme performansının artırılmasıyla başarılı bir şekilde yaygın olarak kullanılmaktadır (Taguchi,
2005). Literatürde, bu yöntem ile deney tasarımının yüzey pürüzlülüğü üzerine uygulandığı birçok
deneysel çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada ise EDM tezgâhında AISI 4140 (42CrMo4) ıslah
çeliği iş parçası ve bakır elektrot kullanılarak işleme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü üzerinde
etkileri deneysel ve istatistiksel olarak incelenmiştir.

2. MATERYAL METOD

2.1. Deney Düzeneği ve Deney Numunesi
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Deneysel çalışmada, Ø 26x10 mm ölçülerinde AISI 4140 ıslah çeliği malzemeden elde edilmiş
numuneler ve 8,9 gr/cm3 yoğunluğa sahip bakır elektrot kullanılmıştır. AISI 4140 (42CrMo4) ıslah
çeliği malzemesinin kimyasal kompozisyonu Tablo 1’ de verilmiştir.

Deneysel çalışmanın yapıldığı deney düzeneği Şekil 1’de gösterilen King marka ZNC-K / 3200 EDM
tezgâhı kullanılarak oda sıcaklığında gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kullanılan iş parçası (AISI 4140),
elektrot (bakır) ve dielekrik sıvı şekilde gösterilmiştir.

Şekil 1. Deney düzeneği
2.2.Taguchi Deney Tasarımı
Deney tasarımı ve analiz yöntemi olarak Taguchi yöntemi kullanılmıştır. Deneysel çalışmada sonuçları
analiz edebilmek için S/N (Sinyal / Gürültü) oranı kullanılmaktadır. Burada, S/N oranındaki S sinyal
faktörünü, N ise gürültü faktörünü ifade etmektedir. Sinyal faktörü alınan gerçek değeri, gürültü faktörü
ise deney tasarımına katılamayan ama deney sonucuna etki eden faktörleri belirtmektedir. S/N
oranlarının hesaplanması sürecinde; seçilen çıkış parametresinin tipine bağlı olarak, nominal en iyidir,
en büyük en iyidir ve en küçük en iyidir metotları kullanılmaktadır (Masmiati and Sarhan, 2015). Bu
çalışmada, işleme verimliliği bakımından Ra değerinin en küçük olması istenildiği için Denklem 1’de
verilen “en küçük en iyi” prensibine karşılık gelen formül kullanılmıştır.
𝑛
1
𝑆/𝑁 = −10𝑙𝑜𝑔 ( ∑ 𝑦𝑖 2 )
(𝟏)
𝑛
𝑖=1

Burada; yi ölçülen yüzey pürüzlülük değerini ve n ise gerçekleştirilen deney sayısını belirtmektedir.
Çalışmada işleme parametreleri ve seviyeleri Taguchi L27 deneysel tasarımı ile oluşturulmuştur.
Deneysel çalışmada kullanılan faktörler ve seviyeleri, Tablo 2’de verilmiştir. Çalışmada kullanılan
işleme parametreleri; vurum süresi (100, 200 ve 300 μs), bekleme süresi (10, 20 ve 30 μs) ve boşalım
akım (10, 20 ve 30 amper) olarak üç farklı seviye belirlenmiş ve 27 adet deney gerçekleştirilmiştir.
Deneysel sonuçlara Taguchi yöntemi, Varyans Analizi (ANOVA) ve regresyon analizi kullanılarak en
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uygun işleme parametrelerinin belirlenmesi amacıyla deney tasarımı ve analizler Minitab 18 yazılımıyla
yapılmıştır.
Tablo 2. Kontrol faktörleri ve seviyeleri
Kontrol faktörleri
Ton (Vurum Süresi), (μs)
Toff (Bekleme Süresi), (μs)
Amper (Akım), (A)

Seviyeler
3
3
3

Değerler
100, 200, 300
10, 20, 30
10, 20, 30

İşlenmiş yüzeylerin yüzey pürüzlülüğü ölçümleri için ise Mahr marka Marsurf PS 10 model yüzey
pürüzlülüğü ölçüm cihazı kullanılmıştır. Ölçümler, LC ISO - 16610 - 21 standardında olup ölçüm
mesafesi 4,8 mm olarak uygulanmıştır. Yüzey pürüzlülük değerleri için işlenen yüzeylerden üç farklı
ölçüm alınmış olup ortalaması alınarak ortalama yüzey pürüzlülük değerleri (Ra) belirlenmiştir. Şekil
2’de işlenen yüzeyler üzerinde yüzey pürüzlülük ölçümleri uygulamasına ait bir resim verilmiştir.

Şekil 2. Yüzey pürüzlülük ölçümleri
3. DENEYSEL SONUÇLARIN ANALİZİ

EDM işleme deneyleri sonucunda elde edilen yüzey pürüzlülük değerleri ve ortalama Ra değerleri Tablo
3’te verilmiştir.
En düşük ortalama yüzey pürüzlülük değeri; vurum süresi (Ton) 100 μs, bekleme süresi (Toff) 10 μs ve
akım (A) 20 amperde 7,374 μm olarak oluştuğu belirlenmiştir.
En yüksek ortalama yüzey pürüzlülük değeri; ise Ton 300 μs, Toff 20 μs ve 20 A akımda 17,497 μm
olarak oluştuğu tespit edilmiştir.

Tablo 3. Taguchi Deney Düzeni ve Ölçülen Yüzey Pürüzlülük Değerleri
Deney
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Toff
(μs)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
20

Amper
10
10
10
20
20
20
30
30
30
10

Ton
(μs)
100
200
300
100
200
300
100
200
300
100

Ra 1

Ra 2

Ra 3

8,059
7,695
9,840
7,437
14,444
14,596
9,464
14,109
14,050
8,988

8,229
7,777
9,808
7,346
14,284
14,614
9,110
14,054
14,340
9,129

8,225
7,888
9,916
7,340
14,302
14,408
9,046
14,089
14,227
9,100
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Ort. Ra
(μm)
8,171
7,787
9,855
7,374
14,343
14,539
9,207
14,084
14,206
9,072

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

20
20
20
20
20
20
20
20
30
30
30
30
30
30
30
30
30

10
10
20
20
20
30
30
30
10
10
10
20
20
20
30
30
30

200
300
100
200
300
100
200
300
100
200
300
100
200
300
100
200
300

10,598
11,815
9,326
11,369
17,260
9,402
14,750
14,027
7,517
8,794
8,855
7,796
11,540
14,188
8,927
13,415
14,878

10,682
11,795
9,295
10,851
17,687
9,588
14,153
14,728
7,635
8,838
8,394
7,609
11,006
15,040
8,104
13,659
14,981

10,909
11,798
9,322
10,679
17,544
9,788
14,581
14,575
7,698
8,830
8,270
7,841
11,220
14,562
8,031
13,619
14,273

10,730
11,803
9,314
10,966
17,497
9,593
14,495
14,443
7,617
8,821
8,506
7,749
11,255
14,597
8,354
13,564
14,711

Daha küçük daha iyi kriterine göre parametre etkilerinin sıralaması ve S/N oranları Tablo 4’te
sunulmuştur.
Tablo 4. Parametre Etkilerinin Sıralaması ve S/N oranları
Seviye
1
2
3
Fark
Sıralama

Amper
-19,14
-21,21
-21,76
2,61
2

Toff
-20,55
-21,37
-20,19
1,18
3

Ton
-18,55
-22,32
-22,32
3,78
1

AISI 4140 ıslah çeliği numunelerin EDM işlemi sonrası oluşan yüzeylerin görüntüleri Şekil 3’te
verilmiştir.
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Şekil 3. Numunelerin EDM işlemi sonrası yüzey görüntüleri
Yüzey pürüzlülüğüne kontrol faktörlerinin etkisi (Toff, Amper ve Ton) Şekil 4’te gösterilmiştir. Kontrol
faktörlerine ait en uygun seviyelerin tespit edilmesinde Taguchi metodu ile oluşturulan S/N yanıt tablosu
kullanılmıştır. Yüzey pürüzlülüğüne en fazla etki eden parametreler etki sırasına göre, Toff 30 µs,
Amper 10 A ve Ton 100 µs değerleri elde edilmiştir.
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Şekil 4. Yüzey pürüzlülüğü için S/N oran grafiği

İşleme parametrelerinin ortalama yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkileri ANOVA ile incelenmiştir.
ANOVA sonuçlarına göre; yüzey pürüzlülüğüne en fazla etki eden parametrenin Ton, en az etki eden
parametrenin ise Toff olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, R2 regresyon belirtme katsayısı % 78,55 ve standart
sapma 1,56091 olarak hesaplanmıştır. % 95 güven aralığında Ra’nın tahmini için doğrusal regresyon
denklemi Denklem (2)’de verilmiştir. Yüzey pürüzlülüğü Ra’nın tahmininde kullanılan regresyon
denklemi;
Ra ort =

11,209-0,146 Toff_10+0,781 Toff_20-0,634 Toff_30-2,058 Amper_10 + 0,750 Amper_20 + (2)
1,308 Amper_30-2,715 Ton_100+0,573 Ton_200+2,141 Ton_300
Tablo 6. Ra İçin Parametrelerin Varyans Analizi Tablosu
Faktör
Toff

DF
2

Adj SS
9,305

Adj MS
4,653

F – Değeri
1,91

P - Değeri
0,174

Amper

2

58,581

29,291

12,02

0,000

Ton

2

110,562

55,281

22,69

0,000

Hata

20

48,729

2,436

Toplam

26

227,177

4. SONUÇLAR
Bu çalışmada, EDM işleme yöntemi ile AISI 4140 (42CrMo4) ıslah çeliği iş parçası ve bakır elektrot
kullanılarak işleme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü üzerinde etkileri deneysel ve istatistiksel olarak
incelenmiştir. Deneysel çalışma sonucunda iş parçası yüzey pürüzlülükleri ölçülmüş ve ortalama yüzey
pürüzlülüğü değerleri belirlenmiştir. İşleme parametrelerinin ortalama Ra üzerine etkilerinin incelemesi
yapılmış ve en düşük ortalama Ra değerlerinin elde edildiği optimum işleme parametreleri bulunmuştur.
Çalışma sonucunda; en düşük ortalama Ra değeri Ton 100 μs, Toff 10 μs ve 20 Amper akımda 7,374
μm olarak oluştuğu, en yüksek ortalama Ra değeri Ton 300 μs, Toff 20 μs ve 20 Amper akımda 17,497
μm olarak oluştuğu görülmüştür. S/N oranı ile yüzey pürüzlülük değerinin ideal değerleri Ton için
seviye 1 (100 μs), Toff için seviye 3 (30 μs), Amper için seviye 1 (10 A) olarak bulunmuştur. ANOVA
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sonuçlarına göre yüzey pürüzlülüğü üzerinde en etkili parametreler sırası ile vurum süresi (Ton), amper
(A) ve bekleme süresi (Toff) olarak belirlenmiştir.
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MOBİL TELEKOMÜNİKASYON OPERATÖRLERİNE İLETİLEN ŞİKÂYETLERİN
METİN MADENCİLİĞİ YÖNTEMİYLE ANALİZİ
Tolga Kuyucuk
Sakarya Üniversitesi /Fen Bilimleri Fakültesi / Bilişim Sistemleri Müh. Tezli YL
tolgakuyucuk@gmail.com
Özet
İşletmelerin sürdürülebilirlik için müşterilerini daha iyi anlaması ve ihtiyaçlarını tespit etmesi
gerekmektedir. Bu kapsamda, bir pazarlama faaliyeti olarak şikâyet yönetimi müşterinin algılamış
olduğu probleme hızlıca çözüm sunmakta ve gelebilecek benzer şikâyetleri önleyerek müşteri
memnuniyetine olumlu bir katkı sağlamaktadır. Farklı birçok mecrada şikâyetlerini dile getiren
müşterilere sahip olan mobil telekomünikasyon sektörü, 81 milyona ulaşan abone sayısıyla yoğun
rekabetin yaşandığı bir alandır. Bu çalışma kapsamında, mobil telekomünikasyon sektöründe faaliyette
bulunan markalara yönelik şikâyetler incelenecek ve metin madenciliği yöntemiyle ayrıştırılacaktır.
Metin madenciliği, verilerinin metin olarak belirlendiği ve elde edilen veriler üzerinde analizler yapmak
üzere kullanılmakta olan veri madenciliği yöntemidir. Kullanılmak üzere alınan metin verisini, makine
öğrenmesi yöntemlerini kullanarak anlamlı ve yapısal hâle getirmeyi amaçlamaktadır. Türkçe
metinlerin, cümle yapıları sebebiyle analizi sırasında anlamlı veriler elde etmek oldukça zor olduğundan
dolayı, veriyi yapısal hale getirmek için doğal dil işleme yöntemlerinden faydalanılmaktadır. Doğal dil
işleme yöntemleriyle işlenen veriler daha sonra: Maliyet, Şebeke, Müşteri Hizmetleri, Tarife / Paket ve
Cihaz olmak üzere 5 temel başlık altında sınıflandırılarak operatörlerin hangi alanlarda daha çok şikâyet
aldıklarını tespit edilecektir.
Çalışma kapsamında kullanılacak veriler çevrimiçi bir müşteri şikâyet sistemi üzerinden elde edilecek
ve müşterilerin belirlenen işletmeler hakkında yapmış oldukları şikâyetlerin ID’ leri, başlıkları,
içerikleri, linkleri, tarihleri ve şikâyeti yapan kişilerin isimleri veri tabanında saklanacaktır. Şikâyetlerin
içerikleri doğal dil işleme yöntemleriyle kelimelerine ayrıştırılacak ve sınıflandırma analiziyle yoğun
olarak hangi konularda yaşandığı tespit edilecektir. Bu araştırma bulguları ışığında, Türkiye’ deki cep
telefonu kullanıcılarıyla mobil telekomünikasyon operatörleri arasında yaşanan temel sorunların
belirlenmesi hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Veri Madenciliği, Metin madenciliği, Sınıflandırma, Doğal dil işleme.

ANALYSIS OF COMPLAINTS ABOUT MOBILE TELECOMMUNICATION
OPERATORS BY TEXT MINING METHOD
Abstract
Companies need to understand their customers better and identify the needs of their customers. In this
context, complaint management as a marketing activity provides a quick solution to customer about the
problems. The mobile telecommunication sector, which has customers who have expressed their
complaints in many different media, is an area where there is intense competition with 81 million
subscribers. Within the scope of this study, complaints regarding the brands operating in mobile
telecommunication sector will be examined and will be separated by text mining method.
Text mining is a data mining method that is used to analyze data and to analyze the data. It aims to make
the text data for use meaningful and structural by using machine learning methods. Because of the fact
that it is very difficult to obtain meaningful data during the analysis of Turkish texts due to their sentence
structures, natural language processing methods are used to structure the data. The data processed by
natural language processing methods are then classified under 5 main headings: Cost, Network,
Customer Service, Tariff / Package and Device and the areas in which the operators receive more
complaints will be determined.
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The data to be used within the scope of the study will be obtained through an online customer complaint
system and the IDs, titles, contents, links, dates and names of the persons who make the complaint will
be stored in the database. The contents of the complaints will be broken down into natural language
processing methods and it will be determined with the clustering analysis. These research provides that
the main problems in the mobile telecommunication operators with mobile phone users.
Keywords: Data Mining, Text mining, Classification, Natural Language Processing

1. GİRİŞ
Günümüz dünyasında şirketler arasındaki rekabetler oldukça fazladır. Bu da çoğu firmanın
sürdürülebilirliklerini tehlikeye sokmaktadır. İşletmelerin müşterilerini daha iyi anlayıp, ihtiyaçlarını
tespit etmesi, sürdürülebilirliklerini devam ettirebilmeleri için son derece önemli bir konudur. Bu
kapsamda, bir pazarlama faaliyeti olarak şikâyet yönetimi müşterinin algılamış olduğu probleme hızlıca
çözüm sunmakta ve gelebilecek benzer şikâyetleri önleyerek müşteri memnuniyetine olumlu bir katkı
sağlamaktadır. Farklı birçok mecrada şikâyetlerini dile getiren müşterilere sahip olan mobil
telekomünikasyon sektörü, 81 milyona ulaşan abone sayısıyla yoğun rekabetin yaşandığı bir alandır. Bu
çalışma kapsamında, mobil telekomünikasyon sektöründe faaliyette bulunan üç büyük marka olan:
“Turkcell”, “Türk Telekom” ve “Vodafone” firmalarına yönelik şikâyetler incelenecek ve bu şikâyetler
metin madenciliği yöntemiyle ayrıştırılarak hangi yönlerden şikâyetlerin daha yoğun olduğu tespit
edilecektir.
2. ŞİKÂYETVAR VE TELEKOM OPERATÖRLERİ
2.1. Şikâyetvar
Tüketicilerin firmalar hakkındaki şikâyetlerine çözüm aradığı, ziyaretçilerinin alışveriş öncesi referans
sitesi olarak başvurduğu ve firmalar hakkında karara vardığı, firmaların müşterilerini geri kazanmak ve
marka itibarını korumak için şikâyetlere çözüm ürettiği, müşteri ile marka arasında köprü görevi gören,
Türkiye’nin ilk ve en büyük şikâyet platformudur (Sikayetvar, 2019).
2.2. Telekom Operatörleri
Ülkemizde en çok kullanılan telekomünikasyon operatörleri: “Turkcell”, “Türk Telekom” ve
“Vodafone” markalarıdır. Şikayetvar sitesine göre bu markalara yapılan şikayetlerin analizi Şekil 1’ de
verilmiştir.

Şekil 1. Telekomünikasyon operatörlerinin şikâyet analizi (15.04.2019)

3. METİN MADENCİLİĞİ VE DOĞAL DİL İŞLEME
Metin madenciliği denilince akla ilk olarak veri madenciliği kavramı da gelmektedir. Aslında metin
madenciliği çalışmalarına metni veri kaynağı olarak alan Veri Madenciliği (Data Mining) çalışmaları da
denebilmektedir. Dağınık haldeki metin verisi üzerinden Yapısal hâle getirilmiş (Structured) veri elde
etmeyi amaçlamaktadır. Metin madenciliği çalışmaları, Doğal Dil İşleme (Natural Language Processing,
NLP) çalışmaları ile birlikte daha etkin ve verimli olmaktadır. Doğal dil işleme çalışmaları yapay zekâ
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ve dilbilim bilgisine dayalı çalışmalardır. Metin madenciliği çalışmaları ise daha çok istatistiksel
sonuçları hedefler. Metin madenciliği çalışmaları sırasında özellik çıkarımı yapmak için birçok noktada
doğal dil işlemden faydalanılmaktadır (Şeker, 2015).
3.1. Metin Madenciliği
Metin madenciliği ile metin verisi elde edebilmek için birçok metot ve modül mevcuttur. Bunlardan biri
de Python'da yazılmış ücretsiz ve açık kaynaklı bir Web Tarama Çerçevesi (Web Scraping Framework)
olan Scrapy’ dir. Scrapy, Web Kazıma (Web Crawling) için tasarlanmıştır ve web sitelerinden veri
çıkarmak için kullanılmaktadır. Scrapy proje mimarisi, bir dizi talimat verilen bağımsız tarayıcılar olan
"Spiders" etrafında inşa edilmiştir. Spiderlar, web sitelerinin sayfalarına dağılan ve verileri toplayıp
getiren küçük örümcekler olarak düşünülebilir (Scrapy, 2019).

Şekil 2. 10 Şikâyet örneği

Markaların her bir sayfasında Şekil 2’ de gösterildiği gibi 10’ ar adet şikâyet bulunmaktadır. Spiders
tarafından bu sayfalar tek tek taranarak ve linkler toplanarak son sayfaya kadar gidilmekte ve veri
tabanına kaydedilip sonlanmaktadır.
3.2. Kod Aşaması

Şekil 3. Şikâyet örneği üzerinden alınan veriler
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Kodlamada linklerin toplandığı “linkTopla”, içeriklerin alındığı “icerikAl” ve son olarak ta alınan
içeriklerdeki kelimelerin ayrıştırıldığı ve çıkarıldığı “kelimeCikar” olmak üzere tam 3 aşama
mevcuttur. linkTopla’ da sayfalar spiderlar tarafından tek tek taranır ve bu sayfaların içerisindeki
şikâyetlere yönlendirilen linkler kaydedilir. icerikAl’ da kaydedilen linklere tek tek gidilir ve Şekil 3’ te
gösterildiği gibi şikâyetlerin ID’ leri, başlıkları, içerikleri, linkleri, tarihleri ve şikâyeti yapan kişilerin
isimleri veri tabanına yazılır(Şekil 4).

Şekil 4. 3 operatörden toplanan 6 aylık (01 Ekim 2018 – 31 Mart 2019)
şikâyet verilerinin kaydedildiği veri tabanı
Son olarak kelimeCikar’ da, alınan içerikler kelimelerine ayrıştırılarak, Doğal Dil İşleme sürecinden
geçirilirler ve sonrasında elde edilen kelimeler ile bu kelimelerin kaçar defa kullanıldığı bir excel
tablosuna kaydedilmektedir.
3.3. Doğal Dil İşleme
Doğal dil işleme (NLP), bilgisayarların insan dilini anlamalarına, yorumlamalarına ve işlemelerine
yardımcı olan bir yapay zekâ dalıdır. NLP’ de Gürültü Giderme (Noise Remove), Sözlük Normalize
Edilmesi (Lexicon Normalization) ve Nesne Standart Oluşumu (Object Standardization) teknikleri
kullanılmaktadır. Gürültü giderme ile “ve, veya, ama, ya da” gibi bağlaçlar üzerinde işlemler
yapılmaktadır. Sözlük normalize “yaptım, yapıyorum, yapacağım” gibi aynı kökten gelen kelimelerin
normalize oluşumu üzerindeki işlemleri içermektedir. Nesne standart oluşumu ise “TL→ Türk Lirası,
dm→ direct message” gibi standartlar üzerinde yapılabilecek ön işleme teknikleridir (Filiz, 2017).
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3.3.1 Gürültü Giderme

Şekil 5. Gürültü giderme
Gürültü giderme ile veri tabanından alınan kelimelerin içerisinde işaretler, bağlaçlar, ekler ve rakamlar
mevcut ise yok sayılır. Ayrıca Türkçe karakterlere ayrı özen gösterilerek kelimelerin tüm harfleri
küçük harflere dönüştürülerek tüm sözcükler arasında bir düzen sağlanmaktadır (Şekil 5).
3.3.2 Sözlük Normalize

Şekil 6. Sözlük Normalize
Sözlük normalize ile veri tabanından alınan kelimelerin içerisinde geçen kelime köküne bağlı olarak
kelimelerin kök haricindeki eklerden arındırılması işlemi gerçekleştirilmiştir. Türkçe’ deki ünlü
yumuşaması ve benzeri kurallar dikkate alınarak, ayrıca aynı anlama gelebilecek kelimeler temel
alınarak istisna olarak belirtilmekte ve benzer anlam ifade eden diğer kelimeler ile birleştirilmektedir
(Şekil 6).
3.3.3 Nesne Standart Oluşumu

Şekil 7. Nesne Standart Oluşumu

518

Nesne standart oluşumu ile veri tabanından alınan kelimeler belirli kalıplar ve kısaltmalar dâhilinde ise,
daha doğru anlamlandırılabilecek kelimelere dönüştürülerek aynı anlama gelen diğer kelimeler ile
birleştirilmektedir (Şekil 7).
4. SONUÇ
Sonuç olarak, tüm operatörlerin şikâyetlerinde en çok kullanılan kelimeler tespit edilmiş, ilk 30 kelime
seçilmiş ve tekrar sayıları ile birlikte kaydedilmiştir (Şekil 8). Elde edilen bu veriler üzerinde
incelemeler yapılarak operatörlerin şikâyet yoğunluğunun hangi alanlarda olduğu tespit edilmiştir. Bu
tespitler sayesinde mobil telekomünikasyon operatörü kullanıcıları, kullanım alanlarına göre en uygun
operatörleri belirleyip tercihlerini yapabilecekler ve istenmeyen durumları minimize edebileceklerdir.
Böylelikle deneme yanılma yapılmadan, önceden elde edilmiş tecrübelere dayalı verilerin ışığında
zaman ve maliyet yönünden tasarruf edilecek ve memnuniyet düzeyleri artırılacaktır. Bu kapsamda
müşterilerin memnuniyet düzeyi arttıkça firmalara gelen olumsuz tepkilerde azalacak ve hem müşteri
hem firmalar açısından da olumlu sonuçlar elde edilecektir.

Şekil 8. Sonuç
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Şekil 9. Operatörlerin şikâyetlerinin ayrı ayrı
#Maliyet, #Şebeke, #Müşteri Hizmetleri, #Tarife / Paket ve #Cihaz yönünden sınıflandırılması
Telekomünikasyon operatörlerinin en büyük sorunları sırası ile Cihaz, Şebeke, Tarife/Paket, Maliyet,
Müşteri Hizmetleri’ dir.
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Şekil 11. Operatörlerin şikâyet sınıflandırma
oranları

50
40
30
20
10
0

Turkcell

Türk Telekom

Vodafone

Şekil 10. Operatörlerin ortak şikâyetlerinin
#Maliyet, #Şebeke, #Müşteri Hizmetleri,
#Tarife / Paket ve #Cihaz yönünden
sınıflandırılması
Şekil 12. Operatörlerin şikâyetlerinin sınıflandırma
istatistikleri ve yüzdelik dağılımları
Elde edilen verilere göre en olumsuz tarife, paket, servisleri Vodafone, en pahalı operatör Turkcell,
en çok şebeke sorunu yaşayan operatör Vodafone, en problemli müşteri hizmetleri sahibi operatör
Türk Telekom, en çok sorunlu cihaz satan operatör Turkcell olarak tespit edilmiştir.
9252
18%
29164
57%

Turkcell
12710
25%

Vodafone
Türk Telekom

Şekil 13. 3 operatörden toplanan 6 aylık (01 Ekim 2018 – 31 Mart 2019) şikâyet sayılarının operatör
bazında yüzdelik dağılımları
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Abstract
In this study, the properties of the Pell and Pell Lucas sequences with applications in matrix theory are
discussed. Any Pell and Pell Lucas matrices are matrices, entries of which are associated with their
powers and multiplications of the Pell and Pell Lucas numbers. Our Pell and Pell Lucas matrices are
defined by using square of the sum of two consecutive elements in the Pell and Pell Lucas sequences,

( Pn + Pn +1 ) 2 or ( qn + qn +1 ) 2 , Qn = 2qn , they are shown to be how

(

images the defined matrices Pq and Pq − 2 I
3

)

( )

f Pq

(

)

and f Pq − 23 I , which are

under the power function f ( x ) = x , are the Pell and
n

Pell Lucas matrices. For the elements of these matrices, closed form expressions are obtained. In
addition, the relationships between the Pell and Pell Lucas numbers are established using the properties
of these matrices. Some identities are given for the Pell and Pell Lucas sequences using the operations
between these matrices.
Keywords: Pell number, Pell Lucas number, Pell matrix, Pell Lucas matrix.
1. INTRODUCTION
The Pell and Pell Lucas numbers, respectively, are defined with the recurrence formula, Pn+ 2 = 2Pn+1 + Pn
with initial conditions P0 = 0 , P1 = 1 and Qn+ 2 = 2Qn+1 + Qn with initial conditions Q0 = 2 , Q1 = 2 , and
also are obtained with the Binet's formula Pn =  2 −2 , Qn =  n +  n , n  , where  = 1 + 2 and
n

n

 = 1 − 2 . Furthermore, there is a sequence qn n 0 holding identities Qn = 2qn and Pn + Pn−1 = qn , the

numbers qn are defined by same recurrence formula with initial conditions q0 = q1 = 1 (Horadam,1971;
Koshy,2014). In (Melham,1999-a), the author obtain summation identities involving the Fibonacci Pell,
Lucas and Pell Lucas numbers. In (Horadam,1994), the author define modified Pell numbers, and give
some applications of modified Pell Numbers to minimal and maximal representations.
In (Bicknell and Hoggatt,1963; Hoggatt and Bicknell,1964), as a example of the Fibonacci matrix, they
take a matrix R . They note a lot of possibilities for finding Fibonacci identities using the lambda
function and evaluation of determinants.
In (Ercolano,1979), Ercolana gives a matrix method for generating the Pell sequence and in
(Melham,1999-b) the author establishes the 3  3 matrix R , it is seen that if it is selected  Pn  := U n  ,
then the matrix R p := R .as follows;
n
 Pn2−1
Pn −1 Pn
Pn2 
 0 0 1




RPn =  0 1 4  =  2 Pn −1 Pn Pn2 + Pn −1 Pn +1 2 Pn Pn +1  .


 1 2 4
 Pn2
Pn Pn +1
Pn2+1 




(1)

In (Kılıç and Taşcı,2005), the authors consider the construction of the Pell and symmetric Pell matrices,
discuss the linear algebra of these matrices. As applications, they derive some interesting relations
involving the Pell numbers by using the properties of these Pell matrices. In (Kılıç and Taşcı,2006), they
give a new generalization of the Pell numbers in matrix representation. Also the matrix representation
is extended, and the sums of the generalized order k Pell numbers are derived using this representation.
In (Daşdemir,2011; Yilmaz and Bozkurt,2011; Li,2012; Yasar and Bozkurt,2012; Lu and Jiang,2013;
Daşdemir,2016), the authors deals with the usual Pell, Pell-Lucas and modified Pell numbers and
Toeplitz or Hessenberg matrices. The Toeplitz or Hessenberg matrices, whose entries are the usual Pell,
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Pell-Lucas and modified Pell numbers, are constructed, and then desired results with properties of these
matrices are computed.
Our goal in this study is to establish some new ideas for the Pell and Pell Lucas numbers, by taking
advantage of ideas introduced in these studies for the Pascal and Fibonacci or Lucas types matrices.
2. THE CLOSED FORM EXPRESSIONS OF THE MATRICES Pqn AND ( Pq − 8I )

n

In this section, two closed forms of nth powers of the matrix Pq are presented according to whether n
is odd or not, by using principle of mathematical induction (PMI) on n 
equivalent ways of defining the matrices

Pqn

+

, but there are many

and ( Pq − 8I ) for any n integer values. Our goal is not to
n

calculate the powers of the these matrices. The aim is to obtain some properties of the matrices Pqn and

( Pq − 8I )

n

, and then, to give some properties involving their squares for the numbers Pn and qn .

Theorem 1. Let Pqn denotes a integer nth powers of the matrix Pq for any integers n , then,

 Pn2−1
Pn −1 Pn
Pn2 



 23n  2 Pn −1 Pn Pn2 + Pn −1 Pn +1 2 Pn Pn +1  , for even n



 Pn2
Pn Pn +1
Pn2+1 


n
Pq = 
.
 qn2−1
qn −1qn
qn2 


 3n −1 
 2qn −1qn qn2 + qn −1qn +1 2qn qn +1  , for odd n
2



 qn2
qn qn +1
qn2+1 



(2)

Proof From PMI on odd and even n , when n = 1 and n = 2 , then
 q02
q0 q1
q12 
1 1 1 



2
2
Pq =  2q0 q1 q1 + q0 q2 2q1q2  = 2  2 4 6  ,
 2


2
 q1
q1q2
q22 
1 3 3 


 P12
P1 P2
P22 
 1 2 22 




Pq2 = 26  2 P1 P2 P22 + P1 P3 2 P2 P3  = 26  4 9 20  ,
 2

 2
2 
 P2
P2 P3
P32 
 2 10 5 


since q0 = 1 , q1 = 1 , q2 = 3 , and also P1 = 1 , P2 = 2 , P3 = 5 , they are correct. For n = k , we suppose that
it is correct. It is written as for n = k + 2 and we show that it is correct, Pqk + 2 = Pqk Pq2 according to odd
( n)
( n)
= p31
and even k . We observe that the pij(n) entries hold symmetry properties of the form p13
,

( n)
( n)
( n)
( n)
2 p12
= p21
= p23
and 2 p32
. Thus, we can write first column for even k ;



4 Pk2 + 4 Pk Pk −1 + Pk2−1
**
* * 
( 2Pk + Pk −1 )2



3 k+2
Pqk Pq2 = 23k 26  2 2 Pk2 + Pk Pk −1 + 4 Pk Pk +1 + 2 Pk −1Pk +1 * *  = 2 ( )  2 ( 2 Pk + Pk −1 )( 2 Pk +1 + Pk ) * *  ,






* * 
( 2Pk +1 + Pk ) 2
4 Pk2+1 + 4 Pk Pk +1 + Pk2
* * 



(

)

by using the recurrence relation Pn+ 2 = 2Pn+1 + Pn , the result is seen immediately. For odd k , we
calculate first column;


4qk2 + 4qk qk −1 + qk2−1
**
* * 
( 2qk + qk −1 ) 2



3 k + 2 −1
Pqk Pq2 = 23k −126  2 2qk2 + qk qk −1 + 4qk qk +1 + 2qk −1qk +1 * *  = 2 ( )  2 ( 2qk + qk −1 )( 2qk +1 + qk ) * *  ,




2
2
2




2
q
+
q
*
*
(
)
4
q
+
4
q
q
+
q
*
*
k +1
k


k +1
k k +1
k



(

)

by using the recurrence relation qn+ 2 = 2qn+1 + qn , the proof of the other elements is omitted for the sake
of brevity, but it can be carried out by means of analogous arguments.
From Theorem 1, we note that following vectors give first and third columns of the matrices Pqn ;
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t

t

  2  3− i i −1 
 3n  2  3−i i −1 
( n)
ui(1n)  =  23n 
 Pn −1 Pn  , ui 3  =  2 
 Pn Pn +1  , if n is even ,


  i − 1

  i − 1

t

t


 3n −1  2  3− i i −1 
 2  3− i i −1 
( n)
 vi(1n)  =  23n −1 
 qn −1qn  ,  vi 3  =  2

 qn qn +1  , if n is odd ,


 i − 1
 i − 1




a

where   is a specific positive integer known as a binomial coefficient. In matrix multiplication Pq Pqn
b
 

, it is seen that the interrelationships are valid in the following;
(n)
Pq  ui(1n )  =  vi(3n )  and Pq  vi(1n )  = 26 ui 3  , for i = 1, 2,3 .



As an application of Theorem 1, we provide some expressions for sums of the entries of each column
3

3

3

 pi(1 ) = 23n qn2 ,  pi(2 ) = 23n qn qn+1 ,  pi(3 ) = 23n qn2+1 ,
n

i =1

i =1

3

n

3

n

if n is even ,

i =1

3

 pi(1 ) = 23n+1 Pn2 ,  pi(2 ) = 23n+1 Pn Pn+1 ,  pi(3 ) = 23n+1 Pn2+1 ,
n

n

if n is odd .

i =1

i =1

i =1

n

As an other application of Theorem 1, if correspond eigenvectors and all eigenvalues of the matrix Pq
are calculated, then the Binet’s like formulas of the numbers Pn and qn can be given by using the
properties of similar matrices. The characteristic equation of the Pq is  3 − 7.23  2 + 7.26  − 29 = 0 , the
roots of this are 1 = 23 2 , 2 = 23 , 3 = 23  2 , each other i , i = 1, 2,3 is an eigenvalue of the Pq . Let T
be the transformation matrix of the Pq , and t j be an eigenvector which corresponds to the eigenvalue
 j of the Pq . It is known that any column j th of the matrix T is an eigenvector of the Pq associated

with an eigenvalue of the Pq located in the ( j , j ) position of the matrix diag (1, 2 , 3 ) . Now, we give
eigenvectors of the Pq in the following;
 2 
 2 
 −1 




 
t1 =  −2  , t2 =  −2  , t3 =  −2  .
 1
 1 
 1 
 





From computing of matrices Pqn = 23n T  diag ( 2n , 1,  2n )  T −1 given in (2), we can rewrite the Binet’s
like formulas for the numbers Pn and qn .
Now, the Pell polynomial expression with matrix coefficients is given;
Theorem 2. Let Pqn denotes the Pell Lucas matrix for any integers n , and I be the 3  3 identity matrix.
Then,
Pqn

 23n − 2  1 Pn qn −1 Pq2 − Pn Pn − 2 Pq + 2 Pn − 2 qn −1I  , if n is even

 32

.
=
3n − 2  1
2
1
2
Pn −1qn Pq − 2 qn − 2 qn Pq + 2 Pn −1qn − 2 I  , otherwise

32



(3)

Proof By using PMI on whether n is even or not, the proofs of them are shown from properties of the
Pell and Pell Lucas numbers.
( n)
( n)
( n)
Now, the Pell and Pell Lucas identities are established with equality of the p31
, p32
and p33
entries

of the closed form expressions Pqn =  pij( n )  given in (2) and (3);

 33
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Corollary 1. The following identities are valid for every integer n ;
2 Pn2+1 = 25Pn qn −1 − 18Pn Pn − 2 + Pn − 2 qn −1 ,

Pn2 = 2 Pn qn −1 − Pn Pn − 2 ,

Pn Pn+1 = 5Pn qn−1 − 3Pn Pn− 2 ,

qn2 = 4qn Pn −1 − qn qn − 2 ,

qn qn+1 = 10qn Pn−1 − 3qn qn− 2 ,

qn2+1 = 25qn Pn −1 − 9qn qn − 2 + qn − 2 Pn −1 .

The entries pij(n) of the closed form expressions in (2) and (3) provide a number of identities, and also,
the matrix equations in the following
Pqn Pqn +1 = Pq2n +1 ,

Pqn+1Pq− n = Pq ,

Pqn +1 Pqn +1 = Pq (

2 n +1)

Pqn+ 2 Pq− n = Pq2 ,

, Pqn Pqm = Pqn+ m ,

Pqn Pq− m = Pqn− m , etc.,

give identities according to sums or difference of indices for squares of the Pell and Pell Lucas numbers.
Since these identities and their proofs can be carried out by means of analogous arguments, the elements
( 2,1) and ( 3,1) of these matrices equations are established in the following. Thus, for the matrices
Pqn Pqn +1 = Pq2n +1 and Pqn +1 Pqn +1 = Pq (

2 n +1)

, the elements ( 2,1) and ( 3,1) can be written with whether n is

even or not, respectively;
Pn qn + Pn+1qn+1 = q2n+1 ,

( Pn qn+1 + qn Pn−1 )( Pn qn + Pn+1qn+1 ) = q2n q2n+1 , ( qn + qn+ 2 ) qn+1 = 2P2( n+1) ,

( Pn qn−1 + qn Pn+1 )( Pn qn + Pn+1qn+1 ) = q2n q2n +1 ,
( Pn + Pn+ 2 ) Pn+1 = P2( n+1) ,

(P

2
n

(q

+ Pn2+1

2
n

+ qn2+1

)(q

)(P + P
n

n+ 2

n

+ qn + 2 ) qn +1 = 4 P2n +1 P2n + 2 ,

) Pn+1 = P2n+1P2n+ 2 .

Since the matrix Pq is not singular, if the matrix Pq− n are computed by properties of the similar matrices,
Pqn = 2−3n T −1  diag ( −2n , 1,  −2n )  T , we obtain

Pq− n


 P−2n −1

P− n −1 P− n
P−2n



−3n
2
 2  2 P− n −1 P− n P− n + P− n −1 P− n +1 2 P− n P− n +1  , for even n



 P−2n
P− n P− n +1
P−2n +1 


=
.
 q−2 n −1

q− n −1q− n
q−2 n


 −3n −1 
 2q− n −1q− n q−2 n + q− n −1q− n +1 2q− n q− n +1  , for odd n
2



 q−2 n
q− n q− n +1
q−2 n +1 



In addition, by using the properties extended for negative values of n in indices of these numbers,
P− n = ( −1)

n +1

Pn and Q− n = ( −1) Qn , we establish the matrix Pq− n ;
n

Pq− n


 Pn2+1

− Pn +1 Pn
Pn2



−3n
2
 2  −2 Pn +1 Pn Pn + Pn +1 Pn −1 − 2 Pn Pn −1  , for even n



2


− Pn Pn −1
Pn2−1

 Pn

=
.
 qn2+1

− qn +1qn
qn2


 −3n −1 
 −2qn +1qn qn2 + qn +1qn −1 − 2qn qn −1  , for odd n
2



2
2


q
−
q
q
q
n
n
n
−
1
n
−
1




Furthermore, for the matrices Pqn+1Pq− n = Pq and Pqn+ 2 Pq− n = Pq2 , the elements ( 2,1) and ( 3,1) of them
give;
Pn qn + 2 − Pn +1qn +1 = ( −1)

n +1

,

( Pn qn+1 − Pn+1qn )( Pn qn+ 2 − Pn+1qn+1 ) = 1 ,
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Pn + 2 qn − Pn +1qn +1 = ( −1) ,
n

( Pn qn+1 − qn Pn+1 )( Pn+ 2 qn − Pn+1qn+1 ) = −1 ,

(P P

n n+ 2

− Pn2+1

)(P P

n n+3

Pn Pn + 3 − Pn +1 Pn + 2 = 2 ( −1)

− Pn +1 Pn + 2 ) = 2 ,

(q q

n n+ 2

− qn2+1

n +1

, qn qn + 3 − qn +1qn + 2 = 4 ( −1) ,
n

)(q q

n n+3

− qn +1qn + 2 ) = 23 .

Lemma 1. For all positive integers n , the following determinantal equalities are held;

( )

(P

det Pqn = 29 n ,

2
n

− Pn −1 Pn +1

)

3

= ( −1)

n +1

,

(q

n −1qn +1

− qn2

)

3

= 23 ( −1)

n +1

.

It is seen that these equalities are the Cassini like formulas of the Pell and Pell Lucas numbers.
From the Cayley Hamilton Theorem, it is well known that any matrix holds itself characteristic equation,
that is, the Pq satisfies  3 − 7.23 x2 + 7.26 x − 29 = 0 . Thus, it is seen that Pq3 − 7.23 Pq2 + 7.26 Pq − 29 I = 0 ,
and also multiplying with the Pqn of this characteristic equation yields
Pqn+ 3 − 7.23 Pqn+ 2 + 7.26 Pqn+1 − 29 Pqn = 0 .

(4)

Therefore, from the cases whether n is even or not in (2), four identities can be obtained by the definition
of matrix addition for the entries ( 2,1) and ( 3,1) of the matrices given in (4);
Corollary 2. The following identities are valid for every integer n ;
2Pn+ 2 Pn+3 + 14Pn Pn+1 = 7qn+1qn+ 2 + qn−1qn , 2 Pn2+ 3 + 14 Pn2+1 = 7qn2+ 2 + qn2
qn+ 2 qn+3 + 7qn qn+1 = 14Pn+1Pn+ 2 + 2Pn−1Pn , qn2+ 3 + 7qn2+1 = 14 Pn2+ 2 + 2 Pn2 .

Now, we consider relations between matrix equations given in (4) and ( Pq − 23 I ) . After a little
3

algebraic manipulation, we obtain that

(P − 2 I)
3

3

q

(

)

= 25 Pq Pq − 23 I .

(5)

The matrix ( Pq − 23 I ) can be given with according to the matrix Pqn by using the matrix equation given
n

in (5) and the method PMI on n . These matrices are special examples of the matrices in (Koken,2018).
Theorem 3. Let ( Pq − 23 I ) be the Pell Lucas matrix for any integer n , then
n

(P − 2 I)
3

q

n

 2 2 n −1)  2 

= 2 (

 qn + i + j − 4  .
i
−
1



 33

(6)

Proof We will use PMI for the proof. Firstly, for n = 3 and n = 4 , upon multiplying equation (5) on the
right by ( PQ − 8I ) , we obtain that they are correct. Let us suppose for a certain n  3 that it holds

(

Pq − 23 I

)

n

 qn − 2 qn −1
2 2 n −1) 
=2 (
 2qn −1 2qn
 qn qn +1

(

qn 

2qn +1  .
qn + 2 

)

For the inductive step n → n + 1 , by using the matrix Pq − 23 I and the inductive hypothesis, we achieve

(

Pq − 23 I

)

n +1

* *
 qn + 2qn −1 − qn − 2


= 24 n  2 ( 2qn − qn −1 + qn +1 ) * *  .
 2q − q + q
* * 
n +1
n
n+ 2


where * denotes calculated similar elements and they are not written for brevity. For the recurrence
relation of the Pell Lucas number, qn+ 2 = 2qn+1 + qn , we obtain
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(P − 2 I)
3

n +1

q

=2

4n+ 2

 qn −1

 2qn
q
 n +1

* *

* * .
* * 

If their eigenvectors and all eigenvalues of the matrix ( Pq − 23 I ) are calculated, then the Binet’s like
n

formula of the Pell Lucas number can be given by using the properties of similar matrices.

(

)

The characteristic equation of the matrix Pq − 23 I is  3 − 25  2 − 28  = 0 , the roots of this are 1 = 24 

(

)

, 2 = 0 , 3 = 24  . Now, we give eigenvectors of the Pq − 23 I ; let T be the transformation matrix of

(

)

(

)

the Pq − 23 I , and t j be an eigenvector which corresponds to the eigenvalue  j of the Pq − 23 I , then
 2 
 2 
 −1 




 
t1 =  −2  , t2 =  −2  , t3 =  −2  .
 1
 1 
 1 
 





Also, from computing of matrices ( Pq − 23 I ) = 24 n T  diag ( n , 0,  n )  T −1 given in (6), we rewrite the
n

Binet’s like formula for the Pell Lucas numbers.
Now, the Pell and Pell Lucas polynomial expressions with matrix coefficients is given;
Theorem 4. Let I be the 3  3 identity matrix. For any integers n , the following expressions are valid;

(P − 2 I)
3

(P − 2 I)
3

q

(

)

(

)

n

4 n− 2
= 2 ( )  Pn −1 Pq − 23 I


n

4 n− 2
= 2 ( )  Pn −1 Pq2 − 24 qn − 2 Pq + 26 Pn − 3 I  .

q

2

+ 24 Pn − 2 Pq − 23 I  ,


(7)
(8)

Proof By using PMI on n , desired results are shown via the properties Pn + Pn−1 = qn , Pn + qn = Pn+1 and
recurrence relation of the Pell numbers.

(

As an application of the matrix Pq − 23 I

)

( n)
=  rij 
in Theorem 3, we provide the expressions for the
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n

sums of the entries of the all columns
3

3

3

ri1( ) = 24n−1 qn , ri(2 ) = 24n−1 qn+1 , ri(3 ) = 24n−1 qn+ 2 .
n

i =1

n

n

i =1

i =1

(n)
Now, interrelationships of these numbers are established with equality of the entries r11( n ) , r21
and r31( n )
for the closed form expressions in (6), (7) and (8);

Corollary 3. The following identities are valid for every integer n ;
qn− 2 = Pn−1 − Pn− 2 , qn−1 = Pn−1 + Pn− 2 , qn = 3Pn−1 + Pn− 2
qn− 2 = Pn−1 + Pn−3 − qn− 2 , qn−1 = 2Pn−1 − qn− 2 , qn = 4Pn−1 − qn− 2 .

The entries rij( n) of the closed form expressions in (6), (7) and (8) provide a number of identities, and
also, the matrix equations,

(P − 2 I) (P − 2 I) = (P − 2 I)
3

n

q

3

m

3

q

n+ m

q

give some identities for sums of

indices of these numbers Since these identities and their proofs can be carried out by means of analogous
arguments, the elements ( 3,1) and ( 3, 2 ) of these matrices equations can be established in the following.
For the matrices in (6), we write the matrix equation as follows

(P − 2 I) (P − 2 I) = (P − 2 I)
3

q

n

3

m

q

3

q
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n+ m

,

equality of elements ( 2,1) and ( 3,1) of this equation show that
qn qm− 2 + qm qn+ 2 + 2qm−1qn+1 = 4qn+ m , 2qn qm−1 + qm qn+1 + qm− 2 qn−1 = 4qm+ n−1 .

3. CONCLUSION
In the present study, we establish the matrices Pqn and ( Pq − 8I ) , whose entries are the numbers
n

(

Pn and qn . The different two closed forms for the matrices Pqn and Pq − 8I

)

n

are defined with both the

Pell and Pell Lucas numbers with the matrix coefficients Pq2 , Pq and I ,
 23n − 2  1 Pn qn −1 Pq2 − Pn Pn − 2 Pq + 2 Pn − 2 qn −1I  , if n is even

 32

.
Pqn = 
3n − 2  1
2
1

2
P
q
P
−
q
q
P
+
2
P
q
I
,
otherwise

n −1 n − 2 
 32 n −1 n q 2 n − 2 n q


(P − 2 I)
3

q

n

(

4 n− 2
= 2 ( )  Pn −1 Pq − 23 I


)

2

(

)

+ 24 Pn − 2 Pq − 23 I  ,


And also, the other closed form has got the elements related to square powers of these numbers. As some
applications, a number of identities, which are indices sums and difference, or the Cassini like and
Binet’s like formulas are obtained from these closed forms.
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Abstract
Many companies have wish for cost reduction to remain competitive and to increase their profits. For
companies that offer goods for market, production costs are a major factor in pricing and overall
performance. Approaching reduction of production costs in a structured way and putting in place a
system that continuously watches for savings are effective ways of achieving savings and keeping costs
down. Lean production system identifies high production costs and develops strategies to deal with
them. In this study, a value stream mapping showing all process steps of production of a sheet metal
control arm from supplier to customer in an automotive company has been created using value stream
mapping technique, which is one of the lean production techniques, with the aim of improving
production processes of a sheet metal control arm. Improvement points in production processes have
been determined using the value stream mapping.
Keywords: Automotive, lean production, value stream mapping, process improvement.

1. INTRODUCTION
Lean manufacturing, lean enterprise, or lean production, often simply, "Lean," is a production practice
that considers the expenditure of resources for any goal other than the creation of value for the end
customer to be wasteful, and thus a target for elimination [1]. Lean Manufacturing principles anchor on
customer value and continually seek to identify and eliminate non-value added activities in the
production processes. Lean synchronizes and sequences these processes to customer demand by creating
a smooth flow of material using pull based replenishment. Further, by creating a visual and standardized
work environment, relevant and timely information provided to employees empowers them to rapidly
diagnose and resolve issues thus improving their productivity, raising quality standards, and lowering
production costs. Business value in increased manufacturing efficiency gained with lean manufacturing
lies in higher inventory turns, lower lead times and improved customer service levels. Lean is a journey,
and use of appropriate technology and business applications is essential to sustain and scale the initiative
not only within an enterprise but to extend the benefits to the supplier network [2].
Lean manufacturing is a systematic approach to process improvement. The method is based on finding
and reducing waste coupled with continuous improvement. It was first developed by Toyota (the
Japanese car manufacturer), but has now been applied to many diverse industries and businesses. In
particular, tools have been developed that help producers stay focused on finding and reducing waste.
Lean manufacturing methods have been applied across entire firms, including engineering,
administration, and project management departments, as well as manufacturing and construction. Lean
manufacturing finds waste and reduces costs. Its end purpose is to transform a company into an efficient,
smoothly running, competitive, and profitable organization that continues to learn and improve [3].
Essentially, lean is centered on preserving value with less work. Lean manufacturing is a management
philosophy derived mostly from the Toyota Production System (TPS) (hence the term Toyotism is also
prevalent) and identified as "Lean" only in the 1990s [4][5]. TPS is renowned for its focus on reduction
of the original Toyota seven wastes to improve overall customer value, but there are varying perspectives
on how this is best achieved. The steady growth of Toyota, from a small company to the world's largest
automaker,[6] has focused attention on how it has achieved this success.
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The core idea is to maximize customer value while minimizing waste. Eliminating waste along entire
value streams, instead of at isolated points, creates processes that need less human effort, less space, less
capital, and less time to make products and services at far less costs and with much fewer defects,
compared with traditional business systems. Companies are able to respond to changing customer
desires with high variety, high quality, low cost, and with very fast throughput times. Also, information
management becomes much simpler and more accurate [7]. In this study, a value stream mapping
showing all process steps of production of a sheet metal control arm from supplier to customer in an
automotive company has been created using value stream mapping technique, which is one of the lean
production techniques, with the aim of improving production processes of a sheet metal control arm.

2. MATERIALS AND METHODS
Value stream mapping (VSM) is a lean manufacturing technique to analyze, design, and manage the
flow of materials and information required to bring a product to a customer. It uses a system of standard
symbols to depict various work streams and information flows. Items are mapped as adding value or not
adding value from the customer’s standpoint, with the purpose of rooting out items that don’t add value
[8]. Value Stream Mapping (VSM) is a new phrase that originates from Toyota’s material and
information flow diagrams and was designed to help Toyota’s suppliers learn the Toyota Production
System [9]. VSM is a lean management system to assess the current state and a designed future state for
the series of activities from beginning to hand-over. VSM is not just only a tool and limited to identify
wastes in a system, but it is used to analyze and assist in designing processes, tracing material flow, and
documenting information flow of a given product family. VSM adapts symbols to represent a clear and
visual process from the customer’s requirements to the final accomplishment [10].
Value Flow is about maximizing customer value with Lean and building organizations with capabilities
to continuously improve their business. Always working closely together with our customers, Value
Flow aims to create value by helping organizations build their own capabilities to continuously eliminate
waste, minimize variation and maximize flexibility. A value flow is shown in the following Figure 1.

Figure 1. Value Flow
The seven wastes are transportation, inventory, motion, waiting, overproduction, overprocessing and
defects. The 8th waste of non-utilized talent or ‘Skills’ of workers was later introduced in the 1990s
when the Toyota Production System was adopted in the western world [11]. Each of these wastes in
detail is given in the following Figure 2.
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Figure 2. Eight Wastes in Lean Production System [11]
The purpose of the lean production system eliminates 8 wastes from processes in production. Value
stream analysis is a planning tool to optimize results of eliminating wastes. You can effectively
communicate where the focus of your continuous improvement efforts will have the most impact by
using a Value Stream Mapping. The first step to developing a Value Stream Mapping is to understand
the concept of “Value-Adding Activities.” There are three criteria for Value Adding Activities:
1. The customer wants you to do it
2. The material or information is being processed or transformed to final products
3. It is done right the first time
Any activity that exists outside of these three criteria is considered “waste” [12].
Antonelli D. and Stadnicka D. submitted a paper about combining factory simulation with value stream
mapping: a critical discussion. The conclusion is that computer simulation should be combined with
VSM not so much for verification as for sake of a different picture of the investigated manufacturing
system [13].
Venkataramana K. and friends presents an article about application of value stream mapping for
reduction of cycle time in a machining process. Crankshaft was manufactured in a single piece flow
system with the low cost machines developed indigenously and the results are that the crankshafts have
passed the testing, validation and approval by the customer to produce any variant in the company. After
implementing lean manufacturing system, the manufacturing lead time reduced by forty percent, defects
were reduced, higher process capability achieved, quick response to the customer demand in small lots
were achieved [14].
Sheth P. P. and friends prepared an article about value stream mapping: a case study of automative. This
paper addresses the implementation of value stream mapping in automotive industry. Value Stream
mapping aim is identified waste in terms of non-value added activities. Current State Map is prepared
to give details about the existing position and identify various problem areas. Future State Map is made
to show the implementation action plan [15].
Rahani AR and Al-Ashraf M. represented an article about production flow analysis through value stream
mapping: a lean manufacturing process case study. This paper demonstrates the VSM techniques and
discusses the application in an lean production initiative on a product case study [16].
Gaikwad M. and friends presented an article about value stream mapping: a case study of an assembly
line in an automotive industry. This paper addresses the implementation of value stream mapping in
automotive industry (assembly line). The main focus of this paper is to map the current state to give
details about the existing position and identify various problem areas, followed by the future scope [17].
3. RESULTS
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As you can see at the following Table 1, although track control arm has the highest financial turnover
value, sheet metal control arm was chosen because it is a best-selling product group and decision of our
management in order to create a value stream mapping.
Table 1. Value Stream Mapping (VSM) Product Grouping

Sheet metal control arm is that a forked element in the suspension of a motor vehicle or aircraft, typically
attached to a wheel at one end with the two arms hinged to the chassis. A sheet metal control arm is the
hinged suspension link that connects the chassis and the suspension that carries the wheel. Attached with
a single pivot, normally a rubber bushing, the control arm can adjust the position of the outboard end
while sustaining the radial distance from the inboard mount. A sheet metal control arm is one of the
most mechanically impressive parts of the suspension system, which means it is important to replace
them when they become worn or broken. A photo of the sheet metal control arm that a value stream
mapping was created, is shown at the below Figure 3.

Figure 3. The Sheet Metal Control Arm that VSM was created
Value stream mapping is a tool that helps you to see and understand the flow of material and information
as a product or service makes its way through the value stream. VSM forces you to make a decision to
drill down into the subject as you are doing it versus later in the process. VSM data was determined
analyzing all processes of the sheet metal control arm. Press processes of the sheet metal control arm
are shown in the Table 2. As you can see in the Table 2, Complete welding with robot has maximum
scrap rates (%21,429) and maximum operation time (180 seconds). So, Complete welding with robot is
bottleneck operation of the sheet metal control arm.

Table 2. VSM Data of The Sheet Metal Control Arm
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Working time was calculated in order to takt time of the sheet metal control arm as shown Table 3.
Table 3. Working Time of The Sheet Metal Control Arm

Customer request for the sheet metal control arm is 57 pallets/month. A pallet includes 120 sheet metal
control arms. A month is 23 working days. 57 x 120 = 6840 pieces/month. 6840 / 23 = 2397 pieces/day.
So, customer request is approximately 300 pieces/day. Customer request is 155 pieces/shift because a
day is 2 shifts.
Takt Time is "Beat Time" "Rate Time" or “Heart Beat". Lean production uses takt time as the rate or
time that a completed product is finished. Takt time of the sheet metal control arm was calculated as
176 seconds as shown in the following Equation 1. That means every 2,93 minutes for a complete
product.
𝑻𝒂𝒌𝒕 𝑻𝒊𝒎𝒆 =

𝑬𝒇𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒆 𝑾𝒐𝒓𝒌𝒊𝒏𝒈 𝑻𝒊𝒎𝒆 𝒑𝒆𝒓 𝑺𝒉𝒊𝒇𝒕 𝟒𝟒𝟎
=
= 𝟐, 𝟗𝟑 𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒆𝒔
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒖𝒎𝒆𝒓 𝑹𝒆𝒒𝒖𝒓𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒑𝒆𝒓 𝑺𝒉𝒊𝒇𝒕
𝟏𝟓𝟎
= 𝟏𝟕𝟔 𝒔𝒆𝒄𝒐𝒏𝒅𝒔
(𝟏)

Expired deadlines are shown in the Figure 4. As you can see in the below histogram, there is no
compliance with deadlines in the current situation.
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Figure 4. Deadline Histogram of The Sheet Metal Control Arm
In this study, the current situation of the sheet metal control arm was analyzed by using a Value Stream
Mapping. 77 operations have been completed to produce the sheet metal control. All data of 77
operations was collected such as cycle time, value adding time, faulty part ratio, shift number, part
number produced in operation, setup, machine failure - downtime rate, traveled distance, capacity ratio
of other products, lot amount, machine no. In addition, the information flow between departments is
shown in VSM that is shown in the following Figure 5.

Figure 5. Current State VSM of The Sheet Metal Control Arm
As a result, according to current situation VSM of the sheet metal control arm prepared with iGrafx
software as shown in the Table 4, lead time was calculated as 46,3 days. Value added time in total was
calculated as 470 seconds. Time before valuable work is started was calculated as 3,23 hours. Time
spent from firts valuable step to last valuable step was calculated as 46 days. Time after valuable work
is completed was calculated as 72,4 minutes. Traveled distance of the sheet metal control arm was
calculated as 1004 meters.
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Table 4. Value Stream Mapping Results

Rate of value added time was calculated as %0,012 as shown in Equation 2.
𝑹𝒂𝒕𝒆 𝒐𝒇 𝑽𝒂𝒍𝒖𝒆 𝑨𝒅𝒅𝒆𝒅 𝑻𝒊𝒎𝒆 =
= %𝟎. 𝟎𝟏𝟐

𝟒𝟕𝟎
× 𝟏𝟎𝟎
𝟒𝟔, 𝟑 × 𝟕, 𝟑𝟑 × 𝟑 × 𝟑𝟔𝟎𝟎
(𝟐)

4. DISCUSSION
Lead time is 46,3 days in order to produce a sheet metal control arm. Value added time is 470 seconds.
Rate of value added time is %0,012. It means that value added time which our customer makes the
payment is too low. We have to increase its rate. Rate of non-value added time is %99,988. It is very
high value that we pay. In order to make it, we have to organize our production according to continuous
flow method to eliminate stocks. Moreover, we have to install pull system with kanban to manage our
material handling system. We also have to combine operations to improve process efficiency.
While I found that value added time is 470 seconds, Gaikwad M. and friends had found that value added
time is 76,24 seconds in their production [17]. While I found that non-value added time is 46,3 days,
Gaikwad M. and friends had found that non-value added time is 350,8 seconds in their production [17].
While I found that takt time is 176 seconds, Gaikwad M. and friends had found that takt time is 51,92
seconds in their production [17].
5. CONCLUSION
The VSM analysis leads to improve the process through the reduction of non-value added steps. VSM
analysis allows to identify the management problems due to an excess of non-value added activities.
The current state VSM presents many great improvements to optimize all processes. Problems in
production and material handling are determined thanks to the current state VSM. Furthermore
improvement points in production processes have been determined using the value stream mapping.
Suggestions to solve production and material handling problems in order to improve production process
will be shown in a future state VSM.
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Özet
Ormanların, toplum ve çevre yaşamında büyük önem taşıyan su rejimini ve iklimi düzenleme, toprağı
koruma ve çevre kirliliğini önleme gibi yaşamsal işlevlerinin yanı sıra, artan sanayileşme ve
kentleşmeyle birlikte karbon depolama, biyolojik çeşitliliğin korunması gibi değerleri de ön plana
çıkmıştır. Ulusal ve evrensel düzeylerde önemleri giderek artan “Biyolojik Çeşitlilik” , “Korunan
Alanlar” ve “Karbon Yutakları” bakımından ormanlar özel bir öneme sahip bulunmaktadır.
Coğrafi konum itibariyle Akdeniz iklim kuşağında yer alan ülkemizde ormanlarımızın büyük bir bölümü
yangın tehdidi altında bulunmaktadır. Orman yangınlarında sadece ağaçlar değil, biyolojik çeşitlilik ve
ekosistem de zarar görmektedir. CO2 yutağı olan ormanlar yandıklarında atmosfere salınan karbon gazı
nedeniyle sera etkisi oluşacağından küresel ısınma ve iklim değişikliklerini hızlandırıcı bir rol
oynamaktadır. Bu nedenle orman koruma çalışmalarında orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları özel
bir önem arz etmektedir.
Türkiye de 1937 yılından 2018 yılı sonu itibariyle kaydı tutulan toplam yangın sayısı 108.883 adet olup,
yılbaşına düşen genel ortalama sayı 1328 adettir, Bu dönemde çıkan yangınlarda 1.679.770 hektar
sahanın yandığı, buna göre yılda genel ortalama yanan saha miktarının 20.485 hektar, yangın başına
düşen saha miktarının 15,43 hektar olduğu anlaşılmaktadır.
Orman yangınlarının çıkış sebepleri; toplumun yaşam tarzı ve düzeyine, kültür seviyesine, kırsal
yöredeki etkinliklerine bağlı olarak değişim göstermektedir.
Sahip olduğu çok özel stratejik coğrafi konum, merkezinde bulunduğu bölgenin farklı ülke ve milletleri
ile köklü tarihi ilişkileri, barındırdığı tarihi ve kültürel zenginlik, dinamik nüfus yapısı ve ekonomik
potansiyeli, sadece Türkiye’nin değil Dünyanın da en önemli metropol bölgelerinden biri haline getirmiş
İstanbul’un il sınırlarının %44’ u ormanlık alan olup son 6 yılda 871 adet yangın çıkmış ve bu
yangınlarda 154,4 ha. Alan zarar görmüştür.
Anahtar Kelimeler: Orman, Orman Yangınları, İstanbul Ormanları
THE NUMBER AND CAUSES OF FOREST FIRES IN THE WORLD, IN TURKEY AND IN
ISTANBUL
Abstract
In addition to the vital functions of forests, such as regulating water regimes and climate, which are of
great importance to society and to the environment; protecting soil and preventing environmental
pollution as well as increasing industrialization and urbanization. CO2 storage and the conservation of
Biological Diversity have also come to the forefront. Forests are of particular importance in terms of
“biodiversity”, “protected areas” and “carbon sinks”, which are increasing in importance at national and
global levels.
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Due to its geographical location, most of our forests in our country are under fire threat. In forest fires,
not only the trees but biodiversity and the ecosystem are also damaged. Global warming and climate
change play an accelerating role as the greenhouse effect will occur due to the carbon dioxide released
into the atmosphere when the forests, which are CO2 swallows, are burned. For this reason, forest fire
fighting activities are of special importance in Forest Protection Studies.
The total number of fires recorded in Turkey from 1937 to the end of 2018 was 108.883 units and the
average number of fires per year was 1328 units; it is understood that 1.679.770 hectares of fire in this
period were burned and the average number of fires per year was 20.485 hectares, and 15.43 hectares
per fire.
Causes of forest fires; it varies depending on the lifestyle and level of the society, the level of culture
and the activities in the rural area.
Istanbul has become one of the most important metropolises not only in Turkey but also in the world
due to its very special strategic geographical location, its rooted historical relations with different
countries and nations of the region, its historical and cultural richness, its dynamic population structure
and its economic potential. 44% of the city boundaries of Istanbul are forested area and in the last 6
years 871 fires have emerged. In these fires, 154.4 Ha areas are damaged.
Keywords: Forest, Forest Fires, Istanbul Forests
1. GİRİŞ
Ormanların, toplum ve çevre yaşamında büyük önem taşıyan su rejimini ve iklimi düzenleme, toprağı
koruma ve çevre kirliliğini önleme gibi yaşamsal işlevlerinin yanı sıra, artan sanayileşme ve
kentleşmeyle birlikte karbon depolama, biyolojik çeşitliliğin korunması gibi değerleri de ön plana
çıkmıştır. Ulusal ve evrensel düzeylerde önemleri giderek artan “Biyolojik Çeşitlilik” , “Korunan
Alanlar” ve “Karbon Yutakları” bakımından ormanlar özel bir öneme sahip bulunmaktadır.
Sürdürülebilir Orman Yönetimi; ormanların ve orman alanlarının yerel, ulusal ve küresel düzeylerde,
biyolojik çeşitliliğini, verimliliğini, kendini yenileme kabiliyetini ve yaşama enerjisini, ekolojik,
ekonomik ve sosyal fonksiyonlarını yerine getirebilme potansiyelini şimdi ve gelecekte her türlü tehdit
ve tehlikelere karşı güvence altına almayı öngörmektedir.
Orman Yangınları, küreselleşen dünyada etkileri ve sonuçları yönünden bütün ülkeleri ilgilendiren
doğal afetlerin en önemlilerinden biridir. Türkiye Akdeniz iklim kuşağında yer almaktadır. Orman
yangınları bu kuşağın kaçınılmaz olgusudur. Her yıl dünyada ortalama 4 milyon hektar, Akdeniz
kuşağında ise ortalama 550 bin hektar orman yanmaktadır.
2. MATERYAL VE METOD
Bu çalışmanın konusu orman yangınlarıdır. Yangınların sayısı, yanan alan ve yangın başına düşen
alanlar irdelenmiştir. Çalışmanın konusunu Dünya özelinde Akdeniz İklim kuşağında bulunan
Yunanistan, Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz, Türkiye geneli ve İstanbul İli esas alınmıştır. Veriler
Avrupa ülkeleri için EFFİS(Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi), Türkiye için Orman Genel
Müdürlüğü, İstanbul içinde İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü kaynakları esas alınmış, farklı
kaynaklardan da veri güvenliği sağlanmıştır.
2.1. DÜNYADA ORMAN YANGINLARI
Dünyadaki orman yangınlarından söz edildiğinde en başta ABD, Kanada, Avustralya ve Akdeniz
ülkeleri akla gelmektedir. Her yıl dünyada ortalama 4 milyon hektar orman yanmaktadır. Bu çalışmada
ülkemize benzer yapıda olması ve Akdeniz iklim kuşağında yeralması nedeniyle Yünanistan, İtalya,
Fransa, İspanya ve Portekiz’e ait yangınlar incelenmiştir.
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1988-2017 yılları arasında çıkan yangın sayısı incelendiğinde en çok yangının 644.918 adetle
Portekiz’de çıktığı,sırasıyla 495.834 adetle İspanya,254.107 adetle İtalya,139.668 adetle Fransa,63.724
adetle Türkiye ve 45653 adetle Yunanistan sıralanmaktadır. (Şekil 1)
1988-2017 yılları arasında çıkan yangınlarda en çok yanan alan 4.285.922 Ha. ile İspanya yeralmaktadır.
İspanyayı 3.928.129 Ha. ile Portekiz,2.847.169 Ha. ile İtalya,1.303.909 Ha. ile Yunanistan,626.065 Ha.
ile Fransa ve 319848 Ha. ile Türkiye takip etmektedir. (Şekil 2)
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Şekil 2. 1987-2017 yıllarında yanan alan
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Şekil 3. 2008-2017 yıllarında çıkan yangın sayısı

Şekil 4. 2008-2017 yıllarında yanan alan (Ha

2008-2017 yılları arasında çıkan yangın sayısı incelendiğinde en çok yangının 184.846 adetle
Portekiz’de çıktığı,sırasıyla 127.871 adetle İspanya,58.533 adetle İtalya,38.215 adetle Fransa,23.846
adetle Türkiye ve 10.592 adetle Yunanistan sıralanmaktadır. (Şekil 3)
2008-2017 yılları arasında çıkan yangınlarda en çok yanan alan 1.361.074 Ha. ile Portekiz
yeralmaktadır. Portekiz’i 1.006.429 Ha. ile İspanya,680.780 Ha. ile İtalya,282.080 Ha. ile
Yunanistan,116.033 Ha. ile Fransa ve 90.752 Ha. ile Türkiye takip etmektedir. (Şekil 4)
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Son 30 yıl ile 10 yıl incelendiğinde 30 yıllık ortalamada en çok yangın çıkan ülke Portekiz, en çok yanan
alan İspanya iken, son 10 yıllık periyotta yine en çok yangın çıkan ve yanan alana sahip ülke olarak
Portekiz olmuş, İspanya yanan alan miktarını düşürmüştür.
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Şekil 5. 1988-2017 yılları arası 10’ar yıllık periyotlarla yangın başına düşen alan (Ha
Son 30 yıl 10’ar yıllık periyotlar halinde yangın başına düşen alanlar incelendiğinde Türkiye ve
Fransa’nın çok başarılı olduğu görülmektedir. Diğer ülkelerden Yunanistanın yangın sayısı az olmasına
rağmen 26.63 Ha. ile en başarısız ülke olduğu görülmektedir. (Şekil 5)
2.2. TÜRKİYEDE ORMAN YANGINLARI
Türkiye Akdeniz iklim kuşağında yer almaktadır. Orman yangınları bu kuşağın kaçınılmaz olgusudur.
Akdeniz kuşağında her yıl ortalama 550 bin hektar orman yanmaktadır.Ülkemizdeki 2015 yılında
yapılan envanter çalışmalarına göre 22.342.935 Ha. Ormanlık alan olup, ülkemizin yüzölçümünün %
28.7’sini oluşturmaktadır. 22.3 Milyon hektar orman alanının 12,5 milyon hektarı yangına 1.derece
hassas ormanlardan oluşmaktadır. Ormanlarımızın yaklaşık %58’i Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü
bölgelerde çoğunlukla kızılçam ağaçlarının bulunduğu ibreli ormanlardan oluşmakta ve her an orman
yangını tehlikesi bulunmaktadır.
2.2.1-Yangın Sayısı

1937 yılından bu yana 2018 yılı sonu itibariyle kaydı tutulan toplam yangın sayısı 108.883 adet
olup, yılbaşına düşen genel ortalama sayı 1328 adettir. Başlangıçta 600 gibi düşük sayılarda
görülen orman yangınlarının 1945 ve1946 yıllarında 1169 ve 1023 adetlik seviyelere tırmandığı
görülmekte ve bu tırmanışa 4785 Sayılı Yasanın çıkarılmasına gösterilen tepkinin etken olduğu
tahmin edilmektedir.Daha sonraki yıllarda inişli çıkışlı seyir gösteren yangınların 1956-1973
döneminde 1000 adedin altında kaldığı, 1981, 1982 ve 1983 yıllarında da bu seviyenin altında
kalmasına karşılık 1984 den itibaren bir daha inmemek üzere yükseldiği görülmektedir. (Şekil
6)
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Şekil 6. 1937-2018 yılları arasında çıkan yangın sayısı (Adet)

2.2.2-Yanan Alan
1937 yılından 2018 yılı sonuna kadar olan dönemde 1.679.770 hektar sahanın yandığı, buna göre yılda
genel ortalama yanan saha miktarının 20.485 hektar, yangın başına düşen saha miktarının 15,43 hektar
olduğu anlaşılmaktadır.
Başlangıçta 12-13 bin hektar olan yıllık kayıplar, 1940’dan itibaren 30-40 binli sayılara tırmanmış, 1945
ve 1946 yıllarında 4785 sayılı Yasaya gösterilen tepkiler sebebiyle 165 bin ve 125 bin hektarlara çıkmış,
daha sonra düşme eğilimine girmiştir. Yıllık yangın kaybı 1952 yılında 62 bin hektar seviyesine çıktı
ise de bu seviyede kalıcı olmamış tekrar gerilemiştir. (Şekil 7)
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Şekil 7. 1937-2018 yılları arasında yanan ormanlık alan (Hektar)
2.2.3- Yangın Başına Düşen Alan
1937-2018 yılları arasını kapsayan dönemde yangın başına düşen alan grafiği incelendiğinde başlangıçta
81.37 Ha. olan ortalama 2000-2008 yılları ortalaması 2.80 Hektara kadar düşürülmüştür.(Şekil 8)
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2.2.4- Yangın Çıkış Sebepleri (Türkiye Geneli)

Orman yangınlarının çıkış sebepleri; toplumun yaşam tarzı ve düzeyine, kültür seviyesine,
kırsal yöredeki etkinliklerine bağlı olarak değişim göstermektedir. Yangın çıkış sebeplerindeki
değişkenlik yangınların çıkış zamanlarını da etkileyebilmektedir. 10 yıllık verilere göre orman
yangınlarının % 78’ lik bölümünün ihmal, dikkatsizlik ve kaza, % 10‘luk bölümünün kasıt, %
12’lik bölümünün ise yıldırım sonucu çıktığı anlaşılmaktadır.
Orman yangınlarının çıkış sebepleri incelendiğinde ihmal ve dikkatsizlik sonucu çıkan yangınlar
arasında % 30’luk oran ile anız, % 8’lik oran ile çoban ateşi, %24 ’lük oran ile sigara ateşi ve % 16 lük
oran ile piknik ateşinin yer alması dikkat çekmektedir. (OGM 2018 Yılı Yangın Değerlendirme Raporu)

2.3. İSTANBUL İLİNDE ORMAN YANGINLARI
2.3.1. İstanbul İli Orman Varlığı:

Şekil 9. İstanbul İli orman varlığı ve arazi kullanım dağılımı
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İstanbul İlinde toplam ormanlık alan 238.030 hektardır. Bu ormanlık alanın 222.755’i hektarı normal,
15.275 hektarı bozuk orman vasfındadır. İstanbul İli sınırlarında %44 oranı ile en büyük yeri Orman
alanları kaplamaktadır. Ziraat alanı ise % 30.19 dır. (Şekil 9)
2.3.2- Yangın Sayısı
İstanbul İlinde 1988 yılından 2018 yılı sonu itibariyle kaydı tutulan toplam orman yangın sayısı 3309
adet olup, yıllık ortalama orman yangını sayısı 107 adettir.
2013-2018 yılları arasını kapsayan son 6 yıllık dönemde toplam 871 adet orman yangını meydana gelmiş
ve dönem ortalaması 145 adet/yıl olmuştur. (Şekil 10)
2.3.3- Yanan Alan
İstanbul İlinde 1988 yılından 2018 yılı sonuna kadar olan dönemde 7.498 hektar alanın yandığı, buna
göre yıllık ortalama yanan alan miktarının 242 hektar, ortalama yangın başına düşen alan miktarının 2,3
hektar olduğu anlaşılmaktadır.

2013-2018 yılları arasını kapsayan son 6 yıllık dönemde ise toplam 154,4 hektar alan yanmış,
yıllık ortalama kayıp miktarı 25,7 hektar, yangın başına düşen alan ise 0,18 hektar olmuştur.
(Şekil 10)
Orman yangınlarıyla mücadelede etkili olabilmek için erken müdahalenin önemi bilinmektedir.
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü son 6 yılın (2013-2018) ilk müdahale süresi ortalaması 8.05
dakikadır. Bu süre Türkiye ortalamasına göre çok iyidir.
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Şekil 10. İstanbul İli 2013-2018 yılları arasında çıkan ve yanan ormanlık alan
2.3.4. Yangın Çıkış Sebepleri (İstanbul )

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü son 10 yıllık (2009-2018) verilerine göre orman
yangınlarının % 40’lık bölümünün ihmal dikkatsizlik, % 19’luk bölümünün kasıt, % 1’lik
bölümünün kaza, % 39’lük bölümünün meçhul nedenlerle ve % 1’lik bölümünün ise yıldırım
sonucu çıktığı anlaşılmaktadır
3. SONUÇ
Orman Yangınları, küreselleşen dünyada etkileri ve sonuçları yönünden bütün ülkeleri ilgilendiren
doğal afetlerin en önemlilerinden biridir. Her yıl dünyada ortalama 4 milyon hektar, Akdeniz kuşağında
ise ortalama 550 bin hektar orman yanmaktadır. Türkiye Akdeniz iklim kuşağında yer almaktadır.
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Akdeniz kuşağında bulunan ve ülkemizle benzer özellikler taşıyan Yunanistan, Fransa, İtalya, İspanya,
Portekiz’de çıkan orman yangınlarının son 30 yıllık verileri incelendiğinde en çok yangı Portekiz’de
çıkmış,
En çok alan ise İspanyada yanmıştır. İspanya son 10 yılda yanan alan miktarını düşürmesine rağmen,
Portekiz’de artmıştır. Yangın sayısı, Yanan alan ve Yangın başına düşen alanlar incelendiğinde bu
ülkeler içerisinde en başarılı ülkelerin Türkiye ve Fransa’nın olduğu tespit edilmiştir.
Yunanistan yangın sayısı açısından başarılı olmasına rağmen yangın başına düşen alan Türkiye’nin 6,9
katı, Fransa’nın ise 8.6 katı kadar fazladır.
Türkiye genelinde istatistikler incelendiğinde yıllara göre dalgalanmalar olsa da yangın sayısı artmakta,
yanan alan ise azalmaktadır. Yangın başına düşen alanlar ise 3.81 Hektara kadar düşürülmüştür.
İstanbul ilinde ise yangın sayısı yıllara göre dalgalanmakla, yangın başına düşen alan ise düşmektedir.
Son 6 yılda yangın başına düşen alan 0.12 Ha. çok başarılıdır. Bunda yangına erken ve etkili
müdahalenin sonucudur.
Gerek Türkiye geneli gerekse İstanbul İli yangınlarının nedenlerine bakıldığında %88 insan kaynaklıdır.
4. TARTIŞMA
Türkiye genelinde Kırsal Alan Yangınlarını ve Orman Yangınlarını görev alanı içerisine alan “Orman
ve Kırsal Alan Yangınları Genel Müdürlüğü” kurulmalıdır, Bu genel müdürlüğün personeli ağırlıklı
olarak
İtfaiyecilik Meslek Yüksek Okulu mezunlarının veya meslek lisesi mezunlarından
oluşturulmalıdır.
Ülkemiz için yanıcı madde tipleri ve yangın yayılış modellerinin yapılarak tamamlanmalıdır, Yangın
öncesi hazırlıkları ve yangın sonrası raporlamaları bağımsız bir ekip tarafından denetlenmelidir, Orman
yangınlarıyla ilgili veri analizi, güvenliğini ve standardının belirlenmeli ve kayıtlar bu standartlara göre
tutulmalıdır.
Orman yangınlarıyla mücadele de gönüllü ekiplerden azami faydalanılmalıdır, Gençlerin, Çocukların
ve Kadınların eğitim çalışmalarına önem verilmelidir.
Orman Yangınlarıyla mücadelede konularında ARGE çalışmalarının yapılması için bir Enstitü
kurulmalıdır, Yangın ve Yanma Mühendislik eğitimi verilmeli ve bu konuda çalışma yapan sivil toplum
örgütleri desteklenmelidir.
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Özet
Bu çalışmada, tıbbi görüntüleme yöntemleri olan Bilgisayarlı Tomografi (Computered Tomograpy, CT)
ve Manyetik Rezonans Görüntüleme (Magnetic Resonance, MRI) ile elde edilen vücudun herhangi bir
bölgesine ait Tıpta Dijital Görüntüleme ve İletişim (Digital Imaging and Communication on Medicine,
DICOM) dosyalarını Matlab Grafiksel Kullanıcı Arayüzü (Grapichal User İnterface, GUI) ortamında
görüntüleyebilecek, dijital görüntü işleme ve 3B rekonstrüksiyon işlemlerinde kullanılabilecek bir
arayüz tasarlanmıştır. Tasarlanan bu kullanıcı arayüzünün kodlama işlemleri gerçekleştirilerek DICOM
kesitleri yazılıma aktarılmış, axial (üstten görünüş) kesitlerden coronal (önden görünüş) ve sagittal
(yandan görünüş) kesitler oluşturulup arayüzde görüntülenmiştir. Sonraki adımda axial kesitler görüntü
işleme yöntemleri kullanarak sadece kesitlerdeki istenen dokuya ait piksellerinin mantıksal(logical) bir
görüntü olarak arayüzde görüntülenmesini sağlayacak kodlama işlemleri gerçekleştirilmiştir. İstenen
dokuya ait yeni kesitler farklı bir pencerede DICOM dosyalarının içerisindeki bilgilere göre(Slice
Location, Slice Thickness, Pixel Spacing) ortogonal eksende yerleştirilecek şekilde 3B rekonstrüksiyon
işlemlerinin kodlaması yapılmıştır. 3B rekonstrüksiyon işleminden elde edilen 3B model, 3B yazıcıda
basılabilir bir data uzantısı olan STL (Standart Triangle Language) uzantısında data çıktısı verebilecek
şekilde kodlanmıştır. Yazılım Matlab ortamında C dilinde derlenerek bir masaüstü yazılım elde
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: CT, MRI, GUI, DICOM, Dijital Görüntü İşleme, STL

RECONSTRUCTION THREE-DIMENSIONAL MODELS OF BODY LIMBS FROM
CT AND MRI IMAGES IN MATLAB
Abstract
In this study, we designed an interface for digital imaging and 3D reconstruction of DICOM (Digital
Imaging and communication in medicine) files from any region of the body obtained with CT (computed
tomography) and MRI (magnetic resonance imaging), which are medical imaging methods. The coding
operations of this user interface were performed and DICOM sections were transferred to the software
and coronal (front view) and sagittal (side view) sections from axial (top view) sections were created
and displayed in the interface. In the next step, using axial cross-sections image processing methods,
encoding was performed to allow only the desired texture pixels in the cross-sections to be displayed as
a logical image in the interface. In a different window, the new sections of the desired texture are coded
according to the information in DICOM files(slice location, slice Thickness, pixel Spacing) in 3D
reconstruction operations to be placed on the orthogonal axis. The 3D model obtained from the 3D
reconstruction process is coded to output data in the STL (standard Triangle language) extension, which
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is a printable data extension in the 3D printer. The software is compiled in the C language in the
MATLAB environment and a desktop software is obtained.
Keywords: CT, MRI, GUI, DICOM, Digital İmage Processing, STL

1. GİRİŞ
Günümüzde eklemeli imalat(3B Baskı) teknolojileri Endüstri 4.0’ın hayatımıza girmesiyle oldukça
popüler hale gelmiş ve Eriyik Yığarak Modelleme (Fused Deposotion Method, FDM), Tabakalı Nesne
İmalatı (Laminated Object Manifacturing, LOM) ve Seçici Lazer Sinterleme (Selective Laser Sintering,
SLS) vb. yöntemlerle ve Akrilonitril bütadien stiren (ABS), Toz Titanyum (Tİ) ve Toz Düşük Karbonlu
Paslanmaz Çelik(316L) vb. malzemeler ile 3B baskı imkanı vermektedir. Bu teknolojiler sayesinde
insanlar birer müşteriden birer üretici haline gelmiş evde 3B modelledikleri bir geometriyi yine evde
3B yazıcıdan baskı alabilmektedir. Bu teknolojiler seri üretim yerine daha çok prototip, fonksiyonel
prototip, tek ve/veya düşük sayıda üretim ve kişiye özel ürünlerin üretimi için kullanılmaktadır.
İlerleyen süreçlerde 3B baskı biyo-baskı olarak adlandırılıp sadece nesneler değil insan organlarıda
basabilecek ve böylece organ bağışlarındaki eksikliğin giderilmesi ve ihtiyaç duyulan durumda 3B
baskı hizmetinin direk hastahanelerde verilmesi sürecin daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilebileceği
düşünülmektedir. 2014 yılında Pekin Üniversitesinde genç bir hastanın boynunda bulunan kanserli
omurun yerine 3B baskılı bir omur parçasının başarılı bir şekilde implante edilmiş olup bu omurun 3B
modeli gencin mevcut omurgasından oluşturulmuştur (Schwab, 2016)
Özellikle medikal alanda kullanılan kişiye özel medikal implantlar, 3B yazıcıların 3B model geometri
oluşturmasında tersine mühendislik uygulamalarına ihtiyaç duymasına neden olmuştur. Bu nedenle
eklemeli imalat ve tersine mühendislik çeşitli uygulamalarda birlikte kullanılmaktadır. Tersine
mühendislik daha önceden oluşturulmuş yazılım, endüstriyel ürün veya sistemleri inceleyek bilgi
oluşturmak ve bu biligiler ışığında dijitalleştirme ve çoğaltma işlemleri olarak tanımlanabilir. Tıbbi
impilant uygulamaları kişiye özel uygulamalar olmasi sebebi ile her uygulamada farklı geometride
implant üretilmesi gerekmektedir. Üretilecek implant geometrisinin oluşturulması için tersine
mühendislik uygulamalarına ihtiyaç duyuylur.
2. MATERYAL VE METOD
2.1 Dicom (Digital İmaging and Communication in Medicine)
Günümüzde bilgi hizmetlerinin önemli bir bölümünü içeren bilgisayar tabanlı bilgi sistemlerine geçiş
teknolojinin de hızla gelişmesiyle birlikte zorunlu hale gelmektedir. Görüntü Arşivleme ve İletişim
Sistemleri (Picture Archiving and Communications System, PACS) tıbbi görüntülerin ve görüntüye ait
bilgilerinin efektif bir şekilde yönetilmesi için bütünleşik bir sağlık hizmetleri çözümü sunmaktadır
(Doğan, Güzeldereli, & Çetin, 2013)
PACS, tıbbi görüntüleme sistemleri ile elde edilen görüntülerin sayısal arşivleme methodları ile
kullanışlı bir ortamda saklanması ve idaresini sağlayan sistemlerdir. Bu yapı içerisinde DICOM adı
verilen standart bir medikal görüntü türünü de kullanılır. DICOM standardı ile sadece medikal görüntü
değil, beraberinde hastaya ait ek bilgiler de saklanabilir (Bal, 2013; Doğan ve ark., 2013)
Dicom görüntüleri resimlerde piksellerden oluşmuş gibi görünsede esasında 3B voksel isimli
dikdörtgenlerden oluşmaktadır. Şekil 1’de bir kesitte bulunan voksel elemanı gösterilmektedir.
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Şekil 1. CT görüntüsünde (piksel) iki boyutlu bir öğe olarak görüntülenen üç boyutlu bir doku

hacmi (voksel) (Hendee & Ritrenour, 2002)
Ayrıca dicom dosyalarının pikseller arası mesafe değerlerini belirleyen, görüntüleme alanı (Field of
Viewing, FOV) isimli bir değişkeni daha bulunmaktadır. İlgilenilen doku hacmi küçükse görüntüleme
alanın küçük, büyük ise görüntüleme alanın büyük olması istenir. Şekil 2’de arasındaki bağıntı
belirtilmiştir.

Şekil 2. Dicom görüntülerinde görüntüleme alanı ile piksel boyutu arasındaki bağıntı (Yüksel, 2010)
Bu çalışmada, kullanılan görüntüler DICOM görüntüleme uygulaması Osirix’in web sitesindeki Dıcom
Kütüphanesinden alınmıştır. Alınan DICOM veri kümesi; 174 katmana, 2 mm katman kalınlığına ve 16
bit görüntü derinliğine sahiptir.
2.2. Arayüz Tasarımı
Grafiksel kullanıcı arayüzü, elektronik cihazları tek bir kod bilmeden ve yazmadan elektronik cihazı
arayüzü içerisinde bulunan nesnelerin kullanılmasıyla kullanıcıyla etkileşimde bulunup kullanıcının
yönetmesi için bir köprü olarak tanımlanbilir. Arayüz içerisindeki nesneler arkaplanda yapılması
gereken işlemin kodlarını çalıştırarak cihazın yönetilmesini sağlar.
Dicom dosyalarının görüntülenmesi ve görüntü işleme prosesleri uygulanabilmesine yönelik Matlab
yazılımının 2017a sürümünde, GUI ortamında basit bir arayüz tasarlanmış ve arayüze menüler eklenerek
dosya işlemleri de gerçekleştirilebilecek hale getirilmiştir. Editör ortamında arayüzün kodlama işlemleri
gerçekleştirilerek dicom dosyalarını yazılım ortamına aktarılması ve görüntülenmesi ayrıca axial
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görüntülerden sagittal ve koronal görünüşler çıkarılmasına yönelik kodlama işlemleri yapılmıştır. Elde
edilen sagital ve koronal kesitler Şekil 3’te gösterilmektedir.

Şekil 3. Oluşturulan arayüzde axial, sagittal ve koronal kesitlerin görüntülenmesi
2.3. Dijital Görüntü İşleme
Dijital görüntü, genellikle piksel olarak adlandırılan sonlu sayıda nokta kullanarak iki boyutlu bir
görüntüyü temsil eder. Her piksel bir veya daha fazla sayısal değerle ifade edilebilir (Maraques, 2011)
Görüntüler matematiksel olarak bir matris şeklinde gösterilebilir. Çözünürlük olarakta ifade edilebilen
(1024x768 gibi) satır ve sütunlardan oluşur. Bu satır ve sütunlardaki herbir eleman görüntüdeki bir
pikseli ifade eder. Her pikselin görüntünün türüne göre bir sayısal değeri bulunur. Bu değerler o pikselin
renk skalasındaki değerine karşılık gelen rengi o pikselde görüntüleyerek görüntüyü oluşturur.
Vücutta 3B modellenmek istenen bölgesinin geometrisi, kişinin MRI veya CT görüntüleri üzerinde
görüntü işleme yöntemleri uygulanarak oluşturulur. İmplant oluşturmak için öncelikle kişiye ait uzvun
3B olarak modeline ihtiyaç duyulmaktadır. Uzvun 3B modellenmesi için DICOM dosyasındaki bu
dokuya ait piksellerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu aşamada CT teknolojisinde houndsfield
skalası’ndan ve MRI teknolojisinde ise sekansların dokulara ait siyah-beyaz renk tonlamasından
faydalanılarak eşikleme(Thresholding) işlemi gerçekleştirilir. Denklem 1’de eşikleme için kullanılan
genel bir denklem gösterilmektedir. Denklemde 𝐼(𝑥𝑦) görüntüyü, 𝑔(𝑥,𝑦) görüntüdeki pikselleri ve 𝑇 ise
eşikleme değerini ifade etmektedir. Görüntüdeki pikseller şartların sağlanıp sağlanmaması durumuna
göre 1 veya 0 değeri almaktadır.
1,
𝑔(𝑥,𝑦) ≥ 𝑇
𝐼(𝑥𝑦) = {
0, 𝑑𝑖ğ𝑒𝑟 ş𝑎𝑟𝑡𝑙𝑎𝑟𝑑𝑎

(1)

Denklem 1’deki koşul değiştirilerek veya koşullar çoğaltılarak denklemin farklı türleride
oluşturulabilir. Bu çalışmada iki adet eşikleme değeri kullanılarak eşikleme işlemi gerçekleştirilmiştir.
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Bu çalışmada kullanılan denklem, denklem 2’de verilmiştir. Bu denklemde, denklem 1’den farklı olarak
iki adet eşikleme değeri kullanılarak dokunun değer aralığı net bir şekilde belirlenip eşikleme işlemi
gerçekleştirilmek istenmiştir.
1, 𝑇1 ≤ 𝑔(𝑥, 𝑦) ≤ 𝑇2
𝐼(𝑥𝑦) = {
0, 𝐷𝑖ğ𝑒𝑟 𝑘𝑜ş𝑢𝑙𝑙𝑎𝑟𝑑𝑎

(2)

İstenilen dokuya ait piksel değerleri belirlendiğinde bölütleme (Segmentation) işlemi yapılarak
katmanlar belirlenir. Ayrıca bölütmeleme işlemi sırasında görüntüde bulunan bazı artefaktları
(görüntülerdeki hatalar) önlemeye yönelik olarak belli sayının altındaki piksel topluluklarının silinmesi
işlemi gerçekleştirilmiştir.
2.4. 3B Rekonstrüksiyon
Verilerin 3B olarak görselleştirilmesi eğlence sektörü, haritalama, medikal ve endüstriyel alanda etkin
bir şekilde kullanılmakta ve giderek gelişimini sürdürmektedir. Medikal alanda CT ve MRI
görüntülerinin işlenmesi ve 3B olarak görselleştirilmesi teşhis ve tedavide kullanılması önemli bir
kullanım alanı haline gelmiştir. Cerrahi planların gerçekleştirilmesi implant geometrilerinin
oluşturlması gibi çok önemli aşamalarda 3B görselleştirme kullanılmaktadır (Üstünalan & Erden, 2009).
Üç boyutlu hacimsel veriler, CT ve MRI gibi 3B tıbbi görüntüleme yöntemlerinden elde edilebilir.
Birçok uygulamada, 3B hacimsel basit bir 3B nesnesinin belirli bir eksen boyunca 2B görüntüsü olan
bir seri bölümler yığını olarak düzenlenebilir (Dhawan, 2009).
Arayüzde 3B görüntüleme için oluşturulan alanda bölütleme işlemi uygulanmış 2B katmanlar, z
ekseninde DICOM dosyasının içerisindeki konum bilgisi (Silice Location)’ne göre
yerleştirilmiştir.Matlab içerisinde bulunan Isosurface ve Smooth3 fonksiyonun bitlikte kullanımı ile
pürüzsüz bir 3B model oluşturulmuştur.Şekil 4’te elde edilen 3B model arayüzün sağ alt bölümünde
gösterilmektedir.

Şekil 4. Yazılımın genel bir görünümü ve elde edilen 3B model
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2.5. Yazılımın C Dilinde Derlenmesi
Matlab içinde bulunan Aplication Compailer uygulaması ile C programlama dilinde derleme işlemi
gerçekleştirilerek Matlab ortamında kodlanan yazılım Matlab kurulu olmayan yazılımlarda da
çalıştırılabilmektedir.Şekil 5.’te yazılımın derleme klasörü ve bu klasörde bir masaüstü uygulama olarak
çalıştırılması gösterilmektedir.

Şekil 5. Yazılımın derleme klasörü ve bu klasörde bir masaüstü uygulama olarak çalıştırılması
3. SONUÇ
Oluşturulan yazılım STL data alınmasında hiçbir sorunla karşılaşmamış ve birkaç STL data
görüntüleyebilen birkaç CAD ortamında incelenmiştir. Profesyonel olarak DICOM görüntüleri alabilen
Mimics yazılımında aynı DICOM görüntülerinden oluşturulan 3B modelle üst üste getirilerek boyutsal
olarak incelenmiş ve olumlu sonuçlar alınmıştır. Şekil 6’da inceleme işlemi gösterilmektedir.
Kahverengi 3B model profesyonel yazılımdan, kırmızı renkteki model ise çalışma kapsamında
hazırlanan yazılımdan elde edilmiştir.

Şekil 6. Profesyonel yazılım ve Matlab ortamında oluşturulan ugulamadan alınan STL dataların

karşılaştırılması
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Ayrıca yazılımdan elde edilen 3B model 3B yazıcıda ½ ölçekte baskı alınarak incelenmiştir.Şekil 7’de
3B modelin baskı alınmış hali gösterilmektedir.

Şekil 7. Oluşturulan STL datanın 3B yazıcıdan çıktısı
4. TARTIŞMA
Gün geçtikçe gelişen teknoloji ve yeni yöntemlerin geliştirilmesi neticesinde son ürünlerdeki beklentiler
de artış göstermektedir. Temelde aynı yöntemlere sahip tıbbi uygulamalar içinde bu gelişmeler ve
beklentiler de artmaktadır. Bu gelişmeler DICOM görüntülerinde olabileceği gibi 3B rekonstrüksiyon
işlemlerinde de olabilir. Disiplinler arası bir çalışma olarak gerçekleştirilen bu çalışmada oluşturulan
yazılım geliştirilmeye açıktır. Bu uygulamanın basit olan kullanıcı arayüzü geliştirilerek yazılıma yeni
geliştirmeler de eklenebilir. Ayrıca yazılım farklı programlama dillerinde daha kapsamlı bir şekilde
yazılıp medikal sektörde kullanılabilecek ticari bir yazılım da elde edilebilir.
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Özet
Deri kanseri türlerinden en tehlikelisi melanomdur. Melanomların teşhisinde kullanılan birçok yöntem
ve tanımlayıcı nitelik lezyonların renk özelliklerine dayanmaktadır. Bu yüzden melanom ve diğer lezyon
türlerinin renk özelliklerinin doğru belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Renk özellikleri, lezyon
görüntülerinin kullandığı renk uzayına bağlı olduğu kadar, bu özellikler hesaplanırken seçilen eşik
değerlere de bağlıdır. Bu çalışmada RGB renk uzayında üretilen görüntüler kullanılmıştır. Deri
lezyonlarının renk özellikleri içinde yaygın olarak kullanılan en önemli nitelik, lezyonun sahip olduğu
renk sayısı parametresidir. Bu yüzden sunulan çalışmada tüm örneklerin sahip oldukları renk sayısı
hesaplanmıştır. Hesaplamalar farklı eşik değerler kullanılarak yapılmıştır. Bu yolla elde edilen farklı
renk sayısı niteliklerinin ayırt edicilikleri istatistiksel olarak incelenmiştir. Yapılan deneyler, literatür de
kullanılan eşik değerlerin renk sayısı niteliğinin ayırt edicilik özelliğini olumsuz yönde etkilediğini
ortaya çıkarmıştır. Son olarak renk sayısı niteliğinin etkinliğini artıran ve en yüksek ayırt ediciliğe sahip
olmasını sağlayan yeni renk sayma eşik değerleri belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Melanom, Deri Lezyonu, Renk Sayısı, Eşik değer.

THE EFFECT OF COLOR COUNTING THRESHOLD VALUE ON THE
DIAGNOSIS OF MELANOMA IN SKIN LESIONS
Abstract
Melanoma is the most dangerous type of skin cancer. Many methods and descriptive parameters used
in the diagnosis of melanomas are based on the color characteristics of the lesions. Therefore, accurate
determination of color properties in melanoma and other lesions is of great importance. The color
characteristics depend on the color space used by the lesion images, as well as the threshold values
selected when calculating these properties. In this study, images produced in RGB color space are used.
The most important and most important feature of the color characteristics of skin lesions is the number
of color parameters determined in the lesion. Therefore, the number of colors of all the samples in the
study presented. Calculations were made using different color counting threshold values. In this way,
the discriminants of different color number properties were analyzed statistically. The experiments
revealed that the threshold values used in the literature adversely affect the distinguishing feature of the
number of colors. Finally, the new color counting threshold values, which increase the efficiency of the
number of colors and provide the highest discrimination, were determined.
Keywords: Melanoma, Skin Lesion, Number of Colors, Threshold.
1. GİRİŞ
Deri kanseri tiplerinden melanoma lezyonlar yüksek ölüm oranlarına sahip oldukları için en riskli grup
olarak değerlendirilir (Davidson ve ark., 2016). Bu yüzden melanom lezyonlarının doğru ve erken teşhisi
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büyük önem taşır. Başarımı yüksek bir teşhis, doğru yöntemlerle hesaplanmış doğru niteliklerin
kullanılması ile mümkündür. Açık literatürdeki çalışmalarda deri lezyonları tanımlamak için geometrik
özelliklerle beraber, bazı istatistiksel bilgileri de içeren renk özellikleri kullanılmıştır (Mete ve Sirakov,
2010), (Alquran ve ark., 2017),(Dalila ve ark., 2017). Sirakov ve ark.(2011), Mete ve ark.(2012),
Sirakov ve ark.(2015) çalışmalarında renk sayısı, keskin renk geçişleri, lezyon ve renk bölgelerinin
asimetrilerini tanımlayıcı olarak kullanmışlardır. Nachbar F. ve ark.(1994), söz konusu çalışmalarında
lezyon bölgesinin asimetrisini, renk sayısını, keskin renk geçişlerini ve farklı yapısal elemanların
varlığını gösteren tanımlayıcıları kullanmışlardır. Dalila ve ark., (2017) çalışmalarında, üç farklı grupta
toplam 112 tanımlayıcı hesaplamış, sonra Relief nitelik seçme algoritması ile bunlardan 12 tanesini
seçerek kullanmışlardır. Seçilen özelliklerin 10 tanesi renk özellikleri ile ilgilidir. Açık literatürdeki
çalışmalarda kullanılan niteliklere bakıldığında renk bilgisinin, lezyonun biyolojik yapısı hakkında en
önemli gösterge olduğu anlaşılmaktadır. Deri lezyonlarının renk içeriğini belirleyen ana etken
melanin’dir (Marghoob ve Malvehy, 2012). Yapılan çalışmalarda teşhis için dikkate alınan renkler
(siyah, açık kahverengi, koyu kahverengi, mavi-gri) melanin’in doku içindeki yerine bağlı olarak ortaya
çıkmaktadır (Marghoob ve Malvehy, 2012). Bundan başka pembe-kırmızı renk aralığında görülen
renklerin kaynağı ise kırmızı kan hücreleridir (Marghoob ve Malvehy, 2012).
Açık literatür çalışmalarından da anlaşıldığı gibi, herhangi bir deri lezyonundaki renklerin analiz
edilmesi melanom teşhisi için çok önemlidir. Bu bakımdan lezyonlarda tespit edilen renklerin sayısı ise
en güçlü melanom göstergesidir (Marghoob ve Malvehy, 2012), (Mete ve Sirakov, 2012), (Gautam ve
ark.,2018). Bununla birlikte bir rengin lezyonda var kabul edilmesi ve lezyondaki toplam renk sayısının
hesaplanması için bir renk sayma eşiği belirlenmesi gerekmektedir. Herhangi bir renk bileşeni, bir
lezyonda renk sayma eşik değerinden daha fazla miktarda tespit edildiğinde VAR kabul edilirken, aksi
halde yok kabul edilmiştir. Literatürdeki çalışmalarda, lezyon alanına bağlı belirli bir oran ya da belirli
sabit bir piksel sayısını kullanan yöntemler vardır. Faziloglu ve ark., (2003)’ı çalışmalarında kullandığı
renk sayma eşik değeri %0.125’lik oransal bir eşiktir. Mete ve Sirakov (2012) ise çalışmalarında 150
piksellik sabit bir renk sayma eşik değeri kullanmışlardır. Sabit piksel sayısını kullanan yöntemlerde,
görüntünün boyutu ve çözünürlüğüne bağlı olarak her örnek için farklı bir renk sayma eşik değeri
seçilmesi gerekir. Lezyon alanına bağlı yöntemlerde ise renk sayma eşik değeri olarak kullanılan oranın
doğru seçilmesi önem kazanmaktadır. Bu renk sayma eşik değerinin yanlış seçilmesi, hem renk sayısının
yanlış belirlenmesine neden olmakta, hem de bu niteliğin ayırt etme gücünü azaltarak doğru teşhisi
zorlaştırmaktadır. Bununla birlikte açık literatürde melanom lezyonların sahip olduğu renk sayısının
benign türü lezyonların renk sayısından yüksek olduğu özellikle vurgulanmıştır (Marghoob ve Malvehy,
2012), (Mete ve Sirakov, 2012), (Gautam ve ark.,2018).
Sunulan bu çalışmadaki amacımız melanom lezyonlar için en doğru renk sayısını veren renk sayma eşik
değerini belirlemektir. Bu amaçla renk sayma eşik değerinin renk sayısı niteliği üzerindeki etkisi
istatistiksel olarak incelenmiş ve en uygun eşik değer belirlenmiştir.
2. MATERYAL VE METOD
Bu çalışmada 28 Melanom ve 69 Benign olmak üzere toplam 97 adet örnekten oluşan bir veri tabanı
kullanılmıştır(Argenziano ve ark., 2000), (Mete ve Sirakov, 2012). Veri tabanındaki görüntülerde
bulunan siyah çerçeve problemi bulunmaktadır. Görüntüler de kıl, yağ gibi bozucu etkiler mevcuttur.
Her görüntüde tek bir lezyon bulunmaktadır. Örnek görüntüler RGB formatındadır. Veri setindeki
görüntülerin boyutları 577*397 ile 2016*1344 piksel aralığında değişmektedir.

2.1. Metot
Sunulan çalışmadaki işlem adımları şunlardan oluşmaktadır: 1-Görüntü ön işlemleri, 2-Renk uzayı
dönüşümü, 3- Filtreleme, 4-Bölütleme, 5-Nitelik hesaplama ve son olarak 6-İstatistiksel karşılaştırma.
Veri setindeki görüntülere öncelikle çerçeve düzeltme ve format dönüşümü ön işlemleri uygulanmıştır.
Bu aşamada görüntüler Eş.(1)’e göre RGB uzayından, gri ölçek uzayına dönüştürülmüştür (Mete ve
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Sirakov, 2012). Eş.(1)’ deki R: ilgili pikselin kırmızı değerini, G: ilgili pikselin yeşil değerini ve B: ilgili
pikselin mavi değerini gösterir, f: görüntünün gri ölçek uzayındaki karşılığını temsil eder.
𝑓 = 0.3 ∗ 𝑅 + 0.59 ∗ 𝐺 + 0.11 ∗ 𝐵

(1)

Daha sonra Eş.(2)’ ile ifade edilen Laplacian filtre görüntüye uygulanmıştır (Gonzalez ve ark., 2004).
Bu işlem görüntünün iki boyutlu türevi alınarak yapılmıştır. Bu işlem görüntünün daha keskin olmasını
sağlamıştır. Filtreleme işleminden sonra görüntüye başka bir önişlem uygulanmaksızın, bölütleme
işlemine geçilmiştir.
∇2 𝑓(𝑥, 𝑦) =

𝜕2 𝑓(𝑥,𝑦)
𝜕𝑥 2

+

𝜕2 𝑓(𝑥,𝑦)
𝜕𝑦 2

(2)

2.2. Bölütleme
Görüntülerin bölütlenmesindeki amaç lezyonları görüntüdeki diğer bileşenlerden ayırt etmektir. Ancak
bu yolla lezyonları teşhis etmede kullanılacak niteliler hesaplanabilir. Sunulan bu çalışmada bölütleme
işlemleri için aktif kontur yöntemi kullanılmıştır. Aktif kontur yöntemi Kass ve ark. (1988) tarafından
tanımlanmış ve Eş.(3) ile ifade edilmiştir.
𝐸(𝑣⃗) = 𝐸𝑖𝑚𝑔 (𝑣⃗) + 𝐸𝑖𝑛𝑡 (𝑣⃗) + 𝐸𝑒𝑥𝑡 (𝑣⃗)

(3)

Aktif kontur tanımlandığı günden itibaren pek çok alanda görüntülerin bölütlenmesi ve kenarların
belirlenmesi için kullanılmıştır. Bununla birlikte enerji fonksiyonların minimizasyonu, kısmi fark
denklemlerinin yaklaşık çözümleri, level set ve kullanılan diğer hesaplama yöntemleri ile farklı
uygulama modelleri de ortaya çıkmıştır(Sirakov ve Ushkala, 2009). Sunulan bu çalışmada ise geometrik
fark denklemlerini düzenlenmesi ile geliştirilen, daralan aktif kontur(DAK) modeli kullanılmıştır
(Sirakov ve Ushkala, 2009), (Mete ve Sirakov, 2010), (Mete ve Sirakov, 2012). Bu model Eş.(4)-(6) ile
ifade edilmektedir.
2

𝜓 (𝑝, 𝑧) = 𝑒 𝑏𝑝−4𝑏 𝑧 (𝐴 𝑐𝑜𝑠(𝑢𝑏𝑝) , 𝐴 𝑠𝑖𝑛(𝑢𝑏𝑝))

(4)

Eş.(4) için başlangıç değerleri:
4b2z=0.001, u=1000, A = √st 2 + sa2 , ∇=160, z0=0.0001, dz=0.000001, ε=120

(5)

𝜓(𝑝, 𝑧) = 𝜓(𝑝, 𝑧 + 𝑑𝑧)

𝐸ğ𝑒𝑟 𝑅(𝑝, 𝑧) > ∇

(6)

𝜓(𝑝, 𝑧) ≠ 𝜓(𝑝, 𝑧 + 𝑑𝑧)

𝐸ğ𝑒𝑟 𝑅(𝑝, 𝑧) ≤ ∇

Eş.(6)’de,
n−1
R(p, z) = ∑m−1
j=0 ∑i=0 Yji (f(ψ(p, z))) , Yji (f(ψ(p, z))) = {

Eğer:

𝛿𝑓(𝜓(𝑝,𝑧))
𝛿𝑧

> ε, (9 ≥ 𝑧 ≥ 0.0001),

Diğer:

1 Eğer f(ψ(p, z + dz)) ∈ [ε1 , ε2 ]
0 Diğer

𝜓(𝑝, 𝑧) = 𝜓(𝑝, 𝑧 + 𝑑𝑧)
𝜓(𝑝, 𝑧) ≠ 𝜓(𝑝, 𝑧 + 𝑑𝑧)
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(7)

Bu modelde; (4) ve (7) numaralı eşitlikler lezyonun konturunu çıkartmak için kullanılır.𝝍(𝒑, 𝒛)elde
edilen lezyon konturunu temsil eder. (5) numaralı denklemlerdeki eşitlikler, DAK modelindeki
değişkenlerin başlangıç değerleridir. (6) numaralı eşitlik, lezyondaki renk piksellerinin tespiti ve gürültü
bastırmak için kullanılan eşitliktir.
DAK modelinde; u, reel bir sabittir. p∈ [0,2π/ub] olmak üzere, aktif konturdaki test noktalarını ve
b=|dp|/2’dir. |dp|, ise p üzerinde tanımlı yay uzunluğunu gösteren büyüklüktür. z, aktif konturun daralma
faktörüdür. dz ise z’nin değişim miktarıdır. st ve sa sırasıyla görüntünün sütun ve satır değerlerini
gösterir. 𝛁 ise test edilen nokta etrafında, renk değeri [𝜺𝟏 , 𝜺𝟐 ] aralığında olan piksellerin toplam sayısını
gösterir. ε1 ve ε2 deri lezyonlarında dikkate alınan her bir rengin alt ve üst sınır değerleridir ve Tablo
1’e göre, Eş.(8) kullanılarak hesaplanır. ε, lezyon ile onu çevreleyen derinin ayırt edilmesini sağlayan
eşik değerdir.
Eş.(4)-(7) ile ifade edilen aktif kontur algoritması MATLAB kullanılarak kodlanmıştır.
2.3. Renk sayma eşik değerinin incelenmesi
Melanom tipi lezyonların benign türü lezyonlara göre daha çok sayıda renk içerdiği ve bu yüzden renk
sayısının yüksek olmasının melanom göstergesi olduğu literatürde özellikle belirtilmiştir (Marghoob ve
Malvehy, 2012), (Mete ve Sirakov, 2012), (Gautam ve ark.,2018). Deri lezyonlarında araştırılan renkler:
Beyaz, Kırmızı, Açık-Kahverengi, Koyu-Kahverengi, Mavi-Gri ve Siyah renkleridir(Nachbar ve
ark.,1994), (Argenziano ve ark., 2000),(Marghoob ve Malvehy, 2012),(Mete ve Sirakov, 2012),(Gautam
ve ark.,2018). Bu renklerin RGB formatındaki görüntülerden tespiti için kullanılan sınır değerler Tablo
1’de verilmiştir (Mete ve Sirakov, 2012).
Tablo 1. Renklerin RGB formatındaki sınır değerleri.
Renkler
Rmin Gmin Bmin Rmax Gmax Bmax
Beyaz
Kırmızı
Açık-Kahverengi
Koyu-Kahverengi
Mavi-Gri
Siyah

222
225
149
69
69
0

208
11
81
11
79
0

195
0
16
10
68
0

255
243
186
101
92
29

255
25
108
30
110
26

255
7
42
8
120
11

𝜀1 = 0.3𝑅𝑚𝑖𝑛 + 0.59𝐺𝑚𝑖𝑛 + 0.11𝐵𝑚𝑖𝑛 , 𝜀2 = 0.3𝑅𝑚𝑎𝑥 + 0.59𝐺𝑚𝑎𝑥 + 0.11𝐵𝑚𝑎𝑥

(8)

Deri lezyonlarında belirli bir rengin var kabul edilmesi için belli bir renk sayma eşik değeri ile
karşılaştırma yapılır. Araştırılan renk lezyonda bu eşik değerden daha fazla miktarda belirlenmiş ise, o
rengin lezyonda VAR olduğu kabul edilir ve toplam renk sayısına eklenir. Literatürde renk sayımı için
oransal olarak veya sabit piksel sayısı ile ifade edilen iki farklı eşik değer belirleme yaklaşımı
kullanılmaktadır(Mete ve Sirakov, 2012), (Sirakov ve ark. 2015), (Faziloglu ve ark., 2003). Bu çalışma
da oransal eşik yaklaşımı benimsenmiştir. Bu yaklaşımda araştırılan renk değerine sahip piksel
sayısının, lezyonu oluşturan toplam piksel sayısına oranı(β), Eş.(9)’de ki gibi hesaplanmıştır. Eş.(9)’da:
R, söz konusu renk değerine sahip piksel sayısını, L lezyonun kapladığı alanın toplam piksel sayısını ve
β ise bu ikisinin bir birine oranını göstermektedir.

𝛽=

𝑅
𝐿

(9)

Eş.(9)’e göre hesaplanan renk oranına bağlı olarak bir renk sayma eşik değeri(β´) belirlenmiştir. Bu renk
sayma eşik değerinin melanom ve benign lezyon gruplarının ortalama renk sayıları arasındaki farka
etkisi 0.01% adımlarla araştırılmıştır. Ortalama renk sayıları arasındaki fark (λ), Eş.(10) ile
hesaplanmıştır. Burada amaç: λ’ i en büyük yapan β´ eşik değerini belirlemektir.
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𝜆 = |𝜇𝑀 − 𝜇𝐵 |;

(μM =

∑k
i=1(Mi )
k

,

𝜇𝐵 =

∑𝑛
𝑗=1(𝐵𝑖 )
𝑛

)

(10)

Eş.(10)’de; 𝝁𝑴 : Melanom grubunun ortalama renk sayısı, 𝝁𝑩 : Benign grubunun ortalama renk sayısı,
Mi: i. melanom örneğin renk sayısı, Bj: j. benign örneğin renk sayısı, k ve n her bir grup için örnek
sayılarını göstermektedir. λ’ nin büyük olması, iki gurubun renk sayılarının çok farklı olduğunu, düşük
olması ise bir birine yakın değerler aldığını gösterir.
2.4. Nitelik değerlendirme ölçütü
Eşik olarak seçilen β´ değerinin, renk sayısı niteliğinin seçiciliği üzerindeki etkisini belirlemek için ttest yöntemi kullanılmıştır. t-test yöntemi niteliklerin ayırt edicilikleri açısından güçlü bir göstergedir.
Bu yöntemde her bir sınıfın aritmetik ortalaması, standart sapması ve sınıflara ait örnek sayıları giriş
olarak alınır. t-test yöntemi Eş.(11) ile uygulanmıştır. Bu eşitlikte t(β´): seçilen β´ renk sayma eşik
değeri ile elde edilen renk sayısı niteliğinin t-skor sonucunu göstermektedir. Bu değerin yüksek olması
ayırt ediciliğinde yüksek olduğunu gösterir (Kaya, 2014).

𝒕(𝜷′ ) =

|𝝁𝑴 −𝝁𝑩 |

(11)

𝟐
𝟐
√(𝒌(𝝈𝑴 ) +𝒏(𝝈𝑩 ) )
(𝒌+𝒏)

Değerlendirme iki aşamada yapılmıştır. İlk olarak, her iki grubun ortalama renk sayıları arasındaki farkı
(λ) en yüksek yapan β´ değeri belirlenmiştir. İkinci aşama: ilk adımda belirlenen β´ dikkate alınarak veri
tabanında yer alan her iki guruptaki örneklerin renk sayıları hesaplanmıştır. Son olarak t(β´) değeri
hesaplanmıştır. Bu işlem sırası literatür de kullanılan diğer eşik değerler ile de tekrarlanmıştır(Mete ve
Sirakov, 2012), (Faziloglu ve ark., 2003). Son olarak, her bir β´ için hesaplanan t(β´) ve buna bağlı p
değerleri karşılaştırılma için kullanılmıştır. t-test işlemleri SPSS programında yapılmıştır.
3. SONUÇ
Veri setinde yer alan lezyon görüntüleri, bölüm 2.1.’de belirtilen ön işlemler ve filtre uygulandıktan
sonra, Eş.(4)-(7) ile ifade edilen DAK modeli kullanılarak bölütlenmiştir. Daralan aktif kontur modeli
ile yapılan bölütleme işleminin çalışma örneği Şekil 1’de verilmiştir.
Bölütleme işlemi ile elde edilen her bir lezyon bölgesi için renk sayısı niteliği hesaplanmıştır. Daha
sonra melanom ve benign örnek gurupları için λ değeri Eş.(10)’ a göre hesaplanmıştır. Bu işlem
sonucunda, seçilen β´ değerlerine bağlı olarak λ ‘nın değişimi Şekil 2’de verildiği gibi elde edilmiştir.
Bu grafik incelendiğinde, bir birine yakın iki tepe nokta olduğu belirlenmiştir. Bunlardan ilkinde, β´=0
için, melanom ve benign gurupları arasında en yüksek ortalama renk sayısı farkı elde edildiği
görülmüştür. β´=0 için λ=0.6734 değerini almıştır. Diğer tepe nokta ise β´=0.1231 eşik değer için elde
edilmiştir. Bu sırada λ=0.6444 olmuştur. Daha sonra, belirlenen bu iki renk sayma eşik değeri ve
karşılaştırma yapmak için literatürde kullanılan oransal β´=0.00125 eşik değeri ve sabit piksel sayısını
referans alan β´=150 piksellik eşik değer kullanılarak aynı veri seti için dört farklı renk sayısı niteliği
hesaplanmıştır (Mete ve Sirakov, 2012), (Faziloglu ve ark., 2003).
Bu yolla elde edilen renk sayısı niteliklerine ayrı ayrı t-test uygulanmış ve elde edilen sonuçlar Tablo 2’
de verilmiştir.
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Şekil 1. Bölütleme için kullanılan daralan aktif kontur modelinin çalışma örneği.

Şekil 2. Lezyon gruplarının ortalama renk sayısı farkının (λ) renk sayma eşik değerine (β´)

göre değişimi.
Tablo 2. Farklı Eşik Değerlere Göre Elde Edilen Renk Sayısı Niteliklerinin t-test Sonuçları.
Farklı eşik değerler ile
t(β´) p(2-taild)
hesaplanan renk sayısı nitelikleri
Faziloglu Y. ve ark. R (β´=0.00125)
3,460 0,00081
Sirakov N.M. ve ark. R (β´=150 piksel)
3,148 0,00220
Önerilen

R (β´=0)

3,817 0,00024

Önerilen

R (β´=0.1231)

-3,700 0,00036

4. TARTIŞMA
Dört farklı renk sayma eşik değeri kullanılarak hesaplanan renk sayısı nitelikleri Tablo 2’deki t ve p
değerlerine göre karşılaştırılmıştır. Tablo 2 incelendiğinde farklı renk sayma eşik değerlerine bağlı
olarak üretilen renk sayısı niteliklerinin t-skor ve p değerleri açısından oldukça farklı sonuçlar verdiği
görülmüştür. Uygulanan test yönteminde t-skor değerinin yüksek ve özellikle de p değerinin en küçük
olduğu durumu sağlayan nitelik (her durumda en az p<0.05 olmalıdır), yüksek ayırt etme gücüne sahip
olarak değerlendirilmiştir (Kaya, 2014).
Buna göre Tablo 2’de en yüksek ayırt edicilik, renk sayma eşik değeri “β´=0” seçildiğinde elde
edilmiştir. En yüksek ikinci ayırt edicilik ise “β´=0.1231” seçildiğinde elde edilmiştir. Faziloglu Y. ve
ark.(2003)’nın kullandığı β´=0.00125 ile Sirakov N.M. ve ark.(2012)’nın kullandığı β´=150 piksel renk
sayma eşik değerleri ile hesaplanan renk sayısı nitelikleri ise, p değerine göre anlamlı olmalarına
rağmen, sunulan çalışmada önerilen eşik değerlerden daha düşük ayırt edicilik sağlamışlardır.
Bu durum, literatürde kullanılan renk sayma eşik değerlerinin, renk sayısı niteliğinin ayırma gücünü
zayıflattığını açıkça göstermiştir.
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Son olarak, açık literatürde(Marghoob ve Malvehy, 2012), (Mete ve Sirakov, 2012), (Gautam ve
ark.,2018), melanom türü lezyonların benign tipi lezyonlardan daha fazla renk sayısına sahip olduğu
söylendiği halde, bunun seçilen eşik değere bağlı olduğu sunulan çalışma ile ortaya çıkartılmıştır.
β´=0.1231 için t(β´) skor değerinin negatif olması bunun işaretidir. Deneysel sonuçlar sayesinde,
melanom ve benign lezyonlar için hesaplanan renk sayısı niteliğinin, yüksek ayırt ediciliğe sahip olması
için renk sayma eşik değerin “β´=0” veya “β´=0.1231” olması gerektiği gösterilmiştir.
İlerleyen çalışmalarda, burada belirlenen eşik değerler ile üretilen renk sayısı niteliklerinin diğer
niteliklerle birleştirilmesi ve sınıflama başarımına katkısı araştırılacaktır.
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Özet
Ülkemizde ve dünyada hızla artan enerji ihtiyacı, bu artış karşısında mevcut tükenir enerji
kaynaklarındaki azalma ve bazı kaynakların yol açtığı çevresel sorunlar, yenilenebilir enerji
kaynaklarının önemini artırmıştır. Yenilenebilir enerji kaynakların içinde rüzgâr enerjisi en fazla dikkati
çeken enerji kaynağıdır. Giderek büyüyen ve enerji ihtiyacı her geçen gün katlanarak artan Türkiye’de,
enerji ihtiyacını büyük oranda karşılayabilecek alternatif enerji kaynaklarından sadece biri olan rüzgâr
enerjisi üzerinde çalıştık. Dikey eksenli rüzgâr türbinleri asırlar boyu var olmasına karşın yatay eksenli
rüzgâr türbinleri kadar bilindik ve kullanılır değildir. Bunun ana sebebi olarak ise yüksek rüzgâr
hızlarında yatay eksenli rüzgâr türbinleri kadar verimli olmamasıdır. Projemizde özel tasarım dikey
eksenli rüzgâr türbini yaptık. Oluşturduğumuz rüzgâr türbininin etrafına yerleştirdiğimiz yönlendirme
sistemi sayesinde türbinin dönüş hızı artırılarak daha güçlü tork elde ediliyor. Rüzgâr potansiyelinin
düşük olduğu bölgelerde dahi özel tasarımız sayesinde rüzgârı yönlendirerek türbinin verimi arttırılıyor.
Projenin iç kısmında alçak basınç oluşturmak amaçlı özel bir yapıya sahiptir. Bu tasarımı modeller ve
simülasyon programları üzerinde geliştirildi. Ortaya çıkardığımız tasarım dikey eksenli rüzgâr
türbinlerinin en büyük sorunlarından olan; rüzgârın aynı anda merkezin iki yanında bulunan kanatlara
çarparak frenleme etkisinin oluşumunu büyük ölçüde önlemiş olduk. Çalışmamızda rüzgâr türbinimizi
yönlendirme sistemi olmadan miline takometre bağlayarak ölçüm yapıldı. Daha sonra yönlendirme
sistemini yerleştirilerek ölçüm yapıldı. Sonuç olarak rüzgâr türbininin dönüş hızının ve verimliliğinin
arttığını net bir şekilde gözlemlendi.
Anahtar Kelimeler: Rüzgâr enerjisi, dikey eksenli rüzgâr türbini, takometre, verimlilik.
Abstract
Energy needs are increasing rapidly in our country and in the world. However, existing depleted energy
sources are decreasing. And the environmental problems caused by some resources have increased the
importance of renewable energy sources. Among the renewable energy sources, wind energy is the most
important energy source. Growing energy needs in Turkey and growing exponentially with each passing
day, alternative energy sources to meet the energy needs of a large proportion of which only one we
worked on wind energy. Although vertical-axis wind turbines have existed for centuries, they are not as
familiar and used as horizontal axis wind turbines. The main reason for this is that it is not as efficient
as wind turbines with horizontal axis at high wind speeds. We made a special design vertical axis wind
turbine in our project. Thanks to the steering system we have established around the wind turbine, the
rotational speed of the turbine is increased, resulting in stronger torque. Thanks to our special design
even in regions with low wind potential, the efficiency of the turbine is increased by directing the wind.
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It has a special structure to create low pressure in the interior of the project. We developed this design
on models and simulation programs. Thanks to the design, we have eliminated the braking effect, which
is one of the biggest problems of vertical axis wind turbines. In our project, we measured the wind
turbine by tachometer to the spindle without routing system. Then we placed the orientation system and
then we made the measurement with the tachometer. As a result, we have clearly observed that the
rotational speed and efficiency of the wind turbine has increased.
Keywords: Wind energy, vertical axis wind turbine, tachometer, efficiency.
1.GİRİŞ
Ülkemizde ve dünyada enerjiye olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Dünya üzerinde kullanılan
mevcut enerji kaynakları fosil atıklardan oluşan enerji kaynaklarıdır. Bunlar petrol, kömür ve doğalgaz
gibi enerji kaynaklarıdır. Bu kaynaklar yeryüzünde sınırlı olmakla birlikte yenilenebilir bir özelliğe
sahip olmadıkları için azalma ve tükenme riski ile karşı karşıyadırlar. Bu durum karşısında bu kaynaklar
zamanla yok olabilir ya da kıtlığı karşısında fiyatlarında aşırı bir artış yaşanabilir ya da bu yakıtlar
zamanla insan sağlığı yani canlıların yaşamını tehlikeye sokacak bir niteliğe de bürünebilirler. Dolayısı
ile bu kaynaklara alternatif kaynaklar bulmak ve bunlardaki enerjiyi elektriğe çevirmek bir nevi
kaçınılmaz olmaktadır (Pınar, 2017). Dünya ekonomisinde güçlü olan ülkeler yenilenebilir enerji
kaynaklarına önemli yatırımlar yapmakta ve kullanımını arttırmak için büyük çaba harcamaktadırlar.
Hayatımızın olmazsa olmazı haline gelen enerjinin üretimi, dağıtımı ve tüketimi aşamalarında çevre
kirlilikleri meydana gelmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının çevreyi kirletmemesi ve ömrünün
uzun olması enerji ihtiyacının karşılanması açısında büyük bir avantajdır (Davut ve ark.,2013).
Teknolojisi ve kullanımı en hızlı gelişme gösteren ve ekonomisi de fosil kaynaklı enerji kaynakları ile
rekabet edebilir hale gelen yenilenebilir enerji kaynaklarının en önemlilerinden biri rüzgâr enerjisidir
(Ufuk ve İbrahim ,2014). En önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan rüzgâr enerjisi, güneş
radyasyonunun yer yüzeylerini farklı ısıtmasından kaynaklanır (Mahmut ve Erdem ,2016). Giderek
büyüyen ve enerji ihtiyacı her geçen gün katlanarak artan Türkiye’de, enerji ihtiyacını büyük oranda
karşılayabilecek alternatif enerji kaynaklarından sadece biri olan rüzgâr enerjisine yöneldik. Hava
akışkan bir yapıya sahiptir ve içindeki moleküller bir sıvıya göre çok daha hızlı yer değiştirebilmektedir.
Yani boş bir kabın içine hava sıvıya göre çok daha hızla dolmaktadır. Hava moleküllerindeki kinetik
enerji elektrik enerjisine dönüştürülebilmektedir. Rüzgâr enerjisi de sıcak hava ile soğuk havanın yer
değiştirmesi sonucu oluşmaktadır (Pınar ,2017).
Rüzgâr enerjisi atmosferdeki basınç farklılıkları sonucu oluşan bir doğa olayıdır dersek yanlış
olmayacaktır. Rüzgâr enerjisi rüzgârın kinetik enerjisinin elektrik enerjisine çevrilmesi ile
gerçekleşmektedir. Rüzgâr enerjisini verimli kullanabilmek için rüzgârın en yüksek hızla estiği noktada
rüzgâr türbinleri kurulmaktadır. Rüzgâr türbini çeşitleri ise yatay eksenli rüzgâr türbinleri ve dikey
eksenli rüzgâr türbinleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Dünyada en çok kullanılan rüzgâr türbinleri bu iki
çeşit etrafında şekillenmektedir (Pınar, 2017).
2.MATERYAL VE METOD
2.1. Rüzgâr Türbinlerin Sınıflandırılması
Rotor ekseninin yeryüzü konumuna göre sınıflandırıldığında türbinler üçe ayrılır.
• Yatay Eksenli Rüzgâr Türbinleri
• Dikey Eksenli Rüzgâr Türbinleri
• Eğik Eksenli Rüzgâr Türbinleri

2.1.1. Yatay Eksenli Rüzgâr Türbinleri (YERT)
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Bu tip rüzgâr türbinleri, dönme eksenleri rüzgâr yönüne paralel, kanatları ise rüzgârın esme yönüne dik
olarak çalışırlar. Kanatların rüzgârın esme yönüne dik olması ile türbin rotoru maksimum enerjiyi
tutabilmektedir. Kanatlardaki kaldırma kuvveti rotorun dönmesini sağlar. Yatay eksenli rüzgâr
türbinlerinin, rüzgârı önden ve arkadan alan tasarımlar olmak üzere iki tipi mevcuttur (şekil 1).
Yatay eksenli türbinlerin kule üzerinde yatay eksen yönündeki hareketi, motorlar (rüzgâr veya elektrik),
rüzgâra yönelik birimlerde kılavuz bir kuyruk ve rüzgârı arkadan gören birimlerde ise oluşturulan konik
açı ile sağlanır (Berkcan,2016). Bu türbinlerin verimi yaklaşık %45’dir. YERT genel olarak yerden 2030m yüksekte ve çevredeki engellerden 10m yüksekte olacak şekilde yerleştirilmelidir (Nida ve Ali
,2015). Bu türbinler genelde 3 kanatlı yapıda olup rotor, dişliler, jeneratör ve fren sistemleri kule
üzerindeki yatay şafta bağlıdır (Fatih,2016).

Şekil 1.Rüzgârı Önden ve Arkadan Alan Yatay Eksenli Türbin Tasarımları
Yatay eksenli türbinleri bir başka sınıflandırması ise, dönme hızlarına göredir. Yavaş hızlarda çalışan
rüzgâr türbinleri ve hızlı çalışan rüzgâr türbinleri adı altında iki gruba ayrılırlar.
2.1.1.1. Yavaş Hızlarda Çalışan Rüzgâr Türbinleri
• Genellikle hızları 3-7 m/s arasında değişen rüzgârlarda kullanılırlar.
• Elektrik üretimi için verimleri düşüktür.
• Çap büyüdükçe ağırlık artacağından, bu türbinleri kurmak kolay değildir.
• Bu tipteki türbinler, daha çok su pompalama işi için idealdirler.
• Genellikle pistonlu pompalarda kullanılırlar.
2.1.1.2. Yüksek Hızlarda Çalışan Rüzgâr Türbinleri
Yüksek hızlarda çalışan bu tip rüzgâr türbinlerinde kanat sayısı 1 ile 4 adet arasındadır. Düşük hızlarda
çalışan çok kanatlı rüzgâr türbinlerinden çok daha hafiftirler. En çok kullanılan tip üç kanatlı olanlardır.
İki kanatlı türbinler, üç kanatlılara göre %2-3 daha az verimlidir. Tek kanatlı türbinler ise, iki kanatlı
türbinlerden %6 daha verimsizdirler. Ayrıca tek kanatlı türbinlerde dengeleyici olarak karşı ağırlık
kullanılır. Yüksek rüzgâr hızlarında çalışan türbinlerde, kanat sayısı arttıkça verim artar. Ancak 3
kanattan daha fazla sayıda kanat, maliyeti önemli ölçüde arttıracağından tercih edilmez. Bir ve iki kanatlı
türbinler daha hızlı döndüklerinden, üç kanatlı türbinlere göre daha fazla gürültü yaparlar. Bütün
bunların yanında, üç kanatlı türbinlerin estetik görünüşleri de bu tip türbinlerin daha çok tercih
edilmesinde önemli bir etkendir.

2.1.2. Düşey Eksenli Rüzgâr Türbini (DERT)
Düşey eksenli türbinlerde, kanatların iç bükey ve dış bükey yüzeyleri arasındaki çekme kuvveti farkı
nedeniyle dönme hareketi oluşmaktadır. Bu türbinlerin dönme eksenleri düşeydir. Çalışma basitliğinden
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dolayı kullanılan en eski rüzgâr türbini çeşitidir. Düşey eksenli rüzgâr türbinleri (DERT), yatay eksenli
rüzgâr türbinlerine göre daha düşük verime sahiptir. Rüzgâr yönünden etkilenmez, bundan dolayı da
yönlendirici parçalara ihtiyacı yoktur. Elektronik ve elektromekanik kısımları yerde olduğu için,
bakımları daha kolay ve masrafsızdır (Fatih,2016).

Şekil 2.Bazı Yatay ve Düşey Eksenli Rüzgâr Türbin Tipleri ve Kullanım Amaçları

Şekil 3.Dikey Eksenli Rüzgâr Türbini
2.1.3.Eğik Eksenli Rüzgâr Türbinleri: Dönme eksenleri rüzgâr ile belli bir açıya konumlandırılmış
rüzgar türbinleridir. Pervaneler ile dönme ekseni arasında belli bir açı vardır. Kullanım alanları çok
kısıtlıdır (Nida ve Ali ,2015).

Şekil 4.Eğik Eksenli Rüzgâr Türbini

2.2.Tasarımın Bölümleri
2.2.1.Kanat:
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Rüzgâr türbinlerinde kullanılan kanatlar rüzgârın etkisiyle hareket ederek jeneratörün milini döndürür.
Milin hareketi sayesinde jeneratör mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Kanatların tasarımı
rüzgâr türbinlerinin enerji verimliliğini önemli ölçüde etkiler. Rüzgâr türbinlerinde enerji verimliliğinin
yanı sıra dayanıklılık, maliyet ve gürültü seviyesinin düşük olması da önemli faktörler arasında
sayılabilir. Günümüzde kullanılan rüzgâr türbinlerinin kanatlarının şekli uçaklarınkine hayli benzer.
Projemizde kullandığımız kanat kavisli bir yapıya sahiptir. Bu, basıncın yüksek olduğu taraftan düşük
olduğu tarafa doğru bir kuvvetin ortaya çıkmasına neden olur. Bu kuvvet de kanatları döndürür (Tuba,
2016). Projenin kanat yapısı gelen rüzgârı daha verimli bir şekilde toplamak için özel olarak
tasarlanmıştır. Günümüzde kullanılan rüzgâr türbinlerinde çoğunlukla üç kanat bulunur. Geçmişte ise
farklı sayılarda kanadı olan rüzgâr türbinleri kullanılmıştı. Kanat sayısının fazla olması ortaya çıkan
torkun artmasına neden olur. Ancak kanat sayısının fazla olması durumunda ağırlıktaki ve sürtünmedeki
artış nedeniyle kanatların dönüş hızı azalır. Bu da rüzgâr türbinlerinin enerji verimini düşürür.
2.2.2.Pervane:
Rüzgâr türbinleri, atmosferdeki sıcaklık ve basınç farkından oluşan rüzgârın kinetik enerjisini mekanik
enerjiye dönüştüren mekanizmalardır (Varınca Kamil B. 2014). Rüzgârın kinetik enerjisi rotorda
mekanik enerjiye çevrilir. Pervane milinin devir hareketi hızlandırılarak gövdedeki jeneratöre aktarılır.
Jeneratörden elde edilen elektrik enerjisi aküler vasıtasıyla depolanarak veya doğrudan alıcılara
ulaştırılır. Projemizde dikey eksenli pervane 6 adet eş kanata sahiptir.
2.2.3.Yönlendirme:
Türbinin dış kısmı yönlendirme sistemi ile çevrilmiştir. Yönlendirme kısmı hava dinamiği göz önünde
bulundurularak tasarlanmıştır. Yönlendirilen rüzgârın tamamı türbinin tek tarafında toplanarak daha
güçlü bir kuvvet oluşumu sağlanmıştır.
2.2.4. Mil:
Rüzgâr türbini mili rotorun merkezine bağlıdır. Rotor dönmeye başladığında milde dönecektir. Bu
durumda rotor mekanik enerjisini mile dairesel dönme enerjisi olarak aktaracaktır.
2.3.Tasarımın Yapısı
Projemizde özel tasarım dikey eksenli rüzgâr türbini üzerine çalıştık. Oluşturduğumuz rüzgâr türbininin
etrafına yerleştirdiğimiz yönlendirme sistemi sayesinde cepheden alınan rüzgâr türbinin tek bir tarafına
yönlendiriliyor. Türbinin dönüş hızı artırılarak daha güçlü tork elde ediliyor. Rüzgâr potansiyelinin
düşük olduğu bölgelerde dahi özel tasarımımız sayesinde verim sağlanabiliyor. Yönlendirme kısmı hava
dinamiği göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Bu tasarım modeller ve simülasyon programları
üzerinde geliştirilmiştir.
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Şekil 5.Projenin 3 Boyutlu Çizimi

Şekil 6.Frenleme Etkisi
Tasarladığımız yönlendirme sistemi sayesinde dikey eksenli rüzgâr türbinlerinin en büyük sorunlarından
olan, rüzgârın aynı anda merkezin iki yanında bulunan kanatlara çarparak frenleme etkisinin oluşumunu
büyük ölçüde önlemiş olduk. Hava yönlendirmenin yanında aerodinamik yapısından dolayı türbin
içerisinde oluşan alçak basınç havanın içeriye daha kolay girip kanat yüzeyine çarpmasından sonra
kolaylıkla dışarıya atılabilir olarak tasarlanmıştır. İçeride oluşan alçak basınç havayı içeriye çekmenin
yanında dönme hareketi yapan kanatların maruz kaldığı hava direncini de en aza indirmeyi
hedeflemektedir.
2.4. Fırtına Koruma Mekanizması
Rüzgâr türbinleri rüzgâr hızına bağlı olarak otomatik olarak çalışırlar. Rüzgâr türbininin devreye
alınması genellikle 4 m/s rüzgâr hızında olur. Çıkış gücü 14 m/s rüzgâr hızına kadar çizgisel olarak artar.
14 m/s ile 25 m/s rüzgâr hızlarında çıkış gücü sabittir. 25 m/s rüzgâr hızı aşıldığında rüzgâr türbinleri
devre dışı kalır (Mustafa Serdar 2006). Çok yüksek hızlı rüzgarlarda türbinimizin etrafına
yerleştirdiğimiz koruma mekanizması sayesinde türbinin korunması sağlanıyor.

Şekil 7.Koruma Sistemi Pasif

Şekil 8.Koruma Sistemi Aktif
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2.5. Tasarımın Bölümleri

Şekil 9.Tasarım Bölümleri
• 1,5,6 parçaları hava yönlendirme işlemi yapmakla beraber ana gövdeyi oluşturmaktadır.
• 2,3,4 parçaları frenleme etkisi yapan rüzgârın türbinin dönüş yönüne aktarılmasına yarayan parçalardır.
• 7.Yüksek hızlı rüzgarların türbine zarar vermemesi için hava akışını durdurma sistemidir.
• 9,10 Alt ve üst gövde parçalarıdır.

2.6 Simülasyon Sonuçlarının İncelenmesi

Şekil 10.ANSYS Simülasyonu

Şekil 11.ANSYS Simülasyonu
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Yönlendirme sistemimiz sayesinde hava akışı simülasyonda görüldüğü gibi türbinin kanatına en verimli
şekilde yönlendirilmiş bu sayede frenleme etkisi en aza indirilmiştir. Hız ve tork arttırılmıştır.
2.7 Dikey Eksenli Rüzgâr Türbin Modeli
Dikey eksenli bir rüzgâr türbininde, kanatların aerodinamik olarak ürettiği güç yanda görüldüğü gibi
hesaplanır.
Burada ρ havanın hacimsel yoğunluğu, cp güç katsayısı, R rotor yarıçapı, H rotor yüksekliği, U ise
rüzgâr hızıdır. Bu denklemdeki λ değeri kanat ucu hız oranıdır ve (2)’deki gibi bulunur: R.U =   (2)
denklemdeki ω türbinin açısal hızıdır.
3. SONUÇLAR
Tasarladığımız yönlendirme sistemi sayesinde dikey eksenli rüzgâr türbinlerinin en büyük sorunlarından
olan, rüzgârın aynı anda merkezin iki yanında bulunan kanatlara çarparak frenleme etkisinin oluşumunu
büyük ölçüde önlemiş olduk. Türbinin kurulum yapılacağı bölgenin rüzgâr hızının yüksek olma şartı
olmaması ve aynı rüzgâr hızında diğer türbinlere göre daha yüksek dönüş, hız ve tork üretebilmesi en
büyük avantajlarından biridir. Oluşturduğumuz prototip üzerinde sabit bir hava kaynağından gönderilen
rüzgâr ile yönlendirme kısmı olmadan ve yönlendirme kısmı yerleştirerek takometre ile ölçüm
yapıldığında yönlendirmeli durumda, yönlendirme olmayan duruma göre artışın %324,28 civarında
olduğu gözlemlendi.
3.1.Uygulama Sonuçları
Çalışmamızda rüzgâr türbinimizi yönlendirme sistemi olmadan takometre kullanarak ölçüm
gerçekleştirildi. Devir/Dakika cinsinden alınan veriler kaydedildi. Daha sonra yönlendirme sistemini
yerleştirilip ölçümler tekrar edildi.

Şekil 12.Yönlendirmesiz Ölçüm Sonucu

Şekil 13.Yönlendirmeli Ölçüm Sonucu

4. TARTIŞMA
Hava yönlendirme ve havanın dışarıya atılması noktalarında simülasyonlar üzerinde çalışmalarımız
devam etmekte, aerodinamik yapıda gövdenin şekli, yönlendirme kanatlarının şekil ve yerleri, türbin
kanatlarının şekilleri ve sayıları, hava çıkış kanallarının yerleri ve boyutları değiştirilebilir. Rüzgâr
yönünü algılayan bir sensör sayesinde türbini rüzgârın geldiği yönde hareket ettirecek bir sistem
geliştirilebilinir. Bununla birlikte türbinin çalışması sürekli hale getirilecektir.
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Abstract
In this study, we introduce two sequences obtained by altering the Jacobsthal and Jacobsthal Lucas
numbers, which are called as altered Jacobsthal and altered Jacobsthal Lucas sequences. These
sequences generate subsequences similar to previous sequences such as associated Jacobsthal,
representation Jacobsthal and (s,t) Jacobsthal sequences given for the Jacobsthal and Jacobsthal numbers
in the literature. Further, for the altered Jacobsthal and altered Jacobsthal Lucas sequences, we study in
recurrence formulas, Binet’s like formulas, Cassini’s like identities, explicit relations and some
interesting results.
Keywords: Altered Jacobsthal and altered Jacobsthal Lucas numbers; Jacobsthal and Jacobsthal Lucas
numbers; Altered sequences; Shifted Sequences.
1. INTRODUCTION
The Jacobsthal  J n n 0 and Jacobsthal Lucas  jn n 0 sequences are generated by using the recurrence
formulas given for the numbers J n and jn , n  2 , respectively, as
J n = J n−1 + 2 J n− 2 , J 0 = 0, J1 = 1 , and jn = jn−1 + 2 jn− 2 , j0 = 2, j1 = 1 .

(1)

Some elements of these sequences are

 J n n0 = 0,1,1,3,5,11, 21, 43,85,171,...

and  jn n 0 = 2,1,5,7,17,31,65,127, 257,511,... .

Also, it is known that there are the Binet’s formulas such that J n =

2n − ( −1)

n

3

and jn = 2n + ( −1) to
n

define the Jacobsthal and Jacobsthal Lucas numbers, and these numbers are extended to negative
subscripts such as J − n =

( −1) n+1
2n

J n and j− n =

( −1) n
2n

jn by using the Binet’s or recurrence formulas.

Some applications of the Jacobsthal sequences to curves are appeared in (Sloane,1973). Further, in
(Horadam,1988; 1996; 1997), basic properties of these numbers can be given such that
Cassini’s like formulas: J n +1 J n −1 − J n2 = ( −1) 2n −1 , jn +1 jn −1 − jn2 = 9 ( −1)
n

n −1

2n −1 ,

Their interrelationships: jn = J n+1 + 2 J n−1 , 9 J n = jn+1 + 2 jn−1 , jn + jn+1 = 3 ( J n+1 + J n ) = 3.2n ,
jn − 3 J n = 2 ( −1) , 3J n + jn = 2n +1 , J n + jn = 2J n+1 ,
n

Formulas of their indices sum: 2 J m+ n = J m jn + J n jm , 2 jm+ n = jm jn + 9J n J m ,
Formulas of their indices difference: J m jn − J n jm = ( −1) 2n +1 J m − n , jm jn − 9 J m J n = ( −1) 2n +1 jm − n
n

n

,
n

Summation formulas :

 Ji =
i=2

J n+ 2 − 3
,
2

n

 ji =
i =1

J n+ 2 − 5
,
2

(

)

Interrelationships of their indices sum and difference jn + r − jn − r = 3 ( J n + r − J n − r ) = 2n − r 22r − 1 ,
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jn + r + jn − r = 3 ( J n + r + J n − r ) + 4 ( −1)

n− r

(

)

= 2n − r 22r + 1 + 2 ( −1)

n− r

.

In (Horadam,1993), the author defines the k th associated sequences

J ( )
k

n

n 1

and

Jacobsthal  J n  and Jacobsthal Lucas  jn  sequences to be, respectively, given by;

 j( ) 
k

n

n 1

of the

( k −1)
( k −1)
( k −1)
( k −1)
k
k
J n( ) = J n+1 + 2 J n−1 and jn( ) = jn+1 + 2 jn−1 ,

where J n( 0) = J n , J n(1) = jn and jn( 0) = jn , jn(1) = 9 J n are the generic values of these sequences. The
following relationships are seen to be valid;
2 m −1)
2 m +1)
2m
2m
J n( ) = 32m J n , J n(
= 32m J n .
= 32m jn , jn( ) = 32m jn , jn(

These properties show relations of these associated numbers as
2m
2m−1)
and jn( 2m) = J n( 2m+1) .
J n( ) = jn(

Analogous results to these properties for the other integer sequences such that Fibonacci, Lucas, Pell
and Pell Lucas sequences are stated in (Horadam,1993). Also, in (Horadam,1996), the author gives two
sequences, which are established by using the summation formulas of the consecutive Jacobsthal and
Jacobsthal Lucas numbers, defined by
n

n

i=2

i =1

J n =  J i , J 0 = 0, J1 = 1 and ˆjn =  ji , ˆj0 = 1 .

In addition, the basic properties of these sequences are arranged with;
Recurrence relations: J n + 2 = J n +1 + 2 J n + 3 , ˆjn + 2 = ˆjn +1 + 2 ˆjn + 5 ,
2n + 3 + ( −1) − 9
n

Binet forms: J n =

6

2n + 2 + ( −1) − 5
, ˆjn =
,
n

2

Cassini’s like formulas: J n +1 J n −1 − J n2 = 2n ( −1)


n −1

n
− 1 + ( −1) ,


ˆjn +1 ˆjn −1 − ˆjn2 = 2n −1 9 ( −1) n +1 − 5 + 5 ( −1) n ,



Their interrelationships: J n +1 + 2 J n −1 = ˆjn +1 − 2 , ˆjn+1 + 2 ˆjn−1 = 3 ( 3J n−1 + 2) , ˆjn +1 + ˆjn = 3.2n +1 − 5 ,
J n − J n −1 = J n +1 , ˆjn − ˆjn −1 = jn , ˆjn − J n = J n +1 − 1 , 3J 2n = 2 ˆj2n .

Further, a lot of properties of the these numbers are given in (Horadam,1996), and also, determinantal
evaluations, the associated sequences J n( k ) , ˆjn( k ) and their properties are deduced by using the properties
of previous sequences. In addition to these numbers, he studies on the Jacobsthal representation
polynomials in (Horadam,1997). Several authors work on the Jacobsthal numbers and polynomials, but
we list some of them in the following.
In (Djorjevic,2000-a), the author defines two classes of the generalized Jacobsthal and the generalized
Jacobsthal Lucas polynomials, and also prove the list of characteristic properties of these polynomials.
Farther, in (Djorjevic,2000-b), he works the derivative sequences of these polynomial sequences.
In (Gupta and Yashwant,2012), they present a lot of identities involving common factors of generalized
Fibonacci, Jacobsthal and Jacobsthal Lucas numbers.
In (Cook and Bacon,2013), the Jacobsthal recurrence relation is extended to higher order recurrence
relations, and also basic identities given in (Horadam,1996) are expanded to several identities for some
of the higher order cases.
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In (Uygun,2015), two sequences called (s,t)-Jacobsthal, and (s,t)-Jacobsthal Lucas are defined by
considering the usual Jacobsthal and Jacobsthal Lucas numbers. After, the author establish some
properties of these sequences and some important interrelationships.
In (Liana and Wloch,2015), the authors define the Jacobsthal quaternions and Jacobsthal Lucas
quaternions. In (Aydin and Yüce,2017), the authors obtain some properties of the Jacobsthal
quaternions. Also, they investigate some relations between these quaternions, which connected with
Jacobsthal and Jacobsthal Lucas numbers. Furthermore, they give Binet’s like formulas and Cassini like
identities for these quaternions. In addition, in (Morales,2017), the author introduce the third order
Jacobsthal quaternions and the third order Jacobsthal Lucas quaternions, and give some of their
properties. Also, in (Morales,2018), he presents the fourth order Jacobsthal and the fourth order
Jacobsthal Lucas quaternions.
2. THE ALTERED JACOBSTHAL SEQUENCES

 

In this section, two altered Jacobsthal J n+

n 1

 

and J n−

n 1

sequences are established by definitions

n
n


−1
−1
2
 J n − 2 2 , if n is even
 J n + 2 , if n is even
+
−
Jn = 
and J n = 
.
n −1
n −1


2
2
 J n + 2 , otherwise
 J n − 2 , otherwise

(2)

First 12 altered Jacobsthal numbers J n+ , 1  n  12 are 0,2,1,7,7,25,35,93,155,357,651,1397; and also,
first 12 other altered Jacobsthal numbers J n− are 2,0,5,3,15,17,51,77,187,325,715,1333. It appears that
these sequences are any increasing sequences, except for several elements. Now, some interesting
observations are made in the following table for the first 12 elements of them;
n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

J n+
J n−

j1 J0

J 2 j0

J 2 j1

j3 J1

j3 J 2

J 4 j2

J 4 j3

j5 J3

j5 J 4

J 6 j4

J 6 j5

j7 J5

J1 j0

j2 J 0

j2 J1

J3 j1

J3 j2

j4 J 2

j4 J3

J5 j3

J5 j4

j6 J 4

j6 J5

J 7 j5

It is seen that these numbers can be rewritten as multiplications of the Jacobsthal and Jacobsthal Lucas
numbers. In addition, by using the definitions given in (2), consecutive terms of the altered Jacobsthal
sequences J n+ and J n− can be modeled on several recurrence relations which are similar to the

 

 

Fibonacci and Jacobsthal numbers, in the following forms:
n −1 /2
n −1 /2
+
−


+ 2( ) , if n is odd
− 2( ) , if n is odd
J
J
, 2 J n− + J n−+1 =  n + 2
,
2 J n+ + J n++1 =  n + 2
+
n /2
−
n /2
J
−
2
,
otherwise
J
+
2
,
otherwise


 n+ 2
 n+ 2
n −1 /2
n −1 /2
−
+


+ 2( ) , if n is odd
− 2( ) , if n is odd
J
J
, 2 J n− + J n++1 =  n + 2
.
2 J n+ + J n−+1 =  n + 2
+
−
n /2
n /2


 J n + 2 − 2 , otherwise
 J n + 2 + 2 , otherwise



2n ,
2n ,
if n is odd
if n is odd


,
,
J n+ + J n++1 = 
J n− + J n−+1 = 
( n /2 ) −1
( n /2 ) −1
n
n
, otherwise
, otherwise


2 + 2
2 − 2

and also, relations represented as a combination alike J n+1 + 2 J n−1 = jn for the J n+ and J n− are;
J n++1

+

2 J n+−1

 j + + 3.2( n −1) /2 , if n is odd
 j − − 3.2( n −1) /2 , if n is odd
n
−
−
=
, J n +1 + 2 J n −1 =  n
.
n /2 −1
( n /2 ) −1
+
, otherwise
 jn − 9.2
 jn+ + 9.2( ) , otherwise

Generally, sum cases of the J n+ and J n− with same and successive indices are as follows:
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J n+ + J n− = 2 J n ,
J n+

+

J n−+1

 2n − 2( n +1) /2 , if n is odd
=
,
n /2 −1
 2n + 3.2( ) , otherwise

J n++1

+

J n−

 2n + 2( n +1) /2 , if n is odd
=
.
n /2 −1
 2n − 3.2( ) , otherwise

Lemma 1. For the Jacobsthal and Jacobsthal Lucas numbers, next two identities are valid;
 J m jn , if n is even
J m + n + 2n J m − n = 
,
 J n jm , otherwise

(3)

 J n jm , if n is even
J m + n − 2n J m − n = 
.
 J m jn , otherwise

(4)

Proof From formulas indices sum and difference for the Jacobsthal and Jacobsthal Lucas numbers,
2 J m+ n = J m jn + J n jm and J m jn − J n jm = ( −1) 2n +1 J m − n , two results are obtained with some algebraic
n

manipulations.
Theorem 1. The following identities are valid;
J 4k + 22k −1 = J 2k −1 j2k +1

J 4k − 22k −1 = J 2k +1 j2k −1

,

,

J 4k + 2 + 22k = J 2k + 2 j2k

,

J 4k +1 + 22k = J 2k +1 j2k ,

J 4k +1 − 22k = J 2k j2k +1 ,

J 4k + 2 − 22k = J 2k j2k + 2

J 4k + 3 + 22k +1 = J 2k +1 j2k + 2

J 4k + 3 − 22k +1 = J 2k + 2 j2k +1

,

,

.

Proof By making substitute firstly, 2k + 1 for m and 2k − 1 for n , and secondly, 2k + 1 for m and 2k
for n in (3) and (4), we have
J ( 2 k +1) + ( 2 k −1) + 22 k −1 J ( 2 k +1) − ( 2 k −1) = J 4 k + 22 k −1 = J 2 k −1 j2 k +1 ,

J ( 2 k +1) + ( 2 k −1) − 22 k −1 J 2 = J 4 k − 22 k −1 = J 2 k +1 j2 k −1 ,
J ( 2 k +1) + 2 k + 22 k −1 J ( 2 k +1) − 2 k = J 4 k +1 + 22 k = J 2 k +1 j2 k ,

J ( 2 k +1) + 2 k − 22 k J1 = J 4 k +1 − 22 k = J 2 k j2 k +1 ,

Also, each applications of values given such as 2k + 2 for m with 2k and 2k + 1 for n give the
remaining other identities.
Theorem 2. For the altered Jacobsthal numbers, the following identities are valid;
J 4+k + 2 = J 2 k + 2 j2k ,

J 4+k = j2k +1 J 2k −1 ,

J 4+k +1 = j2k +1 J 2k ,

J 4−k = J 2k +1 j2k −1 ,

J 4−k +1 = J 2k +1 j2k ,

J 4−k + 2 = j2 k + 2 J 2 k ,

J 4+k + 3 = J 2k + 2 j2k +1 ,
J 4−k + 3 = j2k + 2 J 2k +1 .

Proof From the identities of Theorem 1 and the definitions given in (2), all results are produced.
The Jacobsthal type relations from the above results are nonlinear recurrence relations for the numbers
J n+ and J n− , but the Jacobsthal type relations can be given with the Jacobsthal numbers;
Theorem 3. Some relations between the altered Jacobsthal and Jacobsthal numbers are valid:
2 J 4+k + J 4+k +1 = J 4k + 2 , 2 J 4+k + 2 + J 4+k + 3 = J 4 k + 4 , 2 J 4−k + J 4−k +1 = J 4k + 2 , 2 J 4−k + 2 + J 4−k + 3 = J 4 k + 4 .

Proof From Theorem 2, and the property J n jn = J 2n , we achieve all results as similar in the following
2 J 4+k + J 4+k +1 = j2k +1 ( 2 J 2k −1 + J 2k ) = j2k +1 J 2k +1 = J 4k + 2 ,
2 J 4+k + 2 + J 4+k + 3 = J 2k + 2 ( 2 j2k + j2k +1 ) = J 2k + 2 j2k + 2 = J 4k + 4 .
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Theorem 4. The Binet’s like formulas for the numbers J n+ are
J 4+k =

24 k + 3.22 k −1 − 1
24 k + 3 − 3.22 k +1 + 1
24 k +1 − 3.22 k + 1
24 k + 2 + 3.22 k − 1
, J 4+k +1 =
, J 4+k + 2 =
, J 4+k + 3 =
.
3
3
3
3

Proof By using the Binet’s formulas of the Jacobsthal and Jacobsthal Lucas numbers, we obtain desired
results.
Corollary 1. The Binet’s like formulas for the numbers J n− are
J 4−k =

24 k − 3.22 k −1 − 1
24 k + 3 + 3.22 k +1 + 1
24 k +1 + 3.22 k + 1
24 k + 2 − 3.22 k − 1
, J 4−k +1 =
, J 4−k + 2 =
, J 4−k + 3 =
.
3
3
3
3

Now, for the numbers J n+ and J n− , well known Cassini’s like identities can be established;
+
−

Theorem 5. For the numbers J 4k
, J 4k
, (i.e. J 4k
), J 4k +1 , J 4k + 2 and J 4k + 3 , respectively, these identities
are

( )

J 4+k + 4 J 4+k − 4 − J 4+k

2

(

(

)

2

= −22 k − 3 12.24 k − 25.2 2 k + 6 ,

(

)

2

= 22 k − 4 12.24 k − 25.22 k − 3 ,

(

)

2

= −22 k −1 24.24 k − 25.2 2 k + 3 ,

J 4+k + 5 J 4+k − 3 − J 4+k +1
J 4+k + 6 J 4+k − 2 − J 4+k + 2
J 4+k + 7 J 4+k −1 − J 4+k + 3

( )

)

J 4−k + 4 J 4−k − 4 − J 4−k

= 22 k − 4 6.24 k − 25.22 k − 6 ,

(

J 4−k + 5 J 4−k − 3 − J 4−k +1

(

)

(

J 4−k + 6 J 4−k − 2 − J 4−k + 2

(

)

)

= −22 k − 4 6.24 k + 25.22 k − 6 ,

(

)

(

(

2

)

J 4−k + 7 J 4−k −1 − J 4−k + 3

)
2

)

2

(

)

(

)

(

)

= 22 k − 3 12.24 k + 25.22 k + 6 ,

= −22 k − 4 12.24 k + 25.2 2 k − 3 ,
2

= 22 k −1 24.24 k + 25.22 k + 3 .

Proof By using the Binet’s like formulas of the numbers J n+ and J n− given in Theorem 4 and Corollary
1, all results can be obtained.
3. THE ALTERED JACOBSTHAL LUCAS SEQUENCES
In this section, the altered Jacobsthal Lucas  jn+ 

n 1

and  jn− 

n 1

sequences are defined by

n
n


−1
−1
2 , if n is even
2 , if n is even

j
−
5.2

j
+
5.2
n
n
−
+
jn = 
and jn = 
n −1
n −1


2
2
 jn + 2 , otherwise
 jn − 2 , otherwise

The

first

11

altered

Jacobsthal

Lucas

numbers

(5)

jn+ ,

1  n  11

are

0,10,5,27,27,85,119,297,495,1105,2015, 4257; the first 11 other altered Jacobsthal Lucas numbers jn−
are 2,0,9,7,35,45,135,217,527,945,2079, 3937. As similar to the altered Jacobsthal sequences, it is seen
that these sequences are any increasing sequences, except for several elements. In addition, for the theirs
11 elements, observations made in the following table show that these numbers can be rewritten as
multiplications of either the Jacobsthal or Jacobsthal Lucas numbers:
n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

jn+
jn−

9J1 J 0

j2 j0

j2 j1

9J3 J1

9J3 J 2

j4 j2

j4 j3

9J5 J3

9J5 J 4

j6 j4

j6 j5

j1 j0

9J 2 J 0

9J 2 J1

j3 j1

j3 j2

9J 4 J 2

9J 4 J 3

j5 j3

j5 j4

9J 6 J 4

9J 6 J5

And also, in the following forms, several recurrence relations for successive terms of the altered
Jacobsthal Lucas jn+ and jn− sequences are obtained by using the definitions given in (5);
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( n −1) /2
( n −1) /2
+
−


, if n is odd
, if n is odd
 j + 5.2
 j − 5.2
, 2 jn− + jn−+1 =  n + 2
,
2 jn+ + jn++1 =  n + 2
+
−
n /2
n /2
j
j
−
+
2
2
,
,
otherwise
otherwise


n+ 2
n+ 2



( n −1) /2
( n −1) /2
−
+


, if n is odd
, if n is odd
 j + 5.2
 j − 5.2
, 2 jn− + jn++1 =  n + 2
,
2 jn+ + jn−+1 =  n + 2
+
+
n /2
n /2
otherwise
otherwise


 jn + 2 − 2 ,
 jn + 2 + 2 ,

jn+

+

jn++1

 3.2n + 2( n + 3) /2 , if n is odd
 3.2n − 2( n + 3) /2 , if n is odd


−
−
=
, jn + jn +1 =  n ( n − 2) /2
,
( n − 2 ) /2
n
, otherwise
, otherwise
3 2 + 2
3 2 − 2

(

(

)

)

and also, relations represented as a combination alike jn+1 + 2 jn−1 = 9J n of the jn+ and jn− are given
with;
jn++1

+

2 jn+−1

 9 J − + 2( n −1) /2 , if n is odd
 9 J + − 2( n −1) /2 , if n is odd
n
−
−
, jn +1 + 2 jn −1 =  n
.
=
n /2 −1
( n /2 ) −1
−
, otherwise
9 J n + 5.2
9 J n− − 5.2( ) , otherwise

Further, different sum and difference cases of the jn+ and jn− are as follows:
jn+ + jn− = 2 jn ,

(

(

)

 3 2n − 2( n +1) /2 , if n is odd

jn+ + jn−+1 = 
,
3.2n + 7.2( n − 2 ) /2 , otherwise

)

 3 2n + 2( n +1) /2 , if n is odd

jn++1 + jn− == 
.
3.2n − 7.2( n − 2 ) /2 , otherwise

Lemma 2. For the Jacobsthal Lucas numbers, next two identities are valid;
9 J m J n if n is odd
jm+ n + 2n jm− n = 
,
 jn jm otherwise

(6)

 jn jm , if n is odd
jm + n − 2n jm − n = 
.
9 J m J n , otherwise

(7)

Proof From formulas indices sum and difference for the Jacobsthal and Jacobsthal Lucas numbers,
2 jm+ n = jm jn + 9 J n J m and jm jn − 9 J m J n = ( −1) 2n +1 jm − n , we obtain all results with basic algebraic
n

manipulation.
Theorem 6. The following identities are valid:
j4k + 5.22k −1 = 9 J 2k −1 J 2k +1 ,

j4k +1 + 22k = j2k j2k +1 ,

j4k + 2 + 5.22k = j2k + 2 j2k ,

j4k + 3 + 22k +1 = 9 J 2k + 2 J 2k +1

j4k − 5.22k −1 = j2k −1 j2k +1 ,

j4k +1 − 22k = 9 J 2k J 2k +1 ,

j4k + 2 − 5.22k = 9 J 2k J 2k + 2 ,

j4k + 3 − 22k +1 = j2k +1 j2k + 2 .

Proof Substitute firstly, 2k + 1 for m and 2k − 1 for n in (6) and (7), for value j4k  5.22 k −1 and
secondly, 2k + 1 for m and 2k for n in (6) and (7), for value j4k +1  22k , we have
j( 2 k +1) + ( 2 k −1) − 22 k −1 j( 2 k +1) − ( 2 k −1) = j2 k −1 j2 k +1 ,

j( 2 k +1) + ( 2 k −1) + 22 k −1 j( 2 k +1) − ( 2 k −1) = 9 J 2 k +1 J 2 k −1 ,

j( 2 k +1) + 2 k + 22 k j( 2 k +1) − 2 k = j2 k j2 k +1 ,

j( 2 k +1) + 2 k − 22 k j( 2 k +1) − 2 k = 9 J 2 k J 2 k +1 .

Also, the other identities can be established by selecting different values.
Theorem 7. For the altered Jacobsthal Lucas numbers, the following identities are valid;
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j4+k = 9 J 2k +1 J 2k −1 , j4+k +1 = 9 J 2k +1 J 2k , j4+k + 2 = j2k + 2 j2k , j4+k + 3 = j2k + 2 j2k +1 ,
j4−k = j2k +1 j2 k −1 , j4−k +1 = j2 k +1 j2 k , j4−k + 2 = 9 J 2k + 2 J 2k , j4−k + 3 = 9 J 2k + 2 J 2k +1 .

Proof All results are produced by using the identities of Theorem 6.
From the above results, the Jacobsthal Lucas type relations are nonlinear relations for the jn+ and jn− ,
these relations can be given with the Jacobsthal and Jacobsthal numbers;
Theorem 8. Some relations between the altered Jacobsthal Lucas and Jacobsthal-Lucas numbers are
valid:
2 j4+k + j4+k +1 = 9 J 22k +1 , 2 j4+k + 2 + j4+k + 3 = j22k + 2 , 2 j4−k + j4−k +1 = j22k +1 , 2 j4−k + 2 + j4−k + 3 = 9 J 22k + 2 .

Proof From Theorem 7, and the recurrence relations given in (1), all results are achieved by similar
ways given in the following
2 j4−k + j4−k +1 = j2k +1 ( 2 j2k −1 + j2k ) = j22k +1 ,

2 j4+k + 2 + j4+k + 3 = 9 J 2k + 2 ( 2 J 2k + J 2k +1 ) = 9 J 22k + 2 .

Theorem 9. The Binet’s like formulas for the jn+ are
j4+k = 24k + 5.22k −1 + 1 , j4+k +1 = 24k +1 − 22k − 1 , j4+k + 2 = 24k + 2 + 5.22 k + 1 , j4+k + 3 = 24k + 3 − 22k +1 − 1 .

Proof All results are obtained by using the Binet’s formulas of the Jacobsthal and Jacobsthal Lucas
numbers.
−
Corollary 2. The Binet’s like formulas for the jn are

j4−k = 24k − 5.22k −1 + 1 , j4−k +1 = 24k +1 + 22k − 1 , j4−k + 2 = 24k + 2 − 5.22k + 1 , j4−k + 3 = 24k + 3 + 22k +1 − 1 .
+
−
Theorem 10. The Cassini’s like identities of the j4k + r and j4k + r , r  0,1, 2, 3 ( mod4) are, respectively,
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(

)(

)

(

)

(

2

(

)

(

)

= −9.22 k − 3 24 k + 2 + 25.22 k − 2 , j4−k + 5 j4−k − 3 − j4−k +1

(

)(

)

2

= 45.22 k − 2 22 k + 2 + 1 22 k + 1 , j4−k + 6 j4−k − 2 − j4−k + 2

)

2

(

)

(

)(

)

= −45.22 k − 4. 2 2 k − 2 2 2 k +1 − 1 ,

= −9.22 k −1 24 k + 3 + 25.22 k − 1 , j4−k + 7 j4−k −1 − j4−k + 3

(
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2

= 9.22 k − 3 24 k + 2 − 25.2 2 k − 2 ,

2

= −45.22 k − 2 22i − 1 22i + 2 − 1 ,

)

(

2

)(

(

)

)

= 9.22 k −1 24 k + 3 − 25.22i − 1 .

Proof By using the Binet’s like formulas of the jn+ and jn− in Theorem 9 and Corollary 2, all results are
obtained.
4. CONCLUSION
The altered Jacobsthal and Jacobsthal Lucas numbers are examined by altering the Jacobsthal and
Jacobsthal Lucas numbers, and obtained the Binet’s like formulas and the Cassini’s like identities of the


numbers J 4n
+ r and j4n + r . Our results give a number of identities for many interesting problems
involving these sequences.
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Abstract
The main scope of our study is to investigate the electrochemical behavior of Zn-Amaranth complex
and investigate catalytic effect of nitrite on this complex in a mechanistic point of view by using
voltammetric techniques in various media. 10-5M Amaranth and Zn2+ solutions have been prepared in
water. Solution media has been selected as Britton Robinson Buffer of different pH’s (2-12), Acetate
Buffer, Tartrate Buffer, Borate Buffer, Phosphate Buffer, Ammonia Buffer and Potassium Nitrate
media. Voltammetric techniques has been used as Square wave voltammetry (SWV) and Cathodic
Adsorptive Stripping Square wave Voltammetry (CAdsSSW) techniques. Electrochemical data were
taken using a computer controlled electroanalysis system (Metrohm 797 VA Computrace
Electrochemical Analyser). A three electrode combination system was used. Acetate buffer and
Potassium Nitrate media has found as Optimum supporting electrolyte and 0,0 V has selected optimum
adsorption potential. 30s deposition time, 400 µL 5 M Nitrite and pH=3.5 are optimum parameters.
Keywords: Voltammetry, Adsorptive Voltammetry, Mercury Electrode, Zn-Amaranth Complex,
Nitrite, Catalytic Effect,
1. INTRODUCTION
Voltammetry is an emerged and popular field of electrochemistry in association with thermodynamics,
kinetics since its importance increases commonly as the interests grow in analyses in molecular, nano, micro- and macro scales [1]. The physico-chemical studies of phenomena occurring at electrodesolution interface past few decades led to reasonable improvements in voltammetric theory and
development voltammetry with recent techniques [2]. Square wave voltammetry (SWV) as one of recent
modern electrochemical techniques, gives facilities to improve sensitivity and selectivity and promotes
the development of many electrochemical methods for ultra-traces measurements of a variety of organic
and inorganic species.
During the last three decades, the popularity of adsorptive stripping voltammetry (AdSV) and cathodic
adsorptive stripping voltammetry (CAdSV) has been continuously growing in the detection of ultratrace
organic and inorganic species. This is because they have excellent sensitivity, extremely low detection
limits, good accuracy, precision, and low cost of instrumentation as well. IN AdSV technique, the
analyte is deposited on a suitable working electrode by potentially-controlled monitoring of adsorption
and subsequent electrochemical redox processes [3]. The catalytic effect gives rise to a significant
enhancement of peak currents and the sensitivity of method , especially for reducible adsorbable species
[4].
Among the methods enhancing the currents of voltammograms, the methods based on evaluation of the
catalytic reactions, adsorption or electrochemical accumulation of electroactive substances on the
electrode surface come forward. Catalytic cycle reactions among the group of electrochemical methods
significantly enhance voltammetric current on electrode surfaces [5].
Sodium nitrite (NaNO2) is oxidizing agent that used in catalytic cyclic reaction meachanism in
voltammetry. At the same time sodium nitrite (NaNO2) is an antimicrobial food additive that has been
used in food industry [6].
Azo compounds all have the same functional group, -N=N-,which is a chromophore. Amaranth (C.I.
Food Red 9, FD & C Red 2 or E123 in Europe) is a sulfonatedmonoazo compound that essentially
consists of trisodium salt of 1-(4-sulpho-1-naphthylazo)-2-naphthol-3, 6-disulphonic acid and
subsidiary coloring matter together with sodium choloride and/or sodium sulfate as the principal
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uncolored components (Fig.1.). Amaranth is described as the sodium salt, available as a reddish-brown
powder. The calcium and potassium salts are also permitted. As a sulfonated dye, Amaranth is mainly
used in the food industry since 1908. Studies have shown that amaranth can induce many adverse health
effects. Thus, it appears necessary to identify and quantify with accuracy the dyes present in foods and
other things around us. The numerous works published during the last years demonstrate the need for
developing fast, accurate and selective techniques for synthetic dye analysis. Amaranth is known as
E123 in food industry [7].
This work deals with the investigation of catalytic effects of nitrite on zinc-amaranth complex in
different electrolyte media. The voltammetric behaviour at the SMDE and HMDE has been studied in
aqueous by using SWV and CAdSWV techniques. At the same time, catalytic effect of nitrite, on the
Zn-Amaranth complex were investigated depended on different parameters. It has been determined
optimum conditions by using SWV and stripping techniques.

Figure 1. Amaranth
2. MATERIALS AND METHODS
Amaranth was purchased from Aldrich and was used without further purification. Solution media has
been selected as Britton Robinson Buffer of different pH’s (2-12), Acetate Buffer, Tartrate Buffer,
Borate Buffer, Phosphate Buffer, Ammonia Buffer and Potassium Nitrate media. All solutions were
prepared using ultra pure water obtained by passing deionized water through a Milli-Q water purification
system. All solutions were de-aerated for 5 min oxygen-free nitrogen prior to polarographic and
voltammetric measurements.
The polarographic and voltammetric experiments were performed using a Metrohm 757 VA
Computrace Electrochemical Analyser at room temperature. This consisted of a Multi Mode Electrode
(DME, SMDE and HMDE), a Ag /AgCl reference electrode and Pt wire auxiliary electrode.

3. RESULTS
Investigation of Zn-Amaranth Complex
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In order to observe complex formation, Zn2+ solution was added to supporting electrolyte media
containing amaranth. None of individual voltammetric peaks belonging to complex were observed in
any media studied. In acetate buffer, peak current increased with slight potential shifting upon addition
of Zn2+ solution to supporting electrolyte media containing amaranth. This peak change denotes to
complex formation. In case of potassium nitrate media, peak current of amaranth decreased until metal
to ligand ratio of 1:2 after which Zn2+ voltammogram was appeared and peak current increased. In
ammonia buffer and other media, any change was not observed for analytical purpose. This peak
potentials and change were depicted in Figure 2 and corresponding data were given in Table 1.
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Figure 2.a) Acetate pH=5.5 b) potassium nitrate supporting electrolyte, c) ammonia buffer pH=8.5 (only
amaranth: black line, Zinc and amaranth: blue line)
Changes of peak potentials by addition of Zn2+ solution to supporting electrolyte media containing
amaranth were given in Table 1. The potential of resulting M-L complex was shielded owing to be close
to amaranth peak potential.
Table1. Potentials of Zinc, amaranth and Zinc-amaranth complex in different supporting electrolyte
media.

Zn E(V)

Amaranth E(V)

Complex E(V)

pH=3.5

-0.959

-0.189

-0.197

pH=4.5

-0.978

-0.244

-0.248

pH=5.5

-0.994

-0.296

-0.300

KNO3

-0.990

-0.574

-0.567

We found that as the pH was gradually increased, the reduction peak potentials shifted towards more
negative potential values indicating that hydrogen ions are involved in the electrode reduction reaction
(Table1).
Investigation of Catalytic Effect of Nitrite on Zn-Amaranth Complex
Catalytic effect of nitrite on Zn-Amaranth complex has been investigated by using SWV and SWAdSV
techniques in Britton Robinson Buffer of different pH’s (2-12), Acetate Buffer, Tartrate Buffer, Borate
Buffer, Phosphate Buffer, Ammonia Buffer and Potassium Nitrate solutions. Voltammograms were
recorded at hanging mercury drop electrode (HMDE). In order to obtain optimum condition for catalytic
effect of nitrite on amaranth the influences of supporting electrolyte, pH, deposition potential, deposition
time, concentration of nitrite and electrochemical catalytic mechanism were investigated.
The catalytic effect of nitrite ions on the current of Zn-amaranth complex provides a significant
enhancement as shown figure 3. Current enhancement was appeared in acetate buffer and potassium
nitrate media while any peak changes were not observed in the other solution media. Catalytic effect of
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-1.25

-1.50

nitrite has been detected by only adsorptive technique, there is no current enhancement by SWV
technique as shown figure 3. This situation is point out that calatlytic effect phenomena of nitrite which
occured on the electrode surface and not on the bulk solution.
The effect of nitrite on the reduction of zinc-amaranth complex on mercury electrode was studied in
acetate buffer (pH:3,5-5,5), potassium nitrate media and ammonia buffer (pH:8,5-10,5) by SWV and
CAdSWV techniques. For the determination of optimum catalytic effect of nitrite on electrode surface,
pH, deposition time and potential were optimized. For this purpose, pH range of 2-12, deposition
potentials of (-1,2)-(+0,1)V and deposition times of 0, 5, 15 and 30 seconds were studied. The
voltammograms obtained by addition of nitrite in zinc-amaranth complex media in acetate buffer
(pH=3.5), potassium nitrate media and ammonia buffer (pH=8.5) were illustrated in Figure 3. Peak
current of zinc-amaranth complex enhanced in acetate buffer and potassium nitrate media whereas not
enhanced in ammonia buffer by addition of nitrite to complex media.
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Fig 3. CAdSWV voltammograms by 400 µl 5 M nitrite addition in 2,0x10-6 M amaranth media: a)
acetate buffer (pH=3.5) b) potassium nitrate media, c) ammonia buffer (pH = 8.5) by 30s deposition at
0.0V.
Optimum nitrite concentration and adsorption time
Various deposition potentials have been studied to detect optimum nitrite concentration for catalytic
effect of nitrite on zinc-amaranth complex. Each media is considered, 0.0 V can be studied as optimum
deposition potential of all the supporting electrolyte media for the catalytic effect of nitrite.
Nitrite addition caused the peak height for Zn-Amaranth complex to increased. Optimum nitrite
concentration has been determined for 400 µL 5 M both in acetate buffer and potassium nitrate media
(Figure 4).
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Fig 4. The current changes of CAdSWV voltammograms of zinc-amaranth complex in acetate buffer
(pH=3.5, 4.5 and 5.5) and potassium nitrate media at 0.0V, 0, 5, 15 and 30 s deposition times by addition
of 5 M nitrite
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Figure 5. % current increments at 0.0V, 30s deposition time and by addition of 400 µL 5 M nitrite in
potassium nitrate media and acetate buffer ( pH=3.5, 4.5 and 5,5) each of which contains 2.0x10 -6 M
amaranth and 0.5x10-6 M zinc.
4. DISCUSSION
Catalytic effect of nitrite has been studied in acetate, potassium nitrate, ammonia media and other media.
This effect has been detected in potassium nitrate and acetate buffered media. Acetate buffer of pH=3.5
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has been selected as optimum in supporting electrolyte media. Maximum current increment was
observed at pH=3.5 with 30s adsorption at 0.0V adsorption potential. These results indicate that proton
participate in the catalytic mechanism and maximum increment has been occurred at upper proton
concentration. The peak current increased by deposition time on electrode surface. However, maximum
peak current was observed at 30s deposition time. Proposed reaction mechanism illustrated in Figure 6.
The mechanism is in accordance with the literature[8].
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Özet
Çalışma koşullarını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerin birbirini etkileyip
etkilemediğine dair yapılan çalışmalar sınırlıdır. Ergonomik ve psikososyal faktörler işçi sağlığını ve iş
kalitesini etkiler. Bu faktörler birbirleriyle yakından ilişkilidir. Bu ilişkilerin etkinliğini araştırmak için
tekstil sektörü göz önüne alınarak bir analiz raporu yapılmıştır. Tekstil sektöründe çalışanlar ergonomik
ve psikososyal faktörlerden ağır şekilde etkilenmektedir. Bu faktörler; depresif belirtiler (K1), iş
güvensizliği (K2), stres (K3), bilişsel talepler (K4), duygusal talepler (K5), öngörülebilirlik (K6), iş
tatmini (K7), saldırgan davranış (K8), geneldir. sağlık (K9), işte etki (K10), çevre koşulları (K11),
çalışma alanı düzeni (K12), iş araçları (K13), duruş (K14) ve mobilya (K15). Tüm bu faktörlerin, kişinin
psikolojik durumu üzerinde çok önemli bir etkisi vardır. Bu faktörlerdeki değişiklikler, çalışanları
etkileyerek kazalara neden olabilmektedir. Bu çalışmada, bu faktörlerin etkileşimini değerlendirmek
için bulanık bilişsel harita yöntemi kullanılmıştır. Beş uzmandan kararlarını beyin fırtınası kullanarak
tanımlamak için bir anket doldurmaları istenmiştir. Bu yöntem karmaşık sistemlerde tercih edilir, çünkü
çoklu faktörler arasındaki nedenselliği gösteren grafiksel bir yöntemdir. Ergonomik ve psikososyal
faktörler birbirleriyle yakından ilişkilidir. FCM yöntemi sonucunda en önemli faktör K14 faktörüdür.
K14 ağırlığının% 25'ini azaltmak için faktör ağırlıklarının değişimini analiz etmek için bir duyarlılık
analizi yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ergonomik faktörler, psikososyal faktörler, bulanık bilişsel haritalama, bulanık
haritalama.

FULL PAPER TITLE IN TITLE CASE
Abstract
There are many factors that affect working conditions. There are limited papers on whether these factors
influence each other or not. Ergonomic and psychosocial factors affect worker health and work quality.
These factors are closely related to each other. In order to investigate the effectiveness of these relations,
an analysis paper was carried out by considering the textile sector. Worker in textile sector are heavily
influenced by ergonomic and psychosocial factors. These factors are depressive symptoms (K1), job
insecurity (K2), stress (K3), cognitive demands (K4), emotional demands (K5), predictability (K6), job
satisfaction (K7), offensive behavior (K8), general health (K9), influence at work (K10), environmental
conditions (K11), workspace layout (K12), work tools (K13), posture (K14) and furniture (K15). All
these factors have a very important effect on the psychological state of the person. Changes in these
factors can cause accidents by affecting employees. In the paper, fuzzy cognitive map method was used
to consider the interaction of these factors. Five experts were asked to fill a questionnaire in order to
define their judgments by using brain storming. This method preferred within complex systems because
it is a graphical method that indicates the causality between multiple factors. Ergonomic and
psychosocial factors are closely related to each other. In the result of FCM method, the most important
factor is defined K14 factor. A sensitivity analysis is realized to analyze the exchanging of the weights
of factors for decreasing %25 the weight of K14.
Keywords: Ergonomic factors, psychosocial factors, fuzzy cognitive map, fuzzy logic.
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1. GİRİŞ
Ergonomics is interdisciplinary science that is based on productivity, which explores the interaction and
harmony between people, tools and machines in the workplace and physical environment.
Ergonomically, there are two forms of use in the workplace. First; productivity in the workplace or
increase in the workforce performance in human and machine systems, the second is the prevention of
accidents and illnesses that will arise in this way by ensuring that people work in a comfortable
environment in their workplaces (Ozok, 1990). These factors affect the occurrence of disturbances either
suddenly or over time. Ergonomic risk factors are generally; lighting, thermal comfort, heavy lifting,
repetitive movements, lengthening, pulling, turning and so on. movements, long periods of intense or
standing work, improper work stops (Efe et al., 2016).
Stress, continuous work, shift changes, sleep disorders, attention deficit, harassment, mobbing and so
on situations are psychosocial risk factors. In addition, emotional balance, special abilities, levels of
perception, fatigue, intelligence levels, emotions such as happiness, sadness, nervousness, stress,
psychological health conditions, attention, memory disorders, are examined in this context. All these
factors have a very important effect on the psychological state of the person. Changes in these factors
can cause accidents by affecting employees.
Fuzzy cognitive mapping is used in many areas. A Bayesian network model has been used for
constructing a graphical model to improve health, safety, environment and ergonomic improvement in
power plants (Pourreza et al., 2018). A model was developed based on survey data to test if distress and
worry mediate the relationship between psychosocial factors (job control, cognitive demand, social
isolation and skill discretion), stress states and symptoms of upper body musculoskeletal disorders in
highly automated manufacturing companies (Wixted et al., 2018). The effect of different kinds of work
on the psychosocial assessment of workers under the same management and organizational environment
is investigated. The effect of different kinds of work on the psychosocial assessment of workers under
the same management and organizational environment is investigated (Coelho et al., 2018). There are
many studies on psychosocial and ergonomic factors in the literature in the working environment. This
paper examined relations between psychosocial and ergonomic factors through fuzzy cognitive map.
2. DETAILS EXPERIMENTAL
This paper suggests fuzzy cognitive map (FCM) method, for analyzing the interaction of psychosocial
and ergonomic factors in the textile firm.
Let be X = ( l , m, u ) a triangular fuzzy number. Eq.Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı. is employed
to defuzzy this triangular fuzzy number so that it can be transformed to a crisp number from a fuzzy
number (Deng and Chan, 2011):
1
P( X ) = ( l + 4  m + u )
6
(1)
FCM aims to describe relationships among concepts for modeling complex decision systems, coming
out from the combination of fuzzy logic and neural networks (Büyükavcu et al., 2016). Fig. 1. shows a
FCM network structure. Cn in Fig. 1. can be expressed as state, variable, case, activity, aim. Each Cn
can be changing value in the result of interaction of the other concepts (Yaman and Polat, 2007).
FCM consists of two parts. The first part is graph structure of FCM, which shows possible causal links
between nodes. The second part is the values of the connections of the graph structure (Pedrycz and
Homenda, 2014).
The basic goal of FCM is to predict the output of the problem by considering interaction of concepts.
Eq. Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.indicates the formulation of FCM approach.
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sik is the value of Ci concept in kth iteration. wji is the weight of connection to Ci from Cj. f is a threshold
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function so that f is a sigmoid transformation function handling the node values within [0, 1]. si
value of Ci concept in (k+1)th iteration.
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Fig. 1. FCM network structure

3. RESULTS
FCM method is used to analyze the interaction of psychosocial and ergonomic factors in the textile firm
in Table 1. FCM approach consists of three phases, which are network structure, parameter values and
analysis.
Table 1. Related factors
K1

Depressive symptoms

K2

Job insecurity

K3

Stress

K4

Cognitive demands

K5

Emotional demands

K6

Predictability

K7

Job satisfaction

K8

Offensive behavior

K9

General health

K10

Influence at work

K11

EC (environmental conditions)

K12

WSL (workspace layout)

K13

WT (work tools)

K14

POS (posture)

K15

FUR (furniture)
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Table 2 presents transformation between linguistic variables and fuzzy numbers for FCM approach.
Table 2. The linguistic variables and fuzzy numbers for FCM approach
Linguistic variables
Numerical values
Negative very strong (NVS)
(-0.75,-1,-1)
Negative strong (NS)
(-0.5,-0.75,-1)
Negative medium (NM)
(-0.25,-0.5,-0.75)
Negative weak (NW)
(0,-0.25,-0.5)
Zero (Z)
(-0.25,0,0.25)
Weak (W)
(0,0.25,0.5)
Medium (M)
(0.25,0.5,0.75)
Strong (S)
(0.5,0.75,1)
Very strong (VS)
(0.75,1,1)
Fig. 2. indicates a graph structure, which presents the interaction of psychosocial and ergonomic
factors in the textile firm.

Fig. 2. FCM network structure of related factors
4. CONCLUSION
In today, continuous improvement is inevitable for the sustainability of businesses. For this purpose,
the factors in the working environment should be examined very well. There are many factors that affect
working conditions. There are limited papers on whether these factors influence each other or not.
Ergonomic and psychosocial factors affect worker health and work quality. These factors are closely
related to each other. In order to investigate the effectiveness of these relations, an analysis paper was
carried out by considering the textile sector. Worker in textile sector are heavily influenced by
ergonomic and psychosocial factors. Five experts were asked to fill a questionnaire in order to define
their judgments by using brain storming.
In the paper, fuzzy cognitive map method was used. This method preferred within complex systems
because it is a graphical method that indicates the causality between multiple factors. Measuring and
encouraging results have been obtained from the organizations with the use of Fuzzy Cognitive Map for
these factors, which are very difficult to foresee.
Ergonomic and psychosocial factors are closely related to each other.In future papers, while experts
have created the map of the model, it is important to note that in order to eliminate unanimity, use seems
to be promising.
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Özet
Hata Türü ve Etkileri Analizi (HTEA), iş güvenliği risklerinin analizinde sıklıkla kullanılan analiz
tekniklerinden biridir. HTEA ile tespit edilen hatalar, RÖS değerinin hesaplanmasıyla sıralanır. RÖS
değeri olasılık (O), şiddet (S), saptanabilirlik (D) değerlerinin çarpımı ile hesaplanmaktadır. Fakat klasik
RÖS işlemi, risk faktörlerinin göreceli ağırlıklarının net olmamasında, hata türlerinin farklılığından ve
uzman görüşlerinin değerlendirmelerinden dolayı eleştirilmektedir. Bu çalışmada, bu eleştirilerde ortaya
konulan eksiklikleri giderebilmek, risk değerlendirme sürecinin etkinliğinin artırılması ve hata türlerini
önceliklerine göre doğru sıralanabilmesi için bulanık sayılardan yararlanılmıştır. Bu amaçla, çalışmada
HTEA’da Bulanık PROMETHEE yönteminden faydalanarak tekstil sektöründe bulunan bir işletmede
risk değerlendirmesi yapılmıştır. En önemli riskin gürültü faktörü olduğu bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Bulanık PROMETHEE, Risk değerlendirme, Tekstil sektörü, Hata türleri ve
etkileri analizi.

RISK ASSESSMENT WITH FUZZY PROMETHEE METHOD IN FAILURE MODE
AND EFFECTS ANALYSIS IN TEXTILE INDUSTRY
ABSTRACT
Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) is s one of the analysis techniques frequently used in the
analysis of occupational safety risks. Failures detected with HTEA are listed by calculating the RESS
value. The ROS value is found by multiplying the probability (O), intensity (S), detectability (D) values.
However, the traditional ROS value calculation is criticized for the uncertainty of relative weights of
risk factors, for the types variety of faiulre and modes for evaluations of experts. In this paper, fuzzy
numbers were used in order to eliminate the deficiencies revealed in these criticisms, to increase the
efficiency of the risk assessment process and to list the mode of failures in correct manner according to
their priorities. For this purpose, risk assessment was performed in a company in textile sector by using
Fuzzy PROMETHEE method in the analysis of failure mode and its effects. The most important risk
was found to be the noise factor.
Keywords: Fuzzy PROMETHEE, Risk evaluation, textile industry, Failure mode and effects
analysis.

1. GİRİŞ
Bir kuruluşun başarı ölçütü verimlilikle doğru orantılıdır. Kaynaklarını etkin olarak kullanan kuruluşlar
devamlılıklarını uzun dönemde de sağlamaya devam edeceklerdir. Verimliliği etkileyen önemli
hususlardan birisi de iş güvenliği uygulamalarıdır. İş güvenliği uygulamalarında ele alınması gerekli
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konuların başında risk değerlendirme çalışmaları gelmektedir. Risk değerlendirme yöntemlerinin
etkinliği firmaların da verimliliğini doğrudan etkileyecektir. Yaygın olarak kullanılan risk
değerlendirme yöntemlerinden birisi de Hata türleri ve etkileri analizi (HTEA) yöntemidir.
HTEA ilkin havacılık sektöründe uygulanmıştır. HTEA, potansiyel tehlikeleri gerçekleşmeden önce
önleyen faydalı bir tekniktir. Günümüzde, HTEA birçok sektörde kullanılmaktadır (Liu vd., 2012; Efe
vd., 2016). HTEA’nın güncelliğini önümüzdeki yıllarda da koruyacağı öngörülmektedir. Bir sistem,
tasarım, süreç veya hizmet genellikle birden fazla hata türü ve etkisine sahiptir. Klasik HTEA’da kesin
RÖS metodu kullanıldığı için gerçek hayat problemlerinde bazı ciddi eksiklikler görülmektedir. Bu
eksiklikleri gidermek için literatürde yapılmış olan bazı çalışmalar şunlardır; VIKOR (Liu vd., 2012),
hibrid yaklaşımlar (Tekez, 2018; Chang vd., 2013) vb. yöntemler önerilmiştir.
İlk olarak sayısal ve sözel bilgiler birlikte kullanılabilir. Daha sonra, hata türleriyle ilgili dilsel
değişkenler kullanılır. Son olarak, bulanık mantık yaklaşımının belirsiz veriyi kullanmaya izin verdiği
bilinmektedir. Bu durum bulanık yaklaşımla HTEA’daki birçok bilgi ifade edilebilir. Bu çalışmada; O,
S ve D risk faktörlerine ait ağırlıklarını belirlemek için Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) yönteminden
faydalanılmıştır. Hata türlerinin risk önceliklerini belirlerken de F-PROMETHEE yönteminden
faydalanılmıştır. Önerilen yöntem bir tekstil firması üzerinde incelenmiştir.
Çalışmanın devamında klasik HTEA ve eksiklikleri ile çalışmada kullanılan yöntemler 2. bölümde
anlatılmıştır. 3. bölümde yöntemler uygulanmıştır. 4. Bölümde tekstil firmasında yapılan uygulamadan
bahsedilmiştir. 5. bölümde ise tartışmaya verilmiştir.

2. MATERYAL VE METOD
Bu bölümde, RÖS hesaplamasının unsurları olan olasılık, şiddet ve saptanabilirlik anlatılmıştır.

2.1. Materyal
Uygulamanın yapıldığı sektör olarak tekstil sektöründe faaliyet gösteren entegre bir firmada ele
alınmıştır. Tekstil sektörü iş kazaları ve meslek hastaları sayısı bakımından ön sıralarda yer almaktadır.
Türkiye’nin ihraç fazlası sektörlerinden biridir. Aynı zamanda kadın çalışma oranı yüksektir. Çalışma
ortamında karşılaşılan risk faktörleri genel olarak şunlardır; ekipmanlardan kaynaklı, ergonomik
duruşlardan, gürültü, yangın, mobing vb. gibi faktörler öne çıkmaktadır.

2.2. Klasik HTEA
Klasik HTEA’da üç unsur vardır; Olasılık (O), şiddet (S) ve saptanabilirliktir (D). RÖS bu değerlerin
çarpımı ile belirlenir.
𝑅Ö𝑆 = 𝑂 × 𝑆 × 𝐷
(1)
RÖS değerini elde etmek için olasılık, şiddet, saptanabilirlik faktörleri (Ford Motor Company, 1988) 110 puanlı skala kullanılarak değerlendirilir. 1 değeri etkisiz, 10 değeri ise çok tehlikeli olduğunu ifade
etmektedir. Klasik HTEA’da her bir faktör aynı öneme ve ağırlığa sahiptir. RÖS değerinin en küçük
değeri 1 olup en yüksek değeri ise 1000’dir. RÖS değeri 100’ün üzerinde ise önlem alınır. Bir hata
türünün iyileştirilmesi veya ortadan kaldırılması diğer hata türlerinin gerçekleşme olasılığını, şiddetini,
saptanabilirlik değerini etkileyecektir.

2.3. HTEA’nın Eksiklikleri
HTEA hizmet, süreç, tasarım veya sistemdeki potansiyel hataları gerçekleşmeden önleyebilecek bir
tekniktir. Ancak, kesin RÖS’ler birçok nedenden dolayı eksik bulunmaktadır (Liu vd., 2012; Sharma et
al., 2005) Eksikliklerden bazıları şunlardır;
• O, S, D’nin aynı önem derecesine sahip değildir. Her bir faktörün, riskin ortaya çıkması durumunda
oluşturacağı etki aynı olmayacaktır. Örneğin iki farklı hata türü için; O, S, D sırasıyla 4, 2, 3 ve 1,
4, 6 ise RÖS değeri 24’tür. Bu bilgi yanıltıcı olabilir.
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• Geleneksel FMEA, O, S ve D risk faktörleri eşit derecede önemli olarak kabul edilir. Bununla
birlikte, her işletme için bu faktörler eşit öneme sahip olmayabilir.
• Üç faktörü kesin olarak değerlendirmek kolay değildir. HTEA formülünün hesaplanması
tartışmalıdır.

2.4. Bulanık AHP
Risk değerlendirmede kriter ağırlıklarının belirlenmesi için Chang’ın (1996) önerdiği Bulanık
Genişletilmiş AHP uygulanmıştır. Bulanık AHP’de kullanılacak dilsel değişkenler ve karşılıkları Tablo
1’de sunulmuştur.
Tablo 1. Bulanık AHP için dilsel değişkenler
Tanım
Mutlak Güçlü (VH)
Çok Güçlü (H
Kuvvetli Derecede Güçlü (M)
Biraz Güçlü (L)
Eşit (E)

Sayısal Oran
(7/2,4,9/2)
(5/2,3,7/2)
(3/2,2,5/2)
(2/3,1,3/2)
(1,1,1)

2.5. Bulanık (Fuzzy) PROMETHEE
F-PROMETHEE uygulamalarında doğrusal tercih fonksiyonu (5. Tip) seçilmiştir.
Bu çalışmada kullanılacak olan bulanık değerler Tablo 2.’de verilmiştir.
Tablo 2. Bulanık üçgen sayı olarak karşılıkları
Sözel İfadeler
Üçgen Bulanık Sayı Karşılığı
Çok Yüksek (VH)
(0,8; 1; 1)
Yüksek (H)
(0,65; 0,8; 1)
Orta (M)
(0,3; 0,5; 0,65)
Düşük (L)
(0; 0,15; 0,3)
Çok Düşük (VL)
(0; 0; 0,15)

3. UYGULAMA
Klasik HTEA risk faktörlerinin ağırlıklarını önemsememektedir. Ayrıca O, S ve D risk faktörlerinin net
olarak belirlenemediği düşünülmektedir. Bu uygulamada, bu eksikliğinin giderilmesi amacıyla Fuzzy
Promethee yöntemi kullanılacaktır.
Hata türlerinin risk önceliklerinin hesaplanmasında aşağıdaki adımlar izlenmiştir;
1. Uzman takımı oluşturulmuştur. Uzman görüşlerinden ve literatürden faydalanarak alternatif
hata türleri belirlenmiştir.
2. Dilsel değişken aralıklar belirlenmiştir.
3. Dilsel değişkenlerden faydalanılarak risk faktörlerine ait ağırlıkların belirlenmiştir.
4. Bulanık Promethee yöntemiyle hata türlerinin risk öncelikleri belirlenmiştir.
5. Sonuçların analizi.
Dilsel değişkenlerin kullanılmasıyla oluşturulan 5 yıldan fazla tekstil sektöründe tecrübeye sahip olan 6
uzman görüşlerine dayanarak (2 akademisyen ve 4 iş güvenliği uzmanları) risk faktörlerinin ağırlıkları
Tablo 3.’te gösterilmiştir. Hata türlerinin risk faktörü değerlendirmesi ise Tablo 4.’te görülmektedir.
Tekstil sektörüne ait riskler sırasıyla şu şekildedir; iş ekipmanlarından kaynaklanan riskler (HT1), gürültü
(HT2), ergonomik olmayan duruş (HT3), yangın (HT4), zorbalık ve mağduriyettir (HT5).
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Tablo 3. Uzman görüşlerine ait risk faktörlerinin ağırlıkları
Takım Üyeleri
Risk Faktörü

U1
U2
U3
U4
U5
U6
O S D O S D O S D O S D O S D O S D
O E M M E M L E M L E L L E M L E M M
S
E L
E L
E H
E M
E M
E M
D
E
E
E
E
E
E

Tablo 4. HTEA takım üyelerine ait risk faktörü değerlendirmesi
HT1
HT2
HT3
HT4
HT5

U1
O
M
H
M
L
H

S
M
H
M
M
H

D
H
L
M
L
M

U2
O
M
H
M
M
L

S
M
H
M
L
L

D
H
M
M
M
M

U3
O
M
H
M
M
L

S
VH
H
M
L
VL

U4
O
M
H
H
M
L

D
VH
L
M
M
L

S
VH
H
M
L
VL

D
VH
M
H
M
L

U5
O
M
H
M
M
L

S
M
H
M
L
VL

D
VH
L
M
M
L

U6
O
M
H
H
M
L

S
H
H
VH
L
L

D
L
M
H
M
M

4. SONUÇ
Bu bölümde uzmanların görüşleri ve deneyimleri doğrultusunda oluşturulan girdi verilerine ait dilsel
karşılıkların neden olduğu bilinmezlikten oluşabilecek hatalı değerlendirme olasılığını gidermek için,
bulanık PROMETHEE (F- PROMETHEE) ile hata türlerinin risk öncelikleri belirlenmiştir.
Literatürde çalışmalara bakıldığında (Goumas ve Lygerou, 2000) uygulamada yararlanılacak olan
doğrusal tercih fonksiyonu için farksızlık eşiğinin q tüm kriterler için 0, tercih eşiği p ise 0.60 alınmıştır.
Gerekli hesaplamalar yapıldıktan sonra tam sıralama değerleri (Φnet) Tablo 5.’te gösterilmiştir. FPROMETHEE ile elde edilen hata türlerine ait sıralama ise Şekil 1.’de gösterilmiştir.
FUZZY PROMETHEE metodu yardımıyla hesaplamalar yapıldığında, en yüksek risk faktörü olan hata
türü “Gürültü” ve en düşük risk faktörü olan hata türü “yangın” olarak görülmektedir. Gürültü yıllardan
beri tekstil sektöründe önde gelen risk faktörlerinden birisidir. Günde 8 saatten fazla 85 db üzerinde
gürültüye maruz kalınan çalışma ortamlarında çalışanlarda işitme kaybı oluşacaktır. Yangın faktörü
diğer riskler arasında son sırada görülüyor olsa da tekstil sektöründe karşılaşılan risk faktörleri arasında
etkinliğini sürdürmektedir.
Tablo 5. F-PROMETHEE metodu için hesaplama
Φ-

Φ+

Φnet

HT1

0,4603

0,3181

0,1422

HT 2

0,9155

0,1736

0,7419

HT 3

0,5211

0,2657

0,2554

HT 4

0,1545

0,8408

-0,6862

HT 5

0,2481

0,7014

-0,4533

HT2 HT3 HT1 HT5 HT4
Şekil 1. Fuzzy Promethee ile elde edilen tam sıralama

5. TARTIŞMA
Ülkemizde ve dünyada iş sağlığı ve güvenliği konusu güncelliğini korumaktadır. Risk değerlendirme
süreçleri de iş güvenliğinin önemli unsurlarından biridir. Süreçlerin iyileştirilmesi, risk taşıyan
unsurların önceliklendirilmesinde HTEA önemli bir tekniktir. Klasik HTEA risk değerlendirmesi için
pratik ve faydalıdır. Bu çalışmada tekstil sektöründe risk değerlendirmesi için HTEA ve bulanık
promethee birlikte kullanılmıştır. Klasik HTEA’da olasılık, şiddet ve saptanabilirlik kriterleri
incelenmiş ve aynı önem derecesine sahip olmadığından dolayı AHP yöntemiyle önem dereceleri
belirlenmiştir. Daha sonra gerçek hayat problemi üzerinde risklerin sıralanması için Fuzzy
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PROMETHEE yöntemi kullanılmış ve sonuçlar analiz edilmiştir. En yüksek ve en düşük RÖS sayıları
hesapladığında; “gürültü” ve “yangın” olarak görülmektedir. Gürültüden sonra sırasıyla şu riskler öne
çıkmaktadır; ergonomik duruş, ekipmanlardan kaynaklı riskler, zorbalık ve mağduriyet, yangın.
Bilindiği üzere sayılan bu risk faktörleri tekstil firmasında uzun yıllardır ön sıralarda yer alan risk
faktörleridir. Bu risklerin ortadan kaldırılması için özellikle kişisel koruyucu donanımlarının
kullanılması, fiziksel egzersizlerin ve yeterli dinlenme aralıklarının verilmesi önem arz etmektedir.
Ayrıca işletme içerisinde bu risk faktörlerinin minimum düzeye indirilmesi amacıyla ergonomik
iyileştirme çalışmaları yapacak Endüstri Mühendisi personelinin istihdam edilmesinin faydalı olacağı
önerilmiştir. HTEA yönteminin etkin kullanılmasıyla iş sağlığı ve güvenliği maliyetlerinde azalma
olacaktır. Çalışanların ihtiyaç duyacağı eğitimlerin de belirli aralıklarla tekrarlanması da verimliliği
olumlu yönde etkileyecektir. Özellikle fiziksel risk etmenleri, ergonomi, yangın vb. konularda eğitimin
sağlanması faydalı olacaktır. HTEA uygulaması yapılırken uzman görüşleri çok önemlidir. Bu nedenle
yapılacak çalışmalardan karar vericilerin sayısı artırılabilir. Gelecek çalışmalarda ise farklı çok ölçütlü
karar verme teknikleri bulanık mantık yaklaşımıyla birlikte farklı sektörlerde uygulanabilir.
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Özet
Ticari binalarda elektrik tüketiminin izlenmesi ve analiz edilmesi, son yıllarda artan verimlilik hesapları
ve talepleri doğrultusunda oldukça önem kazanmış durumdadır. Özellikle bu tür günlük tüketim
değerleri yüksek olan ve çeşitli standartlara uyulması gereken binaların günlük yaşam döngüleri
incelenmekte ve bu yaşam döngüsü verilerine göre elektrik tüketim verileri takip edilmektedir. Bu
makalede elektrik tüketim verisinin tahmininde kullanılan istatistiksel tahmin metotlarının ve yapay
sinir ağı modelinin tahmin performansları, bir yapı marketinden elde edilen elektrik tüketim verileri
üzerinden incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Elde edilen ampirik sonuçlar , yapay sinir ağı modellerinin
ve diğer istatistiksel yöntemlerin performans farkını ortaya koymaktadır. Yapay Sinir Ağları, özellikle
doğrusal olmayan zaman serisi verileri söz konusu olduğunda ve birçok gelecekteki değerleri tahmin
etmek için durağanlık verisi tahmininde doğrusal model gösteren geleneksel yaklaşımlara iyi bir
alternatif olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Elektrik tüketimi, ARIMA modeller, Zaman serisi tahmini, Geri-yayılım,
Düzensizlik, Yapay Sinir Ağları.

Comparision of ARIMA and Artificial Neural Network Models for Forecasting of the
Electricity Demand in Commercial Buildings
Abstract
The monitoring and analysis of electricity consumption in commercial buildings has become very
important in recent years. The daily life cycle of the building is examined and the electricity consumption
data is monitored based on this life cycle data. This paper examines the forecasting performance of
traditional statistical methods and artificial neural network model with electricity demand data obtained
from a building market. The empirical results obtained reveal the performance difference of neural
network models and other statistical methods. Artificial Neural Networks (ANN) can be a good
alternative to the traditional approaches that shows linear pattern in stationarity data forecasting,
particularly in the case of nonlinear data and for forecasting many future values..
Keywords: Electricity consumption, ARIMA models, Time series forecasting, Backpropagation,
Nonlinearity, Artificial Neural Network.

1. GİRİŞ
Elektrik tüketim verisi durağan olmayan zaman serisi verileri yapısındadır. Bu zaman serisi verisi, ticari
binalarda ısıtma,soğutma ve havalandırma koşullarını ayarlayan HVAC sistemleri ve aydınlatma
sistemlerinde ne kadar enerji harcandığını gösteren veridir. Bu tüketim davranışı özellikle insan
yoğunluğu, iç ve dış sıcaklık gibi faktörlerden etkilenir. Kontrol mühendisliğinde, bu tür bir tüketim veri
seti ve analiz yöntemleri, genellikle doğrusal veya doğrusal olmayan bir sistemin analiz veya tahmin
süreci olarak kabul edilir. Bu makale, ne tür bir sistemin bu çıktı verilerine sahip olduğunu ve bu sistem
için ne kadar verimli bir tahmin yönteminin kullanıldığını göstermektedir. Tahmin teknikleri genellikle
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istatistiksel ve yumuşak hesaplama teknikleriyle iki kategori olarak incelenir. İyi bilinen klasik
istatistiksel yöntemler üstel düzeltme ve hareketli ortalama yöntemleridir.
Klasik zaman serisi tahmin yöntemleri, doğrusal ilişkilere odaklanabilir, bununla birlikte, karmaşıktır
ve verilerin uygun şekilde hazırlandığını ve yöntemin iyi yapılandırıldığını varsayarsak, çok çeşitli
sorunların çözümünde iyi performans göstermektedirler. Bir hareketli ortalama istatistiksel tekniği
olarak en çok kullanılan yöntemlerden biri de Otoregresif Entegre Hareketli Ortalama (ARIMA)
metodudur. Esasında genel fikir, gelecekteki davranış ve olaylarla ilgili tahminler oluşturmak için
geçmişteki verinin etkin bir şekilde kullanılabileceği gerçeğine dayanmaktadır ve ARIMA metodu
serinin geçmiş değerlerine ve önceki hata durumlarına dayanmaktadır. Genel olarak, ARIMA
modellerinin parametreleri, en küçük kareler yöntemi veya maksimum olabilirlik tahmini yöntemiyle
tahmin edilir ve bu uygun model değerleri genellikle analiz edilen verilerin yapısına göre değişir. Yapay
Sinir Ağları (YSA), böyle doğrusal olmayan zaman serilerinde tahmin için kullanılabilecek alternatif
bir yöntemdir ve doğrusal olmama ve durağan olmama sorunlarının üstesinden gelebilir. YSA kullanımı,
örnek verilere dayalı tahmin için karmaşık doğrusal olmayan sistemler oluşturma kabiliyetleri nedeniyle
hızla artmaktadır. YSA uygulamaları son yıllarda muazzam depolama kapasiteleri ve öğrenme ve
tahmin yetenekleri nedeniyle büyük ilgi görmüştür. Bu çalışmada ikinci bölümde metodolojiden
bahsedilmiş ve öncelikle kullanılan veri setinin yapısı incelenmiştir. Daha sonra yine aynı bölümün alt
başlıklarında ARIMA modelinden, YSA modellerinden ve veri seti üzerindeki uygulamaların test
sonuçlarından bahsedilmiştir. Ardından sonuçlar incelenmiş ve tamamlanmıştır.
2. METODOLOJİ
Bu kısımda öncelikle veri setinin yapısı incelenmiştir. Veri setinin durağan olup olmadığı anlaşıldıktan
sonra uygulanacak modeller için hazırlanmıştır. Metodoloji olarak sırasıyla ARIMA modeli ve YSA
modeli uygulanmıştır. Yazılım aracı olarak Python yazılım dili ve çeşitli analitik kütüphaneler
kullanılmıştır.
2.1. Giriş Verisi
Zaman serisi verileri, kullanım amacına göre günlük, haftalık, aylık, yıllık formatta seçilebilir. Bu
çalışmada kullanılan veri kümesi, Nisan 2018 – Nisan 2019 tarihleri arasında gözlemlenen günlük
elektrik tüketim ortalaması olarak hesaplanan zaman serisi biçimindedir.

Şekil 1. 2018 Nisan – 2019 Nisan yıllık tüketim verisi (günlük veri-kWh cinsinden) - İstanbul
Şekil 1'de görüldüğü gibi, elektrik tüketim verisi, yıl içinde artıp azalmaktadır. Bu verinin yıllık değişim
grafiğinde verinin değişken bir trend’e sahip olduğu, mevsimselliğin olmadığı ve zaman serisinin
varyansının, zamana bağlı bir fonksiyon olduğu görülmektedir. Bu nedenle veri setinin “durağan
olmayan” türde olduğu anlaşılmıştır. Bunun ispatı için birim kök testi olarak Augmented Dickey-Fuller
(ADF) yöntemi kullanılmıştır. Denklem 1’de matematiksel olarak ifade edilmiştir ve 𝜖𝑡 , beyaz gürültü
hatasını temsil etmektedir.
∆𝑦𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2 + (𝜌 − 1)𝑦𝑡−1 + ∑𝑚
𝑖=1 𝛼1 ∆𝑦𝑡−𝑖 + 𝜖𝑡
Python yazılım diliyle yapılan uygulama sonucu test sonuçları Tablo1.deki gibidir.
Tablo 1. Dickey-Fuller Testi Sonuçları
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(1)

Test istatistiği
p-değeri
Kullanılan gecikmeler
Kullanılan gözlem sayısı
Kritik değer (1%)
Kritik değer (5%)
Kritik değer (10%)

-1.940024
0.313473
7.000000
284.000000
-3.453587
-2.871771
-2.572222

Tablo 1’de Görüldüğü üzere “Test istatistiği > Kritik değer “ olmasıyla verinin durağan olmayan veri
olduğu kanıtlanmıştır.
2.2. ARIMA Modeli Yaklaşımı
Durağan olan veri setlerinin kestirimi için sıklıkla ARMA (p,q) modeli kullanılırken, durağan olmayan
veri setleri için ise ARIMA (p,d,q) modeli kullanılmaktadır. Burada d parametresi fark alma işlemini
temsil etmektedir. p parametresi, Otoregresif (AR) işlemi derecesi, q ise Hareketli Ortalama (MA)
derecesini temsil eder. AR ve MA için matematiksel ifadeler, Denklem 2 ve Denklem 3’de verilmiştir.
𝑌𝑇 = 𝛼 + 𝛽1 𝑌𝑡−1 + 𝛽2 𝑌𝑡−2 + ⋯ + 𝛽𝑝 𝑌𝑡−𝑝 + 𝜖1

(2)

Otoregresif model, mevcut değer ile önceki değerin ve beyaz gürültü değerinin doğrusal bir
fonksiyonudur. Mevcut değere, önceki değerler tarafından regresyon yapılır ve bu işlemin derecesi p ile
belirlenir. 𝛽𝑝 𝑌𝑡−𝑝 ifadesi ile p dönem öncesine gidileceği belirtilir.
𝑌𝑇 = 𝛼 + 𝜖1 + ∅1 𝜖𝑡−1 + ∅2 𝜖𝑡−2 + ⋯ + ∅𝑞 𝜖𝑡−𝑞

(3)

İlk denklem AR, ikinci denklem ise MA işlemini ifade etmektedir. ARIMA, zaman serisinin durağan
olması için en az bir kere fark alma işlemi uygulanmış modelidir. Bu işlem gerçekleştirilirken önceki
değer, mevcut değerden çıkarılarak işlem sürdürülür. AR ve MA ifadelerini birleştirdiğimizde Denklem
4’deki ifade ARIMA’yı ifade eder.
𝑌𝑇 = 𝛼 + 𝛽1 𝑌𝑡−1 + 𝛽2 𝑌𝑡−2 + ⋯ + 𝛽𝑝 𝑌𝑡−𝑝 𝜖𝑡 + ∅1 𝜖𝑡−1 + ∅2 𝜖𝑡−2 + ⋯ + ∅𝑞 𝜖𝑡−𝑞

(4)

Bu çalışmadaki veri setinin durağan olmayan bir biçime sahip olmasından ötürü, ARIMA yöntemini
uygularken önce veri setinin durağan modeli elde edilmiştir. Bunun için “ilk fark” yöntemi kullanılmıştır
ve sonuçları Şekilde 2’de görülmektedir. Bu işlem durağan olmayan verilerin dönüşümü için
kullanılmaktadır. Bu dönüşüm, bu çalışmada veri setinin trend bileşenine uygulanmıştır. Mümkün
olduğunca veri setinin tahmin algoritmasına uygulamak için hazırlanması gereklidir. Çünkü toplanan
veri setinde anlık yükselmelerin ve verinin değişiminin düzensizliği, tahmin sürecini zora sokmaktadır.
Veri setinin tahmin modellerine hazırlanması amaçlanmıştır.

Şekil 2. Veri setinin, durağan modele dönüştürülmüş hali
ARIMA metodu uygulanırken p,d,q parametrelerini belirlemek ampirik deney süreci gerektirmiştir. En
verimli modeli elde edebilmek ve uygun değerleri bulmak için çeşitli kombinasyonlar uygulanmıştır
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ve sonuçlar gözlenmiştir. Fark alma parametresi d=1 ve d=2 olarak alındığında ARIMA(p,1,q) ve
ARIMA(p,2,q) modelleri için Tablo 2.’deki gibidir.

Uygulanan Model
ARIMA(1,1,1)
ARIMA(2,1,1)
ARIMA(3,1,1)
ARIMA(1,2,1)
ARIMA(2,2,1)
ARIMA(3,2,1)

Tablo 2. ARIMA Modeli Sonuçları
Eğitim Skoru
0,07628
0,07420
0,06891
0,05826
0,05446
0,05203

Test Skoru
0,2840
0,2781
0,2714
0,1822
0,1653
0,1569

2.3. Yapay Sinir Ağı Modeli Yaklaşım
ANN yöntemi, hedef değer ile çıktı değeri arasındaki farkı ölçmek için hata veya maliyet işlevini
kullanır. Ağın ağırlıkları, hata veya amaç işlevinin olabildiğince küçük olacağı şekilde sık sık ayarlanır.
Hedef değeri hesaplayan fonksiyon Denklem 5.’de verilmiştir.

𝐸𝑡 = 𝑇𝑡 − 𝑌𝑡

(5)

Denklem 5’de 𝑇𝑡 ifadesi, t’ninci yinelemenin gerçek veya hedeflenen çıktı değeri, 𝑌𝑡 ifadesi ise t’ninci
yinelemenin hesaplanan çıktı değeridir. En çok kullanılan maliyet fonksiyonu olan Ortalama Kare
Hatası(OKH), Denklem 6’da belirtilmiştir.
1

2
𝐽 = 𝑂𝐾𝐻 = 𝑁 ∑𝑁
𝑡=1(𝑇𝑡 − 𝑌𝑡)

(6)

Burada yapay sinir ağı modeli uygulamasında da bu maliyet fonksiyonu kullanılmıştır.
Bu çalışmada, geri yayılım algoritması ile eğitilmiş üç katmanlı (bir gizli katman) çok katmanlı
algılayıcı modeli kullanılmıştır. Doğrusal olmayan veriler için kullanılan ANN model Denklem 7’deki
gibi gösterilir:
𝑞
𝑝
𝑦𝑡 = 𝑤0 + ∑𝑗=1 𝑤𝑗 × 𝑔(𝑤0𝑗 + ∑𝑖=1 𝑤𝑖𝑗 × 𝑦𝑡−1 ) + 𝜀𝑡

(7)

Denklem 7’de kullanılan 𝑤𝑖𝑗 (i = 0,1,2,…,p , j=1,2,…,q) ve 𝑤𝑗 ( j = 0,1,2,..,q), bağlantı ağırlıklarıdır. p,
giriş düğümlerinin sayısı ve q ise gizli düğümlerin sayısıdır.
2.3.1 Yinelemeli Yapay Sinir Ağı Modeli ve LSTM
Yinelemeli Sinir Ağları’nın amacı sıralı girişi doğru şekilde sınıflandırmaktır. Bunu yapmak için
hatanın geri yayılımı ve gradyen inişi kullanmaktadır. Gradyenleri hesaplamak için kullanılan hızlı bir
algoritma olarak genelde “geri yayılım algoritması” tercih edilir. Hesaplanan çıktı ile beklenen çıktı
değeri arasındaki fark, ağ hatası olarak bilinir. Geri yayılım metodu ağ hatasını alır ve hatayı ağa geri
iletir. Bu hatalar her bir nöronda ağırlıkları güncellemek için kullanılır. Bu işlem, ağ hatası minimum
olana kadar tekrarlanır.
Geri yayılım metodunda maliyet fonksiyonu E olmak üzere maliyetin, ağırlıklara bağlı şekilde değişim
oranı Denklem 8’de ifade edildiği gibidir.
∇𝐸(𝜃) =

𝜕𝐸
𝜕𝜃𝑡

(8)

Burada 𝜃𝑡 ifadesi, t’ninci iterasyonda ağın tüm ağırlıklarının vektörüdür. Geri yayılım metodu
uygulandığında bilgi, öğrenme süreci boyunca biriktirilir (toplanır). Ağ ağırlıkları,
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𝜃𝑡+1 = 𝜃𝑡 + ∆(𝜃)𝑡

(9)

Denklem 9’daki eşitlik ile hesaplanır. Burada 𝜃𝑡 ifadesi, t’ninci iterasyonda ağın ağırlıklarını; 𝜃𝑡+1 ise
t+1’inci iterasyondaki ağırlıkları temsil eder. ∆(𝜃)𝑡 ise öğrenme sürecidir. Yapay sinir ağı öğrenmesi,
her bir periyotta yapılan hatayı azaltmak için ∆(𝜃)𝑡 ‘nin güncellenmesini gerektirir. ∆(𝜃)𝑡 fonksiyonu
şu şekilde yazılabilir:
∆(𝜃)𝑡 = −𝑎∇𝐸(𝜃)

(10)

Denklem 10’da 𝑎 çarpanı, pozitif sabit değer olan öğrenme oranıdır. Geri yayılım metodu; temelde
öğrenme oranı a ve hedeflenen çıktı ile hesaplanan çıktı arası fark olan E ‘ye dayanır. Bu geri yayılım
metodunun, ileri beslemeli sinir ağlarına uygulanmasıyla aslında Yinelemeli Yapay Sinir Ağı kurulmuş
olur.
𝑆1 = 𝑊. 𝑥1 + 𝑈. 𝑆0

(11)

𝑆2 = 𝑊. 𝑥2 + 𝑈. 𝑆1

(12)

𝑆3 = 𝑊. 𝑥3 + 𝑈. 𝑆2

(13)

1
2

𝐸1 = (𝑆3 − 𝑌)2

(14)

𝜕𝐸
𝜕𝑆3

= 𝑆3 − 𝑌

(15)

𝜕𝐸
𝜕𝑆2

= (𝑆3 − 𝑌) . 𝑈 =

𝜕𝐸
𝜕𝑆1

= (𝑆3 − 𝑌). 𝑈. 𝑈 =

𝜕𝐸
𝜕𝑆3

.

𝜕𝑆3
𝜕𝑆2

𝜕𝐸
𝜕𝑆3

(16)

𝜕𝑆

𝜕𝑆

. 𝜕𝑆3 . 𝜕𝑆1
2

(17)

1

Yinelemeli Sinir Ağları’nda, yukarıdaki denklemlerde ifade edildiği gibi zincir kuralı ve çok değişkenli
türevleri kullanarak, ağırlığı (U) uygun şekilde güncellemek için katmanda türev alabiliriz. Bu olay Geri
Yayılım Metodu ile sağlanır ve son katmandan ilk katmana doğru gerçekleştirilir. Yinelemeli Sinir
Ağları’nın avantajı, modellenen zaman serisindeki verilerin, önceki değerlere bağlı olmasıdır. Ancak
bunu yaparken, son katmandan ilk katmana giderken gradyen azalır ve neredeyse 0’a gider. Bu da
ağırlıkların güncellenmesi ve ağın verimliliği açısından dezavantajdır. Bu problemin de aşılması için
gelişmiş bir Yinelemeli Sinir Ağı türü olan LSTM metodu kullanılmıştır. LSTM’ler, uzun vadeli
bağımlılıkları öğrenebilen özel bir Yinelemeli Sinir Ağı türüdür. Aynı zamanda gradyenin kaybolması
problemini ortadan kaldıran yapıdadırlar.

Şekil 3. LSTM ve ilk katmanlar hatırlama modeli
LSTM’ler giriş, unutma, çıkış kapılarından oluşur. Bu çalışmada LSTM kapılarında aktivasyon
fonksiyonu olarak sigmoid fonksiyonu kullanılmıştır. Böylece kapılar cevaplarını 0 ve 1 aralığında
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pozitif değer olarak vermişlerdir. 0 değeri kapıların bloklaması, 1 ise kapıların geçiş vermesi
anlamındadır.
𝑖𝑡 = 𝜎(𝑤𝑖 [ℎ𝑡−1 , 𝑥𝑡 ] + 𝑏𝑖 )

(18)

𝑓𝑡 = 𝜎(𝑤𝑓 [ℎ𝑡−1 , 𝑥𝑡 ] + 𝑏𝑓 )

(19)

𝑜𝑡 = 𝜎(𝑤𝑜 [ℎ𝑡−1 , 𝑥𝑡 ] + 𝑏𝑜 )

(20)

Denklem 18’de giriş kapısı ifade edilmiştir. Hücre durumunda hangi yeni bilgileri depolayacağı bilgisini
verir. Denklem 19, bilginin hücre durumundan atılmasını söyleyen unutma kapısını ifade eder. Denklem
20 ise t anında LSTM bloğunun çıkışına aktivasyon sağlayan çıkış kapısının denklemidir. Bu çalışmada
bu kapılar kullanılarak, gelecek zaman periyodunda tahmin yaparken giriş değeri olarak sırasıyla t-1, t2 ve t-3 anındaki değerler alınmıştır. Bu adım sayıları farklı LSTM blok sayılarında uygulanmıştır.
Sonuçlar Tablo 3’de görüldüğü gibidir.
Tablo 3. LSTM modeli uygulama RMSE sonuçları
Uygulanan Model

Eğitim Skoru

Test Skoru

LSTM=4, giriş adet=1

0,05826

0,08911

LSTM=4, giriş adet=2

0,05398

0,08283

LSTM=4, giriş adet=3

0,05491

0,08498

LSTM=7, giriş adet=1

0,05514

0,08503

LSTM=7, giriş adet=2

0,05475

0,08483

LSTM=7, giriş adet=3

0,05466

0,8383

LSTM=9, giriş adet=1

0,05444

0,08359

LSTM=9, giriş adet=2

0,06227

0,08411

LSTM=9, giriş adet=3

0,5722

0,8587

3. SONUÇ
Yinelemeli Sinir Ağları sıralı verileri modellemek için güçlü bir araçtır. Bu makalede açıklanan model,
satış tahmininden enerji tüketimi tahminine kadar birçok soruna uygulanabilir. Bu uygulamada enerji
tüketim tahmini için kullanılmıştır. Enerji tüketim verisi günlük bazda incelendiğinde düzensiz sıçramalar
görülmektedir. Bu da tahmin süreçlerini zora sokmaktadır ve önceki değerler ile mevcut değerler arası
ilişkilere bağlı yapılan tahminler yetersiz kalmaktadır. Bu çalışmada incelenen ARIMA yöntemi ile çeşitli
parametrelerde (p,d,q) uygulamalar yapılmış ve sonuçların yapay sinir ağları ile karşılaştırıldığında daha
zayıf kaldığı görülmüştür. Elektrik enerjisi tüketim verisi, iç veya dış ortam sıcaklığı, ortam içi yoğunluk,
havalandırma sistemleri gibi tüketimi etkileyen faktörlere bağlı olarak kestirilmesi zor davranış
sergilemektedir. Mevsimsel olarak incelendiğinde yalnızca trend olarak yıllar arasında benzerlik görülse
de günlük, haftalık, aylık tahminler zorlaşmaktadır. Bu çalışmada yalnızca bir yıllık veri seti üzerinden
gerçekleştirilen işlemde en fazla üç aylık tahminler yapılmıştır.
Üç katmanlı yapay sinir ağı modeli, bu uygulamada ARIMA-(1,1,2) , (2,1,1) , (3,2,1) modellerine göre
daha etkili sonuçlar vermiştir. Ayrıca düzensiz verilerde etkili olan LSTM yöntemi, diğer Yinelemeli
Sinir Ağı modellerine göre daha maliyetli olsa da daha doğru tahminler vermektedir. Hafıza ayrıcalığı
very setini daha doğru modele oturtmak için elverişlidir.
İlerideki çalışmalarda daha verimli tahminler yapmak için sistemin çıktısı olan tüketim verisini etkileyen
faktörler dikkate alınabilir ve bu faktörlerin tüketim verisi ile arasındaki ilişki de hesaba katılabilir. Bu
şekilde daha maliyetli ancak daha doğru tahminler yapılabilir.
598

4. TARTIŞMA
Tahmin algoritmaları ile ilgili çeşitli istatistiksel yöntemler ve yapay sinir ağı modelleri bulunmakla
birlikte bu modellerin çeşitli uygulamaları mevcuttur. Birçok uygulamada görülmüştür ki modellere ait
matematiksel ifadelerden faydalanılsa da en uygun modeli bulmak için ampirik sonuçlar elde etmek
zorunludur. Bu tür çalışmalarda en kritik adımın veri setinin yapısını doğru şekilde belirlemek olduğu
unutulmamalıdır. Bu şekilde zaman ve uygulama maliyetini minimum seviyede tutmak mümkündür.
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Abstract
Luxury and safety have become two indispensable components in the automotive industry. Luxury is
related to the passengers of the vehicle themselves. But safety is related not just to the passengers, but
also to the vehicle itself and the objects surrounding the vehicle including human beings, other vehicles
and any other roadside objects. This definition is generally called road traffic safety. There are many
vehicle and road traffic safety technologies. In this study, a deep learning based real-time object
detection algorithm is used to create an Advanced Driver-Assistance System (ADAS) that is
implemented in a virtual instrument cluster. The data coming from the CAN-BUS of a vehicle is read
via ODB-II port and displayed in the cluster as well. A virtual cluster graphical interface is designed
using OpenGL to show the received data in real-time. A live stream captured by a camera installed on
the car is fed to the object detection algorithm for real-time object detection and classification. Next, all
are shown in the virtual cluster as a one integrated system. The system is able to process by up to 20 fps
and accuracy up to 67%.
Keywords: Virtual Instrument Cluster, ADAS, Object Detection, Object Classification, Real-Time.
1. INTRODUCTION
The US Department of Transportations’ National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA)
declared in March 2014 that all vehicles less than 4500 kg (10000 pounds) will be required to contain a
back camera starting from May 2018. The congress required the rule as a part of the 2007 Cameron
Gulbransen Kids Transportations Safety Act that occurred after a two years old child was killed by his
father who did not recognize him while being on the back of his SUV car and derived the car back over
him and killed him accidentally in the family’s garage.
Also reports published by the WHO (World Health Organization) says that about 1 million people or
more are being killed and about 50 million are being injured by road accidents per year. For that smart
Vehicle Safety Technologies (VST) and Advanced Driver-Assistance Systems (ADAS) have become a
vital competent in all new vehicles. Not just for luxury and welfare but primarily for the safety and
security of drivers, passengers, passers-by and all other roadside objects. In this study an Advanced
Driver-Assistance System is implemented in a virtual instrument cluster.
After the spread of the culture of acquisition of personal cars, the rate of car manufacturing increased
by a huge way. Increasing with it not only comfort but also road risks and accidents. So, VST in the
automotive industry are those safety technologies and systems developed specially to safeguard
passengers and passers-by lives beside insuring the general automobiles and road safety. Car-to-car and
vehicle-to-vehicle communication devices, GPS tracking features and Electronic stability control (ESC)
systems are examples of vehicle safety technologies.
Most of road accidents are believed to be caused by human errors. So, Advanced driver-assistance
systems are that type of vehicle safety technologies developed to aid vehicle’s driver while he is driving
aiming to automate and enhance vehicle systems to decrease human errors and increase by that car and
road safety.
A lot of ADAS systems are developed nowadays enforced by governments on manufacturers. The
General Motors vibrating seat warning system is an example of an ADAS system. The Cadillac’s
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vibrating seat starting from the Cadillac ATS 2013 warns the car driver if it began to drift out of the road
lanes. So, if the driver starts to drift right or left from the road lanes the seat vibrates on the same side
the vehicle is drifting towards, warning the driver of a danger, and may adjust the steering wheel by its
self like in the 2019 Toyota Corolla. Also, the Cadillac’s vibrating seat vibrates on both sides of the seat
if the vehicle detects a danger in front of the car.
2. PROPOSED SYSTEM
In this section tools used in work will be discussed. In this study an Advanced Driver-Assistance System
is implemented on the NVIDIA Jetson TX2 development kit using the YOLO V3 object detection
algorithm integrated in a Virtual Instrument Cluster. A block diagram of the system is depicted in Figure
1. As seen from this figure a forward-looking camera capture the scene and transfer raw image frames
to processing unit where a GPU included Jetson TX-2 processing unit is employed. The processing unit
is connected to vehicle CAN-BUS network as well in order to read some signal such as vehicle speed,
motor rpm etc. for showing them on the virtual cluster.

Forward
Looking
Camera

Processing
Unit
(Jetson TX-2)

Virtual Cluster
Screen

CAN-BUS
Vehicle
Network
Figure 1. Block diagram of the system components
The object detection algorithm is used to detect objects surrounding the car, showing them to the driver
on the front panel. Once correct object detection is performed; the driver can be warned or the vehicle
itself may carry out some corrective actions in emergency conditions. This can help driver avoiding
accidents, passing traffic lights or recognizing traffic speed limitations for certain roads and so on. The
components of the proposed system is described in the following sub-sections.
3.1 NVIDIA Jetson TX2
The project is implemented on the Nvidia Jetson TX2 development board. TX2 is chosen because it
contains a Quad ARM processor, Nvidia Pascal GPU supports CUDA, HDMI output port, USB 3.0 port
and most importantly 2 CAN bus interfaces.
TX2 also supports the NVIDIA Jetson Development Pack for Linux for Tegra (Jetpack L4T), which is
an installer that automates installing and setting up the development environment required to develop
for the Nidia Jetson Embedded Platforms, including flashing the Jetson kit with the latest OS image,
libraries, APIs, development tools, samples, and documentation.
3.2 CAN-BUS PHY (Transceiver) and ODB-II
A typical CAN device must contain CAN application, CAN controller and CAN Transceiver. NVIDIA
Jetson TX2 board contains 2 CAN-BUS interfaces, but they are CAN controllers without physical CAN
transceiver. Thus, a separate CAN transceiver is needed. In this work SN65HVD230D CAN Transceiver
IC is used for this purpose. The schematic of this circuit is given in Figure 2.

601

Figure 2. CAN Trancseiver

Circuit Design

In order to reach CAN-BUS of the vehicle ODB-II port is used. The OBD-II port of the car contains
CAN High & CAN Low on the pins 6 and 14 respectively. For connecting the transceiver to the car’s
CAN-BUS, these pins are reached by using an OBD-II to DB9 connector, that is connected from one
side to the CAN Transceiver and from the other side to the OBD-II port of the car.
3.3. Other Components
The system is tested on Peugeot 5008 2011 and Toyota Corolla 2014 cars contains OBD-II ports. A
MustHD 7’’ 4k LCD monitor connected to the board through normal HDMI cable is used.
And an A4Tech USB webcam with acceptable performance is used too.
3.4 Reading Data from the CAN-BUS of the Vehicle.
After connecting the transceiver board to the car’s OBD-II port, it is connected to the Jetson TX2 using
the Jetson J26 GPIO (General Purpose Input Output) Expansion Header on the board. The first CAN
interface’s RX and TX signals are connected to the J26 GPIO pins 5 & 7 respectively. The “candump”
that is one of the “can-until” Linux command line tools, is used to read the data coming from the CAN
Bus.
In order to analyze and interpret raw CANBUS data, 3 small programs are written using C and GTK.
•

The first program is to Read all data & list them by ID, that’s to keep monitoring the changes
in received data values in real-time affected by car actions, that’s to select IDs thought to be of
interest and use them in the second program.

•

The second program is to Read & monitor just one specific ID at a time, and list all data received
from its Byte-by-Byte. That’s to be sure whether an ID picked from the first program was really
interesting or not. And if so, then to be able to determine exactly which of the ID’s bytes is the
important one and what is the meaning of its values.

•

The third program is to Separates data collected according to Its IDs into separate log files. Then
sending these data again but each ID separately. That’s to be sure more and more of the IDs and
their bytes’ value meanings.

Understanding values of bytes related to each ID was approached specifically using the second program
by monitoring specific ID and its bytes in real-time.
3.5. Integration of System Components
After data coming from the camera and CANBUS is captured, a design for gauges is carried out and
controlled using C++ & OpenGL, using an already existing design for an Audi A4 car’s gauges design.
In this stage the real-time data read from the vehicle’s CANBUS is used to control the virtual design in
real-time. Next, the camera stream is introduced to the system and displayed in real-time in the middle
of the virtual cluster. Finally, the object detection algorithm YOLO v3 is trained using a dataset of 1000
images to detect cars. But just for now for more accurate results the pre-trained YOLO V3 and V3-tiny
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models are used to just detect these 7objects (“person”, “car”, “truck”, “bus”, “motorcycle”, “bicycle”
and “traffic light”).
At the last stage of integration all the parts are of the system is put together worked as a one system. The
system controls the indicators and gauges in the virtual cluster using real-time data coming from the
CAN-BUS of the vehicle. Also, at the same time, the real-time stream of the camera is passed to the
object detection algorithm YOLO v3 and the final YOLO output is displayed in the middle of the virtual
cluster too. In Figure 3, the integrated system’s screenshot is shown while system is detecting objects in
real-time.

Figure 3. A Screenshot of the Final System Working in Real-Time

4. EXPERIMENTAL RESULTS
Evaluating the accuracy of a system is the most important task in any project. In this work the IDD
dataset which contains 4,794 testing images from total number of 46,588 images. This project is tested
by using 6,433 images from this dataset. A C++ program is written to convert the Ground truth
annotation files of the IDD from XML format to the same format as YOLO txt output files. Then system
outputs are logged into txt files. And another C++ program is written and used to compare the system’s
output files with the ground truth files. Finally, Accuracy, Precision, Recall and F1 Score are calculated
for both YOLO V3 and V3-Tiny models. In Table 1 these values are shown together with the processing
speed of the models.

TP

TN

FP

FN

Accuracy

Precision

Recall

F1 Score

Speed

YOLO V3

20176

26152

5605

17729

0.67

0.78

0.53

0.63

3-6 FPS

YOLO V3
Tiny

7235

27098

6439

3670

0.48

0.53

0.2

0.29

19-22 FPS

Table 1. YOLO V3 and V3 Tiny Final Results Table

The part of reading real-time data from car’s CAN bus and using these data to control the virtual
instrument cluster is working great.
For the part of object detection, the speed of detection is inversely proportional to the accuracy of the
model. Means, for the YOLO v3 model it works very slow with about 3-6 fps (Frames Per Second) but
with a better accuracy and F1 scores of about 67% or more and 0.63 respectively. But for the YOLO V3
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Tiny model it works very fast with about 19-22 FPS but unfortunately the accuracy and F1 score are
noticeably low with values 48% and 0.29 respectively.
5. CONCLUSION
In this study, a deep learning based real-time object detection algorithm is used to create an Advanced
Driver-Assistance System (ADAS) implemented in a virtual instrument cluster. A virtual cluster taking
an Audi A4 gauges design as its basic design is created, then it is controlled by a real-time data read
from CAN-BUS of the vehicle through the OBD-II port, and finally an object detection algorithm is
integrated to the system to show surrounding objects detected on the middle of the cluster’s screen.
System is tested using two models, the YOLO v3 which was accurate but very slow and the YOLO v3
Tiny which was not that accurate but very sufficient in terms of speed. In future work the system is
going to be trained with a bigger dataset or use other models for getting better results in terms of
accuracy. Also, it will start reacting with driver like warning him of a danger with visual & auditory
alerts. Or even taking the decision itself in emergency conditions.
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Abstract
The development of digital technology has brought many innovations especially in the field of
photography. Many processes, which were considered almost impossible in the past, can be done in
minutes with computers and appropriate software. However, as in all areas, digital images are also
affected by the misuse of technology. Any image can be manipulated using specific software such as
Photoshop then it seems as original. Different image processing algorithms have been used to detect
these forgeries before. In this study, the Correlation, Local binary Pattern and Histogram methods are
analysed to detect the copy-paste image forgery.
Keywords: image forgery, copy-paste, copy-move, correlation, local binary patterns, block-matching
1. INTRODUCTION
Developments in digital technology show more and more influence in all areas of life. Millions of shots
and sharing can be made every day especially in digital photography. Intensive photo usage also brought
up the software to edit these photos. With this software and storage technologies, images are captured
with a smart phone, tablet or digital camera and then easily processed or shared between devices. Due
to the appropriate software like Photoshop, many changes or corrections can made on the images.
Although it is more popular with the development of technology, image forgery is a method that has
been applied for a long time. These frauds, mostly for political purposes, can be implemented much
more easily today.

Figure 1. (a) Original Photo

(b) Forged Photo

Figure 2. (a) Original Photo

(b) Forged Photo

Operations performed on images are interventions that change the originality of the image. This
intervention can be done to preserve the originality of the image, or to differentiate or manipulate certain
regions in the image. The storage of digital images in storage units is in the form of 2D matrix and this
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matrix carries the numerical values of the pixels of the image. The manipulation process can be
performed by changing these values in various ways.

Figure 3. (a) Original photo

(b) Forged photo

In this work we analysed one of the most common pixel-based forgery copy-move and detection method.
Copy-move forgery can be accomplished by adding a section taken from an image and paste into same
image. In our study, a section taken from an image itself has been pasted into the same image and this
part was tried to be determined.
2. MATERIALS AND METHODS
2.1 BACKGROUND
In general, Image forgery types can be considered in two main category.
a) Active methods: Beyond distorting or modifying the image, it includes watermarks, signatures,
or adding data to the image for security purposes.
b) Passive methods: It involves changing the pixel values in the original image for different
purposes and ways. (Qureshi and Deriche, 2015)

Figure 4. Image forgery types
Passive approach contains pixel, format, camera, physical environment and geometric based forgeries.
All passive methods can classify different sub categories. Pixel based methods can be categorized into
four different types. These are Copy-move, Resampling, Splicing and Statistical image forgeries.
Copy-move forgery like the other pixel based forgeries, emphasizes on the pixel of the digital image.
All detection algorithms are based on pixels. (Ansari et al., 2016) In Figure 3 and Figure 5 original and
forged photos are seeming clearly.
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Figure 5. (a) Original Photo

(b) Copy-Move Forged photo

2.2 RELATED WORKS
Most of copy-move forgery detection methods work in grayscale and refer two main approaches, block
based and keypoint-based. The basic difference between two categories is, keypoint algorithms analyse
the images except dividing the blocks. (Christlein et al., 2012)
One of the first known detection algorithms was proposed by Fridrich. After dividing the image into
fixed-size blocks, the Discrete Cosine Transform (DCT) has been applied to overlapped blocks and it is
stored in the 1D feature vector (Fridrich et al., 2003). Popescu and Farid proposed Principal Component
Analysis (PCA) method with block-matching approach. PCA works in overlapped blocks and gives the
new representation of the image. This representation is robust to minor variations in the image due to
additive noise or lossy compression. (Farid and Popescu, 2004)
Luo and friends, divided an image into small overlapped blocks and then compared the similarities of
them. They introduced the intensity based characteristics features to detect possible duplicated areas.
(Luo et al., 2006) Stamm and Liu considered the image histogram to match image blocks (Stamm and
Liu, 2010)
Wang and friends, proposed the combined method. Their algorithm was based on DCT and Discrete
Wavelet Transform (DWT). After dividing the image non–overlapped small blocks, DCT and DWT
used for extraction of the features. Detection has been realized by comparing the block features. (Wang
et al., 2011)
Alamro and Yusoff combined the DWT and Speeded Up Robust Features (SURF) to detect copy-move
forgery. SURF is an algorithm that extract the robust features from the image. The image was divided
the blocks also in their work. (Alamro and Yusoff, 2017)
2.3 PROPOSED METHOD
In this study, using the block matching method, cloned sections which were not found in the original
image were detected. For block matching, the image is first cropped to square, then divided into 50x50
blocks. Each block of 50x50 has been compared to all other image blocks, including itself. As a result
of the comparisons, the location of the pixels belonging to the blocks with many similarities the
matching points has been determined.
Three different image processing algorithms combined for comparison using and operator. These
algorithms are determined as correlation coefficients, local binary patterns and histograms. Algorithms
were applied to the image respectively. The appropriate threshold values were determined by observing
the values obtained by the algorithms applied to the blocks. According to these values, candidate points
were determined using edge detection codes and DCT coefficient for matching. For the most accurate
detection, a sorting process was carried out between these points and the matching blocks were
determined.
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Figure 6. Proposed Detection algorithm
2.3.1 CORRELATION COEFFICIENTS
Correlation analysis can be used to examine changes in a signal. Considering that the image is 2D signal
or data, correlation may be a method for analysing the pixels. Correlation coefficients are used
extensively in the areas of pattern recognition and image comparison. The correlation coefficient of a
block of an image contains statistical information about that block. If one image is similar to another,
correlation provides this information. Thus, a relation can be established between two images or pixel
density values of the images. For an image of MxN size in copy-move counterfeiting, correlation
coefficients can be compared. Therefore, the similarity between a cloned block and the original can be
evaluated using correlation coefficients.
When calculating the correlation coefficient for the A and B matrices of MxN dimensions, the intensity
̅ and B
̅) of the matrices are taken into
values of each pixel (Amn and Bmn) and the mean values (A
consideration. By comparing the coefficients of each matrice or image block, similarity can be
estimated.
r=

̅ )(Bmn ‐B
̅)
∑m ∑n (Amn ‐A
̅ )2 ) (∑m ∑n (Bmn ‐B
̅ )2 )
√(∑m ∑n (Amn ‐A

(1)

In Eqs.(1) ,The correlation coefficient r, can be in the range (1, 0, -1). If r = 1, the blocks are completely
similar. If r = 0 , there is no mathematical relationship between the two images. When r = -1, images
can be considered as negative.
2.3.2 LOCAL BINARY PATTERN
Local Binary Pattern is a texture descriptor for images. It is an image analyse technique based on the
principle of comparing each pixel with neighbouring pixels around it and determining the result as a
binary number. If the image is processed in square blocks, the values produced for each block can be
written as a feature vector and it may be possible to make comparisons between the blocks. LBP can be
used in real time image analysis with simple calculation method.
Consider a small block of image matrix 3x3, and its pixel values shown Figure 8. First central pixel is
selected. Second step, the difference of central pixel and neighbours are calculated. According to
difference between values, all pixels take a binary values. If difference equal or greater than zero pixel
gets 1, if difference smaller than zero pixel gets 0. After this operation LBP code is defined and LBP
value is calculated using the power of two and sum of them. In Eqs. (2), LBPP, R is LBP code value, P
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is number of neighboring pixels chosen at a radius R. gp and gc denote intensity of current and
neighboring pixel respectively. (Malhotra et al, 2017)

(2)

p
LBPP,R = ∑P-1
p=0 s(gp -gc )2

1, if x≥0;
s(x)= {
0, otherwise

Figure 8

(3)

Calculation of Local Binary Pattern values (LBP code= 1111 0000 )

2.3.3 HISTOGRAM
Histograms provide useful information about pixel density levels in a grayscale image. The histogram
of a monochrome image is a graphical representation of the frequency of occurrence of each gray level
in the image. (Marques O, 2011)
For an 8-bit grayscale image there are 256 different possible intensities, and so the histogram will
graphically display 256 numbers showing the distribution of pixels amongst those grayscale values. The
mathematical expression of histogram is:
n

pr (rk )= Nk , 0≤rk ≤1, k=0,1,2,3,……,L‐1

(4)

rk , the normalized intensity value, L is number of gray levels in the image, nk is number of pixels
with gray level rk and N is Total number of pixels. The histogram of sample image shown as below.

Figure 9 a) Image

b) Histogram

2.3.4 IMPLEMENTATION
The proposed algorithm has been applied to random selected images. Images are taken from CoMoFoD
(Copy move forgery database), Friedrich-Alexander-Universität (FAU) database and random selected
images from flickr.com and unsplash.com websites. Totally selected 50 images tested in algorithm. If
the image is not square, it’s cropped by suitable software. Jpeg quality of images were not changed.
Using the Matlab images converted grayscale and divided 50x50 blocks. Correlation coefficients, LBP
feature values and histogram values are calculated for each block respectively. By using the calculation
results, threshold values of the methods were determined. Threshold for correlation coefficient was
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selected r = 0.5. Overlapping blocks slides from first pixel to end. Then each block are compared the
other ones. . If a coefficient equal or greater than 0.5, the image blocks considered as similar.
3. RESULTS
Unless change the resolution, using the asserted algorithm, different type of photographs were processed
in the Matlab. Matching block or points has been signed green dots in gray scale images produced by
the algorithm.

Figure 10. Forged image and detection

Figure 11. Forged image and detection

Figure 12. Forged image and detection

Figure 13. Forged image and detection

According the results on Table 1, the number of 27 copy-move forged images were detected. The forged
17 images were detected already but some unwanted points seeming as in Figure 12. And there is no
meaningful result in 6 images. If we consider the 44 images which are detected clearly or not, using
correlation coefficient based analysis, 27 images detected clearly for r=0.5. 5 images detected for r>0.5
and 12 images detected r<0.5 .These results shown on Table 2.

Image
50 images
Rate

Table 1. Detection results
Matched-Detected
Not Clear
27
17
% 54
% 34

No Result
6
%12

Table 2. Detection results according to correlation coefficient
Correlation Coefficient
r=0.5
r > 0.5
r < 0.5
Matched Images
27
5
12

4. DISCUSSION
Looking at the results, the algorithm was able to meet the expectations partially and more than half of
the selected photos were successful. However, the total number of photos that cannot be fully debugged
is 34% of the total number. In other words, the natural similarities in the photograph were selected
together with the forgeries made in these photographs. Considering the successful results, it can be said
that the resolutions are moderate and the pixel densities are lower.
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For this reason, basic image processing techniques in other studies, such as filtering and blurring etc.,
can be applied in advance. Considering that the block size is smaller in previous studies, smaller
dimensions may be preferred instead of 50x50 in order to increase the success rate.
5. CONCLUSION
This study shows that copy-move forgery detection technics are one of the most difficult forgery types.
Strong mathematical backgrounds and more complicated algorithms required for better detection. The
methods which are used in previous studies were standalone and should be combined each other’s. LBP
method can be more considered other forgery studies. Jpeg qualities must be controlled and pixel
intensities most important point in pixel-based methods.
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MEZBAHA ATIK SUYUNUN MİKROALG İLE ARITILABİLİRLİĞİNİN
ARAŞTIRILMASI
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Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli
Kadriye Oktor
Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli
Özet
Bu çalışmada mezbaha atık suyunun mikroalg (Chorella ESP-6) ile arıtılabilirliğinin incelenmesi
amaçlanmıştır. Mezbahalar büyük ve küçük baş hayvan kesim işleminin yapıldığı işletmelerdir. Bu
işlemlerden sonra yüksek kirliliğe sahip atık su açığa çıkmaktadır. Ortaya çıkan atık su renkli ve
kokuludur. Günümüzde birçok mezbaha işletmesinde atık suyu arıtma işlemine ihtiyaç olmasına
rağmen arıtma prosesi bulunmamaktadır. Bu sebeple açığa çıkan atık suya arıtma işlemi uygulanmadan
atık su arıtma tesisine ya da doğaya gönderilmektedir. Doğa ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen
bu işlem aynı zamanda atık su arıtma tesisi verimliliğini de etkilemektedir. Çalışmada mikrolaglerin
besin emilimi özelliğinden yararlanılarak kirlilik parametrelerinden KOI, TN, TP gideriminin
yapılabilirliği araştırılmıştır. Aerobik ortamda yapılan bu çalışma SKKY (Su Kirliliği ve Kontrolü
Yönetmeliği) parametrelerinin değer aralığına uygunluğu değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mezbaha Atık suyu, Mikroalg ile Arıtım, Chorella ESP-6, Arıtılabilirlik, SKKY
Abstract
The aim of this study was to investigate the degradability of abatement wastewater by microalgae
(Chorella ESP-6). Slaughterhouses are large and small cattle slaughtering operations. After this process,
high pollution waste water is exposed. The resulting waste water is colored and fragrant. Although there
is a need for wastewater treatment in many slaughterhouses, there is no purification process. For this
reason, the wastewater is sent to the wastewater treatment plant or to the nature without any treatment.
This process, which negatively affects nature and human health, also affects the efficiency of the
wastewater treatment plant. In this study, the feasibility of removing COD, TN, TP from the pollution
parameters was investigated by using the nutrient absorption characteristics of microlags. This study
carried out in an aerobic environment was evaluated whether the parameters of WPCR (Water Pollution
and Control Regulation) were in accordance with the range of values.
Keywords: Slaughterhouse Wastewater, Microalgae Treatment, Chorella ESP-6, Treatability, WPCR.

1. GİRİŞ
Günümüzde, dünya üzerinde en çok karşılaştığımız sorunlardan biri çevre kirliliğidir. Nüfus artışına
bağlı olarak artan tüketim hızı temiz kaynakların kirletilmesine neden olmaktadır. Endüstriyel faaliyetler
arasında yer alan mezbaha ve et entegre tesisleri tüketime bağlı büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesim
sayılarını arttığından açığa çıkan atık su miktarı da artış göstermiştir.
Mezbaha atık sularındaki ana kirletici organik maddelerdir. Mezbaha atığı, hayvan dışkısı, kan, yağ,
çözünür proteinler, idrar gibi kirleticilerden oluşmaktadır. BOİ ve KOİ değerleri yüksek sulardır (Ün
A.T., 2009). Entegre et ve mezbaha tesisi atık suları çok yüksek miktarlarda çözünmüş madde içerdiği
için bu atık sular genellikle fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma yöntemleri ile arıtılmaktadır. Aerobik
ve anaerobik biyolojik arıtma yöntemleri kullanılabilmektedir. Anaerobik ve aerobik proseslerin
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işletilmesinde sıcaklık, yüksek organik yük, kalış süresinin uzunluğu, askıda katı madde konsantrasyonu
gibi parametreler proses verimliliğini etkilemektedir. Dolayısıyla bu proseslerin devamlı kontrol altında
tutulması gereklidir. İyi ve verimli bir biyolojik arıtma için ön arıtmanın bu tesislerde başarılı olarak
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. (Eryürük, 2011).
Mikroalgler, karbonhidrat, protein, lipid ve vitamin içeren mikroorganizmalardır. Alg üretimini ortamın
ışık, sıcaklık, besin maddesi, ph ve karışma süresi – hızı etkilemektedir. Mikroalg yetiştirilmesi genel
olarak açık sistemler ve kapalı sistemler olarak yapılmaktadır. Açık sistemler, açık havuzlar olarak,
kapalı sistemler ise fotobiyoreaktörler olarak isimlendirilmektedir (Sukatar, 2002) (E.W., 1994).
Son 50 yıldır biyolojik arıtma metodları arasında alglerin kullanıldığı sistemler büyük önem kazanmıştır.
Büyümeleri için gerekli olan N (azot) ve P (fosfor) gibi temel besin elementlerini atık sudan alarak atık
suyun arıtımını sağlamaktadırlar. Kentsel atık suların arıtımında N ve P önemli birer parametre olup
ileri arıtım yöntemleri kullanılarak giderilmektedir. Eğer arıtılamazsa ötrifikasyon- alg patlamasına
neden olmakta bu da ekosistem için ciddi bir tehlike yaratmaktadır. Bu nedenle mikroalg büyümesinin
atık su arıtımı ile birleştirilmesi yararlı bir alternatiftir (Oktor, 2018) (Altın N., 2017). Mikroalg üretim
sistemlerinin şematik şekilleri Tablo 1’ de gösterilmiştir.
Tablo 1.Mikroalg Üretim Sistemlerinin şematik şekilleri (Topal, 2011)

Etkin maliyeti, düşük enerji gereksinimi, yararlı biyokütle üretimi, çamur oluşumunda azalma, ağır
metallerin uzaklaştırılmasındaki başarısı, biyokütle içinde %50 ‘den fazla yağ ihtiva etmesi, elde edilen
biyokütlenin yeniden değerlendirilip biyodizel üretiminde kullanılabilmesi ve arıtma verimliliğinin
yüksek olması; atık su arıtımında mikroalg kullanımının avantajları arasında sayılabilir (Aydın, 2018).
Yapılan bu çalışmada mezbaha atık suyunun mikroalg (Chorella ESP-6) ile arıtılabilirliği araştırılmıştır.
Mikroalglerin besin emilimi özelliğinden yararlanılarak aerobik ortamda yapılan deneyler sonucu KOİ,
BOİ, TN, TP giderimleri belirlenmiş ve SKKY (Su Kalite ve Kontrol Yönetmeliği) deşarj standartlarına
uygunluğu (Topal, 2011)araştırılmıştır.
2. MATERYAL VE METOD
Çalışmada kullanılan atık suyun alındığı mezbahane Kocaeli ilinde olup, 1460 adet/yıl küçük ve büyük
baş hayvan kesme kapasiteli bir mezbahanedir. Tesiste yaklaşık olarak günde 45 m³ atık su
oluşmaktadır. Tesiste oluşan atıksu üç ana kaynaktan ileri gelmektedir. Bu kaynaklar sırasıyla, kesimin
yapıldığı bölgeden gelen ve içeriğini proteinlerin ve lipidlerin oluşturduğu kırmızı sular, sakatat
prosesinden ve ağıl temizlemeden gelen sular, lavabo kullanımından kaynaklı atık sulardır. Mikroalg
ekimi Kocaeli Üniversitesi Kimya Mühendisliği Laboratuvarında, atık su analizleri Çevre Mühendisliği
Laboratuvarında yapılmıştır. Kullanılan bütün cam malzemeler 121 C° de 2 saat etüvde bekletilip steril
hale getirilmiştir. Kurulan deney düzeneğinde Öncelikle katı safsızlıklarını gidermek için santrifüj
edilmiş olup, hacimlerinin %3'ü kadar mikroalg (Chorella ESP-6) aşılaması yapılmıştır. %0, %20, %30
oranlarında seyreltilmiştir. 300 ml olarak çalışılan örnekler 21 gün boyunca inkübasyonda tutulmuş,
WİTEG marka ısıtma plakalı manyetik karıştırıcıda 25 ± 2 C° ve 200 rpm hızda çalkalanmıştır.
Reaktörlerin havalandırılması TETRA APS 300 marka 300 lt/saat kapasiteli hava pompası ile
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yapılmıştır. Ham atık su ve %30 seyreltilmiş ,21 günlük çalışma sonundaki atık su karakterizasyonu
Tablo 2‘ de belirtilmiştir.
Giriş ve Çıkış Suyu Karakterizasyonu. (Tablo 2)
Parametreler
KOI
TN
TP

Ham Atıksu
2432 mg/L
67,22 mg/L
8.2 mg/L

21 Gün Sonundaki Çıkış Suyu
94 mg /L
1,66 mg/L
< 0,15 mg/L

Deneyin sonunda kültürler tekrar santrifüjden geçirilerek KOI, TP, TN analizleri yapılarak giderim
verimi hesaplanmıştır. Buna göre KOI giderim verimi % 30 seyrelme oranında % 96.13, TP giderim
verimi % 30 seyrelme oranında %98.17, TN giderim verimi % 30 seyrelme oranında %97.53 olarak
bulunmuştur.
3. SONUÇ
Mezbaha ve Et Entegre Tesisi atık suyunun (Chorella ESP-6) mikroalg ile arıtımı denenmiş olup,
çalışmanın kirlilik giderimine uygun olduğu görülmüştür. SSKY (Su Kalite ve Kontrol Yönetmeliği)
göre 2 saatlik kompozit numunenin KOI sınır değeri 250 mg/L’dir. Bu çalışmadaki KOI değeri 94 mg
/L olarak ölçülmüş deşarj standartlarına uygunluğu görülmüştür (Resmi Gazete, 2008). Gelecekte
endüstriyel atık suların da mikroalg arıtılabileceği çalışmalar artacak olup yenilenebilir enerji ve
sürdürülebilirlik çalışmalarına katkı sağlayacaktır.
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GEOMETRİNİN MİMARİDEKİ ETKİLERİ VE ASTANA ÖRNEĞİ
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Özet
Geometri nokta, doğru, düzlem, eğri ve yüzey gibi kavramları temel alıp, uzayda tasarlanabilen şekil ve
cisimleri inceleyen matematiğin bir dalıdır. Dünyanın en eski mesleklerinden birisi olan Mimarlık ise,
binaları ve diğer fiziki yapıları tasarlama ve kurma sanatıdır. Geometri mimari yapının formunu ve
mimari üretimde sınırları belirler. Ayrıca projenin tasarlanmasında ve gerçekleşmesinde anahtar rolü ile
mimarlık düşüncesinin temelini oluşturur. Öklid’in oluşturduğu düzlemsel geometri kuralları yüzyıllar
boyunca insanların ve mimarların üretimlerinde kullanılmıştır. Günümüzde ise öklidyen olmayan
geometrilerinde kullanılmasıyla mimarlık farklı boyutlara ulaşmıştır. Mimarlar geometriyi
ölçeklendirme ve temsil aracı, oran-orantı aracı, analiz ve değerlendirme aracı ve form üretim aracı
olarak kullanmaktalar. Bu çalışmada, geometrinin gelişim süreci ve çeşitli geometrilerin mimariye
etkileri ele alınacaktır. Modern mimari ile yeni inşa edilen Kazakistan’ın başkenti Astana tanıtılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Öklid, Geometri, Mimari, Astana

THE EFFECTS OF GEOMETRY ON THE ARCHITECTURE AND THE EXAMPLE
OF ASTANA
Abstract
Geometry is a branch of mathematics that examines the shapes and objects that can be designed in space,
based on concepts such as point, line, plane, curve and surface. Architecture, which is one of the oldest
occupations of the world, is the art of designing and building buildings and other physical structures.
Geometry forms the form of architectural structure and determines the boundaries in architectural
production. It also forms the basis of architectural thinking with its key role in the design and realization
of the project. The planar geometry rules formed by Euclid have been used in the production of people
and architects for centuries. Nowadays, architecture has reached different dimensions with its nonEuclidean geometry. Architects use geometry as scaling and representation tool, ratio-ratio tool, analysis
and evaluation tool and form production tool. In this study, the development process of geometry and
the effects of various geometries on architecture will be discussed. Modern architecture and the newly
built Kazakhstan's capital, Astana, will be introduced.
Key words: Euclid, Geometry, Architecture, Astana
1. GİRİŞ
İnsanoğlu yazı, rakam ve tekerleği icadından sonra doğada var olan obje ve bu objelerin özelliklerini
anlayabilmek adına geometrik kavram ve kuramları geliştirdi. Kuramsal geometrinin ilk çalışmaları
Pisagor, tales, aristaeus ve Öklid tarafından yapılmıştır.Öklid M.Ö. 300 yılında, o zamana kadar biriken
bilgileri ve kendi çalışmalarını sentezleyerek Elementler(Elemanlar) adıyla kitaplaştırdı.
Öklid’in oluşturduğu düzlemsel geometri kuralları ile açıklanan uzaya Öklid geometrisi dendi. Öklid
geometrisi Pisagor teoremi, Trigonometrik teoremler ve daha nice ünlü teoremlerin bulunması ve yeni
yeni geometrilerin kurulmasına kılavuzluk ederek günümüze kadar gelebilmiştir. 19.yüzyılda öklidin
5. Aksiyomu gerçek uzay ile bağdaşmayacağını gören Rus geometrici Lobachevsky ile Macar bilim
adamı Bolyai Hiperbolik geometriyi ve Alman matematikçi Riemann ise Eliptik(küresel) geometriyi
kurarak Öklidyen olmayan geometrilerin doğmasına neden oldular. Bu geometriler sayesinde Fizikte,
Mimaride ve daha birçok alanda yeni gelişmelerin önü açıldı (Boyer, 1968).
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Bu çalışmada insanoğlunun tamamen soyut kavramlarla dünyayı anlayabilmek adına geliştirdikleri
geometrilerin bir sınıflandırılması ile bu zamana kadar önemli teoremleri ve eserleri olan geometriciler
için bir zaman doğrusu oluşturularak Şekil 1. de verilmiştir.
I-) ÖKLİDYEN GEOMETRİLER
(a) Öklid geometrisi, öklid tarafından MÖ. 300 yılında hazırlanan Elementler çalışmasında
düzlemsel geometrinin aksiyomlarını belirtmesiyle ortaya çıkmıştır. Öklid uzayı sezgi ve
fiziksel olayların formu olarak tanımlamıştır. Öklid düzleminin aksiyomları şu şekildedir;
1- Herhangi iki nokta arasına, bir doğru çizilebilir.
2- Doğru, doğrusal olarak sonsuza kadar uzatılabilir.
3-Bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yeri çemberdir.
4- Bütün dik açılar birbirine eşittir.
5-Bir doğruya dışındaki bir noktadan yalnızca tek bir paralel çizilebilir (Demir, 1987).
(b) Analitik geometrisi, geometrik kavramları cebirsel kavramlarla bir araya getiren bir matematik
dalıdır. Analitik geometrinin temelleri René Descartes (1596 – 1657) tarafından atıldı, Pierre de
Fermat (1607 – 1665) tarafından geliştirildi ve Leonhard Euler (1707 -1783) tarafından
tamamlanarak günümüze kadar geldi.
(c) Tasarı geometrisi, uzay problemlerinin çözümlenme ve bu problemlerin grafik olarak
gösterilmesini sağlayan yöntemleri içeren bir bilim dalıdır. Tasarı geometri üç boyutlu olan
cisimlerin bir düzlem üzerine çizilerek gösterilmesi tekniğidir.Tasarı geometriyi kuran ve
sistemleştiren Gaspard Monge(1746-1818) olmuştur.
(d) Topolojik geometrisi, geometriyi kesin sayılar ve kesin şekillerle değil, ilişkilerle tanımlayan
örneğin bir objeye peşi sıra yapılan devamlı değişiklikler, objenin ilk hali ile son hali arasındaki
eşitliği bozmaz ilkesine dayanır. Yani bir çemberde köşe oluşturmak için çemberin parçaları
çekiştirilip, kenarları düzleştirilerek bir kareye veya bir üçgene dönüştürülebilir.
(e) Diferansiyel geometri, geometrik problemleri çözmek için diferensiyel ve integral hesabını
kullanan bir matematik dalıdır. Üç boyutlu Öklid uzayında düzlem, uzay eğrileri ve yüzeyler
teorisi 18. ve 19. yüzyıllarda konunun temellerini oluşturmuştur. 19. yüzyılın sonlarında
diferensiyel geometri daha çok diferensiyellenebilir manifoldlar üzerindeki geometrik yapılarla
ilgilenmiştir. Uzay çalışmalarında, mimarlıkta, mühendislik ve ekonomi konularında
kullanılmaktadır.

GEOMETRİLER
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ÖKLİDYEN GEOMETRİLER
*Öklid Geometrisi
*Analitik Geometri (Cebirsel geometri)
*Tasarı Geometri
*Topolojik geometri
*Diferansiyel Geometri

ÖKLİDYEN OLMAYAN
GEOMETRİLER
*Hiperbolik Geometri
*Eliptik Geometri(Projektif geometri)
*Fraktal Geometri

Thales (MÖ 624-546)

Pisagor (MÖ 570 495 )

Aristaeus (MÖ 370-300)

Öklid ( MÖ 330 – 275)

Apollonius (MÖ 262-200)

Arşimet (MÖ 287-212)

Hiperkus (MÖ 190-120)
Heron (10 - 70)
Pappus ( 290 – 350 )
Madhava( 1340 - 1425)
Desargues ( 1591 - 1661)
Descartes (1596 - 1650)
Cavalieri (1598 - 1647)
Fermat (1601 - 1665)
Pascal (1623 - 1662)
Euler (1707 - 1783)
Monge (1746 - 1818)

Gauss (1777 - 1855)

Möbius (1790 – 1868)
Lobatchewsky (1792-1856)
Von Staudt (1798 – 1867)
Riemann (1826 - 1866),
Hilbert (1862 - 1943)
Mandelbrot (1924 - 2010)
Şekil 1. Geometrinin sınıflandırılması ve Geometricilerin Zaman Doğrusu.
II-) ÖKLİDYEN OLMAYAN GEOMETRİLER
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Öklid’in “bir doğruya dışındaki bir noktadan yalnızca tek bir paralel çizilebilir.” dediği
beşinci aksiyomu 19.YY. başlarında matematikçiler arasında büyük tartışma kaynağı
olmuş ve yeni geometrilerin kurulmasına ilham vermiştir. Öklid’in beşinci aksiyomu
sağlamayan ama diğer aksiyomları sağlayan geometrilere Öklidyen olmayan geometriler
denir.
(a) Hiperbolik geometri, Bolyai ve Lobacevski Öklid’in 5.aksiyomu yerine
‘Bir doğruya dışında verilen bir noktadan geçen iki (yada daha çok sayıda) paralel
doğru çizilebilir’ ifadesini alarak bu geometriyi kurdular. Hiperbolik geometride bir
doğrunun düz olması gerekmez, paralel doğrular kesişmemelerine rağmen asimptot
oldukları için birbirlerinden eşit uzaklıkta kalmaz ve bir üçgenin iç açıları toplamı
180° küçüktür…vs özellikleri içerir.
(b) Eliptik geometri: Riemann öklid’in 5. aksiyomun tersini kabul etmiş ve “Bir noktadan dışındaki
bir doğruya hiç bir paralel doğru çizilemez” ve “bir doğru sınırsızdır ama sonsuz değildir”
şeklindeki yeni aksiyomlarıyla küresel ya da eliptik geometriyi kurdu. Eliptik geometride tüm
doğrular iki noktada kesişen büyük çemberlerdir ve bu yüzden hiç bir doğru paralel değildir.
Ayrıca, eliptik geometride bir üçgenin iç açıları toplamı 180° büyüktür (Kaya, 1992).
(c) Fraktal geometri, matematikte çoğunlukla kendine benzeme özelliği gösteren karmaşık
geometrik şekillerin ortak adıdır. Fraktal geometrisi 1970’li yıllarda Mandelbrot’un doğadan
esinlenerek geliştirdiği ve evrendeki her şeyin Öklidyen geometriyle açıklanamayacağını
savunmasıyla birlikte önerdiği üretken bir geometrik düzendir. Mandelbrot önerdiği bu
geometrik düzenle bilgisayar destekli tasarım alanındaki birçok çalışmanın temelini
hazırlamıştır.
2. GEOMETRİNİN MİMARİDEKİ ETKİLERİ
İnsanlık tarihinin en eski mesleklerinden biri olarak kabul edilen mimarlık, temelinde dünya üzerinde
mekan tasarlama yapı oluşturma faaliyetidir (Vitruvius, 1990). Mimari tasarımda süreç, önce yapının
geometrisinin belirlenmesiyle başlar. Örneğin, Eski Yunan mimarisinde güzel olanı elde etmek için altın
oran, Mısır mimarisinde yapıların formları ve plan düzenleri astronomi etkisinde geliştirilen çeşitli
geometrik oranlar ve hesaplamalar, rönesans mimarisinde simetri etkisindeki geometri ve perspektif,
modern mimari de ise çizgisel, kübik, dikdörtgen formlar öklid geometrisinin etkisinde kullanılmıştır
(Kavurmacıoğlu, 2013). Doğadan ilham alan mimari tasarımlarda ise doğada bulunan nesnelerin oluşum
biçimlerinden ve yapılarındaki oranların etkisinde, doğanın geometrisi olarak bilinen fraktal geometrisi
kullanılmıştır.
Mimari ürünleri en belirgin kılan özelliklerinden biri formdur. Bu yüzden mimarlık tarihi boyunca
mimari araştırmaların önemli bir bölümünü form üretimleri oluşturmuştur. Geometri bir mimari
projenin tasarlanmasında ve gerçekleştirilmesinde anahtar rol oynamıştır. Yapıları üretebilmek ve
tasarlamak için geometrinin form bilgisine ve temsil gücüne ihtiyaç duyulmuştur
Mimarlar geometriyi hem tasarım aşamasında hem de sonuç ürünün üretilmesinde ölçeklendirme ve
temsil aracı, Oran orantı aracı, analiz ve değerlendirme aracı ve Form üretim aracı olarak kullanmaktalar
(Evans, 1995).
Geometri, tarih boyunca önemli bilim adamlarının üzerinde çalıştığı ve yeni teoriler geliştirdiği bir
disiplin olmuştur. Plateau, Euclid, Pythagoras, Archimedes, Leonardo Da Vinci ve Descartes gibi bilim
adamları devamlı bir şekilde mimarların da kullanmış olduğu geometri bilgilerini geliştirmişler ve uzun
yıllar Öklid geometrisi mimari üretimde etkili olmuştur. Günümüzde ise öklidyen olmayan geometriler
mimari üretimi farklı boyutlara taşımıştı (Evans, 1995).
3. ASTANA
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1991 yılında bağımsızlığını alan Kazakistan’ın o zamanki başkenti Almatıdır. Almatı deprem bölgesi
ve Çin sınırına yakın olmasından dolayı güvenlik zafiyeti taşıyordu. 1997 yılında ülkenin iç bölgesinde
bataklık bir yerde yeni bir şehir kurulması ve başkent anlamına gelen ASTANA ismi verilmesi
kararlaştırıldı. Dünyadaki önemli mimar ve şehir plancıların katkılarıyla şehir 10 yılda ultra-modern
görünüme kavuştu. Başkentteki mimari şaheserlerden bazıları şunlardır.
•

Bayterek kulesi: hayat ağacını temsil eden bayterek kulesi,105 m yüksekliğinde Astana’nın
simgesi olmuştur. Kulenin içinde sanat galerisi, akvaryum, cafeler ve seyir alanları
bulunmaktadır.(Şekil 1.)
• Han Çadırı: Alış veriş merkezi olarak yapılan han çadırı,dünyanın en büyük çadırı olup,
cengiz hanın çadırından esinlenerek inşa edilmiştir(Şekil 2.
https://tr.depositphotos.com/149397906/stock-photo-astana-the-capital-of-kazakhstan.html )
• Barış ve Hoşgörü Piramidi: Mimari başyapıtlardan biri olan Astana Barış Piramidi, dünya
barışının ve dinler arası hoşgörünün simgesi olan bir tasarımın ürünü. İçinde toplantı salonu ,
opera salonu ve müze bulunmaktadır(Şekil 3a).
• Konser Salonu (Şekil 3b)
• Hazreti Sultan Camii: Kazak geleneksel motifleri kullanılarak, klasik tarzda inşa edildi. 8000
kişilik kapasitesiyle Kazakistan’ın en büyüğü (Şekil 4a)
• Bağımsızlık Sarayı: Kongre Merkezi, 700 kişilik restoran, müze ve sergi salonu, VİP toplantı
odası, basın odası ve tören salonu, kongre salonu ile birlikte 3500 kişiye hizmet (Şekil 4b)
• ‘Astana Arena’ Stadyumu: 30 bin kişilik stadyum, Astana’nın sert hava iklimi hesaba alınarak,
özel olarak projelendirilmiş ve açılır çatıya sahip. Dünyanın en modern stadyumlarından
biri(Şekil 5a).
• Başkanlık Sarayı ve İkiz kuleler(Şekil 5b).
• Opera Binası (Şekil 6a)
• EXPO 2017 Аstana Uluslararası Fuar (Şekil 6b)
http://www.geziko.com/blog/wp-content/uploads/2016/08/resim-46,resim-55,resim-86.jpg

Şekil 1.
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Şekil 2.

a)

b)
Şekil 3.
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a)

b)
Şekil 4.

a)

b)
Şekil 5.

a)

b)
Şekil 6.
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Özet
Bu çalışmada elektrikli bir otomobilin batarya sıcaklığı, akım, gerilim ve batarya durumu gibi verilerinin
pilot tarafından takip edilmesi ve bu verilerin izleyiciler tarafından da gözlemlenmesi amaçlanmıştır.
Çalışmada Arduino Mega 2560 kart kullanılmış olup, kodlamalar bu kart üzerine yazılmış ve telemetri
sistem tasarlanmıştır. Devreler Proteus 8 Professional programı ile çizilmiştir. Bataryadan CAN-Bus
(Controller Area Network) çıkışı için Arduino CAN-Bus Shield kullanılmıştır. Veri toplama sisteminde
toplanan parametreler; batarya, motor akımı, enerji (Watt-Saat), batarya gerilimi, batarya sıcaklığı ve
enerji (Amper-Saat) değerleridir. Sıcaklıkta meydana gelen anlık değişimler, Arduino'nun analog ve
dijital girişlerine bağlı sıcaklık sensörü ile izlenmiştir. Yapılan uygulama sayesinde elektrikli bir
otomobilin, sıcaklık, şarj durumu ve bataryadan çektiği akım, gerilim bilgileri uzaktan takip edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Arduino, Elektrikli Otomobil, Uzak Ölçüm

ELECTRIC AUTOMOBILE ROAD ASSISTANT AND TELEMETRY SYSTEM
DESIGN
Abstract
In this study, it is aimed that the data such as battery temperature, current, voltage and battery status of
an electric car is monitored by the pilot and these data are also observed by the viewers. Arduino Mega
2560 card was used in the study, the codes were written on this card and the telemetry system was
designed. Circuits were created with the Proteus 8 Professional program. Arduino CAN-Bus Shield was
used for CAN-Bus output. Parameters collected in data collection system; battery, motor current, battery
voltage, battery temperature, energy (watt-hour), energy (amp-hour). The instantaneous changes in
temperature were monitored by a temperature sensor connected to the analog and digital inputs of the
Arduino. With the application, the temperature and charging status of an electric car and the current and
voltage information from the battery was followed remotely.
Keywords: Arduino, Electric Vehicle, Telemtry System

1. GİRİŞ
Uzak veya erişilemeyen noktalardaki bilgilerin algılanıp ölçülmesi ve daha sonra bu bilgilerin merkezi
bir yere iletilmesi olarak tanımlanan telemetri doğrudan izlenecek olan kaynağa erişilememesi nedeniyle
bir yerden başka bir yere bilgi iletme ihtiyacından dolayı gelişmiştir (Anonim, 1987). Telemetri,
nesnelere ait olan birtakım fiziksel özelliklerin bir noktadan başka bir noktaya iletilmesini
sağlamaktadır. Bu veri toplama sistemi sayesinde, otomobil yarışı esnasında, aracın anlık hızı gibi bazı
bilgiler sürekli olarak kontrol edilerek merkezi bir noktaya gönderilmektedir.
Teknolojide meydana gelen gelişmelere paralel olarak telemetri sistemlerinin kullanımında da artış
görülmektedir. Modern motor yarışları, tarımsal faaliyetler, balıkçılık ve yaban hayatı araştırmaları,
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otomatik sayaç okuma, yeraltı suyu izleme ve dağıtım hatlarındaki sızıntı tespiti gibi su yönetimi
uygulamaları, sağlık alanı, savunma, uzay ve kaynak keşif sistemleri, petrol ve gaz sanayisi olmak üzere
pek çok alanda kullanılmaktadır (Başarslan ve ark., 2016; Yüksel, 2010; Köseoğlu, 2009; Çelik, 2014;
Durmuş, 2010; Shiraliyev, 2014; Sağlam, 2014; Sezer, 2017). Otomobilin anlık durumu hakkında bilgi
edinilmesinin yanı sıra birtakım komutlar göndererek, yarış otomobili ve merkez arasında bilgi alışverişi
de yapılmaktadır (Çıbuk, 2009). Literatür çalışmaları incelendiğinde elektrikli bir aracın batarya
durumu, sıcaklık ve kalan yol miktarı gibi verilerinin ölçülmesinde ve uzaktan takip edilmesinde
telemetri sisteminden yararlanıldığı görülmektedir (Doruk ve ark., 2015). Bir başka çalışmada elektrikli
araçlar için RF tabanlı telemetri sistemi oluşturularak veri kaybını önlemeye yönelik bir kontrol
algoritması tasarlanmıştır. Tasarlanan algoritma ile haberleşmenin bloke olması durumunda
iletilemeyen veri paketlerinin kalıcı hafızaya kaydedilerek haberleşmenin tekrar sağlandığı ve bu
verilerin yer istasyonuna gönderildiği belirlenmiştir (Manır, 2017). Güneş enerjili yarış arabası için
tasarlanan telemetri sisteminde ise araç jantları üzerine etki eden bölgesel yükler ölçülerek kablosuz
haberleşme ile bir veri depolama bilgisayarına iletilmiştir. Tasarlanan telemetri sistemi veri aktarım
devresi ve alıcı devresi olmak üzere iki parçadan oluşmuştur. Uzama ölçümleri için yükselticinin
bulunduğu ölçüm devresinde dijital potansiyometreler, strengeç seçimi için ise dijital anahtarlar
kullanılmıştır. Devrelerin tasarımı Proteus ile kullanıcı ara yüzü ise Microsoft Visual Studio programı
ile yapılmıştır (Gül, 2015).
Bu çalışmada telemetri yöntemi ile elektrikli bir araca dair verilerin pilot ve izleyiciler tarafından takip
edilmesi amaçlanmıştır.
2. MATERYAL VE METOD
Bu çalışmada Arduino Mega 2560 mikrodenetleyici kart ile elektrikli araçtan anlık batarya bilgisini
çekecek devre tasarlanmıştır. Çalışmaya uygun Arduino kartı seçildikten sonra bilgisayar, USB kablosu,
direnç, buton, breadboard, bağlantı ve atlama kabloları ve GLCD (Graphical Liquid Crystal Display)
temin edilmiştir. Bataryadan CAN-Bus (Controller Area Network) çıkışı için Arduino CAN-Bus Shield
kullanılmıştır. CAN Bus modülü yapılan telemetri uygulamasının en önemli kısımlarından birisidir. Bu
kart modül, Solion P48 bataryanın batarya yönetim sistemi üzerinden alınan verilerin, Arduino
içerisinde yapılan yazılımsal dönüşümden sonra akım, batarya sıcaklığı, batarya gerilimi ve şarj olarak
okunmasını sağlayan modüldür. Araç üzerindeki okunan verilerin toplanarak kayıt altına alınabilmesi
için, uygulamada bir SD Kart modülü kullanılmıştır. Veri toplama sisteminde toplanan parametreler;
batarya, motor akımı, enerji (Watt-Saat), batarya gerilimi, batarya sıcaklığı ve enerji (Amper-Saat)
değerleridir. Elektronik devreler Proteus 8 Professional programı ile çizilmiştir. Proteus ISIS programı
ile çizilen elektronik devre, Proteus ARES programı ile baskı devre kartına yerleştirilecek şekilde
aktarılmıştır. İzleyicilerin yarış esnasında araç içerisindeki mevcut durumu takip edebilmeleri için
tasarlanan el terminalinin bulunacağı elektronik devre şeması da Proteus 8 Professional programı
kullanılarak çizilmiştir. Araç dışında ise izleyicilerin yine mevcut durumdan haberdar olabilmeleri için
tasarlanan el terminali elektronik devre kartının üzerine Arduino Nano, GLCD, RF alıcı (Xbee modülü)
ve ekranın parlaklığını ayarlayabilmek için potansiyometre monte edilmiştir. Kodlar Arduino IDE
programı kullanılarak yazılmıştır.
Araç içerisindeki bataryanın bağlı bulunduğu ortam sıcaklığında meydana gelen anlık değişimler, araçta
bulunan Solion P48-48 Volt Lityum bataryadan alınan verilerin Arduino da işlenerek Can-Bus modülü
aracılığı ile izlenmesi ile belirlenmiştir. IDE ile devrenin yazılımı programlanmıştır. Bu yazılım ile akım,
sıcaklık, batarya gerilimi ve şarj durumu çıktı olarak GLCD ekran aracılığı ile kullanıcıya sunulmuştur.

3. SONUÇ
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Gerekli tüm donanımsal ve yazılımsal bağlantılar yapıldıktan sonraki sistemin görünümü Şekil 1’de
verilmiştir.

Şekil 1. Sistem görünümü
Motor üzerinden geçen akım ile Arduino üzerinden okunan ve DC Pens ampermetre ile ölçülen
değerlerin karşılaştırılması Şekil 2a ve Şekil 2b’de verilmiştir. XBee RF modülleri sayesinde araç
içerisinde ve araç dışında bulunacak olan GLCD’lerde aynı değerlerin ölçüldüğünü görülmektedir.
Motorun beslemesinin yapıldığı Solion P48 bataryanın enerji çıkışından alınan ve DC Pens
ampermetre ile ölçülen akım değeri Şekil 2c’de görülmektedir.

Şekil 2. (a) ve (b) Ölçülen değerlerin karşılaştırılması, (c) DC Pens ampermetre ile ölçülen akım
değeri
Yapılan uygulamanın sıcaklık, batarya gerilimi, şarj ve motor üzerinden geçen akımın güvenli bir
şekilde laboratuvar ortamında test edilebilmesi için, elektrikli araçta kullanılan Fırçasız DC Motorun
Şekil 3’de görülen bir platform üzerine montajı gerçekleştirilmiştir. Solion P48 bataryanın Can Bus
çıkışından alınan verilere göre test gerçekleştirilmiştir.
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Şekil 3. Seri port ekranı
Cihaza eklenilen SD kart modülü sayesinde Seri port ekranı üzerinden alınan tüm veriler SD karta kayıt
edilebilmiştir (Şekil 4a). Memory Card içerisine yazılımda tanımlanan “datalog.txt” isimli dosya
oluşturulmuştur (Şekil 4b).

Şekil 4. (a) Memory Card içerisinde oluşan DATALOG.TXT dosyası, (b) DATALOG.TXT dosyası
içerisindeki kayıt
4. TARTIŞMA
Yapılan çalışma düşük maliyetli olup, tasarımı nispeten kolaydır. Alınan bilgilerin kullanıcıya dönüşü
hızlı ve anlaşılır bir dildedir. Çalışmaya başlamadan önce hedeflenen noktaya gelinmiş olup, başarılı bir
sonuç elde edilmiştir. Sistemde kullanılan Arduino Mega 2560, CAN Bus ve Arduino Nano modülleri
son derece az enerji tüketmektedirler. Elektrikli otomobilde kullanılan Solion P4880 LI-ION marka
bataryadan da harcanan enerji bakımından tasarruf sağlanmıştır (Öztürk, 2018).
Yapılan çalışma uzak ölçüm (telemetri) tanımına uygun bir şekilde tamamlanmıştır. Solion P4880 LIION (42V-57.4V) bataryanın Can Bus çıkışından (High-Low) alınan veriler, Arduino IDE programı
içerisinde gerekli kod dönüştürücüleri kullanarak çözümlenmiştir. Bataryadan aracın mevcut şarj
durumu, batarya üzerindeki uç gerilimleri, bataryadan çekilen akım ve bataryanın sıcaklığı hakkındaki
bilgiler GLCD üzerinden okunmuş ve sonuçları test edilmiştir. Araç içerisinde okunan bu değerler el
terminali aracılığıyla uzaktan izlenmiş ve denetlenmiştir (Öztürk, 2018).
RF alıcı ve verici için Arduino Xbee modülü kullanılmıştır. Xbee modülleri antenleri sayesinde yaklaşık
3.2 km kapsama alanına sahip olduklarından dolayı fazla akım çekerler. Bu yüzden el terminali
beslemesi için lityum polimer (li-po) pil kullanımı uygun görülmüştür. Xbee modülü üzerinde Rx, Tx,
GND ve 5V yazılı pinler bulunmaktadır. GND ve 5V pinleri besleme girişleri olarak kullanılmıştır. Xbee
üzerinde bulunan Rx, Tx pinleri ise CAN Bus modülü üzerinde bulunan Rx, Tx pinleri ile birleştirilerek
bağlantı sağlanmıştır.
SD kart modülü, Arduino’nun desteklediği senkron seri haberleşme türlerinden biri olan SPI (Serial
Peripheral Interface) ile haberleşir. Bu modül, 3 saniyede bir kayıt yaparak verileri ‘datalog.txt’ dosyası
halinde depo etmektedir.
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Arduino Mega 2560 modülünün beslenmesi +5-12V arasında olup, besleme girişleri GND ve Vin pinleri
üzerinden yapılmıştır. LCD ekran, sürücünün yanına bağlanacak şekilde ana modüldeki portun
arkasında ki soketlere monte edilmiştir. Kart üzerinde bulunan LCD’nin reset uçları CAN Bus modülü
üzerindeki RST uçlarına ve GND, +5V pinlerine bağlanmıştır.
Tasarımı gerçekleştirilen bu çalışmanın, uygulayıcılara kullanım bakımından sunduğu avantajları şu
şekildedir;
•

Çalışmanın yürütülebilmesi için gerekli olan materyallerin temin edilmesinin hızlı bir şekilde
gerçekleşmesi, kolay olması ve düşük maliyetli olması yönleriyle uygulayıcılara gerek zaman
açısından gerek de maddi açıdan kolaylık sağlayacaktır.

•

Arduino yazılımının açık kaynak kodlu olması, istenilen bir uygulama için gerekli olan
kütüphaneye erişimin kolay olması ve birçok yan donanımın mevcut olması yönüyle diğer
geliştirme ortamlarına kıyasla kullanılabilirliği daha uygundur.

•

Arduino Mega, Uno ve Nano kartlarının düşük besleme gerilimlerinde çalışıyor olmaları ve yan
donanımların enerjilerinin de yine bu kartlar üzerinden sağlanması yönüyle enerji tüketimi
açısından tasarruf sağlanmaktadır.

•

Arduino IDE programında gerçekleştirilen yazılımın Arduino kartlarına yüklenmesinde
herhangi bir dönüştürücü kullanılmadan direkt USB port üzerinden yapılabiliyor olması
uygulamanın test edilmesinde kullanıcılara kolaylık sağlamaktadır.

•

Uygulamanın montajının basit olması ve testlerinin laboratuvar ortamında gerçekleşmesinin
mümkün olması kullanıcılara kolaylık sağlamaktadır.

Bu uygulama, uzak ölçüm (telemetri), uzaktan izleme, uzaktan kontrol gibi ihtiyaçları olan başka
uygulamalara (elektrik, su veya gaz sayacı okuma, sıcaklık, nem, pozisyon, hareket, nesne izleme vb.)
temel teşkil edecek bir çalışma olmuştur. İleride yapılabilecek olan araştırma ve geliştirme çalışmaları
ile farklı uygulama alanlarında tercih edilebilir ve uygulanabilir. Bu çalışma literatürdeki eksikliklerin
tamamlanmasına katkıda bulunarak uygulayıcılara kullanılabilecek veriler sunmuştur.
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Özet
Bu çalışmada, veri güdümlü çalışmalarda sıklıkla tercih edilen ampirik modellemenin beraberinde
getirdiği en büyük risklerden birisi olan belirsizlikler ve bunların belirlenme yolları incelenmiştir.
Stokastik olarak yakalamanın imkansız olduğu bu belirsizlikler, mevcut çalışmada tanımlanmaya ve
kuantifikasyon edilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda, ozonlama ile yerel bir hindi kesimhanesi atık
sularından KOİ giderimi rol model süreç olarak ele alınmıştır. Daha sonra KOİ giderimini tahmin etmek
için ozon dozu, reaksiyon süresi ve başlangıç pH’sına istinaden türetilen bir model ifadesinin içerdiği
belirsizlikler nicelleştirilmiştir. Belirsizlik analizi için Monte Carlo (MC) simülasyonundan
faydalanılmıştır. Sonuçlar deneysel- ve MC-temelli ortalama KOİ arasında %12’lik bir fark olduğunu
ve bunun model içerisinde önemli belirsizliklere işaret ettiğini ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler: Belirsizlik analizi, Ampirik modelleme, Stokastik süreçler, KOİ giderimi,
Ozonlama

PROBABILISTIC APPROACHES IN TREATMENT OF INDUSTRIAL
WASTEWATERS BY OZONATION
Abstract
In this study, uncertainties as one of the biggest risks that comes from empirical modeling that
commonly preferred in the data-driven studies and identification ways of those uncertainties were
investigated. Those uncertainties that are not possible to capture through are tried to be identified and to
be quantified. In this context, removal of COD from the wastewaters of turkey slaughterhouse by
ozonation were handled as role model process. Subsequently, to estimate COD removal, the
uncertainties contained in a model derived from the ozone dose, reaction time and initial pH were
quantified. Monte Carlo simulation was utilized for uncertainty analysis. The results demonstrated that
there were a significant difference between mean COD removal values of experimental- and MC-based
in terms of 12% and this pointed out there existed important uncertainties in the model.
Keywords: Uncertainty analysis, Empirical modeling, Stochastic processes, COD removal, Ozonation

1. GİRİŞ
Su kirliliğinin en büyük tetikleyici etkilerinden birisi hiç kuşkusuz endüstriyel üretim temelli oluşan atık
sulardır. Bu atık sular, üretildikleri endüstriye bağlı olarak sterilizasyonda kullanılan kimyasallardan,
dengeleyici ajanlara ve hatta gıda vb. endüstrilerde kesimi yapılan hayvanların et, kan, deri ve yağ
parçalarına kadar pek çok unsur içermektedir. Bu denli karmaşık bir yapının doğal ve tabi bir sonucu
olarak üretilen atık suların karakteristikleri farklı olmakla birlikte aynı zamanda deşarj edildikleri alıcı
ortam için de son derece zararlıdır. Sucul ortamlardaki bu kirlilik, atık suların içermiş olduğu bazı kirlilik
parametrelerinden kaynaklanmaktadır. Bu kirlilik parametrelerine örnek olarak; renk, kimyasal oksijen
ihtiyacı (KOİ, mg /L O2), biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ, mg/L), toplam organik karbon (TOK, mg/L),
vb. parametreler gösterilebilir (BESD-BIR, 2014; Evrendilek, 2016; Buyukada, 2017).
İlaveten bu atık suların beraberinde getirdiği en büyük sıkıntılardan birisi de koku kirliliğidir. Bu
bağlamda mevcut atık suların son derece ağır ve tahammül edilemez düzey de bir koku içerdiği ilgili
literatürde pek çok araştırmacı tarafından dikkat çekilmiştir. Alkol ve asit temelli organik bileşiklerin
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meydana getirdiği bu koku kirliliğinin temel zararlı koku bileşikleri içerisinde asetik asit, amonyum
asetat ve dimetil silanediol gibi bileşikler yer almaktadır. Bu bağlamda etkin bir arıtım ile endüstriyel
atık suların ele alınması zaruri bir hal almaktadır. Deşarj edilmeden önce doğrudan ve dolaylı olarak
barındırdığı kirlilik parametreleri indirgenmemiş atık sular, insan ve çevre sağlığı açısından büyük bir
sağlık tehdidi oluşturmaktadır. Dolayısı ile endüstriyel atık suların deşarj edilmeden önce etkin bir
biçimde arıtılması, üzerinde önemle durulması gereken hassas ve önemli bir konudur (Asha ve ark.,
2015; Azri ve ark., 2016).
İlgili literatürde endüstriyel atık suların arıtımı için adsorpsiyon, flokasyon, aktif karbon vb. pek çok
klasik yöntem kullanılmış ve tatminkar sonuçlar elde edilmiş; ancak, adsorpsiyon temelli literatür artık
doyuma ulaşmıştır. Sadece farklı teknikler ile modifiye edilmiş adsorbentlerin kullanımının bu alana bir
yenilik getirmediği; ancak, yeni ve sıra dışı izoterm ve kinetik modeller ile katkıda bulunabilecek bu
alan araştırmacıları farklı alternatif atık su arıtma tekniklerine yöneltmiştir. Bu bağlamda hızlı sonuca
ulaşma ve yüksek verim gibi avantajlarının yanış sıra enerji bağlılığı ve yüksek maliyet gibi
dezavantajları olmasına rağmen ileri oksidasyon süreçleri (İOS) atık su arıtımı üzerine çalışan
araştırmacılar tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Fenton, Fe+3, ultrases, foto(-katalitik) bozunma vb.
süreçlerin genel ismi İOS’a eklenebilecek bir süreç te ozonlama olabilir. Süspansiyon ortamında O3
temelli organik kirleticilerin hızlıca degredasyonu temelli ve bağımsız OH radikalleri üzerinden yürüyen
ozonlama süreci hem yüksek verim hem de bu yüksek verime hızlıca ulaşma noktasında etkin bir İOS
olarak öne çıkmaktadır (Azri ve ark., 2016; Buyukada, 2016).
Sayısal veri temelli literatürün her alanında verilerin istatistik ile harmanlaması son yıllarda ve hatta
günümüzde kaçınılmaz olarak her araştırmacının tercih ettiği ve kullandığı, sonuçları ortak bir dil ile
ifade etme yöntemidir. Bu bağlamda deneylerin planlanmasında kullanılan deneme tasarımlarından,
faydalı model türetimine kullanılan regresyona ve hatta işletme şartlarının optimizasyonunda kullanılan
nümerik tekniklere kadar pek çok istatistik temelli teknik günümüzde veri güdümlü çalışmalarda sıklıkla
tercih edilmektedir. Ancak, maalesef, mevcut çalışmaların çoğu kullandıkları istatistiksel analizlerin
fundamental altyapısından uzak bir biçimde sonuçlarını sunmakta ve buldukları çıktıyı ifade etmekte ve
tanımlamakta zorlanmaktadırlar. Bu durumun en belirgin örneklerinden birisi faydalı model türetimi
için tercih edilen regresyon ve uygulamalarında yaşanmaktadır. Türetilen modelin, genel geçer bir
şekilde benzer her sürece hitap ettiğini ve aynı tahmin gücü ile farklı ya da benzer süreçleri tahmin
edebileceğini düşünmek maalesef anlamlı değildir. Türetilen bir model ifadesinin genel geçerliliğinin
belirlenebilmesi ancak ve ancak sınırlarının test edilmesi ve farklı işletme seviyelerinde tahmin
ettirilmesi ile elde edilen sonuçların gerçek deneysel sonuçlar ile mukayese edilmesi ile mümkündür.
Ancak burada ekonomik işletme şartlarının büyük sınırlayıcı etkileri de göz ardı edilmemelidir. İşte tam
bu noktada belirsizlik analizi, türetilen model ifadelerinin deney yapılmadan belirli bir güven aralığında
içerdiği belirsizliklerin nicelleştirilmesi ve tanımlanması için katkı sunmaktadır.
Bir model ifadesi, özellikle çoklu doğrusal (-olmayan) regresyon modelleri, içerdiği belirsizlikler
açısından bazı sıkıntıları da beraberinde getirir. Stokastik yöntemler ile yakalamanın ve belirlemenin
mümkün olmadığı model ifadelerinde ki bu belirsizlikler “belirsizlik analizi” ile yakalanabilir.
Belirsizlik analizi, etkisi incelenen açıklayıcı değişkenlerin (işletme parametreleri) dağılım tipleri,
dağılım tiplerinin spesifik karakteristikleri ve bu temeller üzerinden rassal veri türetimi temelli model
tahminini hedef almaktadır. Bu bağlamda başta Monte Carlo simülasyonu olmak üzere, Bayesian
yaklaşımı, Markov Chain Monte Carlo, Gausian dağılımı, olasılık yaklaşımı, maksimum pasteriori vb.
pek çok yöntem bulunmaktadır. Basitlik ve sadelik temelinde içlerinde önde olan Monte Carlo
simülasyonu belirsizlik analizi için cazip bir yöntemdir.
Artan insan nüfusu ve buna bağlı insanların taleplerindeki artışı karşılayabilmek için artan endüstriyel
üretimin temel sorunlarından birisi olan atık su üretiminin İOS ile gideriminin incelenmesi kadar, süreç
çıktılarının tahmin edilmesi için türetilen model ifadesinin içerdiği belirsizliklerin nicelleştirilmesi de
ilgili literatüre anlamlı katkı sunabilir. Bu sebeple mevcut çalışmanın ana motivasyonu ve amaçları şu
şekilde özetlenebilir: (1) Bolu ilinde yer alan hindi eti işleme tesisi atık sularından KOİ gideriminin
ozonlama ile incelenmesi, (2) ozon dozu, reaksiyon süresi ve başlangıç pH’sının doğrusal, ikili etkileşim
ve ikinci mertebe üssel etkilerini içeren çoklu doğrusal olmayan regresyon modeli türetilmesi ve (3)
türetilen model ifadesinin içerdiği belirsizliklerin Monte Carlo simülasyonu ile belirlenmesi. Bu
bağlamda mevcut çalışmada daha önce elde edilmiş; ancak, hiçbir akademik çalışma da yer almamış ve
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kullanılmamış küçük bir veri setine istinaden türetilen model ifadesi hazır olarak kullanılmış ve çalışma
doğrudan Monte Carlo simülasyonunun uygulanması ve sonuçlarının yorumlanmasını temel almıştır.
2. MATERYAL VE METOD
2.1. Altyapısal Çalışmalar
2.1.1. Atık su
Bolu ilinde yer alan yerel bir işletmenin atık suları mevcut çalışmada kullanılmıştır. Temin edilen atık
su, işletmenin atık su arıtma ünitesinin çıkış noktasından alınmıştır. Bu bağlamda çıkış atık suyunun
KOİ değeri 136.4 ± 4.8 mg/L O2 olarak belirlenmiştir.
2.1.2. KOİ analizi
Hach LCI 400 hazır KOİ ölçüm küvet tesi, Hach 20 ısıtıcı ve Hach 5000 spektrofotometre dâhilinde
barkot sistemi üzerinden analizler ilgili testin prosedürü izlenerek gerçekleştirilmiştir.
2.1.3. Ozonlama süreci
Bir ozon jeneratörü vasıtası ile çeker ocak sistemi içerisine monte edilmiş ozonlama süreci
kullanılmıştır. Bir dağıtıcı vasıtası ile ozonun beher içerisindeki atık suya alttan yukarı doğru kabarcıklar
halinde verilmesi sağlanmıştır. Beher, ısıtıcılı manyetik bir karıştırıcının üzerine oturtulmuştur. 250 rpm
ve 25oC şartları deneyler boyunda sabit tutulmuştur.
2.1.4. Başlangıç pH’sı
Deneylerde kullanılmadan önce atık su örneklerine her hangi bir ön arıtma işlemi uygulanmamış sadece
bazı deneylerde 0.1 M NaOH veya HCl kullanmak suretiyle başlangıç pH ayarlaması yapılmıştır. Bu
ayarlamaların yapıldığı deneylerde başlangıç KOİ değeri yeniden ölçülmüş olup atık suyun ortalama
başlangıç pH değeri 7.4 ± 0.3 olarak belirlenmiştir.
2.1.5. Çoklu doğrusal olmayan regresyon (ÇDOR)
ÇDOR çalışmalarında ozon dozu (OD, mg/L), reaksiyon süresi (RT, dk) ve başlangıç pH’sının (pH),
KOİ giderimi (KOİ, %) üzerine etkilerini nicelleştirmek ve tahmin gücü yüksek bir model türetmek için
en iyi alt küme yaklaşımı temelli bir regresyon çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda tüm doğrusal,
tüm ikili etkileşim ve tüm ikinci mertebe üssel etkilerin dâhil olduğu model ifadesi en yüksek tahmin
gücüne ve yanıt değişkenindeki değişkenliği ifade etme gücüne sahip olduğu için model dâhil edilmiştir.
2.2. Monte Carlo Simülasyonu Temelli Belirsizlik Analizi
Monte Carlo simülasyonu temelli belirsizlik analizi, var olan bir ampirik modelin; içerdiği
kestiricilerin dağılım tipleri ve ilgili dağılım tiplerinin spesifik karakteristiklerinin belirlenmesi ve bu
kriterlere uygun rassal veri türetilmesinin akabinde mevcut modelin yeni veriler ile test edilmesi ve iki
farklı model sonuçlarının ortalamalarının kıyaslanması temeline dayanmaktadır. Bu bağlamda
yapılması gereken adımlar şu şekilde sıralanabilir:
1) Model içerisindeki kestiricilerin belirlenmesi,
2) Bu kestiricilerin dağılım tiplerinin belirlenmesi (14 farklı dağılım tipi içerisinden ilgili seçim
kriterleri gereğince optimum uygun olanın bulunması),
3) Optimum dağılım tipine ait spesifik karakteristiklerin belirlenmesi,
4) Optimum dağılım tipine ve onun spesifik karakteristiğine göre rassal veri türetilmesi (50,000 veya
100,000 adet),
5) Türetilen rassal veri ile modelin test ettirilmesi,
6) (4) ve (5) numaralı prosedürün 50,000 veri için 50 kez, 100,000 veri için ise 30 kez tekrar edilmesi,
7) Deneysel ve Monte Carlo simülasyonu temelli elde edilen sonuçların ortalamalarının mukayese
edilmesi.
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Sonuç olarak %95 güven aralığında deneylerin gerçekleştirildiği öngörüldüğünde, deneysel ortalama
ve simülasyon ortalamaları arasındaki farkın ±%5 seviyesinde veya altında olması modelin belirsizlik
içermediği ya da ılımlı belirsizlik içerdiği ve bunun sonuçlarda önemli sıkıntılara yol açmayacağı
şeklinde, bu limitin üstendeki fark ise modelin ciddi belirsizlik(ler) içerdiği ve tekrar türetilmeye ya da
ekstra deneyler ile olgunlaştırılmaya ihtiyacı olduğu şeklinde yorumlanabilir. Mevcut çalışmada
Monte Carlo simülasyonu için Minitab 17.1 yazılımı kullanılmıştır.
3. SONUÇ
3.1. Çoklu doğrusal olmayan regresyon (ÇDOR) modeli
Mevcut çalışmada türetilen ÇDOR model ifadesinin kestiricileri, katsayıları ile birlikte Tablo 1’de
verilmiştir.

Kayma
66.22

Tablo 1. Çoklu doğrusal olmayan regresyon modelinin kestirici ve katsayıları
OD
RT
pH
OD*RT OD*pH RT*pH OD*OD RT*RT
2.78
7.61
-1.01
-0.11
-0.09
0.187
-1.86
-2.02

pH*pH
-0.13

Tablo 1’den görüldüğü üzere ikinci mertebe parabolik bir denklem olan model ifadesi, OD, pH ve
RT’nin doğrusal etkilerinin yanı sıra bunların ikinci mertebe üssel etkilerini ve birbileri ile olan ikili
etkileşimlerini de içermektedir. Model ifadesinin düzeltilmiş (R2adj) ve tahminsel (R2pred) regresyon
katsayıları sırası ile %97.3 ve %92.8 olup, standart hatası 2.52’dir. İçerdiği ikili etkileşimlerden ötürü
doğrusallıktan uzaklaşan ve hali ile doğrusal olmayan bir model olan mevcut regresyon modeli için
regresyon katsayısı bir anlam ifade etmemektedir. Zira model kestiricilerinin içerdiği otokorelasyon bu
katsayı da suni bir şişme meydana getirmekte ve dolayısı ile bu durumun bir dengeleyicisi olarak
düzeltilmiş regresyon katsayısı hesaplanmaktadır.
3.2. Dağılım tiplerinin belirlenmesi
Model içerisinde yer alan OD, RT ve pH’nin dağılım tipleri ve her bir dağılım tipinin spesifik katsayısı
Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4’te verilmiştir. Bu bağlamda ilgili tablolardan açıkça görüldüğü üzere OD
ve RT açıklayıcı değişkenleri için optimum dağılım tipi Weibull iken pH için 2-parameter exponential
olarak belirlenmiştir. Burada temel olan kıstas maksimum p seçim kriteri ve minimum Anderson Darling
(AD) katsayıları şartının sağlanmasıdır.
Tablo 2. OD için dağılım tipleri ve spesifik katsayıları
Dağılım tipleri
AD
p
LRT p Konum Şekil
Normal
1.125
<0.005
15
Box-Cox Transformation 1.125
<0.005
15
Lognormal
1.208
<0.005
2.68

Ölçü
3.78
3.78
0.26

3-Parameter Lognormal

0.00071

1.19

*

0.513

Exponential
4.145
<0.003
2-Parameter Exponential 1.743
<0.010
0
Weibull
1.192
<0.010
3-Parameter Weibull
1.502
<0.005
0.384
Smallest Extreme Value 1.273
<0.010
Largest Extreme Value
1.273
<0.010
Gamma
1.229
<0.005
AD: Anderson Darling katsayısı, LRT: Olasılık eşiği.
Dağılım tipleri
Normal

8.54

16.82
13.18

15
5.36
4.68 16.43
1.63 6.85
3.31
3.31
16.08 0.93

Tablo 3. RT için dağılım tipleri ve spesifik katsayıları
AD
p
LRT p Konum Şekil
1.125
<0.005
2
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Ölçü
0.76

Eşik

5112.59
9.64
8.83

Eşik

Box-Cox Transformation 1.125
<0.005
Lognormal
1.319
<0.005
3-Parameter Lognormal
1.19
*
0.32
Exponential
3.023
<0.003
2-Parameter Exponential 1.743
<0.010
0
Weibull
1.213
<0.010
3-Parameter Weibull
1.502
<0.005
0.55
Smallest Extreme Value 1.273
<0.010
Largest Extreme Value
1.273
<0.010
Gamma
1.284
<0.005
AD: Anderson Darling katsayısı, LRT: Olasılık eşiği.

2
0.62
6.24

3.08
1.63
2.36
1.64
6.68

Tablo 4. pH için dağılım tipleri ve spesifik katsayıları
Dağılım tipleri
AD
p
LRT p
Konum
Normal
1.125
<0.005
10
3-Parameter Lognormal
1.541
*
2.59
2-Parameter Exponential
1.743
<0.010
3-Parameter Weibull
1.502
<0.005
1.63
Smallest Extreme Value
1.273
<0.010
13.64
Largest Extreme Value
1.273
<0.010
6.36
3-Parameter Gamma
1.512
*
1.95
Logistic
1.136
< 0.005
10
3-Parameter Loglogistic
1.572
*
2.47
AD: Anderson Darling katsayısı, LRT: Olasılık eşiği.

0.76
0.42
0.0014
2
1.07
2.24
1.37
0.66
0.66
0.29

Şekil
7.56
0.58
10.71
13.71
6.63
6.63
6.38
4.36
0.43

-511.37
0.93
0.77

Ölçü
-5.51
-0.71
-2.34

-2.43
-3.33

Bu bağlamda, Weibull dağılımı için spesifik karakteristikler şekil ve ölçü değerleri olup bu parametreler
de sırası ile OD için 4.68 ve 16.43 ve RT için 3.08 ve 2.24 olarak belirlenmiştir. pH içinse 2-parameter
exponential dağılım tipinin spesifik karakteristikleri olan şekil ve ölçü değerleri sırası ile 10.71 ve -0.71
olarak belirlenmiştir. Sonuçlar OD, RT ve pH için sırası ile Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4’te sunulmuştur.
3.3. Deneysel- ve Monte Carlo simülasyonu-temelli ortalama KOİ giderimi değerlerinin
mukayesesi
Monte Carlo simülasyonu temelli belirsizlik analizi sonucunda KOİ giderimi için elde edilen ortalama
değerler Şekil 1’de ve sonuçların mukayesesi için deneysel ve model tahmini temelli ortalama KOİ
giderimleri ise sırası ile Şekil 2 ve Şekil 3’te verilmiştir.
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Şekil 1. Monte Carlo simülasyonu temelli ortalama KOİ giderimi değerleri.
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Şekil 2. Deneysel ortalama KOİ giderimi değerleri.
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Summary Report for Model-based COD (%)
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Şekil 3. Model temelli tahmini ortalama KOİ giderimi değerleri.
Ortalama KOİ gideirmleri Şekil 1, 2 ve 3’te sırası ile %70.45, %83.36 ve %72.74 olarak elde edilmiştir.
Bu bağlamda deneysel ve model temelli ortalama KOİ giderimleri arasında yaklaşık %10’luk bir fark
bulunması, türetilen modelin tahminsel regresyon katsayısının %92.8 olmasına rağmen ciddi
tutarsızlıklar getirdiğini (> %5) göstermektedir. İlaveten MC temelli ortalama KOİ sonuçları ile
deneysel ortalama KOİ sonuçları arasında da yaklaşık %12’lik bir fark olması bu durumu
doğrulamaktadır. Model- ve MC-temelli tahminler arasında ki uyum, deneysel veriler istinaden türetilen
modelin geliştirilmeye ihtiyaç duyduğunu açıkça göstermiştir.
4. TARTIŞMA
Mevcut çalışmada, Bolu ilindeki yerel bir hindi eti işleme tesisinin çıkış sularından KOİ giderimi bir
İOS olan ozonlama süreci rol model olarak ele alınmıştır. Ozon dozu, başlangıç pH’sı ve reaksiyon
süresinin doğrusal, ikinci mertebe ve ikili etkileşimlerinin dâhil olduğu, KOİ giderimi tahmin edebilen
türetilmiş çoklu doğrusal olmayan regresyon modelinden çalışmada yararlanılmıştır. Çalışmanın esas
odak noktasında, Monte Carlo simülasyonu temelli belirsizlik analizi ile türetilen bu model ifadesindeki
belirsizliklerin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Ortalama KOİ giderimi deneysel olarak yaklaşık %83
iken MC-temelli aynı sonuçlar yaklaşık %70 olarak elde edilmiştir. Bu durum (%13’lük fark) türetilen
model ifadesinin yüksek regresyon katsayılarına rağmen (R2adj = %93.7; R2pred = %92.8) önemli
belirsizlikler içerdiğini ortaya koymuştur. İlaveten Monte Carlo simülasyonunun, veri güdümlü doğrusal
olmayan regresyon modellerin içerisinde yer alan ve stokastik olarak yakalamanın mümkün olmadığı
belirsizliklerin tanımlanmasında etkili bir yol olduğu belirlenmiştir. İleri çalışmalar Bayesian yaklaşımı
temelli Markov Chain Monte Carlo simülasyonu ile derinleştirilebilir.
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Özet
Teknolojik yeniliklerin endüstri sektörüne çok hızlı adapte olduğu günümüzde çeşitli teknolojilerin yeni
versiyonlarının imal edilebilmesine yönelik birçok çalışma gerçekleştirilmektedir. Bu süreçte gelinen
nokta son yıllarda oldukça popüler hale gelen teknolojilerden biri olan üç boyutlu (3B) yazdırma
teknolojisidir. 3B yazıcılar parçaların üç boyutlu ve somut hallerinin ortaya konulmasında en etkili
araçların başında gelmeye başlamıştır. 1980’li yıllarda ilk olarak plastik malzemelerden yararlanılarak
üretim alanında kullanılmaya başlayan bu teknoloji, zamanla diğer alanlarda da uygulanmaya
başlamıştır. Bu makalede 3D yazıcılarda kullanılan plastik malzemelerin, ABS (Akrilonitril Bütadien
Stiren), PLA (Polilaktik Asit) , TPU (Termoplastik Poliüretan) ; tarihsel süreci, kullanım ve uygulama
alanları, üretim yöntemleri incelenmiştir. Yapılan çalışmalar, kullanılan plastik ham maddelerinin tipine
göre sınıflandırılmıştır. Ayrıca 3D yazıcıların sektöre girişinin üretici ve tüketici açısından oluşturduğu
etkiler ve gelecekteki rolü tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: üç boyutlu, 3D yazıcı, plastik malzemeler, teknoloji
Abstract
The industry of the technological innovations has been very fast adapting to the work done today where
new versions of various technologies are manufactured. The point reached in this process is the threedimensional (3D) Database technology whose son is finally one of the popular popular technologies. 3D
printers are beginning to be one of the most effective tools for revealing the three-dimensional and
concrete parts of parts. In the 1980s, firstly, by using plastic equipment, it has used the production area
and started to apply this technology in other places in time. In this article, plastic materials used in 3D
printers, ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene), PLA (Polylactic Acid), TPU (Thermoplastic
Polyurethane); Structured in historical process, use and application areas, classified according to the
type of used plastic raw materials. In addition, a manufacturer-oriented team engaged in the introduction
of 3D printers into the industry and was a future topic.
Keywords : three-dimensional, 3D printer, plastic technology, technology.

1. GİRİŞ
Sanal ortamda modellenmiş 3 boyutlu nesneleri katı halde elle tutulabilir nesnelere dönüştüren
makinelere 3 boyutlu yazıcı denir. 1981 yılında ilk 3D baskı denemeleri, Japonya’nın Nagoya Belediyesi
endüstriyel araştırma enstitüsünden hızlı prototipleme tekniğini geliştirdiği için Dr. Hideo kodama’ ya
verilmiştir. Dr. Kodama ilk olarak stereolitografi (SLA) yöntemini kullanmıştır. SLA metodu ile birçok
mühendis ilgilenmiştir ancak bu metodun ilk patendini alan ve 3D system Corporationu kuran Charles
hulldur. 1988 ‘ de scott crump tarafından ergiyik yığma modelleme (Fused Deposition Modeling_FDM),
metodu, 3D baskı teknolojisinin lideri konumuna gelmiştir. Bu metotların yanısıra seçici lazer
sinterleme ( selective laser sintering SLS) , dijital ışık işleme (Digital Light Processing_DLP)
teknolojileri katmanlı imalat için en çok uygulanan teknolojiler arasındadır (Güngör, 2018).
Günümüzde birçok sektörde olduğu gibi imalat sektöründe de artan teknolojik gelişmeler, ürünlerin
pazara sürüm süresini kısaltarak firmaların rekabetçi kalabilmeleri için oldukça önemli rol
oynamaktadır. Hızlı prototipleme yöntemlerinden birisi olan üç boyutlu (3D) yazıcılar, endüstrinin yanı
sıra araştırma ve akademik çalışmalar içinde kullanılmaktadır. Bu teknoloji sayesinde tasarımların bir
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ön prototipi kolay ve hızlı bir şekilde üretilebilmektedir. 3D yazıcı ile üretim otomotiv, havacılık ve
savunma, uzay teknolojileri, mimari yapılar, ürün ve makine tasarımları, medikal cihazlar ve tıbbi
uygulamalar gibi birçok alanda kendine yer edinerek yoğun ilgi odağı haline gelmiştir. Bu teknoloji için
birçok yöntem kullanılabilmekte olup, yöntemler arasındaki farklılıklar genellikle katmanların nasıl
oluşturulduğu ile ilgilidir. Ergiyik yığma modelleme (Fused Deposition Modeling_FDM), teknolojisi
katmanlı imalat için en çok uygulanan teknolojiler arasındadır . FDM birleştirme yoluyla yığma
teknolojisi olup, bu yöntemde ısı ile şekil alabilen termoplastik (PLA, ABS, TPU) malzemeler
kullanılmaktadır .
Genellikle ABS ve PLA filamentleri tercih edilmektedir. 3D yazıcılar, hammaddeyi eriterek katmanları
üst üste yığıyor ve böylece ortaya 3 boyutlu, gerçek bir obje çıkıyor. Bu makalede işlemi
gerçekleştirirken kullanılan plastik hammaddeler incelendi . Bunlar ;
ABS (Akrilonitril Bütadien Stiren) : En önemli özelliği darbe dayanıklılığının yüksek olmasıdır. Bir
petrol türevi olduğudan bu malzeme işlenirken kötü kokular ortaya çıkar.
PLA (Polilaktik Asit) : Yenilenebilir olan biyolojik kaynaklardan elde edilir. PLA malzemesi ile
yapılan tasarım parlak bir görünüm kazanmaktadır.
TPU (Termoplastik Poliüretan) : Aşınma direnci yüksek ve esnek olan bir malzemedir. Kolay
işlenebilirliği nedeniyle 3D yazıcılarda daha çok tercih edilmektedir.
Bu malzemeler için ülkemizde çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Can (Can 2008) yaptığı çalışmada plastik
enjeksiyon kalıplamada ABS malzemesinin modelleme ve analizlerini detaylı bir şekilde anlatıp bu
malzemelerin iç yapısını ve belirli oranlarda karşılaştırarak mukavemetini incelemiştir [1]. Babat (Babat
2014) yılında yaptığı çalışmada farklı yapılara ve içeriklere sahip inorganik dolgu maddelerinin ABS
polimerinin yüzey sürtünme direnci ve mikroyapı özelliklerine etkilerini dolu cam küre, içi boş cam
küre, plaka şeklindeki bor karbür kullanarak incelemiştir [2]. Günay ve arkadaşları (Günay 2018)
yaptıkları çalışmada 3D yazıcı kullanılarak üretilen PLA numunelerin mekanik özelliklerine baskı hızı,
doluluk oranı ve tarama açısının etkileri detaylı olarak araştırmışlardır [3]. Çelebi ve arkadaşları (Çelebi
2013) yaptıkları çalışmada hasarlı bir kafatasının 3 boyutlu yazıcı ile implant tasarımını PLA malzemesi
kullanarak 3 boyutlu yazıcıların özellikle medikal alanda güvenle kullanılabilirliliğini
açıklamışlardır[4]. Yurtseven ( Yurtseven 2014) yılında yaptığı çalışmada plastik enjeksiyon makinesi
kullanarak TPU malzeme üretmiştir. TPU malzemelerin enjeksiyon yolu ile üretimi, diğer termoplastik
malzemelere göre daha zor ve uğraştırıcı bir işlem olduğunu yaptığı çalışmada detaylı bir şekilde
incelemiştir[5]. Aydoğan ve Nazım (Aydın ve Nazım 2018) yaptıkları çalışmada Termoplastik
poliüretanın yüksek dayanım ve aşınmaya karşı dirençli olmalarından çeşitli alanlardan kullanılmaktadır
ancak yanma sırasında meydana gelen toksik emisyonlar da termoplastik malzemeleri çevreye zararlı
hale getirmesini farklı malzemeler ekleyerek çevreye olan zararını minimuma indirmeye
çalışmışlardır[6].
Bu çalışmada, 3 boyutlu yazıcılarda kullanılan plastik malzemelerin ergiyik yığma modelleme (FDM)
yöntemiyle üretilen endüstriyel ürünlerin detaylı incelemesi görülmektedir. Yapılan çalışmalarda
genellikle ABS , PLA ve TPU plastik malzemelerinin detaylı olarak incelenmiş olup, bu plastik
malzemelerin karşılaştırılması yapılmıştır. Bu bağlamda, kullanılan plastik malzemelerden en iyi verim
elde etme amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında, kullanılan üç farklı plastik malzemelerin hangi amaçla
ve nerede kullanıldığı detaylı araştırmalar sonucunda karşılaştırılmıştır. Son olarak, araştırılan üç
malzeme tipinin özellikleri sonucunda kullanıma en uygun malzemenin hangisi olduğu tartışılmıştır.

2. PLASTİK MALZEMELER
2.1 ABS (Akrilonitril Bütadien Stiren)
638

ABS malzemesi 1940’lardan bugüne kullanılmıştır. 1948 yılında ilk olarak patenti alınmıştır ve 1954
‘te Borg–warner Corporation tarafından 3D yazıcı pazarına sunulmuştur. ABS plastik malzemesi
akrilonitril, bütadien ve stiren bileşimlerinin birleşimiyle elde edilen sert ve ısıya dayanıklı bir
mühendislik plastiğidir.

Şekil 1: ABS malzemesinin zincir yapısı
ABS düşük sıcaklık koşullarında dahi sert, durağan ve görsel parlaklığa sahip bir malzemedir. ABS üç
boyutlu yazıcılarda en çok kullanılan termoplastik malzemeler arasında yer almaktadır.Yüksek
sıcaklıklara dayanıklılığından dolayı oyuncak, telefonların çeşitli parçaları, boru bağlantı parçalarında,
switch kutularında, otomobil sanayi ürünlerinde, tıbbi ürünlerde ve daha bir çok alanda kullanılmaktadır.
ABS üretiminin yaygınlaşması sonucunda üç boyutlu yazıcı sektöründe hızla değer kazanmış ve
günümüzde en yaygın olarak kullanılan termoplastikler içinde yer almaktadır.

Şekil 2:ABS malzemesinin mer yapısı
ABS malzemesinin özelliklerini kullanım amacına göre modifiye etmek mümkündür. Bu modifiye ürün
özelliklerine yanmazlık, şeffaflık, esneklik gibi kazanımlar sağlamaktadır bu yapıya çeşitli katkılar ve
farklı dolgu madde ilavesi veya ABS malzemesinin diğer polimerlerle sentezlenmesi ile de
değiştirilebilir. ABS malzemesinin iletkenlik özellikleri geniş bir frekans aralığında sabit değerlere
sahiptir ve en önemlisi sıcaklık ve nemden etkilenmemektedir.
ABS malzemeleri birçok yöntem kullanılarak işlenebilmektedir. Bunlar enjeksiyonla kalıplama,
ekstrüzyon, şişirerek kalıplama veya haddeleme vb. yöntemlerdir. En yaygın olarak kullanılan
yöntemler enjeksiyonla kalıplama ve ekstrüzyondur. Bu yöntemlere ikinci bir işlem olarak ısıl ve soğuk
şekillendirme yapılmaktadır. Bazı ABS ‘ ler standart metal-işleme aletleri ile soğuk şekillendirilebilir.
ABS malzemesinin yoğunluğu 1.07 g/cm3’dür. Çeşitli renklerde ABS filamentleri üretimi vardır. Asıl
rengi fil dişi veya beyazdır. ABS malzemesinin erime noktası yaklaşık 175 °C’de başlar ve sıcaklık
arttıkça erimiş plastiğin akmaya karşı gösterdiği direnç aynı oranda düşer. Yaklaşık 290 °C sıcaklıkta
ABS malzemesi kalıcı deformasyon oluşur. Malzeme alev çıkarana kadar ısıtıldığında isli duman ve
yanmış kauçuk kokusu yayar.
ABS polimer yapısı, karışım malzemelerinin, tür ve miktarına bağlı olarak değişik özellikler kazanır.
Bu karışım malzemelerine örnek olarak; PVC ve diğer halojenli malzemeler polimerin yanmaya karşı
direncini arttırır. Yük altında eğilme sıcaklığı 114 °C’dır. Termoplastiklerin birçoğunda olduğu gibi,
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malzemenin nemini almak ve nem çekici özelliğini düşürmek amacıyla iki saat kadar 80-90 °C’ de
kurutma işlemine tabii tutulmaktadır. ABS termoplastiğinin çekme dayanımı 175-560 kgf/cm², cam
elyaf katkılı ABS de ise 773 kgf/cm² , karbon elyaf katkılı ABS de 1125 kgf/cm², ABS-PVC alaşımında
ise 635 kgf/cm² basınca dayanıklılık gösterir.
2.2 PLA (Polilaktik Asit)
Polilaktik asit (PLA), yenilenebilir mısır nişastası, tapyoka kökleri veya şeker kamışı gibi kaynaklardan
elde edilen, daha az zehirli madde içeren ve üç boyutlu yazıcılarda daha düşük sıcaklıklarda üretilebilen,
böylece enerji tüketimini olumlu yönde etkiyen ve doğada daha kolay çözülebilen termoplastik
polyesterdir. PLA'nın temel yapı taşı, ilk olarak 1780 yılında İsveç kimyager Scheele tarafından elde
edilmiş ve ilk olarak 1881 yılında ticari olarak üretilen laktik asittir. Poli-L-laktik asitİN doğada
çözünmesi yıllar sürerken, poliaktik asit için aylar, yeterli olmaktadır (Arıkan, 2009). PLA malzemesi
enerji tüketiminden, karbondioksit salınımından ve kullanım süresi bakımından, birçok petrol bazlı
malzemeden daha üstündür. (1). İlk olarak polilaktik asit malzemesi, kompostlanabilir olduğu için tek
kullanımlık ambalaj üretiminde kullanılmasına teşvik edilmiştir. Bu tip uygulamalar için kullanım
esnasında yapısal bütünlük sağlaması ve kullanımdan sonra toprak altındaki çözünme süreci en önemli
aranan özelliklerdir (Auras vd.,2010). Bir başka uygulama alanı olarak PLA biyolojik olarak emilebilen
bir polimer olduğu için uzun bir süre sadece biyo-medikal alanında kullanımıyla sınırlı kaldı. Ancak,
son 10 yılda insanların çevreye karşı duyarlılığının artması ile PLA üzerine yapılan araştırmalar önem
kazanmış, ve molekül ağırlıklı PLA üretimi için ekonomik deney yollarının bulunmasını sağlamıştır.
Böylece, PLA’ nın kullanım alanı genişlemeye başlamış, ve paketleme endüstrisinden tüketici
ürünlerine kadar geniş bir alana yayılmıştır.

Şekil 3: PLA malzemesinin mer yapısı
Polilaktik asidin karbon miktarına göre üç farklı formda olabilir. Bunlar ; D-enantiyomer, Lenantiyomer, ve mezo-izomeri’dir. Laktik monomer üretimi ile oluşturulan polilaktik asit, karbonhidrat
fermentasyonu ya da kimyasal sentez yollarıyla elde edilir. Günümüzde üretilen poliaktik asit
türevlerinin birçoğu, en yaygın olarak fermentasyon yoluyla üretilmektedir. Bu gelişmeler ışığında
gelinen son araştırma noktası olarak yüksek molekül ağırlıklı PLA üretimi için laktid polimerizasyonu
gibi yöntemler kullanılarak kimyasal sentezleme sonucunda elde edilebilir. Ancak endüstride sıklıkla
kullanılan kimyasal sentez yöntemi olarak halka açılma polimerizasyonu mekanizması kullanılarak
yüksek molekül ağırlığına sahip PLA elde edilir. Son yıllarda yeni kimyasal birleşim mekanizmaları da
ticari hayatta yerini bulmuştur.
PLA’nın kristal yapısı içerisinde bulundurduğu L- ve D-enantiyomer oranlarına göre polimer malzeme
3 farklı yapıda kristalleşebilir: α-yapısı, β-yapısı, ve γ-yapısı.α-yapısı’nda bulunan PLA kristalleri en
kararlı halde bulunur ve erime noktası 185°C civarındadır. β-yapısında bulunan PLA kristallerinin erime
noktası ise 175°C’dir. Kiral yapıda saf olan PLA’nın, yani sadece L- ya da D-izomerinden, yapısında
bulunan D-izomerin oranına bağlı olarak, erime noktasını 50°C seviyesine kadar aşağıya çekilebilir.
PLA’nın erime noktasının D-izomerinin oranına bağlı olarak farklı sıcaklıklara erişebilmesiyle
polimerin geniş kullanım yelpazesi sunması sonucunda ticari üretimde kullanımı yaygınlaşmıştır.
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Çünkü, daha önce de belirttiğimiz gibi, erime noktası düşen PLA’nın üretim sıcaklığı da azalacağından,
sıcaklığa bağlı bozulması ve hidrolitik bozulması da azalacaktır. PLA zincirindeki L-izomerinin oranı
azaldıkça camsı geciş sıcaklık değeri de azalma eğilimi gösterecektir.
Termoplastik malzemelerde olduğu gibi polilaktik asitin fiziksel özellikleri de katı hal biçimine ve
kristal yapısına bağlıdır. PLA malzemesine uygulanan ısıl işlemler,polimerin üç boyutlu yapısına ve
poliaktikasit molekül ağırlığına göre PLA tamamen düzensiz bir yapıya sahip olabileceği gibi kristal bir
yapıya da sahip olabilir. PLA’ da bulunan D-izomeri %8′den fazla olursa malzeme amorf durumda
kalmayı tercih ederken; bu oran %1.5 seviyelerine indiğinde PLA kristalleşme eğilimi gösterir. L- ve
D- izomerlerinin polimer zincirindeki oranlarının ne kadar önemli olduğunu sonucu elde edilmiştir.
İzomerlerin polimer dizilimindeki oranı yalnızca kristal yapısını değil, kristalleşme süresini de etkiler.
Ticari PLA üretiminde hal değişimini etkileyen faktörlerdir, çünkü PLA kullanılarak tasarlanan modelin
üretim süresini ve üretim hattı verimliliğini etkiler. Kristal halde PLA üretimi her uygulama için uygun
bir yöntem değildir. Örneğin, şişe üretiminde saydamlık beklenirken, yüksek sıcaklıklara dayanımı
istenen parçalarda ise kristal yapıya ihtiyaç duyulur. Isı dayanımı camsı geçiş sıcaklığının üstünde bir
sıcaklıkta tavlama yapılmasıyla PLA kristalleşmeye başlayabilir. Bunun dışında katkı maddeleri ilave
edilerek ve mekanik uzama uygulayarak da kristal yapı elde edilebilir.
PLA polimeri mekanik özelliklerine bakıldığı zaman , zincir yapısı düzensiz halde PLA oldukça
kırılgandır. Bu durumda iken iyi mukavemete ve sertliğe sahiptir. Zincir yapısı düzenli PLA ise düzenli
polistiren ( PS ) polimerden oldukça yüksek performans gösterirken, polietilen tereftalat ( PET)’a benzer
değerler elde edilir. Malzeme darbe dayanıklılığı birçok dışsal (çentik, sıcaklık, yükleme modu, örnek
geometrisi, kırılma davranışı) ve içsel )faz morfolojisi, zincir yapısı ve dolaşma) değişkenlerine
bağlıdır.PLA’nın çekme ve bükülme katsayısı yüksek yoğunluklu polietilen, polipropilen ve polistiren
polimerlerinden daha büyüktür. Izod darbe dayanımı ve uzama kopma değerleri petrol bazlı bu
polimerlerden düşüktür. Bir diğer deney; PLA malzemesine uygulanan çentikli darbe testi ile yapılan
ölçümler sonucunda düşük çatlak başlatma enerjisine ve düşük çatlak yayılma enerjisine sahip kırılgan
bir özellikler sergilemiştir. Bu değerler sonucunda polilaktik asidin düşük tokluğa ve düşük darbe
dayanımına sahip olur. Polilaktik asit, petrol bazlı polimelerin özellikleri ile karşılaştırıldığında daha iyi
optik, mekanik ve gaz geçirgenliği özelliklerine sahiptir. Ayrıca, PLA’nın karbondioksit, oksijen, ve su
geçirgenliğiden düşük, fakat polietilen teraftalat (PET) malzemesinden yüksektir.
Bugün geline son nokta, polilaktik asitten ürün üretiminin temeli ergiyik halde yapılan prosese dayanır.
Polilaktik asit malzemesinin hazır hale gelmesi, öncelikle PLA polimerini erime noktasının üstünde bir
sıcaklığa kadar ısıtılarak eritilir ve üç boyutlu yazıcılar haricinde kalıplama ile istenilen şekil verilerek
ürün üretiminde kullanılmaktadır. Ardından malzemeyi soğutma işlemi yapılır ve polimere verilen
geometri soğumayla beraber elde edilir. Bu yöntem ile üretimi yapılan ürünlere örnek olarak, tek
kullanımlık çatal-bıçaklar, bardaklar, tabaklar, şişeler, filmler, ve elyaflar verilebilir. Medikal malzeme
olarak da kullanılan PLA’yı bebek bezi, bayan hijyen ürünleri, medikal dikiş ipliği, stent ve ilaç gibi
uygulamalarda görülebilir.PLA malzeme kullanımı ile enjeksiyon kalıplama, thermoform, baskı
kalıplama, ekstrüzyon, ve hava üflemeli döküm gibi birçok yöntem kullanılarakta istenilen parçaların
üretimi yapılabilmektedir. En uygun yöntemin belirlenmesinde üretimi yapılacak parçanın kullanım
alanına göre seçim yapılır, prosesteki PLA’nın D- ve L-izomerlerinin oranı en belirgin özelliktir.
PLA’nın diğer termoplastiklerden farklı kılan en önemli özellik elbette ki yenilenebilir kaynaklardan
üretilmesi ve biyo-çözünür olmasıdır. PLA'ya olan pazar talebi, son on yılda çarpıcı bir şekilde artmıştır,
bunların çoğu ambalaj endüstrisindedir. Avrupa biyoplastik endüstrisi birliğine göre, küresel dayanıklı
biyoplastik üretiminin 2014'ten 2019'a kadar% 535 artacağı tahmin ediliyor. (3) Özellikle paketleme
endüstrisindeki kullanımının yaygınlaşması ile çevreye pozitif etkilerinin olacağı düşünülüyor.
PLA malzeme her zaman gelişimini sürdürmekte ve bu gelişim için polilaktik asiti farklı maddelerle
kimyasal sentezlemeler çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda poliaktikasit malzemesinin
performansını daha verimli hale getirmek için kullanılan katkı malzemelerin özellikleri ASTM D6400
veya EN 13432'de belirtilen uyumluluk göstermesi istenmiştir. Polilaktik asit malzemesinin sünekliğini
güçlendirmek nispeten kolay olsa da, polilaktik asitin tokluğunu arttırmak çok daha zordur.Bu sebep
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doğrultusunda dünyada PLA malzemesinin bu özelliklerinin iyileştirmesine katkı sağlayacak yeni
malzemeler için güncel araştırmalar, alışagelmiş plastiklerden farklı olarak yüksek performanslı kısmen
yenilenebilir malzemeler bulma arayışına gidilmiştir ve bilimsel araştırmalar yapılmıştır.
2.3 TPU ( Termoplastik Poliüretan )
Termoplastik Poliüretanın kökeni İkinci Dünya Savaşı’nın başlarında kauçuk yerine kullanılmasına
uzanmaktadır. Termoplastik Poliüretan 2. Dünya savaşı yıllarında, kimyasal ve korozyona dayanıklı
metal ve duvar süslemesinde kullanılmıştır. Savaşın son zamanlarına doğru, termoplastik poliüretan
kaplamalar imal edilmiş, endüstriyel boyutta kullanılmaya başlanmıştır. 1950’li yılların ortalarında,
termoplastik poliüretanlar 3D yazıcı pazarına sunulmuştur.Termoplastik Poliüretanlar, yüksek uzama
ve çekme dayanımı, aşınmalara karşı direnç yetenekleriyle öne çıkan bir polimer türüdür. Bu özellikleri
sayesinde geniş bir 3D yazıcı pazarına ve uygulama alanına sahiptir.Termoplastik Poliüretanlar
kırılmaz, aşınma direnci yüksek, esnek ve düzgün kalıp özelliğini taşır. Plastik dünyasında en kuvvetli
fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip malzemedir. Ekonomik ve kolay işlenebilirliğinden dolayı
ayakkabı tabanı, otomotiv, telefon, sağlık malzemeleri ve daha bir çok alanda kullanılmaktadır. TPU,
yüksek performanslı malzemeler olarak bilinirler. Çok iyi aşınma ve yırtılma dayanımlarına sahiptirler.
Yüksek performanslı olmasından dolayı çok geniş 3D yazıcı pazarında kullanım alanına sahip
malzemedir.Termoplastiklerin doğal kauçuklardan farkı mekanik özelliklerinin iyi olmasıdır. Eğer
doğal kauçuk bir malzeme iki yana çekilirse, malzeme uzar ve üzerindeki yük kalktığında da hızla ilk
andaki konumuna geri döner yani elastikiyet olur . Termoplastikleri çektiğimizde ise belirli bir noktaya
kadar elastikiyetini korur ve daha sonra kalıcı şekil bozukluğuna uğrar. Yani doğal kauçuk çekildiğinde
hemen uzamaya başlamalarken, termoplastiklerin uzamasını sağlamak için çok yüksek kuvvetler
uygulamak gerekir. Bu farkı tablo şeklinde gösterecek olursak ;
Doğal kauçuk
Termoplastik Poliüretan

Çekme Mukavemeti (Mpa)
15
37

Elastik Modülü (Mpa)
10
800

Termoplastik poliüretanların iç yapısı sert segment ve yumuşak segment olarak iki farklı özelliktedir.
Genel özelliklerine bakıldığında doğal kauçuğa alternatif olarak gösterilen ve tekrar işlenebilen
yapıdadır. Uzun zincirli TPU’ lar esnek ve yumuşak segmentleri oluşturmaktadır. Kısa zincirli TPU’ lar
sert ya da esnemeyen segmentleri oluşturur.

Şekil 4: Termoplastik poliüretanın iç yapısı, Atagür (Atagür 2016) [7].
Bu özelliklerden dolayı TPU’ lar çeşitli üretim yöntemleri olan enjeksiyon ve ekstrüzyon gibi yöntemler
yardımıyla kolay üretilir ve geri dönüştürülebilir yapıdadır. Kolay işlenebilmesi için iyi kurutulması
gerekir. Bu kurutma işlemi, 100-120 °C sıcaklık aralığında 1-3 saat süreyle hava dolaşımlı fırınlar
kullanılarak, nem miktarları ağırlıkça % 0,1’den düşük olacak şekilde kurutulur. Kurutulma işlemi
tamamlandıktan sonra ekstrüzyon, enjeksiyon ve gibi birçok üretim yönteminde üretilebilecek hale gelir.
642

Termoplastik poliüretan malzemeleri farklı boyutlarda ve farklı fiziksel özelliklerde granül şeklinde
üretilmektedirler.

Şekil 5: TPU granül hammaddesi , Akdoğan (Akdoğan 2011) [8].
Granül hammaddesi enjeksiyon makinesinin besleme hunisine boşaltılır ve granüller enjeksiyon
kısmında ısıtılır. Isıtılan granüller jel şeklinde olur ve sonsuz vida yardımıyla yüksek basınçta kalıba
dökülür. Ve son ürün kalıpta üretilmiş olur.

Şekil 6: Vidalı tip TPU üretimi, Akdoğan (Akdoğan 2011)
Termoplastik poliüretanların etkin bir şekilde işlenebilmesine olanak sağlayan iyi mekanik özellikleri
vardır. Asıl avantajları ise aşınmaya karşı yüksek direnci, geniş bir sıcaklık aralığının olmasıdır. -70 ile
+100C arasında çalışma aralığı vardır. Esnek bir yapıya sahiptir. En kuvvetli fiziksel ve kimyasal
özelliklere sahip malzemedir. Özellikle hidrolik ve havalı piston keçelerinde kullanılmaktadır.
Termoplastik Poliüretan malzemeler yapı elemanı olarak kullanıldıkları için sahip olması gereken
dayanım değerleri bulunmaktadır. Üretilen malzemenin hangi seviyede olduğunun belirlenmesi için
araştırmalar yapılmalıdır. Bu araştırmalar ile ilgili farklı çalışmalar yapılmaktadır.
3. SONUÇ
Bu çalışmada, 3D yazıcılarda kullanılan plastik malzemelerin, ABS (Akrilonitril Bütadien Stiren), PLA
(Polilaktik Asit), TPU (Termoplastik Poliüretan); incelemeler sonucunda elde edilen bulgular şunlardır;
•

ABS malzemesi petrol türevi hammadde içerdiği için daha çok endüstri alanında kullanılırken;
PLA malzemesi doğada çözünen bir termoplastik polyester olmasından dolayı daha çok tıbbi
ürünlerde kullanılır. TPU ise doğal kauçuğa alternatif olarak üretilmekte, ekonomik ve kolay
işlenebilirliği sayesinde hem endüstri hem de tıbbi alanlarda kullanıma uygundur.

•

Isıya dayanıklılık bakımından TPU malzemesi 110°C kadar dayanmaktadır, PLA malzemesi ise
175 °C kadar ek işlemler ile dayanabilmektedir. Ancak ABS malzemesinin ısıya dayanıklılığı
175°C’de başlar ve yaklaşık 290 °C sıcaklıklara ulaşabilmektedir. Bu sebeple ABS malzemesi
3D yazıcı endüstrisinde aşınmaya karşı yüksek dirençlere sahip parça üretiminde kullanabilme
imkanı sunar.
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•

ABS malzemesi petrol hammaddesi ve türevi içerdiğinden dolayı tekrar kullanıma uygun
değildir.Diğer iki malzemede tekrar kullanılabilme imkanı sağlarken TPU malzemesi doğal
kauçuk alternatifi olarak üretilirken, PLA malzemesi yenilebilir biyolojik kaynaklardan
üretildiği için TPU malzemesine göre daha üstündür.

•

3D yazıcılarda yazdırma hızı en yüksek olan PLA malzemesidir.

•

Bu malzemeler arasında darbe dayanımı en yüksek olan ABS malzemesidir.

•

3D yazıcılarda kullanılan malzemeler arasında elastikiyeti en iyi olan TPU malzemesidir.

•

Çevre dostu en iyi malzeme ise PLA ’ dır.

•

3D yazıcılarda üretimi yapılan parça yüzey pürüzlülüğü en iyi PLA malzemesinin kullanıldığı
parçalarda görülmektedir.

•

Karşılaştırmalar sonucunda 3D yazıcılarda kullanılan bu malzemelerin her birinin birbirinden
farklı üstünlüklere sahip olmasından dolayı kullanım amacına göre malzemelerin başarılı bir
şekilde uygulanabileceği sonucuna varılmıştır.

KAYNAKLAR
1. Can, C. 2008. ’’Plastik Enjeksiyon Kalıplamada Termoplastik Malzemelerin Modelleme ve
Analizleri’’ Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
2. Babat, V. 2014. ’’ Bor Karbür İlaveli ABS Polimerinin Aşınma Özelliklerinin İncelenmesi’’
Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
3. Günay M, Gündüz S, Yılmaz H, Yaşar N, Kaçar R, 2018 ’’ Pla Esaslı Malzemelerde Çekme
Dayanımı Optimizasyonu ’’ Araştırma Makalesi, PoliTeknik Dergisi.
Çelebi A, Tosun H, Önçah A, 2017 ’’ Üç Boyutlu Yazıcı İle Pla Malzemesinin Kullanılması
Ve Hasarlı İmplant Tasarımı ’’ Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği Bölümü.
5. YurtSeven R, 2014 ’’ Tpu Esaslı Malzemelerin Mekanik Ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi
’’ Doktora Tezi, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
6. Usta N, Aydoğan B, 2018 ’’ Tpu Malzemesine Amonyum Polifosfat İlavesi İle Yanma
Davranışlarına Etkisinin İncelenmesi ’’ Araştırma Makalesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ,
Elektrik ve Enerji Bölümü.
4.

644

AN OVERVIEW OF BIOMASS ENERGY, ITS POTENTIAL, TECHNOLOGIES AND
CURRENT SITUATION IN TURKEY
Prof, Dr. Fatma ÇANKA KILIÇ*,1
Kocaeli University, Technology Faculty, Department of Energy Systems Engineering, Department of
Renewable Energy, 41380 Umuttepe, Kocaeli, Turkey
fatmacanka@hotmail.com, fckilic@kocaeli.edu.tr
Electrical Engineer MSc. Mehmet Keskin KILIÇ2
Kocaeli University, Kocaeli Vocational School, Department of Electrical and Energy Kullar,
Başiskele, Kocaeli, Turkey
kkilic@kocaeli.edu.tr
Abstract
According to IEA (International Energy Agency) 2018 Market Report, half of all renewable energy
consumed in 2017 came from modern bioenergy that provided four times the contribution of solar
photovoltaic (PV) and wind combined. Most of the modern bioenergy (i.e. apart from the traditional use
of biomass) supporting to final energy consumption supplies heat in buildings and industry. The
remainder is consumed in the transport sector and for electricity needs. Bioenergy is the pioneer for the
growth in renewable energy consumption for the years between 2018-2023. About 30% of the growth
in renewables consumption is anticipated to come from modern bioenergy in solid, liquid and gaseous
forms of the fuel due to bioenergy’s significant use in heat and transport. In today, 66% of the electricity
production in the world is derived from fossil fuels and 24% is from renewable energy sources. The rate
of electricity production from renewable energy sources in Turkey is located above the world average
by 33.5%. Electricity generation from renewable energy sources in Turkey in 2002 was 34 billion kWh,
with an increase of 159% in 2017, that amount rose to 88 billion kWh. While the installed capacity of
renewable energy was 12,305 MW in 2002, in September 2018, this number exceeded three times and
reached 41,719 MW. This study examines the one of the most important renewables, biomass, its
potential, technologies, importance and current situation in Turkey. Also, it is aimed to support Turkey's
one of the pioneer energy policies, which is to increase the production of domestic and renewable
energies.
Keywords: Biomass, Bioenergy, Renewables, Turkey
1. INTRODUCTION
Biomass energy is a kind of energy that is obtained by using biomass wastes (waste of vegetable products
in agriculture and forestry, vegetable wastes from product processing, fiber waste produced in paper
production, cork waste, etc.) by burning or by different processes. Biomass energy is among renewable
and clean energy sources.
Biomass energy use can be classified as the classic use and modern use. The use of conventional biomass
energy consists of firewood and animal waste. The most important feature of the classical use is to obtain
heat energy by directly burning the biomass waste. The use of modern biomass energy is derived from
energy forestry products, energy agriculture products, agricultural industry waste products and urban
wastes.
The biomass material is processed by various techniques and converted into solid, liquid and/or gaseous
fuels. There is a wide variety of biomass fuel. Therefore, biomass energy is among the clean, sustainable
and renewable energy sources of the future.
In today, 66% of the electricity production in the world is derived from fossil fuels and 24% is from
renewable energy sources. The rate of electricity production from renewable energy sources in Turkey
is located above the world average by 33.5%. Electricity generation from renewable energy sources in
Turkey 88 billion kWh in 2017. The installed capacity of renewable energy has reached 41,719 MW, in
September 2018 (IEA, 2018 and MENR, 2018).
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For Turkey, bioenergy is the pioneer for the growth in renewable energy consumption for the years
between 2018-2023. About 30% of the growth in renewables consumption is anticipated to come from
modern bioenergy in solid, liquid and gaseous forms of the fuel due to bioenergy’s important usage.
In this study, the one of the most important renewables, biomass, its potential, technologies, importance
and current situation in Turkey have been examined and it is aimed to support Turkey's one of the
pioneer energy policies, which is to increase the production of domestic and renewable energies.
2. MATERIAL AND METHOD
2.1. Current Status of Biomass Potential in Turkey
In Turkey, electrical production from biomass, especially from wood was around 10 GW for 2009, and
biomass electrical-generating capacity will have grown to approximately 50 GW in 2030. At this rate,
the economic benefits are projected as 6.4 billion USD in income and jobs (Ocak, 2004 and Erdem,
2010). Turkey’s primary energy necessity between 2000 and 2025 in Mtoe can be seen in Figure 1.

Figure 1. Turkey’s primary energy necessity between 2000 and 2025 in Mtoe (Toklu, 2017).
As renewable energy, biomass has many beneﬁts for the energy solutions and it is useful for the
environment (Kaygusuz 2009, Kaygusuz K, Bilgen S. 2008). Biomass energy in Turkey is one of the
most significant renewable energy sources, considering its energy potential. Especially, biomass in
Turkey has important energy production rate even though that has been decreased due to deforestation
and the reduction in animal husbandry for the recent years. Conventional biomass meets a quarter of the
domestic energy production and biomass energy production has been projected 7,530 thousand toe in
2020. In Turkey, the use of modern biomass energy is important for the economy and preventing the
environmental pollution. In Turkey, modern biomass began with 17 thousand toe in 2000. For the
country, it is important that the conventional biomass energy production should be reduced, and modern
biomass energy production increased. Therefore, new investment ﬁelds for investors shall be ensured
(Bilgen et al., 2018).
Turkey is an energy importing country and supplies more than half of the energy necessity by imports.
The country’s domestic oil and lignite reserves are very limited, but Turkey's geographical location has
some advantages for the use of renewable energy sources and their potential for fuels and electricity.
Particularly, biomass should be considerably supported by both governments and private sectors.
Turkey’s natural resources and huge agro-economic infrastructure make available a signiﬁcant potential
in biomass (Keleş and Bilgen 2012).
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Turkey's principal biomass production is based on wood, woody materials, wheat straw, cocoon shell,
hazelnut shell, grain dust, fruit tree residues and crop residues (Toklu, 2017). There is huge potential to
expand biomass use in the large amounts. Biomass potential in Turkey can be seen in Figure 2 (MEF,
2009).

Figure 2. Turkey total biomass potential (MEF, 2009).
Agricultural waste residues, waste paper and tea waste and olive husk are also used for energy
production to utilize biomass in Turkey. Wood’s share of the total production in Turkey is around 20%
in biomass energy sources and the techniques for converting it to useful energy are easy. Although,
biogas production potential in Turkey has been evaluated as around 1.0-1.5 million tons of oil equivalent
(Mtoe), there are only a few small units are in operation and have been licensed (Kaygusuz, 2016). In
Turkey, the share of the renewable energy in energy production is very low. The preliminary research
activities using pilot-scale plants were started by the General Directorate of Electrical Power Resources
Survey and Development Administration thirty years ago, but today’s studies have been increased to
evaluate these resources more since then.
2.2. Turkey’s Forest Sourced Biomass Potential
The potential of forest biomass as an energy supply for Turkey can be seen in Figure 3 down below.
Amount of waste generated from forest is 4,800,000 tonnes (1.5 MTOE) and Gasification plant to be
installed with a capacity of 600 MW (MENR, 2019).

Figure 3. The potential of forest biomass as an energy supply for Turkey (MENR, 2019).
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2.3. Turkey’s Agricultural Biomass Potential
The agricultural biomass potential of Turkey can be examined from Figure 4 and Table 1 (MENR,
2019).

Figure 4. The agricultural biomass potential of Turkey.
Table 1. The agricultural biomass potential of Turkey.
Total Amount of Turkey
Total Available Waste
Total thermal value
Amount (Tons)
Field Products
11,766,995
228.4 PJ
Garden Products
3,569,040
74.8 PJ
Total
15,336,035
303.2 PJ
Sources of biomass for the production of bioenergy and total energy production in Turkey (Mtoe) can
be examined in Table 2 and Table 3.
Table 2. Sources of biomass for the production of bioenergy (Bilgen et al. 2015, 2018).
Biomass
Virgin wood

Forestry
residues
Wood

Tree surgery
residues

Energy crops

Short rotation
forestry (SRF)
Grasses
and
non-woody
energy
Short rotation
coppice (SRC)
Aquatics
(hydrophonics)

Agriculture
Dry residues

Wet residues

Straw and husks

Grass silage

Animal litter

Animal slurry

Corn stoves

Farmyard
manure

Waste
Food waste

Wet
food
waste
Waste oils

Industrial
waste and coproducts
Woody waste
Treated wood

Untreated wood
Wood
composite and
laminate
Non-woody
waste
Paper pulp and
waste
Sewage sludge
Textiles
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Table 3. Total energy production in Turkey (Mtoe) (Bilgen et al. 2015).
Energy sources
Coal and lignite
Oil
Gas
Nuclear
Hydropower

2007
14.50
2.48
0.94
–
3.86

2010
26.15
1.13
0.17
–
5.34

2020
32.36
0.49
0.14

Geothermal
Wood and biomass
Solar/wind/other
Total consumption

0.70
5.27
0.42
28.17

0.98
5.12
1.05
39.94

1.71
4.96
2.27
59.23

10.00

2.4. Biomass Conversion Technologies
Biomass materials are processed by biomass conversion techniques and converted into solid, liquid and
gas fuels. At the end of the cycle, fuels like biodiesel, biogas, bioethanol, pyrolytic gas, as main products,
as well as byproducts, like hydrogen, fertilizers are also obtained. In addition to energy from biomass,
there are other industrial production areas as furniture, paper, insulation materials, also from biomass.
Conversion techniques used in biomass sources, fuels obtained using these techniques and application
areas are examined down below (See Figure 5. and Table 4.) (Ambiente I. 2019):

Figure 5. Biomass Conversion Technologies (Ambiente I. 2019).
Table 4. Biomass conversion methods, fuels and application areas.
Biomass
Forest waste
Agricultural wastes
Energy Plants
Animal waste
Garbage (Organic)
Algae
Energy forests
Vegetable oils and
animal fats

Conversion Methods
Airless decomposition

Fuels
Biogas

Pyrolysis

Ethanol

Combustion
Fermentation, Airless
decomposition
Gasification
Hydrolysis
Bio-photolysis
Esterification reaction

Hydrogen
Methane
Methanol
Diesel
Diesel
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Application areas
Electricity generation,
Heating
Heating, Means of
Transportation
Heating
Means of Transportation,
Heating
Aircrafts, Airplanes
Synthetic oil, Rockets
Product Drying
Means of Transportation,
Heating,
Greenhouse cultivation

2.4.1. Combustion
Although combustion is the oldest method to known producing energy by direct incinerating, new
combustion systems have been developed in order to increase the efficiency in recent years. Combustion
is defined as the rapid chemical reaction of combustible materials in the biomass with oxygen. This is a
heat-reacting reaction and the resulting chemical substances are carbon dioxide, water vapor and some
metal oxides.
2.4.2. Airless Digestion
Airless digestion is a biological process carried out by microorganisms that can survive in an anaerobic
environment and is expressed as organic matter + bacteria + water = methane + carbon dioxide +
hydrogen, sulfur + stable, fertilizer + bacteria. This can only take place in an oxygen free environment.
As it is well known, biomass, with the help of microorganisms, fermented in the oxygen-free
environment, leaves behind a valuable fertilizer, which are methane gas and carbon dioxide.
2.4.3. Fermentation
As it is known biomass has hemicellulose and lignin in various ratios. Cellulose can be broken down by
glucose by chemical hydrolysis, enzymes or chemical processes, which are applied after enzymatic
hydrolysis. Because chemical hydrolysis conditions can sometimes degrade glucose, this procedure
must be done with extreme caution. By fermentation of glucose, products can be obtained like ethanol,
acetone, butanol and several chemical products equivalent to products that obtained from crude oil
products.
2.4.4. Pyrolysis
Pyrolysis is the oldest and simplest method used to obtain gas from biomass and is defined as a series
of chemical and physical phenomena generated by heating the wood up to 900 °C in an oxygen-free
environment. Some gases, tar, organic compounds, water and charcoal are obtained as a result of
pyrolysis.
2.4.5. Gasification
Gasification is the process of obtaining combustible gas by decomposing solids such as carboncontaining biomass at high temperature. During this process, biomass is burned with the air supplied to
the fuel cell in a controlled manner, and the resulting products include carbon monoxide, carbon dioxide
and nitrogen as well as combustible gases such as hydrogen and methane.
2.4.6. Bio-photolysis
Biophotolysis is the process of obtaining hydrogen and oxygen from some microscopic algae with the
help of solar energy. These algae in sea water work as a kind of solar cell, separating the sea water
photosynthetically.
3. CONCLUSION
Nowadays, emerging economies' demands for energy and natural resources are increasing rapidly.
Although these increases are lower, the energy demand is also increasing day by day in the developed
economies. Global and economic balances in energy production and consumption are constantly
changing and most countries in the world organize their energy and economy policies according to these
changes. Furthermore, as renewable energy investments increase, strategic approaches in energy directly
affect the orientation to natural resources. Therefore, various measures should be taken to increase the
use of domestic resources correctly and related institutions should be placed into the Turkish economy.
For this purpose, strategies based on energy security, localization and creation of predictable markets
are implemented and renewable energy resources are prioritized in accordance with the National Energy
Policy (EIE, 2010). To reinvigorate the economy and for the diversification of energy sources in Turkey,
infrastructure, procurement, improvement, system expansion etc. and energy efficient investments in
various areas have important roles in achieving the long-term energy targets. This will not only reduce
the current account deficit, but also increase the investments and employment in this area.
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In addition to ensuring energy supply security, the localization of the technologies related to energy and
natural resources by our country will provide further growth and development in these areas. The
development of domestic technology will enable the transformation of Turkey into a major export center
in all related industrial areas. Among the goals of Turkey's energy policy, having clear, competitive, and
predictable market structures, increasing the valued producer and consumer numbers, giving priority to
the environmental and economic sustainability, and ensuring the sectors to evaluate energy and natural
resources in correct and efficient ways. Turkey has the potential to assure an alternative source of energy
from the most suitable and cost-effective agricultural products according to its ecological conditions.
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Özet
DIN 1.2510, yüksek sertleşebilirliği olan ve ısıl işlem sırasında fazla ölçü değiştirmeyen tok soğuk iş
takım çeliğidir. Bu çelikler, kesme, sıvama, delme kalıpları, bıçaklar, ölçme takımları, plastik enjeksiyon
kalıpları, kalıp kapama plakaları, kalıp destek plakaları, zımbalarda, frezelerde, matkaplar, broşlar,
pergeller, kılavuz pimleri imalinde kullanılır. Bu çalışmada, DIN 1.2510 soğuk iş takım çeliğinin
kaplamasız karbür kesici takım ile işlenmesinde ortalama yüzey pürüzlülüğü (Ra) değerlerindeki
değişimler deneysel olarak incelenmiştir. Kesme parametreleri üç farklı kesme hızı (100, 200 ve 300
m/dak), üç farklı ilerleme hızı (0,10, 0,20 ve 0,30 mm/dev) ve üç farklı kesme derinliği (0,5, 1 ve 1,5
mm) olarak belirlenmiştir. Yapılan deneyler sonucunda yüzey pürüzlülüğü üzerindeki en etkili
parametrenin ilerleme hızı, daha sonra sırasıyla kesme hızı ve kesme derinliği olduğu anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: DIN 1.2510, kaplamasız karbür, Yüzey pürüzlülüğü.

Abstract
DIN 1.2510 is tough cold work steel with high hardenability and no change in size during heat treatment.
These steels are used in the production of cutting, plastering, punching molds, blades, measuring tools,
plastic injection molds, mold sealing plates, mold support plates, punches, end mills, drills, brooches,
calipers, guide pins. In this study, changes in average surface roughness (Ra) values in turning of DIN
1.2510 cold work tool steel with uncoated carbide cutting tool were investigated experimentally. The
cutting parameters have three different cutting speeds (100, 200 and 300 m / min), three different feed
rates (0.10, 0.20 and 0.30 mm / rev) and three different depth of cuts (0.5, 1 and 1.5 mm)
Keywords: DIN 1.2510, uncoated carbide, Surface roughness.

1. GİRİŞ
Günümüz koşullarında metallerin işlenebilirliği esnasında malzemenin istenilen kalitede üretilebilmesi
için çeşitli deneyler yapılmaktadır. Metallerin işlenebilirliğinde kullanılan kesme parametreleri, yüzey
pürüzlülüğü ve kesme kuvvetleri açısından büyük önem arz etmektedir. İşlem görmüş bir yüzeyin yapısı,
kalite açısından en önemli kriterdir. Malzemelerin işlenmesi esnasında kullanılan parametreler yüzey
hassasiyetini doğrudan etkilemektedir. Kesici takımdan veya üretim sırasındaki diğer etkenlerden
kaynaklanan yüzey düzensizlikleri pürüzlülük olarak isimlendirilir. Pürüzlülük ilerleme izleri ve diğer
düzensizlikleri doğrudan kapsar. Talaş kaldırmanın amacı, iş parçalarına sadece şekil vermek değil,
boyut, geometri ve yüzey bakımından teknik resminde istenilen belirlenmiş doğruluk töleransına göre
imal etmektir. Parçanın yüzey pürüzlülüğünü kapsayan yüzey kalitesi, talaş kaldırma işleminin
belirlenmesini yönlendiren en önemli özelliğidir. Bu sebeple günümüzde yüzey pürüzlülüğü üzerine
yapılan çok sayıda literatür çalışması bulunmaktadır (Özlü, 2014). Kesme sırasındaki takım-talaş ara
yüzeyinde oluşan yüksek sıcaklık talaş kaldırma işlemini olumsuz olarak doğrudan etkilemektedir.
Takım-talaş ara yüzünde oluşan yüksek sıcaklığın sebepleri arasında doğru belirlenmemiş takım
geometrileri yer almaktadır. Bu hatalardan dolayı kesici ucun hasar görmesi, kırılması ve aşınması gibi
sonuçlarla karşılaşılır. Böylece, iş parçası yüzey kalitesinin istenilen doğrulukta elde edilememesi, şekil
değiştirmesi ve iş parçasının yanması gibi durumlarla karşı karşıya kalınır. Bu nedenle talaş kaldırma
işlemlerinde kesici takım geometrisinin büyük bir önemi vardır. ( Gök, 2010 )
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Takım çeliklerinin büyük bir çoğunluğunu oluşturan soğuk iş takım çelikleri daha geniş kullanım alanına
sahiptir. Genel olarak 200 °C’nin altındaki sıcaklıklarda kullanılan iş parçalarının, talaşlı ve talaşsız
iamalat işlemlerinde (kesme, bükme, form verme vb.) kullanılır. Karbon oranı %0,30 – %2,50 arasında
değişen, alaşım elementi olarak da karbür oluşturucu krom, vanadyum, molibden ve volframın yanı sıra
nikel ve mangan da bulunduran takım çeliklerine soğuk iş takım çelikleri denir. DIN 2510, ısıl işlem
sırasında yüksek sertleşme özelliğine ve boyutsal kararlılığa sahiptir. Bu malzeme Soğuk iş takım
çeliklerinin kalıp ve imalat sektöründe geniş bir kullanım alanı vardır. Kesme, sıvama, ezme gibi
kalıplarda kullanılırlar. Bu çalışmada, DIN 1.2510 soğuk iş takım çeliğinin tornalama işleminde farklı
kesme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkisi deneysel olarak araştırılmıştır.

2. MATERYAL VE METOD
Deneylerde kullanılan DIN 1.2510 soğuk iş takım çeliği Ø60x250 mm ölçülerinde imal edilmiş olup
kimyasal bileşimi Tablo 1’de verilmiştir. Deneylerde, KORLOY marka WNMG432-HA H01 (
WNMG 080408 – HA) kaplamasız karbür kesici takım kullanılmıştır.
Tablo 1. DIN 1.2510 çeliğinin kimyasal bileşimi (%)
C
0,95–1,05

Si

Mn

Cr

Mo

V0

0,15-0,35

1,00-1,20

0,50-0,70

0,05-0,15

0,50-0,70

Sert tornalama deneyleri Şekil 1’de görülen ZMM-BULGARİA CU-500 universal torna tezgahında
gerçekleştirilmiştir.

Şekil 1. ZMM-BULGARİA CU-500 universal torna tezgahı
İşlenmiş yüzeylerin yüzey pürüzlülük ölçümleri ‘MAHR MARSURF PS 10’ marka yüzey pürüzlüğü
ölçüm cihazında yapılmıştır.(Şekil 2). İşlenen yüzeylerde üç kez yüzey pürüzlülüğü ölçümü yapılmış ve
bu sonuçların ortalaması alınarak ortalama yüzey pürüzlülük (Ra) değerleri belirlenmiştir.

Şekil 2. MAHR MARSURF PS 10 yüzey pürüzlülük cihazı
3. TARTIŞMA VE BULGULAR
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Şekil 4’ te 0,1 mm/dev ilerleme hızındaki, a= 0,5 mm kesme derinliğinde, en düşük kesme hızında (100
m/dak) Ra değeri 0,85 μm iken, en yüksek kesme hızında (300 m/dak) Ra değerleri 0,78 μm olduğu
görülmüştür. 0,2 mm/dev ilerleme hızındaki a= 1,0 mm kesme derinliğinde, en düşük kesme hızında
(100 m/dak) Ra değeri 1,82 μm iken, en yüksek kesme hızında (300 m/dak) Ra değeri 1,7 μm olduğu
görülmüştür. 0,3 mm/dev ilerleme hızındaki a= 1,5 mm kesme derinliğinde, en düşük kesme hızında
(100 m/dak) Ra değerleri 3,48 μm iken, en yüksek kesme hızında (300 m/dak) Ra değeri 3,54 μm olduğu
görülmüştür. . Genel olarak tüm sonuçlara bakıldığında kesme hızının artışı ile yüzey pürüzlülüğünün
azaldığı görülmüştür. Bu durum, artan kesme hızıyla birlikte kesici takım-talaş-iş parçası ara yüzündeki
sıcaklığın artması ve buna bağlı olarak termal yumuşama meydana gelmesi ile iş parçasının daha kolay
kesilebilmesi ile ilişkilendirilmiştir.

Şekil 4. Farklı kesme hızlarına göre verilerin grafiksel olarak değerlendirilmesi

Şekil 5’ te 0,1 mm/dev ilerleme hızındaki en yüksek Ra değeri 100 m/dak kesme hızı 1,5 talaş
derinliğinde 1,293 μm, en düşük Ra değeri 300 m/dak kesme hızı 0,5 talaş derinliğinde 0,755 μm; 0,2
mm/dev ilerleme hızındaki en yüksek Ra değeri 100 m/dak kesme hızı 1,5 talaş derinliğinde 1,83 μm,
en düşük Ra değeri 200 m/dak kesme hızı 1,5 talaş derinliğinde 1,143 μm; 0,3 mm/dev ilerleme
hızındaki en yüksek Ra değeri 100 m/dak kesme hızı 1,5 talaş derinliğinde 3,564 μm, en düşük Ra değeri
200 m/dak kesme hızı 1,5 talaş derinliğinde en düşük 1,681 μm olarak bulunmuştur. Genel olarak artan
ilerleme hızıyla birlikte Ra değerlerinin düştüğü görülmüştür. Bu durum ilerleme hızındaki artış ile
birlikte birim zamanda kaldırılan talaş kesitinin artması ve kesme işleminin zorlaşması ile
ilişkilendirilmiştir. Artan talaş kesiti talaş kaldırma işleminde oluşan kesme kuvvetlerinin arttırmaktadır.
Kesme kuvvetlerinin artması kesme işleminin zorlaştığını göstermektedir. Bu durumda işlenen
yüzeylerin daha pürüzlü çıkmasına neden olmaktadır.
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Şekil 5. Farklı talaş derinliklerine göre verilerin grafiksel olarak değerlendirilmesi.
Şekil 6.’ da 0,1 mm/dev ilerleme hızındaki en yüksek Ra değeri 100 m/dak kesme hızı 1,5 talaş
derinliğinde 1,293 μm, en düşük Ra değeri 300 m/dak kesme hızı 0,5 talaş derinliğinde 0,755 μm; 0,2
mm/dev ilerleme hızındaki en yüksek Ra değeri 100 m/dak kesme hızı 1,5 talaş derinliğinde 1,83 μm,
en düşük Ra değeri 200 m/dak kesme hızı 1,5 talaş derinliğinde 1,143 μm ; 0,3 mm/dev ilerleme
hızındaki en yüksek Ra değeri 100 m/dak kesme hızı 1,5 talaş derinliğinde 3,564 μm, en düşük Ra değeri
200 m/dak kesme hızı 1,5 talaş derinliğinde en düşük 1,681 μm olarak bulunmuştur. İlerleme hızında
olduğu gibi kesme derinliğinde de artan kesme derinliği ile birlikte Ra değerlerinin arttığı görülmüştür.
Bu durum kesme derinliğindeki artış ile birlikte birim zamanda kaldırılan talaş kesitinin artması ve
kesme işleminin zorlaşması ile ilişkilendirilmiştir. Artan talaş kesiti talaş kaldırma işleminde oluşan
kesme kuvvetlerinin arttırmaktadır. Kesme kuvvetlerinin artması kesme işleminin zorlaştığını
göstermektedir. Bu da yüzey kalitesinin bozulmasına ve Ra değerlerinin artmasına neden olmaktadır.
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Şekil 6. Farklı ilerleme hızlarına göre verilerin grafiksel olarak değerlendirilmesi.

4. SONUÇLAR
Bu çalışmada DIN 1.2510 soğuk iş takım çeliğinin sert tornalanmasının yüzey pürüzlülüğüne (Ra)
etkileri incelenmiştir. Kesici takım olarak kaplamasız karbür kesici takım kullanılmıştır. Deneyler üç
farklı kesme derinliğinde (0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm), üç farklı kesme hızında (100, 200, 300 m/dak) ve
üç farklı ilerleme hızında (0,1, 0,2, 0,3 mm/dev) ve kuru kesme şartlarında gerçekleştirilmiştir.
Deneylerden elde edilen sonuçlar aşağıda sıralanmıştır.
•
•
•
•

Yapılan yüzey pürüzlülüğü deneyleri sonucunda, artan kesme hızıyla birlikte tüm parametreler
için Ra değerlerinde azalma eğilimi görülmüştür.
Kesme hızının en yüksek değeri olan 300 m/dak, ilerleme hızının en düşük değeri olan 0,1
mm/dev, kesme derinliğinin orta değeri olan 1 mm değerlerinde en düşük yüzey pürüzlülüğü
değerine ulaşılmıştır.
Kesme hızının en yüksek değeri olan 300 m/dak, ilerleme hızının en yüksek değeri olan 0,3
mm/dev, kesme derinliğinin orta değeri olan 1,5 mm değerlerinde en yüksek yüzey pürüzlülüğü
değerine ulaşılmıştır.
Yüzey pürüzlülüğü üzerindeki en etkili parametrenin ilerleme hızı, daha sonra sırasıyla kesme
hızı ve kesme derinliği olduğu anlaşılmıştır.

•
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Özet
Firmaların; müşterilerinin taleplerini karşılayabilmesi ve rakipleriyle mücadele edebilmesi için süreç
yönetimi yaklaşımını benimsemesi gerekmektedir. Süreç iyileştirme ile düşük maliyetle, zamanında,
verimli ve etkin çıktılar sağlanmaktadır. Hizmet sektörü kapsamındaki işlerde, süreçler genellikle insan
odaklı çizilmektedir. Ancak insan odaklı süreç tasarımları, sürdürülebilirlikleri açısından oldukça risk
doğurmaktadır. Personel taşıma hizmeti göz önünde bulundurulduğunda işi yapan firmaların
süreçlerinin kalitesi, sahada işi gerçekleştiren kişilere göre, hizmet verilen lokasyonlar için farklılık
göstermektedir.
Bu çalışmada, şirketlerin ihtiyaçlarını, oluşturduğu ölçek ekonomisi ile merkezi olarak satınalmasını
yapan ve müşterilerine sağladığı maliyet avantajı ile birlikte süreçlerdeki uzmanlığını sunan bir merkezi
satınalma şirketinin, müşterilerine alımını yaptığı ve hizmet süreçlerini yürüttüğü personel taşıma
hizmetinin dijital otomasyona dayalı süreçlere dönüşümü üzerine çalışılmıştır.
Firmanın personel taşıma hizmetine dair tedarikçiden başlayarak, müşteri ve yolculara kadar olan
süreçlerinin analizleri çıkartılmıştır. Süreçlerde kişi inisiyatiflerinin yüksek olduğu ve maliyetlerin
yönetilmesinde riskler doğduğu görülmüştür. Verimsizliklerin ve risklerin giderilmesi, iş gücünden
kazanç sağlanması, merkezi olarak denetlenebilir sistemler kurulması amacıyla otomasyona dayalı, web
tabanlı bir sistem kurularak süreçlerin buna bağlı baştan kurgulanmasına karar verilmiştir. Bu amaçla
servis araçlarına GPS cihazları ve buna bağlı kart okutma sistemleri takılmıştır. Web arayüzlü bir
uygulama geliştirilerek, tüm iş sürecini entegre bir sistem üzerinden yürütülecek şekilde kurgulanmıştır.
Puantajların GPS cihazları üzerinden otomatik olarak sistemlere akması sağlanmıştır. Ayrıca son
kullanıcılar olan servisleri kullanan personellerin kullanımı amacıyla sisteme entegre çalışan bir mobil
uygulama devreye alınarak müşteri memnuniyetinin arttırılması sağlanmıştır. Dijital otomasyona dayalı
sürecin devreye girmesiyle personel taşıma hizmetinde müşterilere sağlanan maliyet avantajının yanı
sıra iş süreçlerinde de sağlanan avantajlar sebebiyle müşteri sadakatinin artması sağlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Süreç İyileştirme, Dijital Otomasyon, Hizmet Sektörü

1. GİRİŞ
Süreç yönetimi, firmaların veya organizasyonları yapmış oldukların işlerin verimliliklerini arttırması,
müşteri beklentilerine karşı hızlı aksiyonlar alması için önemlidir. Nihai ürün veya hizmetlerin çıktı
olarak müşterilere sunulması için gerekli olan malzeme veya hizmetlerin girdi olarak firmaya veya
organizasyona sağlanması gerekmektedir. Girdilerin nihai ürüne veya hizmete dönüşme aşamasında ise
birbirini izleyen bir çok faaliyetler o firmanın süreçleri olarak adlandırılır.
Süreç kavramı, günümüzde firmaların rekabetçi piyasa koşullarına karşı literatürlerinde ön plana
çıkmaktadır. Mevcutta süregelen süreçlerin verimsizlikleri, gelişen teknolojinin de etkisiyle son yıllarda
yoğun şekilde göz önüne çıkmıştır. Şirketler verimliliklerini arttıracak, müşteri odaklı, hızlı ve
sürdürülebilir süreçler oluşturmayı hedeflemektedir. Bu amaçlarla otomasyona dayalı dijital süreçler
son yıllarda hızlıca gelişmektedir.
Bir merkezi satınalma şirketinin müşteri için ortaklaştırarak satınalma ve sözleşmeler kapsamında
hizmet süreçlerini yürütmüş olduğu personel taşıma hizmetine ait operasyonel süreçlerin manuel ve
insan odaklı süreçlerinin dijital otomasyona dayalı, sürdürülebilir bir sisteme dönüştürülmesi
amaçlanmıştır. Personel taşıma kapsamında yaklaşık 3500 servis aracıyla 200 farklı müşteri için hizmet
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alınmaktadır. Bu hizmetin saha operasyonun, evrak takiplerinin, hakediş ve fatura süreçlerinin mevcut
süreçleri incelenmiştir. Bu incelemelerin ardından GPS teknolojisine dayalı bir entegre sistem
kurgulanmıştır. Kurgulanan yeni sisteme göre yürütülecek yeni süreçlerin akışları çıkartılmış ve bu
akışlara uygun olarak entegrasyon, sistem geliştirme süreçleri yürütülmüştür.
Gerçekleştirilen çalışmanın sonunda müşterilere sağlanan toplam maliyet avantajları ve iş gücü
kazançları hesaplanmıştır. Ayrıca son kullanıcılar olan servis kullanan personeller için de mobil
uygulamalar devreye alınarak müşteri memnuniyetini ve bağlılığını arttırıcı uygulamaların yapılması
amaçlanmıştır.
2. SÜREÇ
Oluşturulacak olan nihai ürün ve hizmet için belirlenmiş girdileri olan, bu girdilere nihai sonuca ulaşmak
için değer veya anlam katarak çıktılara dönüştüren, içerisinde birbirlerini etkilen farklı adımları olan
faaliyetlerdir. Süreçle ilgili genel akış Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1. Süreç

2.1. Süreç Öğeleri
Süreçleri akışının sağlanabilmesi için belli başlı öğelerinin olması gerekmektedir. Bunlar; süreç
adımlarına kaynak oluşturan girdileri sağlayan tedarikçiler, süreçler sonucunda üretilen çıktıların
ulaşacağı müşteriler, süreçlerin işletimi için insan kaynağı ve sürecin sorumlusudur.
2.2. Süreç Yönetimi
Müşteri talep ve ihtiyaçlarına uygun olarak veya çıktıların üretileceği girdilere göre süreçlerin
tasarlanması, sürekliliği sağlayarak ölçülebilir bir şekilde sürütülmesi, yapılan ölçümler sonucunda
aksaklıklar görülen adımlarda iyileştirmelerin sürekli yapılamasının sağlandığı faaliyetler bütünüdür.
Firmaların veya organizasyonların süreç yönetimine yönelmesinin temel sebepleri globalleşme, gelişen
teknoloji ve maliyetlerin sürekli azaldığı yapılarda oluşan rekabetin içerisinde kalmaktır. Müşteri
taleplerindeki değişimler, teknolojik gelişimler, finansal krizler, ürün hayat döngüleri, kalitenin
arttırılmak istenmesi, değişen yasal sorumluklar ve koşullar süreçlerin sistematik olarak yönetilmesini
ve değişimler yaşanan her koşula uygun olarak süreç adımlarında yaşanacak aksaklıkların görülerek
yeni süreç tasarımlarının için gereklilik arz etmektedir.
2. SÜREÇ İYİLEŞTİRME
Süreç iyileştirme, işleyen süreçlerin verimliliklerinin arttırılmasıdır. Süreç iyileştirme çalışması
yapılacak yapıların seçimi için öncelikli süreçlerin performansları ölçülmelidir. Ayrıca süreç adımları
kaynaklı doğan risklerinde tanımlanması gerekmektedir. Bu değerlendirmelere göre akışında riskleri
yüksek olan ve performansı düşük olan süreçler belirlenerek iyileştirme çalışmalarına başlanması
gerekir.
Süreç iyileştirme adımlarından öncelikli olarak mevcut işleyen süreç analiz edilmeli, ardından müşteri
isterlerine ve tedarikçi girdilerine uygun olarak yeni süreçler tasarlanmalı, deneme amacıyla pilot düşük
hacimlerde pilot uygulamalar devreye alınmalıdır. Pilot uygulamaların incelenmesi sonucu oluşabilecek
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aksaklıklara göre süreçlerin kurgularına müdahele edilmelidir. Pilot uyguluma sonucunda beklenen
sonuçlara ulaşıldığında ise yeni sürecin genele uygulanması gerekmektedir.
Süreç iyileştirme faaliyetleri firmaların müşteri isterlerine daha uygun ürünler ve hizmetler oluşturarak,
rekabetlerini arttırması, verimliliklerini arttırarak karlılıklarını arttırmaları için önemlidir.
3. UYGULAMA
Çalışmanın yapıldığı firma bir merkezi satınalma şirketidir. Firmanın ana amacı müşterisi olan
şirketlerin ortaklaştırılabilir satın almalarını tek bir merkezden yaparak ölçek ekonomisi kapsamında
firmaların grup genelindeki tüm satın alma maliyetlerini düşürerek verimlilik sağlamaktadır. Aynı
zamanda kategori bazlı uzmanlık, danışmanlık ve teknoloji çözümleri ile müşterilerine satın almada
katlı değer yaratan bir satın alma dış kaynak yönetim şirketidir. Bu amaçla ortaklaştırılabilir 4 ana alan
olan hizmet, malzeme, lojistik ve medya satın almaları gerçekleştirilmektedir.
Gerçekleştirilen satınalmalar sonucunda sağlanan avantaja göre belirli kar oranlarıyla müşterilere satış
yapılan bir kar modeliyle çalışılmaktadır.
Firmanın genel iş akış süreçleri Şekil 2’de özetlenmiştir.

Şekil 2. Firma İş Akış Modeli

Hizmet sektörü kapsamındaki işlerde, süreçler genellikle insan odaklı çizilmektedir. Ancak insan odaklı
süreç tasarımları, sürdürülebilirlikleri açısından oldukça risk doğurmaktadır. Personel taşıma hizmeti
göz önünde bulundurulduğunda işi yapan firmaların süreçlerinin kalitesi, sahada işi gerçekleştiren
kişilere göre, hizmet verilen lokasyonlar için farklılık göstermektedir. Kişilerin saha süreçlerini,
geleneksel yöntemlerle takibi ve işletiminin kişilere göre değişkenlik göstermesi hizmet kalitesinin sabit
olmamasına, lokasyon bazlı değişken olmasına ve fazla manuel süreçlerden doğan takip eksiklikleri ile
verimsizliklere sebep olmaktadır.
Bu çalışmada firmanın personel taşıma hizmetinin dijital otomasyona dayalı süreçlere dönüşümü
üzerine çalışılmıştır. Firmanın personel taşıma hizmetine dair tedarikçiden başlayarak, müşteri ve son
kullanıcı olan yolculara kadar olan evrak takibi, saha operasyonu, ceza uygulaması takibi, puantaj ve
hakediş takibi, fatura süreçleri gibi süreçlerin tamamının süreç analizleri çıkartılmıştır. Analizlere göre
süreçlerde kişi insiyatiflerinin yüksek olduğu ve maliyetlerin doğru yönetilmesinde ciddi riskler
doğduğu görülmüştür. Ayrıca süreçlerdeki manuel takiplerin yoğun olmasından kaynaklı ciddi adam
saat harcandığı da tespit edilmiştir.
Yapılan analizlerin sonucunda süreç gelişen teknolojilerine uygun olarak yeniden yorumlanmış ve
müşteri - son kullanıcı – tedarikçi – firma süreçlerini her kesimde memnuniyeti arttırıcı şekilde
otomasyona dayalı olacak şekilde yeniden kurgulanmıştır. Sistemin genel akışı Şekil 3’te gösterilmiştir.
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Şekil 3. Personel Taşıma Hizmeti Dijital Otomasyon Süreci Genel Akışı

3.1. Uygulamanın Hedefleri
Uygulamanın hedefleri aşağıda maddeler halinde listelenmiştir;
•

Firma tarafından müşterileri, servis firmaları ile yapılan sözleşmelerdeki operasyonunun gerçek
zamanlı takibini yapmak.

•

Servis araçlarına binecek personel kaydını yapmak ve gerçekleşeni izlemek.

•

Güzergah tanımlama, durak oluşturma ve personel servis taleplerini harita tabanlı olarak yöneterek
Müşteri operasyonlarını hızlandırmak.

•

Personel Servis araçlarının sözleşme şartlarına uygun olmayan operasyonlarını tespit etmek ve
cezalarını hesaplamak.

•

Araç ve Sürücü verilerini Servis Firmalarının girmesini sağlayarak Firmanın iş yükünü azaltmak,
evrak ve belgelerin takibini sağlamak.

•

Müşteri – Servis Firması ilişkisini uygulama üzerine taşıyarak anlık olarak servisi takip etmeyi
sağlamak.

•

Aylık hakedişe esas olacak verileri SAP sistemine aktararak hakediş süresini kısaltmak.

•

Özel işlerin takibini sağlamak.

•

Ek fiyatların yönetimini yapmak.

•

Müşteri ve Tedarikçi talep ve şikayetlerinin yönetimini yapmak.

3.2. Genel Model
Geliştirilen sistem kapsamında yer alan uygulamalar Şekil 4’teki gibi 4 ana grupta toplanmıştır. Bu
uygulamalar sistem bütünlüğü içinde birbiri ile entegre çalışmaktadır.

Şekil 4. Sistem Kapsamı
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3.2.1. Sistem Tanımları
Bu grup içinde yer alan uygulamalar sistemin bütününü etkileyen ve sistem yöneticisi tarafından
yönetilen uygulamalardır. Sistemdeki temel kullanıcılar, yetkiler, menüler ve raporlar bu aşamada
planlanmıştır. Tüm başlıklar için alt süreçlerin akışları kurgulanmıştır.
3.2.2. Temel Uygulamalar
Bu grup içinde yer alan uygulamalar Araç Takip ve Servis Otomasyonunun hedeflerine uygun
çalışabilmesi için gerekli uygulamaları içermektedir. Sistemde temel uygulamalar kapsamındaki verilen
bağlantısının kurulması sistemin akışa uygun şekilde çalışabilmesi için önemlidir. Bu sebeple öncelikli
olarak temel uygulamalar kurgulanmıştır. Kullanıcılar, yetkiler, menüler ve raporlama ekranlarının akışı
bu aşamaları arasındaki ilişki ve iç süreçleri planlanmıştır. Temel Uygulamalar birbirleri ile entegre
çalışan uygulamalar olup aralarındaki ilişki genel olarak Şekil 5’te gösterilmiştir.

Şekil 5. Temel Uygulamalar

3.2.3. Operasyon
Bu grup içinde yer alan uygulamalar araçların planlı ve özel işler sırasında toplanan verileri, sefer
öncesi/sonrası olabilecek durumları ve gerçekleşen hakediş verilerini içeren uygulamaları içermektedir.
Tüm başlıklar için tedarikçi ve müşterinin yapması gereken süreçler planlanmıştır. Tanımlamalar
müşteri sorumluluğundadır. Oluşturulan planlı seferler ve özel işler için tedarikçilerin sisteme
tanımlamış oldukları araç ve şoförleri eşleştirmesi beklenmektedir. Bu tanımlanın ardından araçlarda
bulunan GPS cihazları üzerinden gelen dataya göre planlanan seferlerin şartname koşullarına göre
gerçekleşip, gerçekleşmediği sistem üzerinden otomatik olarak takip edilmektedir. Yapılan takip sonucu
sözleşme koşullarına uygun olarak hizmetin gerçekleştirildiği sistem tarafından otomatik teyit
edildiğinden hizmet için hakediş oluşturulur ve SAP sistemlerine entegrasyonla aktarılarak hizmeti
oluşturan değişkenlere göre (km, araç cinsi, çalışma şekli) otomatik olarak fiyatlandırılır.
Sözleşme koşullarına uygun olmayan hizmetlerin verildiği de araçlardan gelen GPS verilerine göre
otomatik olarak takip edilebilmekte ve uygunsuzluklara karşılık sözleşme kapsamındaki ceza tutarları
otomatik olarak hakediş sistemine akmaktadır. Süreçle ilgili genel akış Şekil 6’daki gibi kurgulanmıştır.

Şekil 6. Operasyon Genel Akış Şeması
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3.2.3. Yardım Masası:
Sistemin tüm paydaşları için servis kullanımı, talep, itiraz veya şikayetlerini bildirebilecekleri ve takip
edebilecekleri uygulamaları içermektedir. Yardım masası süreçleri 3 gruba ayrılarak kurgulanmıştır.
Bunlar; personel yardım masası, servis firması yardım masası ve müşteri yardım masasıdır. Yardım
masası kapsamında süreçlerde yaşanan aksaklıkları hızlıca giderilmesi ve süreç bileşenlerinin fazla
olmasından kaynaklı oluşacak soruların ve destek taleplerinin hızlı aksiyonlarla planlı olarak çözüme
kavuşturularak sürdürülebilir bir sistem tasarımlanması için kurgulanmıştır. Yardım masasının genel
akışı Şekil 7’de gösterilmiştir.

Şekil 7. Yardım Masası Akış Şeması

3.3. Entegrasyon
Sistem kapsamda yer alan fonksiyonları yerine getirebilmesi için dış sistemlerle entegre olması gerekliği
ortaya çıkmıştır. Bu amaçla Şekil 5’teki entegrasyon akışı kurgulanmıştır.

Şekil 5. Sistem Entegrasyon İlişkisi

İnfomobil: Araç takip cihazları tarafından toplanan verileri almak amacıyla kullanılan sistemdir.
Locatiınbox: Araç güzergahını ve durakları harita altyapısı üzerinde gösteren sistemdir.
SAP: Müşteri, tedarikçi ve sözleşme bilgilerinin bulunduğu sistemdir.
Hakediş verilerini aktarmak
E-Posta Sunucusu: Bilgilendirme amaçlı e-postalar gönderen sistemdir.
Personel Bilgisi: Servis kullanacak personellerin bilgilerine ulaşmak için hizmet verilen müşterilerin
personel kayıtlarını tuttukları sistemlerdir.
3.4. Uygulama Çıktıları
Uygulama sonucunda firmanın müşterilerine sağlamış olduğu personel taşıma hizmeti için süreçleri
baştan kurgulanmış ve GPS teknolojisine dayalı dijital otomasyon sistemleri geliştirilmiştir. İnsan odaklı
sistemlerden çıkılarak, tamamen otomasyona dayalı hakediş ve ceza süreçlerinin kurgulanarak devreye
alınması, yanlış süreç takipleri sebebiyle oluşacak maliyet risklerine karşı müşterileri adına önlemler
alınmıştır. Ayrıca son kullanıcılar olan servis kullanan personeller için geliştirilen mobil uygulama ile
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verilen hizmette sağlanan maliyet avantajının yanında müşteri memnuniyetinin de arttırılarak müşteri
sadakatinin sağlanması amaçlanmıştır.
Güzergahlar, gerçekleşen seferler ve araç dolulukları anlık olarak sistem üzerinden takip edilebileceği
için oluşan verimsizliklere anlık olarak müdahele edilebilmektedir. Bu verimsizlikler görülerek
güzergah kısaltmaları ve araç adetlerindeki azalmalarda maliyet tasarrufları sağlanmaktadır. Ayrıca
geçmiş dönemde sahada idari işler personelleri tarafından yapılan operasyon takibi ve çetele usulüne
göre hakediş takibinin sistem üzerinden otomatik yapılması idari işlerdeki iş yükünün azalmasına, buna
bağlı olarak ta iş gücünden tasarruf sağlanmasına neden olmuştur.
Firmanın müşteri için 3500 araçla sağlamış olduğu personel taşıma hizmetinin toplam yıllık cirosu 350
Milyon TL’dir. Uygulamaya alınan yeni süreçle birlikte yıllık 26,6 Milyon TL tasarruf sağlanmıştır. Bu
tasarrufun detayları Tablo 1’de görülmektedir. Gerçekleştirilen tasarruflar sonucu personel taşıma
hizmetine ait maliyetler %7,6 oranına düşmüştür.
Tablo 1. Maliyet Avantajları
Tasarruf Kalemleri
Kullanılan araç adedinde iyileştirme
Km takibi sonucu kısalmalardan sağlanan avantaj
İdari işlerin iş yükündeki azalma sonucu iş gücü tasarrufu
Toplam Tasarruf

TL/Yıl
17,5 Milyon TL
5,9 Milyon TL
3,2 Milyon TL
26,6 Milyon TL

3. SONUÇ
Teknolojinin sürekli geliştiği ve rekabetin yoğun bir şekilde yaşandığı günümüzde, firmalar,
müşterilerinin taleplerine uygun, zamanında, verimli ve etkili çıktılar üreterek müşteri memnuniyetinin
devamlılığını sağlamalıdır.
Firmalar, müşterilerinin taleplerine uygun çıktıları üretebilmek için süreçlerden faydalanır. Şirketin tüm
süreçleri ayrı ayrı ele alınır. Organizasyonun iş akışları, girdi ve çıktı arasındaki tüm işlemler adım adım
belirtilir, takımlar oluşturulur. Üretilen çıktı verimliliği arttırılarak müşteri tatmini sağlanmış olur.
Süreç yönetiminde, müşteri memnuniyetinin devamlılığının sağlanması ve süreçlerin sürekliliğinin
sağlanması için süreç iyileştirme uygulanmalıdır. Böylece sürecin performansı artacak, ortaya çıkarılan
ürünün kalitesi arttırılacaktır. Süreç daha hızlı iyileşme gösterdikçe müşteri memnuniyeti artacaktır.
Verimsizliklerin ve risklerin giderilmesi, iş gücünden kazanç sağlanması, merkezi olarak denetlenebilir
sistemler kurulması amacıyla otomasyona dayalı, web tabanlı bir sistem kurularak süreçlerin buna bağlı
baştan kurgulanmasına karar verilmiştir. Bu amaçla servis araçlarına GPS cihazları ve buna bağlı kart
okutma sistemleri takılmıştır. Web arayüzlü bir uygulama geliştirilerek, tüm iş sürecini entegre bir
sistem üzerinden yürütülecek şekilde kurgulanmıştır. Puantajların GPS cihazları üzerinden otomatik
olarak sistemlere akması sağlanmıştır. Ayrıca son kullanıcılar olan servisleri kullanan personellerin
kullanımı amacıyla sisteme entegre çalışan bir mobil uygulama devreye alınarak müşteri
memnuniyetinin arttırılması sağlanmıştır. Dijital otomasyona dayalı sürecin devreye girmesiyle
personel taşıma hizmetinde müşterilere sağlanan maliyet avantajının yanı sıra iş süreçlerinde de
sağlanan avantajlar sebebiyle müşteri sadakatinin artması sağlanmıştır.
Ayrıca yeni geliştirilen süreç ürünleştirilerek firmanın mevcut müşterilerine sağladığı ek faydanın yanı
sıra, yeni bir hizmet olarak piyasaya sunulmuştur.
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Abstract
Since they have been first introduced in 1960s, evolutionary algorithms that mimic biological evolution
mechanisms of nature have attracted the attention of scientists. Genetic Algorithm (GA) and Particle
Swarm Optimization (PSO) are well-known major population-based evolutionary algorithms and they
have been applied to many engineering optimization problems. They have proven their effectiveness
over years and today they still maintain their popularity. Also, fuzzy logic based control is an artiﬁcial
intelligence based control method which have been successfully applied to many areas such as power
electronics and motor drive systems as a good alternative for PID control. A fuzzy logic controller (FLC)
is designed by formulating knowledge of an expert about the process into a control system which consist
of a set of linguistic variables and human like fuzzy rules. FLCs usually outperform other controllers in
complex, nonlinear, or undefined systems for which a good practical knowledge exists but performance
of the FLC heavily depends on some constant parameters of the system. In order to obtain perfect steady
state and transient response, these parameters should be well determined. In this paper a FLC is designed
for output load voltage regulation of a Step-Up converter. Mission of the controller is to produce proper
gating signals in order to held load voltage constant near its reference value. To determine the optimum
controller parameters GA and PSO are used and performance of two algorithms are compared under
different load conditions.
Keywords: Genetics, PSO, Fuzzy Logic, Optimization, Boost, Algorithm.
1. INTRODUCTION
In nature, individuals need to adapt to their environment in order to survive (Vikhar, 2016). Individuals
who adapt themselves better to the environment (fittest ones) are more likely to survive and they have
more chance to be a parent at the time of reproduction. So only the fittest individuals can transmit their
genes to their descendants. As a result, number of fitter individuals in the population will increase by
time and hundreds of generations later (a long period of time) almost all individuals will adapt
themselves to the environment. This process of natural selection is known as evolution.
In 1960s some group of scientists who inspired from this natural selection process have introduced the
idea of simulating the mechanisms of biological evolution in order to develop powerful algorithms for
optimization problems (Back and Schwefel, 1996). This new approach was a new family of
metaheuristic optimization algorithms in stochastic nature and was called as Evolutionary Algorithms
(EAs) (Kiranyaz et al., 2014).
Basic principle of EA is “Only the fittest can survive” as in biological evolution. An EA deals with a
population of candidate solutions. Individuals in this population, consist of a set of parameters
considered to be a potential solution to the optimization problem. Each individual is evaluated by a
ﬁtness function, which measures the quality of its corresponding candidate solution (Barros et al., 2012).
The fitness value plays an important role in the EA because first step of reproduction is parent selection
and this selection is made according to fitness values of individuals. Individuals superior to their
competitors (better fitness value) have more chance to transfer their genes (parameters) to the next
generation. After selection process some evolutionary operators are applied to the parents in order to
create new generation of individuals. The fitness of the entire population increases at each reproduction
process, converging towards an optimal solution (Dányádi et al., 2010). This main cycle (fitness
evaluation-selection-evolutionary operation) is iterated for a number of generations until the computing
time is exhausted, a sufficiently good performing solution is found, or some other termination criterion
is fulfilled.
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Fuzzy systems employ a mode of approximate reasoning that resembles the decision-making process of
humans. A fuzzy logic controller (FLC) is designed by formulating knowledge of an expert about the
process into a set of linguistic variables and human like fuzzy rules in the form of IF-THEN (Hoffmann,
2001). It does not need an accurate mathematical model, can work with imprecise inputs, can handle
nonlinearity, and can present disturbance insensitivity greater than the most nonlinear controllers. FLCs
usually outperform other controllers in complex, nonlinear, or undefined systems for which a good
practical knowledge exists (Silva, 2001).
Performance of the FLC heavily depends on some constant parameters of the system. In order to obtain
perfect steady state and transient response, these parameters should be well determined. Finding the best
values of them is an optimization problem and if it is done manually a lot of time and effort should be
spent. Beside the other optimization methods, evolutionary algorithms also can be considered as a good
solution at this point. Examples of the evolutionary algorithms used for parameter optimization of FLCs
are ant colony optimization (Juang et al., 2008), grey wolf optimizer (Precup et al., 2017), particle swarm
optimization (Marinaki et al., 2010), and genetic algorithm (Perneel et al., 1995).
In this work, a Step-Up converter which includes a fuzzy logic-based voltage controller is proposed.
Mission of the controller is to produce proper gating signals in order to held load voltage constant near
its set value. Criteria of success is a perfect output voltage stabilization with minimum oscillations under
different load conditions. Best possible values of fuzzy inference system parameters are searched by two
well-known major evolutionary algorithms; Genetic Algorithm (GA) and Particle Swarm Optimization
(PSO). These are; input and output normalization coefficients, intersection points of input membership
functions and intermediate values of crisp outputs. Optimization performance of two algorithms are
compared through simulation results.
2. MATERIALS AND METHODS
2.1 Fuzzy Logic Based Voltage Controller for the Step-Up Converter
In this paper, in order to compare optimization performance of PSO and GA, a fuzzy logic-based voltage
controller for Step-Up converter is used. Each optimization algorithm tries to find best possible values
of fuzzy parameters that allow the voltage controller to guarantee stable output even under different load
conditions.
Step-Up (Boost) converters are power electronics-based devices which are widely used in many
industrial systems, especially for MPPT (Maximum Power Point Tracker) in renewable energy
applications. Figure 1 shows basic circuit diagram of Step-Up converter and its operating principle
according to the position of semiconductor switch. During ON state boost inductor is short circuited and
it stores energy in the magnetic field to use it in OFF state. Meanwhile, the capacitor continues to supply
the load with its own stored energy. In OFF state, the load is supplied by source and boost inductor
together with a higher voltage. Also, capacitor is charged up to this voltage level (to use it in ON state).
As a result, average value of the voltage across the load is higher than the input voltage. Relationship
between the input and output voltage can be written as;
𝑉𝑜𝑢𝑡 ⁄𝑉𝑖𝑛 = 1⁄(1 − 𝐷)

(𝐷 = 𝑇𝑂𝑁 ⁄𝑇𝑆 )

(1)

In above equation, D is the Duty Cycle and it is the ratio of the time duration in which switch is on (TON)
to the total switching period (TS). The equation shows that the output voltage is always higher than the
input voltage (as the duty cycle changes from 0 to 1). Mission of the voltage controller is to change this
duty cycle in different operating conditions in order to keep output voltage constant on predetermined
value.
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Figure 4. Circuit scheme and operating principle of the Step-Up converter.
Figure 2 shows the fuzzy logic based voltage controller for the Step-Up converter. As described above,
mission of the controller is, to regulate output voltage under varying load conditions by changing the
duty cycle. Beside the fuzzy inference system itself, controller contains some complementary units such
as input/output amplifiers, limiter, sawtooth generator and comparator. Input of the controller is the
voltage error between the actual output voltage (Vout) and reference voltage (Vref). Output is the PWM
signal to be applied to the semiconductor switch. Fuzzy inference system which is the heart of the
voltage controller has two input variables; first is the voltage error (e) which is also input of the entire
controller and second is the change in this voltage error (Δe). These variables are calculated at the k-th
time interval as below;
𝑒(𝑘) = 𝐺1(𝑉𝑜𝑢𝑡 (𝑘) − 𝑉𝑟𝑒𝑓 )

(2)

∆𝑒(𝑘) = 𝐺2(𝑒(𝑘) − 𝑒(𝑘 − 1))

(3)

where G1 and G2 are input normalization coefficients. Output is the change of duty cycle (ΔD) and
actual duty cycle is calculated by adding this change to the previous value of duty cycle as shown in
below equation (G0 is the output normalization coefficient). If load voltage is below the reference value
then this change will be positive in order to increase the actual duty cycle. On contrary, if load voltage
is above the reference value then this change will be negative in order to decrease the actual duty cycle.
𝐷(𝑘) = 𝐷(𝑘 − 1) + 𝐺0. ∆𝐷(𝑘)

(4)

After duty cycle is calculated, it goes to a Limiter block to keep duty cycle in a certain range and avoid
unwanted oscillations. And finally, at the last stage, duty cycle is compared with a sawtooth signal in
order to obtain proper PWM gating to be applied to the semiconductor switch.

Figure 2. Fuzzy logic based voltage controller for the Step-Up converter
All the fuzzy operations take place in the “Fuzzy System” block. The input and output membership
functions and rule table are shown in Figure 3. Linguistic fuzzy rules can be expressed as below;
𝐼𝐹 𝑒(𝑘) 𝑖𝑠 𝑋𝑖 𝐴𝑁𝐷 ∆𝑒(𝑘) 𝑖𝑠 𝑌𝑖 𝑇𝐻𝐸𝑁 ∆𝐷(𝑘) 𝑖𝑠 𝑇𝑖

(5)

where Xi and Yi are input membership functions. These membership functions are in the form of
linguistic expressions and there are seven function for each input. They are negative big (NB), negative
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medium (NM), negative small (NS), zero (ZE), positive small (PS), positive medium (PM) and positive
big (PB) respectively. Ti is the weighted output and is calculated as;
𝑇𝑖 = 𝑊𝑖 . 𝑍𝑖

(6)

𝑊𝑖 = 𝐴𝑛𝑑𝑀𝑒𝑡ℎ𝑜𝑑 (𝑋𝑖 (𝑒(𝑘)), 𝑌𝑖 (𝛥𝑒(𝑘)))

(7)

where Zi is the crisp output (NB, NM, NS, ZE, PS, PM, PB) and Wi is the firing strength of the rule.
Every value of (e) or (Δe), may correspond to two adjacent functions. Hence, each pair of (e) and (Δe),
effects 4 rules. The total fuzzy output is calculated as;
𝑁
𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 = ∑𝑁
𝑗=1 𝑇𝑗 ⁄∑𝑗=1 𝑊𝑗

(8)

Figure 3. Input membership functions, crisp outputs and rule table of the fuzzy controller
2.2 Optimization of Fuzzy Parameters
Parameters of fuzzy controller that are selected to be optimized are, input and output normalization
coefficients, intersection points of input membership functions and intermediate values of crisp
outputs as seen in Table 1. Also, in order to minimize the optimization time and get better results,
search range of each parameter is limited according to past experience.
Table 1. FLC parameters that will be optimized and their limit values
Input and output
normalization coefficients
G1
G2
G0
0,0 – 0,5

0,0 – 0,5

0,0 – 0,1

Intersection points of
membership functions
Qx
Px
0,18 – 0,48

0,51 – 0,81

Intermediate values of
crisp outputs
Qy
Py
0,18 – 0,48

0,51 – 0,81

GA and PSO are both population-based algorithms but different coding principles are adopted for each
as shown in Figure 4. Each group of variables that are possible optimal values of fuzzy parameters is
called INDIVIDUAL (CHROMOSOME) in GA and PARTICLE (POSITION) in PSO. A certain
number of individuals/particles form POPULATION in GA and SWARM in PSO. And finally, every
parameter of the chromosome/position is called GENE in GA and COORDINATE in PSO.
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Figure 4. Different coding principles in GA and PSO
Both algorithms are carried out by MATLAB commands in an M-File. Step-Up converter circuit with
the fuzzy logic based voltage controller is created in a Simulink file. At the beginning of the algorithms
(initialization stage) or during iterations, generated/updated individuals/particles are loaded to the fuzzy
inference system and the circuit is run. At the end of the simulation, total voltage error calculated and
this value is considered as fitness score. If total voltage error is high, fitness score of corresponding
individual/particle is low which means this individual/particle is far away to be an optimal solution. On
contrary, if total voltage error is low, fitness score of corresponding individual/particle is high which
means this individual/particle is close to be an optimal solution.

Initialization process is same for both algorithms. They begin with production of random initial
population/swarm that consists of 50 individuals/particles. Each individual/particle consists of 7
variables that are candidate of optimum values of corresponding fuzzy inference system parameters as
given in Figure 5.

Figure 5. Initialization process of algorithms
2.2.1 Execution of the Genetic Algorithm

After generation of random initial population and calculation of fitness scores, genetic
algorithm iterations begin. First step of iteration is Selection. 2 individuals are selected
randomly from current population for tournament. The individual which have higher fitness
score (lower voltage error) wins the tournament and is selected to be transferred to the next
population. This procedure continues until population consisting of “p” number of individuals
is produced.
For Crossover stage, 2 sequential individuals are selected from current population, starting from first
order (X1 and X2) to last (Xp-1 and Xp). CR is the crossover probability rate (0-1) and determined at the
beginning of algorithm, CX is a random number (0-1) produced during iteration and stands for chance
of crossover operation, CC is a random number (0-1) produced during iteration and used in crossover
operation.
For Mutation stage, a random population with the same dimension as current population is generated.
Every parameter (gene) of current individuals is changed or not, according to MR and MX, by the
parameter of corresponding new individual. This operation is repeated for all individuals in the current
population, starting from first (X1) to last (Xp). MR is the mutation probability rate (0-1) and determined
at the beginning of algorithm, MX is a random number (0-1) produced during iteration and stands for
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chance of mutation operation. Selection, crossover and mutation stages of GA are shown in Figure

6.

Figure 6. Selection, crossover and mutation stages of GA
After mutation operation, individuals of last population are loaded to the fuzzy inference system in order,
and the Step-Up converter circuit is run again to obtain new fitness scores. This is also last stage of
genetic algorithm in each iteration. Selection, crossover, mutation and new fitness scores obtaining
stages are repeated until iteration number reaches 100. At the end of whole optimization process, the
variables of the individual which has the highest fitness score (lowest total voltage error) are the optimal
values of fuzzy parameters determined by GA.
2.2.2 Execution of the Particle Swarm Optimization

After generation of random initial swarm and calculation of fitness scores, PSO algorithm needs
some additional initialization processes before iterations begin. They are initial assignments of
Velocity, Pbest and Gbest. Pbest is the position of the particle which achieves personal highest
fitness score, Gbest is the best of the Pbests and Velocity refers to the amount of change in
parameters of particles while trying to come close to the Gbest.
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Figure 7. Initial assignments, velocity and position update and Pbest and Gbest update according to
new fitness scores in PSO
First stage of PSO iterations is updating velocities and positions of particles. Velocity of each particle
is updated according to its previous velocity, current position (Xi), personal best position (Pbesti)and
position of best particle (Gbest). Then updated velocity is added to current position to obtain new
position. Aim is to bring the corresponding particle closer to the best one while preserving its personal
experience.
After position update of each particle, Step-Up Converter circuit in Simulink is run again with these
new parameters to obtain new fitness scores. These fitness scores are used to update Pbest and Gbest.
This is the last stage of PSO algorithm in each iteration. Processes explained above is summarized in
Figure 7. Algorithm branches to the velocity and position update stage with these new Pbest and Gbest
values and iteration continues in the same way until iteration number reaches 100. At the end of whole
optimization process, the variables of the Gbest are the optimal values of fuzzy parameters determined
by PSO.
3. RESULTS
To clarify the difference in transient behaviours, two load changes are made in the simulation.
Simulation begins with a 20 Ω load, at the time 0.033 s it is decreased to 10 Ω and at the time 0.066 s it
is increased to 40 Ω. Table 2 shows the best optimal values of FLC parameters obtained at the end of
each optimization algorithm. Figure 8 shows output voltage when the Step-Up converter circuit is run
with these optimized parameters. From the figure it can be seen that, PSO exhibits better performance
at the start up. It has slightly lower rise time and settles to the reference value with minimum oscillations.
At the first load change both algorithms have nearly same performance. At the second load change,
maximum overshoot values are approximately equal but PSO settles more quickly than GA.

Table 2. Best optimal values of FLC parameters obtained at the end of each optimization algorithm
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GEN
PSO

G1
0,0741
0,1201

G2
0,4829
0,4844

G0
0,0195
0,0151

Qx
0,4349
0,4800

Px
0,5153
0,5980

Qy
0,2618
0,1800

Py
0,7780
0,5806

Figure 8. Output voltage of Step-Up converter when run with the optimized parameters.
4. CONCLUSION
In this paper, optimal values of fuzzy inference system parameters are determined by two evolutionary
algorithms; Genetic Algorithm (GA) and Particle Swarm Optimization (PSO). Fuzzy system is
employed in the voltage controller part of a Step-Up. Selected parameters to be optimized are, input and
output normalization coefficients, intersection points of input membership functions and intermediate
values of crisp outputs. Simulation results show that PSO is superior than GA at this mission. When
Step-Up converter circuit is run with the parameters that are obtained by PSO, it has better transient and
steady state characteristics.
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Özet
Bilişim dünyasındaki hızlı gelişmeler, donanım ve yazılımın çok hızlı bir şekilde değişmesine sebep
olmuştur. Yazılım ve donanımın gelişimi aynı hızda olmamıştır. Donanım dünyasında daha hızlı bir
gelişme gözlenmiştir. Ancak yazılım dünyası aynı hızda gelişim göstermemiştir. Bir yazılım olmadan,
bir donanımın iki sayıyı bile toplayamayacağını herkes bilir. Bu nedenle, yazılımlar, programlama dili
adı verilen yazılımlar tarafından geliştirilmektedir. En yaygın kullanılan programlama dilleri; C, C ++,
Java ve C# programlama dilleridir.
Python, yeni fakat çok tercih edilen bir programlama dilidir. Guido Van Rossum tarafından ortaya
çıkartılmış ve 1991 yılında piyasaya sürülmüştür. Python, yorumlanan bir programlama dilidir. Python
ile şunlar yapılabilir; sunucuda web uygulamaları oluşturmak kullanılabilir, iş akışları oluşturmak için
yazılımla birlikte kullanılabilir, veri tabanı sistemlerine bağlanabilir. Ayrıca dosyaları okuyabilir,
değiştirebilir, büyük verileri işlemek ve karmaşık matematik işlemleri yapmak için kullanılabilir, hızlı
örnekleme veya üretime hazır yazılım geliştirme için kullanılabilir. Ve daha birçok işlemler… Aktif
olarak C++ ve Java ile birlikte Google’da kullanılan ana dillerden biridir. Python’un en önemli
destekçilerinden biri Google firmasıdır ve dili aktif olarak kullanmaya, tanıtmaya ve desteklemeye
devam etmektedir.
MongoDB, Sql dilini kullanmadan veri tabanındaki verileri yönetmek için kullanılan bir NoSql veri
tabanı yönetim sistemidir. MongoDB, verileri çok esnek ve ölçeklenebilir kılan JSON (JavaScript
Object Notation) benzeri belgelerde depolamaktadır. Ücretsiz ve güçlü özelliklere sahip ve oldukça
başarılı bir veri tabanı yönetim sistemidir. Bu çalışmada, Python programlama dili hakkında genel
bilgiler verilmiştir. Ayrıca MongoDb’nin kurulumu, aktif edilmesi izah edilmiştir. Örnek bir MongoDb
veri tabanı sistemini kullanarak CRUD (Create, Read, Update, Delete) veri işlemleri anlatılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Python, MongoDb, Json

NOSQL DATABASE USING WITH PYTHON: MONGODB EXAMPLE
Abstract
Rapid developments in the world of information, hardware and software has changed very quickly. The
development of software and hardware was not at the same speed. A faster development in the hardware
world has been observed. However, the software world has not developed at this rate. Without a
software, everyone knows that a piece of equipment can't even pick up two numbers. For this reason,
the software is developed by the so-called programming language. The most widely used programming
languages; C, C ++, Java and C# programming languages.
Python is a new but highly preferred programming language. It was discovered by Guido van Rossum
and released in 1991. Python is an interpreted programming language. With Python, you can: Can be
used on a server to create web applications, can be used with software to create workflows, can be
connected to database systems. It can also be used for fast sampling or production-ready software
development, which can be used to read and modify files, process large data and perform complex math
operations. And many more operations d Today is one of the main languages used in Google along with
C ++ and Java. One of the most important supporters of Python is Google and continues to actively use,
promote and support the language.
MongoDb is a NoSql database management system used to manage data in the database without using
the Sql language. MongoDB stores data in JSON (JavaScript Object Notation) documents that make the
data very flexible and scalable. It is a highly successful database management system with free and
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powerful features. In this study, general information is given with Python programming language. Other
, the installation and activation of MongoDb has been explained. CRUD (Create, Read, Update, Delete)
data operations are described using an example MongoDb database system.
Keywords: Python, MongoDb, Json

1. GİRİŞ
Python, çok kullanılan popüler bir programlama dilidir. Hollanda’lı bir bilgisayar programcısı olan
Guido Van Rossum tarafından 1991 yılında ortaya çıkartılmıştır. Guido Van Rossum, 31 Ocak 1956
Hollanda doğumludur. Amsterdam Üniversitesi’nde matematik ve bilgisayar bilimleri üzerine yüksek
lisans yapmıştır. Eğitim hayatından sonra Hollanda’da çeşitlik araştırma merkezlerinde görev almıştır.
2005’ten bu yana Google firmasında çalışmaktadır. Çalışmalarının çoğunu Python’un geliştirilmesine
yönelik olarak yapmaktadır. Python geliştirme ekibinin başındadır.
Python programlama dili ile sunucu taraflı web uygulamaları, genel yazılım, matematik uygulamaları
ve sistem dosyaları gibi birçok uygulama geliştirilebilir.
Python dili ile geliştirilebilecek uygulamalar, genel hatları ile şöyle sıralanabilir;
• Sunucu tarafında çalışan web uygulamaları
• Veri tabanı sistemlerine bağlanan uygulamalar
• Çeşitli tipteki dosya yapıları ile çalışan uygulamalar
• Büyük verileri işleyebilecek karmaşık yapıdaki matematiksel yapıları içeren uygulamalar
Python, farklı donanım ve işletim sistemi platformlarında çalışabilir. (Windows, Linux, Mac, Raspberry
vb.). Yazım dili İngilizceye çok benzediği için öğrenilmesi kolaydır. Diğer dillere nazaran daha az satıra
sığabilecek kodlama tekniğine sahiptir. Python kodları derlenmez bunun yerine yorumlanır. Yazıldığı
anda hemen çalıştırılabilir. Bu sayede ilk başlangıçta oldukça hızlı bir çalışma süreci ortaya çıkar.
Nesneye dayalı bir programlama dili desteği (OOP: Object Oriented Programming) mevcuttur. Merkezi
bir kitaplık yükleme mekanizmasına sahiptir. PIP (Python Package Manager) sayesinde ihtiyaç duyulan
birçok paket hızlı bir şekilde yüklenebilir. PIP paket yükleyicinin öncelikle kurulması gereklidir. Python
kullanmaya başlamak için www.python.org adresinden işletim sistemine uygun olan son sürüm
indirilebilir. (Son sürüm, bu makalenin yazıldığı tarih itibari ile 3.7.3 olarak belirlenmiştir.) Kurulum
yapıldıktan sonra uygulama yazmak için herhangi bir metin editörü yeterlidir. (Notepad++, JetBrains
PyCharm vb.). Komut satırında “python --version” yazılarak Python’un sürümü tespit edilebilir. Kod
dosyalarının dosya uzantısı .py’dir. (Örnek: merhabadunya.py)
MySQL, Microsoft Sql Server, MongoDB vb. popüler birçok veri tabanı yönetim sistemi desteği
bulunmaktadır. Gerekli olan paketler yüklendikten sonra veri tabanları ile her türlü işlemler yapılabilir.
Python, güncel veri tabanlarına bağlanabilir, tablolar üzerinde CRUD (Create, Read, Update, Delete)
adı verilen temel işlemleri yapabilir. MongoDB, diğer veri tabanlarından farklı olarak veri tabanı
sorgulama dili olan SQL’i (Structered Query Language) kullanmaz. Bunun yerine NoSQL mantığı adı
altında JSON (JavaScript Object Notation) benzeri bilgileri kullanarak veri tabanı işlemlerini
gerçekleştirir. Bu sayede daha esnek ve ölçeklenebilir işlemlerin önünü açar. Aynı zamanda 1987 yılında
standart hale getirilerek kullanılan SQL dilinin dezavantajlarını da kullanmamış olur.

2. MATERYAL VE METOT
Veri tabanı üzerinde genel işlemleri gerçekleştirebilmek için. Aşağıdaki yazılım ve eklentiler
kullanılmıştır. İşletim sistemi olarak Windows 10 kullanılmıştır.
• Python 3.7.3 (https://www.python.org/downloads/)
• PIP Paket yöneticisi
• MongoDB 4.09 Veri tabanı sistemi (https://www.mongodb.com/download-center/community)
• PyMongo MongoDb Modülü (Komut satırından “python -m pip install pymongo” yazılarak
yüklenir)
• Notepad++ Metin editörü (https://notepad-plus-plus.org/download/)
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Yukarıdakilerin tamamının eksiksiz bir şekilde yüklenmesi sağlanmıştır. Kurulumları kontrol etmek ve
ilave kurulum yapmak için komut satırında aşağıdaki komutlar kullanılabilir.
python --version
Python 3.7.3
pip –version
pip 19.1.1 from c:\users\mustafa\appdata\local\programs\python\python37\lib\sitepackages\pip (python 3.7)
python -m pip install pymongo (Bir defaya mahsus PyMongo modülü kurulur)
Collecting pymongo
Downloading
https://files.pythonhosted.org/packages/57/b0/acf286a558e19dc0992354181c8650dffc79fced4
7a4555e49ca70acf426/pymongo-3.8.0-cp37-cp37m-win_amd64.whl (317kB)
100% |████████████████████████████████| 327kB 252kB/s
Installing collected packages: pymongo
Successfully installed pymongo-3.8.0

3. MONGODB VERİ TABANI SİSTEMİNİN KURULUMU
İşletim sistemine uygun MongoDB kurulum dosyası indirilir. Ve aşağıdaki görsellerde gösterildiği gibi
MongoDB kurulumu gerçekleştirilir. Kurulumun son ekranında “Install MongoDB Compass”
işaretlenirse veri tabanı sunucusunun yönetimini sağlayan MongoDB Compass kurulur. Veri tabanları
üzerinde oluşturma, silme vb. işlemlere ihtiyaç duyulacağından kurulması önerilir.

Şekil 1: MongoDB kurulum ekranı

Şekil 2: MongoDB kurulumunda kullanıcı yetkilendirme ayarlamaları
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MongoDB veri tabanı sistemini kullanıcı adı ve şifre ile kurulması sağlanabilir. Güvenli olan metot
budur. Aynı zamanda işletim sistemindeki kullanıcı bilgilerini kullanarak bir servis olarak da
yüklenebilir. Bu teknik, deneme çalışmaları için hızlı bir tekniktir. MongoDB kurulumunu ve PyMongo
ile Python tarafından erişilebilirliğini test etmek için “import pymongo” yazılı olan bir py uzantılı dosya
çalıştırılabilir. Python örnek kod dosyaları c: sürücüsünde MongoDb_Ornekleri adlı bir klasörde
olabilir. Dosyayı çalıştırırken öncelikle py dosyalarının olduğu klasöre geçmek bir kolaylık
sağlayacaktır. Örneğin komut satırı aşağıdaki gibi olabilir.
C:\MongoDb_Ornekleri>
Uygulamayı çalıştırma;
python kurulumtest.py
Eğer bir hata ortaya çıkmazsa MongoDb ile çalışılmaya başlanabilir.

4. VERİ TABANI SUNUCUSUNA BAĞLANMA
Diğer veri tabanı sistemlerinde var olan veri tabanları ve tablo yapıları benzeri bir şekilde MongoDB’de
kullanılmaktadır. Verilerin bulunduğu alan bilgilerine sahip tablolar (Table), MongoDB’de koleksiyon
(Collection) adını alır. Koleksiyonlar, tablolara benzer ve veri tabanı içerisinde bulunurlar. Fakat JSON
yapısını kullandığı için alan tanımlamadan direk verileri girerek hem koleksiyon hem de kayıt
eklenebilir. Veri tabanı sunucusuna erişmek ve veri tabanı işlemlerini yapabilmek için öncelikle bazı
temel bilgilere ihtiyaç vardır.
Bu bilgiler;
• Veri tabanı sunucusu adı

•

Veri tabanı sunucusu adı olarak aynı bilgisayarda kurulu bir sistemde çalışılıyorsa “localhost”
kullanılır. Uzak bir bilgisayar ise Ip adresi (Internet Protocol) veya Dns (Domain Name System)
adı kullanılır.
Erişim port numarası (Seçimliktir)

Verilmediği taktirde 27017 numaralı port üzerinden erişim sağlanacaktır.
• Veri tabanı adı
Harf ile başlayan, harf ve sayılardan ibaret olan ve aralarında boşluk olmayan bir veri tabanı
adı. Örneğin veriler1
• Kullanıcı adı, şifre
Veri tabanına erişim için kullanılacak kullanıcı adı ve şifre.
Yukarıdaki bilgileri bir cümle içerisinde belirterek bir bağlantı cümlesi oluşturulur. Bağlantı bu cümle
üzerinden gerçekleştirilir. Aşağıda bazı bağlantı cümleleri verilmiştir.
Veri tabanı bağlantı cümleleri;
Kullanıcı bilgileri içermeden (Varsayılan veri tabanı: admin)
mongodb://localhost:27017/
Veya
mongodb://localhost
Kullanıcı bilgileri kullanılarak (Varsayılan veri tabanı: admin)
mongodb://kullanici:şifre@localhost
Kullanıcı bilgileri kullanılarak (Veri tabanı: veriler1)
mongodb://kullanici:şifre@localhost/veriler1
Örnek Kodlar (vtsunucubaglan.py):
import pymongo
baglanti = pymongo.MongoClient("mongodb://localhost") #Bağlantı
print(baglanti.list_database_names()) #Veri tabanlarını listele
Çalıştırma:
python vtsunucubaglan.py
Sonuç:
['admin', 'config', 'local', 'veriler1']
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5. VERİ TABANI / KOLEKSİYON OLUŞTURMA VE KAYIT EKLEME
Aşağıdaki örneği çalıştırarak “veriler1” adlı veri tabanı ve altındaki “öğrenciler” koleksiyonu
oluşturulur. Ayrıca bir adet kayıt koleksiyona eklenir.
Örnek Kodlar (veritabolustur.py):
import pymongo
baglanti = pymongo.MongoClient("mongodb://localhost") #Bağlantı
mydb = baglanti["veriler1"] #Veri tabanı seç veya oluştur.
koleksiyon = mydb["ogrenciler"] #Koleksiyon (Tablo) seç veya oluştur.
ogrenci = { "adsoyad": "Ahmet Eren OF", "ogrno": 92 } #Kayıt gir.
islem = koleksiyon.insert_one(ogrenci) #Bir kayıt oluştur
print("Son Eklenen Kaydın Id Bilgisi :", islem.inserted_id)
Çalıştırma:
python veritabolustur.py
Sonuç:
Son Eklenen Kaydın Id Bilgisi: 5cd82f5fbe81283284aedfef
Aşağıdaki görselde MongoDB Compass uygulaması ile veri tabanları ve koleksiyonlar görülebilir.

Şekil 3 : MongoDB Compass uygulaması ile veri tabanları listesi
Aşağıdaki dosya ile veri tabanının ve koleksiyonun mevcut olup olmadığı test edilebilir. Ayrıca en son
eklenen kaydın Id bilgisi döndürülür.
Örnek Kodlar (veritabolustur2.py):
import pymongo
baglanti = pymongo.MongoClient("mongodb://localhost") #Bağlantı
veritabani = baglanti["veriler1"] #Veri tabanı seç veya oluştur.
veritabanilistesi = baglanti.list_database_names() # Veri tabanı listesini al
if "veriler1" in veritabanilistesi:
print("veriler1 veri tabanı mevcut.")
koleksiyon = veritabani["ogrenciler"] #Koleksiyon (Tablo) seç veya oluştur.
koleksiyonlistesi = veritabani.list_collection_names() # Koleksiyon listesini al
if "ogrenciler" in koleksiyonlistesi:
print("ogrenciler koleksiyonu mevcut.")
ogrenci = { "adsoyad": "Ahmet Eren OF", "ogrno": 92 } #Kayıt gir.
islem = koleksiyon.insert_one(ogrenci) #Bir kayıt oluştur
print("Son Eklenen Kaydın Id Bilgisi :", islem.inserted_id) # Eklenen kaydın Id bilgisi
Çalıştırma:
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python veritabolustur2.py
Sonuç:
veriler1 veri tabanı mevcut.
ogrenciler koleksiyonu mevcut.
Son Eklenen Kaydın Id Bilgisi : 5cd81913a5fb67248591cc76
Birden çok kayıt eklemek için aşağıdaki dosya kullanılabilir.
Örnek Kodlar (cokkayitekle.py):
import pymongo
baglanti = pymongo.MongoClient("mongodb://localhost") #Bağlantı
veritabani = baglanti["veriler1"] #Veri tabanı seç veya oluştur.
koleksiyon = veritabani["ogrenciler"] #Koleksiyon (Tablo) seç veya oluştur.
ogrenci_bilgileri = [
{ "adsoyad": "Ahmet Eren OF", "ogrno": 92 },
{ "adsoyad": "Kazım Kahraman", "ogrno": 19 },
{ "adsoyad": "Ayşe Çelik", "ogrno": 22 },
{ "adsoyad": "İsmail Ak", "ogrno": 35 }
]
islem = koleksiyon.insert_many(ogrenci_bilgileri) #Birden fazla kayıt oluştur
print("Son Eklenen Kayıtların Id Bilgileri :", islem.inserted_ids) # Eklenen kayıtların Id bilgisi
Çalıştırma:
python cokkayitekle.py
Sonuç:
Son Eklenen Kaydın Id Bilgileri : [ObjectId('5cd81c81252be5e83e67607f'),
ObjectId('5cd81c81252be5e83e676080'), ObjectId('5cd81c81252be5e83e676081'),
ObjectId('5cd81c81252be5e83e676082')]

6. KOLEKSİYONDAKİ KAYITLARI ELDE ETME
oğrenciler adlı koleksiyon içerisindeki kayıtlar listelenebilir. İlk kaydı görüntülemek için için
find_one() metodu kullanılır. Tüm kayıtları listelemek için de find() metodu kullanılır. Bu metot,
“SELECT * From öğrenciler” Sql deyimine karşılık gelir. Metot, döngü içerisinde kullanılırsa tüm
kayıtlar elde edilebilir.
Örnek Kodlar (kayitlarilistele.py):
import pymongo
baglanti = pymongo.MongoClient("mongodb://localhost") #Bağlantı
veritabani = baglanti["veriler1"] #Veri tabanı seç veya oluştur.
koleksiyon = veritabani["ogrenciler"] #Koleksiyon (Tablo) seç veya oluştur.
for islem in koleksiyon.find():
print(islem)
Çalıştırma:
python kayitlarilistele.py
Sonuç:
{'_id': ObjectId('5cd81c81252be5e83e67607f'), 'adsoyad': 'Ahmet Eren OF', 'ogrno': 92}
{'_id': ObjectId('5cd81c81252be5e83e676080'), 'adsoyad': 'Kazım Kahraman', 'ogrno': 19}
{'_id': ObjectId('5cd81c81252be5e83e676081'), 'adsoyad': 'Ayşe Çelik', 'ogrno': 22}
{'_id': ObjectId('5cd81c81252be5e83e676082'), 'adsoyad': 'İsmail Ak', 'ogrno': 35}
Sadece belirli alanları listelemek için find() metodu aşağıdaki gibi kullanılmalıdır.
for islem in koleksiyon.find({},{"_id": 0, "adsoyad":1}):
print(islem)
Bu kullanımda sadece adsoyad alanı listelenecektir. 0 ve 1 değerleri görüntüleme durumunu ifade
etmektedir. Alan için 0 değeri verilirse diğer tüm alanlar 1 değerini alır.
Sonuç:
{'adsoyad': 'Ahmet Eren OF'}
{'adsoyad': 'Kazım Kahraman'}
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{'adsoyad': 'Ayşe Çelik'}
{'adsoyad': 'İsmail Ak'}
Belirli bir şarta göre kayıtlar listelenebilir. Örneğin adsoyad alanı “Ahmet Eren OF” olan kaydı
listelemek için find() metodu şöyle kullanılır.
sart = {"adsoyad": "Ahmet Eren OF"} #adsoyad alanına göre şart ver
for islem in koleksiyon.find(sart): #Şarta göre Kayıtları listele
print(islem)
Sadece şarta uyan kayıtlar listelenecektir. Aşağıdaki kullanımda adsoyad alanı C harfi ve sonraki harf
ile başlayan kayıtlar listelenecektir. $gt, büyüktür $lt ise küçüktür anlamındadır. Regex kodları da
istenirse kullanılabilir. Örneğin B harfi ile başlaması için “$regex”:”B” kullanılabilir.
sart = {"adsoyad": {"$gt":"C"}} #adsoyad alanı C veya sonraki harf ile başlayanlar
for islem in koleksiyon.find(sart): #Şarta göre Kayıtları listele
print(islem)
Sonuç:
{'_id': ObjectId('5cd81c81252be5e83e676080'), 'adsoyad': 'Kazım Kahraman', 'ogrno': 19}
{'_id': ObjectId('5cd81c81252be5e83e676082'), 'adsoyad': 'İsmail Ak', 'ogrno': 35}
Bir alana göre sıralı olarak listelemek için sort() metodu kullanılır.
for islem in koleksiyon.find().sort("adsoyad",1): #Kayıtları sıralı olarak listele
print(islem)
sort metodundaki 1 rakamı küçükten büyüğe (Ascending), -1 rakamı (Descending) ise büyükten
küçüğe sıralamak için kullanılır.
Sonuç:
{'_id': ObjectId('5cd81c81252be5e83e676082'), 'adsoyad': 'İsmail Ak', 'ogrno': 35}
{'_id': ObjectId('5cd81c81252be5e83e676080'), 'adsoyad': 'Kazım Kahraman', 'ogrno': 19}
{'_id': ObjectId('5cd81c81252be5e83e676081'), 'adsoyad': 'Ayşe Çelik', 'ogrno': 22}
{'_id': ObjectId('5cd81c81252be5e83e67607f'), 'adsoyad': 'Ahmet Eren OF', 'ogrno': 92}
Kayıtları elde ederken kayıt sayısı bakımında tüm kayıtlar istenmeyebilir bir sınır verilmek istenebilir.
Örneğin listeden sadece 2 adet kaydın listelenmesi istenirse aşağıdaki kodları kullanılabilir.
kayitlar = koleksiyon.find().limit(2) #Sadece 2 adet kayıt listelenecek
for islem in kayitlar: #Kayıtları listele
print(islem)

7. KOLEKSİYONDAKİ KAYITLARI SİLME
Bir koleksiyondaki kayıtları silmek oldukça kolaydır. Silme işlemi esnasında dikkatli olmak gereklidir.
Çünkü istenmeyen kayıtlar da silinebilir. Bu yüzden silinecek kayıtlara uyacak olan şartları iyi bir
şekilde vermek gereklidir.
Tek bir kaydı silmek için delete_one(), birden fazla kaydı silmek için ise delete_many() metotları
kullanılır.
Örnek Kodlar (kayitsil.py):
import pymongo
baglanti = pymongo.MongoClient("mongodb://localhost") #Bağlantı
veritabani = baglanti["veriler1"] #Veri tabanı seç veya oluştur.
koleksiyon = veritabani["ogrenciler"] #Koleksiyon (Tablo) seç veya oluştur.
sart = {"adsoyad": "Kazım Kahraman"} # adsoyad alanı şu olan kayda göre şart oluştur
koleksiyon.delete_one(sart) # Şarta uyan kaydı sil
for islem in koleksiyon.find().sort("adsoyad",1):
print(islem)
Çalıştırma:
python kayitsil.py
Sonuç:
{'_id': ObjectId('5cd81c81252be5e83e67607f'), 'adsoyad': 'Ahmet Eren OF', 'ogrno': 92}
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{'_id': ObjectId('5cd81c81252be5e83e676081'), 'adsoyad': 'Ayşe Çelik', 'ogrno': 22}
{'_id': ObjectId('5cd81c81252be5e83e676082'), 'adsoyad': 'İsmail Ak', 'ogrno': 35}
Aşağıdaki ifade adsoyad alanı A ile başlayan kayıtları silecektir.
sart = {"adsoyad":{"$regex":"^A"}} # adsoyad alanı A ile başlayanlar
koleksiyon.delete_many(sart) # Şarta uyan kayıtları sil
print(islem.deleted_count, " kayıt silindi")
Tüm kayıtları silmek için şu ifade kullanılabilir.
mycol.delete_many({})
Bir koleksiyonun tamamını silmek için drop() metodu kullanılır.
koleksiyon = veritabani["ogrenciler"]
koleksiyon.drop() #ogrenciler koleskiyonunu siler.

8. KOLEKSİYONDAKİ KAYITLARI GÜNCELLEME
Bir kaydın eski değerini yeni değer ile değiştirmek kayıtları güncelleme anlamına gelir. Öncelikle hangi
kaydın güncelleneceği belirlenir. Daha sonra yeni değeri belirlenir ve güncelleme metodu çağrılır. Tek
bir kaydı güncellemek için update_one(), birden fazla kaydı güncellemek için ise update_many() metodu
kullanılır.
Örnek Kodlar (kayitguncelle.py):
import pymongo
baglanti = pymongo.MongoClient("mongodb://localhost") #Bağlantı
veritabani = baglanti["veriler1"] #Veri tabanı seç veya oluştur.
koleksiyon = veritabani["ogrenciler"] #Koleksiyon (Tablo) seç veya oluştur.
sart = {"adsoyad": "Ahmet Eren OF"} #adsoyad alanı şu olan kayıt
yenideger ={"$set": {"adsoyad": "Eren OF"}} #Güncelleme için yeni değer
koleksiyon.update_one(sart,yenideger) #Güncelleme yap
for islem in koleksiyon.find(): #Kayıtları listele
print(islem)
Çalıştırma:
python kayitguncelle.py
Sonuç:
{'_id': ObjectId('5cd82f5fbe81283284aedfef'), 'adsoyad': 'Eren OF', 'ogrno': 92}
{'_id': ObjectId('5cd82f5fbe81283284aedff0'), 'adsoyad': 'Kazım Kahraman', 'ogrno': 19}
{'_id': ObjectId('5cd82f5fbe81283284aedff1'), 'adsoyad': 'Ayşe Çelik', 'ogrno': 22}
{'_id': ObjectId('5cd82f5fbe81283284aedff2'), 'adsoyad': 'İsmail Ak', 'ogrno': 35}
Tek bir kaydı güncellerken eşsiz olan bir değer ile şartı vermek mantıklıdır. Örneğin her kaydın _id
alanı eşsiz bir değere sahiptir.
Birden çok kaydı güncelleme işleminde şart bilgisini doğru vermek gereklidir. Örneğin adsoyad alanı
A ile başlayanların yeni değerleri “Yeni Değer Gelecek” olsun.
sart = {"adsoyad": {"$regex":"A"}} #adsoyad alanı A ile başlayan kayıtlar
yenideger ={"$set": {"adsoyad": "Yeni Değer Gelecek"}} #Güncelleme için yeni değer
islem = koleksiyon.update_one(sart,yenideger) #Güncelleme yap
print(islem.modified_count, " Kayıt güncellendi")

9. SONUÇLAR
Pyton programlama dili, diğer popüler programlama dillerinden farklı olarak daha kolay öğrenebilme
yapısına sahiptir. İngilizce diline yakın metot isimleri ile bu özelliği belirgin bir haldedir. Oldukça çekici
olan bu özellik sayesinde programlama mantığına uzak kalanların ilgisini bir nebze olsun çekecektir.
Yazılımın günümüz dünyasında ne denli önemli olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Dünyanın en zenginleri

681

sıralamasında üst sıralarda Microsoft, Google, Oracle gibi büyük yazılım şirketi bulunmaktadır. Python
dilinin çekiciliği insanların yazılım geliştirme çabalarına büyük katkı sağlayacaktır.
Veri tabanı sistemleri günümüz bilişim teknolojilerinde olmazsa olmaz sistemler arasına girmişlerdir.
MySql, Microsoft SQL Server, Oracle gibi veri tabanı sistemleri sayesinde web sayfalarının büyük
çoğunluğu görevlerini yürütmektedirler. Veriler, bu veri tabanlarından sağlanmaktadır. Veri
tabanlarının kullandığı veri tabanı sorgulama dili olan SQL yerine hiç Sql kodu kullanmadan daha kolay
bir şekilde verileri yönetmek son zamanların en çok kullanılan tekniklerinden birisidir. NoSQL adı
verilen bu veri tabanı sistemlerinin başını MongoDB çekmektedir. Ücretsiz, hızlı, esnek ve kolay bir
yapıya sahip olan MongoDB, Python ile bütünleşince eşsiz uygulamalar ortaya çıkabilir. Bu sayede
programcı yeni bir dil öğrenme ihtiyacı duymayacak sadece uygun metotlarla veri tabanına erişim
sağlayabilecektir. Uzman personel ihtiyacı giderek azalacak ve maliyetler düşecektir. Sonuç olarak bu
çalışmada temel veri tabanı işlemlerini (CRUD) çok fazla abartılacak kadar zor bir süreç olmadığı
Python ile MongoDB kullanarak verilmeye çalışılmıştır.
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Özet
Günümüz şartlarında firmalar arasındaki rekabet global alanda hızla büyümektedir. Bu yarış ortamında
sürdürebilirliği sağlamanın tek koşulu en önde koşabilmektir. Bunun için de müşteri taleplerine hızlı
cevap vermek, yüksek kalite ve düşük fiyatlı ürünler sunmak gerekmektedir. Firmalar en önde
koşabilmek maliyetlerini azaltmak için yeni sistemler, teknolojiler ve üretim tekniklerini uygulamaya
almak zorundadırlar. Bu gerçeklerden dolayı ilk olarak Japonya’da Toyota otomobil üretim fabrikasında
uygulanan ve devamında diğer firmalarında uygulamaya başladığı “Yalın Üretim Sistemi”
geliştirilmiştir. Bunun devamı olarak gelişen üretim şartlarının yanında son yıllarda ürünlerin hızlı ve
uygun fiyatlı olarak tedarik edilebilmesinde lojistiğin etkisinin çok fazla olduğu görülmüştür.
Sektörde lider olmak ve müşteri memnuniyeti sağlamak ve devam ettirmek için mudoları ortadan
kaldırmak, etkin lojistik akışı sağlamak tüm firmaların temel prensibidir. Lojistik süreçleriyle ilgili
görüşler de ciddi olarak değişmiştir. Son zamanlarda maliyetlerin büyük çoğunluğunu lojistik ve stok
maliyetine ayıran firmalar bu maliyetleri azaltmak için çalışmalara başlamıştır.
Bu çalışmada, günümüz değişen şartlarında maliyetlerini azaltmak isteyen bir otomotiv yan sanayi
firmasında yalın lojistik bir bütün olarak ele alınarak israflar azaltılmaya çalışılmıştır. Firmanın mevcut
durumu anlatılmış, değer akış haritası çizilmiş, geliştirilmesi gereken noktalar belirlenmiştir. Gelecek
durum için planlanan değer akış haritalama sonrasında firma kapsamında yapılması gerekenler
planlanmıştır. Gerçekleştirilen çalışma sonrasında değer akış haritaları incelendiğinde firmanın lojistik
süreçlerinde ara stok ve taşıma israflarının çok olduğu görülmüştür.
Yalın lojistik bakış açısı ile eleştirel bir inceleme yapıldığında, firmaların fazla stoklarını azaltmak için
tedarikçileri ile çekme kanbanlar ile çalıştığı ve taşıma israflarını ortadan kaldırmak için ise milkrun
sistemi kurdukları görülmektedir. Bu nedenle incelenen firma kapsamında çizilen değer akış
haritalamada, tedarikçilere plan göndermek yerine kanban ile çekme yöntemine geçilebilecek noktalar
tespit edilmiş ve tedarikçilerden tekli alım şeklinde gerçekleştirilen taşımaların milk-run sistemine
dönüştürülmesi kararına varılmıştır.
Çalışma sonucunda net şekilde ölçülebilir olan operatör, alan ve lojistik kazançları dikkate alındığında
proje boyunca toplamda yaklaşık 1.200.000 € kazanç sağlanmıştır. Bu kazanca ek olarak stok
maliyetlerinde azalmalar görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Yalın lojistik, değer akış haritalama, milkrun sistemi,kanban

1. GİRİŞ
Günümüzde üretim yapan firmalar arasındaki rekabet git gide artmakta ve bu rekabette maliyetleri
azaltan,müşteri memnuniyetini sağlayan firmaların ayakta kaldığı görülmektedir. Özellikle otomotiv
sanayiyi incelediğimizde belirli sayıda bulunan ana sanayi müşterilerinin tedarikçisi olan belirli
niteliklerde yan sanayilerin hayatta kaldığı bunlar arasından ise maliyetleri minumum, kalite düzeyi üst
kalite olan firmaların sektörde devam edebilme şansları olduğu görülmüştür. Bu nedenle tüm firmalar
yalın üretimde belirtilen 7 mudo üzerinde uzun yıllardır çalışmaktadır. Ama ilk olarak baktığımızda
firmalar bu israfları hep üretim temelli düşünmüş ve üretimdeki yani üretim hattındaki ölü zamanları,
gereksiz bakımları, ara stokları, üretim operatörünün gereksiz fazla harektlerini ortadan kaldırmaya
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çalışmışlardır. Ancak yalın üretim felsefesi aslında ürünün proje olarak tasarlanırkenki aşamasından
müşteriye teslim edilinceye kadarki süreçi ele alınarak irdelenmelidir. Bu nedenle üretimde yalın üretimi
tam olarak uygulayan ama yardımcı süreçlerde bu denli dikkate alınmamış olan bir otomotiv yan sanayi
firması olan Magna Otomotiv de yalın üretim altında yalın lojistik çalışmaları yapılmıştır. Magna
Otomotiv Suadiye ve Gölcük’te fabrikası bulunan Kanada kökenli global yan sanayi firmasıdır. Suadiye
ve Gölcük lokasyonları için yalın üretim ve yalın lojistik çalışmaları yapılması amaçlanmışıtr ve yapılan
çalışmalar sonucunda yeni uygulamalar yapılmışıtr. Öncelikle fabrikada hangi projelerde neler
yapılabilir görmek için mevcut değer akış haritalamalar yapılmış, gelecek değer akış haritalama çizilmiş
uygulama için ne kadar yatırım gerekli çıkartılmış ve yeni durumda kazaçlar neler olacaktır adım adım
çıkartılmış ve uygulanmıştır.
2. Yalın Üretim ve Yalın Lojistik
2.1 Yalın Üretim Sistemi
Yalın üretim felsefesi istenilen zamanda, istenilen yerde sadece gerekli malzemeyi bulundurmayı amaç
edinen yaklaşımdır. Geniş açıdan bakarsak sadece üretim hatları için değil üretimde kullanıan ana ve
yardımcı süreçlerin tamamında malzeme hareketlerinin tam zamanında israfsız olarak yapan üretim
faliyetleri yaklaşımıdır.
Yalın felsefenin hedefleri; mudoları ortadan kaldırmak, kaliteyi yükseltmek, verimliliği arttırmak,
ürünlerde ve üretim sürecinde sürekli gelişmeyi sağlamaktır. Buna göre: “Yalın Üretim; israfları ve
israfa neden olan süreçleri ortadan kaldırmaya dayalı mükemmeliği yakalamaya yönelik yaklaşımdır” .
Bu açıklamdan da anlaşılacağı gibi malzeme hareketlerinin tam zamanında yapılmasına engel olan tüm
nedenlerin, süreçlerin tespit edilmesi, çözülmesi ve ortadan kaldırılmasını belirtmektedir.
Ohno bir üretim sisteminde yedi çeşit israf olabileceğini söylemiştir. Bu israflar;hatalı üretim, fazla
üretim, fazla stok, bekleme, gereksiz işlemler, gereksiz taşıma, gereksiz hareketlerdir.
Üretim sanayisinde yalın üretimin yaklaşımı sorulduğunda genellikle cevaplar üretim hatlarında
gereksiz hareketlerin ortadan kaldırılması ve stoksuz çalışmak devamında ise kanban sisteminin
kurulmasıdır. Toyota yaklaşımına göre ise belirlenen yedi israfın tamamen ana süreç olan üretim ve
üretimin yardımcı süreçleri olarak kabul edilen lojistik, kalite, bakım gibi süreçlerde de ortadan
kaldırılmasıdır. Bu şekilde ele aldığımızda yalın üretim bir üretim sistemi değil ötesinde bir felsefedir.
2.2 Yalın Üretim Sisteminin Amaçları
Yalın üretim felsefesinde üretim ve yardımcı süreçlerinin tamaında israfların önlenerek veya var olan
israfların ortadan kaldırılarak maliyetlerin azaltılması hedefi vardır.Yalın üretim nihai ürüne değer
katmayan, tüm süreçleri israf olarak adlandırır. Bu yaklaşım ile baktığımızda sadece üretim hattındaki
stoklar ve kalitesizlik değil, her aşamadaki stoklar ve kalitesizlik temel israf olarak kabul edilir. Bu
nedenle temel hedef;
• Sıfır stok
• Sıfır hata dır.
Bu iki hedefe ulaşmak gerçek hayatta mümkün olmadığı bilinmektedir. Ancak burada önemli olan, sıfır
stok ve sıfır hata için sürekli gelişme göstermek ve bu hedeflere ulaşmaktaki engelleri tamamen ortadan
kaldırmaktır ve dolayısıyla maliyetleri azaltmaktır. Bu yaklaşımla yalın üretim sistemlerinin hedefinin
diğer yaklaşımardan farklı olduğu net bir şekilde gözükmektedir.
2.3 Değer Akış Haritalama
Değer akışı haritalandırma (DAH) (Value Stream Mapping – VSM), bir süreçteki değeri, bu değerdeki
kayıpları ve kayıp kaynaklarını görmek ve tüm süreci bir bakış açısı ile canlandırmak için başvurulan
yöntemdir. Bu yöntemle sırf üretim hattı veya sırf lojistik süreci ele alnımaz. Bir akış üzerinde sürecin
tamamı lojistik, kalite, üretim süreçlerinin tamamı görülebilir. Bu nedenle değer akış haritalama küçük
süreçler üzerinde değil tüm süreç üzerindeki problemleri tespit etmeyi ve iyileştirmeyi hedefler.
Değer akışı haritaları, ‘kapıdan-kapıya’ bütün akışın nasıl işleyeceğinin tasarlanmasına yardım ederek
yalın uygulama için bir plan oluşturmaktadır. Katma değer yaratmayan adımlar, temin süresi, kat edilen
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mesafe, stok seviyesi gibi sayısal değerler, üretilen birçok nicel teknikten ve yerleşim planı
hazırlamaktan daha faydalıdır. Değer akışı haritalandırma, akışı yaratmak için işletmenin nasıl
çalıştırılması gerektiğinin çok detaylı bir şekilde tanımlanmasını sağlayan görsel bir araçtır (Rother ve
Shook, 1998).
Değer akış haritalama mevcut durum ve gelecek durum için yapılabilir. Mevcut değer akış haritalama
çizilir böylelikle sürecin tamamındaki israflar daha rahat tespit edilir. Gelecek durumdaki gelişmleri
yeni değer akış haritalamada çizerek gerçekleştirmek için gereken tüm faaliyetler tespit edilir. Bunların
sonucunda bir faaliyet planı hazırlanır. (Rother ve Shook, 1998).
2.4 Yalın Lojistik
Lojistiğin tanımı; “doğru malzemeyi, istenilen miktarda, istenilen kalitede, belirtilen yerde, istenilen
zamanda, istenilen müsteriye belirlenen fiyatla teslim etmektir.” (Özgürler ve diğ., 2005). Bu ifadede
müşteri temel alınarak, lojistiğin yedi doğrusu belirtilmiştir.
En küçük toplam lojistik maliyetleri ile müşteri yaratmaya yardımcı olacak hizmet politikasının
geliştirilmesi veya uygun üretim ve pazarlama işlemleri ile müşteri gereksinimlerinin karşılanması ya
da müşterinin hizmet beklentisi ile firmanın katlanacağı maliyetler arasında dengenin sağlanması,
lojistiğin misyonunu oluşturmaktadır (Gürdal, 2004).
Yalın lojistikte amaç; müşterinin istediği ürünleri, zaman, kalite ve maliyet açısından daha az kaynak
harcayarak üretebilmek, müşteriye değer yaratan faaliyetlere odaklanabilmek ve müşteriye doğru yer,
doğru fiyat ve doğru zamanda sunabilmektir.
Temelinde; sistem içerisindeki israfların, değer katmayan iş adımlarının anlaşılması ve tespit edilmesi
yatmaktadır. Değer akışı haritalandırma yöntemi bize burada yol gösterebilir. Bunların sonrasında ise
iyileştirme çalışmaları başlamalıdır.
Yalın lojistik felsefesi kullanılarak
•

Fabrika içi ve dışındaki nakliye;

•

Üretim hatları öncesi,içi ve sonrası stoklar,

•

Ürünlerin moda/tarihinin geçmesi,

•

Paketleme gibi faaliyetlerdeki israfların tespit edilmesi ve ortadan kaldırılması sağlanabilir.

3 Uygulama
Firmamız iki farklı lokasyonda üretim yapan bir otomotiv firmasıdır. Genelde müşterilerinden gelen
forcest planlar doğrultusunda kendi ürettiği ve tedarikçilerinden temin ettiği ürünleri montajlayarak son
ürün haline getirerek müşterilerine sevk etmektedir.
Firma suadiye fabrikasında müşterilerinden gelen günlük ve uzun vadeli planlara göre üretim yaparken
Gölcük fabrikasında ana sanayiden gelen anlık çekme sinyallerine göre JIT üretim ile montajlama
yaparak ürünleri müşteri hattına sıralı olarak göndermektedir.
Analiz için seçtiğimiz hattın ise montajının bir kısmı Suadiye fabrikamızda yapılmakta ardından Gölcük
fabrikamıza sevk edilip müşteriden gelen çekme sinyallerine göre model bazlı olarak üretilip müşteri
hattına sıralı olarak verilmektedir.
Fabrikamızda bu şekilde üretim olan tek hat olduğu ve ilk üretim gelen uzun vadeli planlara göre
yapıldığı için iki tesis arasında üretilen parçalar arasında ciddi stok, taşıma ve yaşanan farklı
üretimlerden kaynaklı hat duruşları olmaktadır. Tüm bunları ortadan kaldırmak adına mevcut durum
analiz edilecek ve iyileştirilmeler yapılacaktır.
Şekil-1 de olduğu gibi mevcut durumda Suadiye fabrikada bulunan ön tampon hattının değer akış
haritalaması çıkarılmıştır. Şekil-2 de ise ön tampon hattının gölcükteki değer akış haritalaması çıkarılmış
ve ayrıntılı olarak gösterilmiştir. İki fabrikada hatta baktığımız da her ikisi kendi içinde yalın
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gözükmelerine rağmen iki durumu birlikte ele aldığımızda gereksiz taşımalar ve ara stoklar açısından
yalın değildir.

Şekil 1. V362 Front Bumper Suadiye Mevcut Durum

Şekil 2. V362 Front Bumper Gölcük Mevcut Durum
İki fabrikada bulunan iki ayrı hattı birleştirmek için yeni değer akış haritalama tasarlanmıştır. Yeni değer
akış haritalamayı devreye almak için bir yatırım maliyeti gerektiği görülmüştr. Ancak yatırım
maliyetinden çok yeni duruma göre kazançlar hesaplanmış ve operator, stok, alan gibi her bir kalemden
ciddi oranda kar edildiği görülmüştür. Uygulamamızın ilerleyen kısımlarında kazançlarımız detaylı
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olarak açıklanacaktır. Öncelikle Şekil-3 te gelecek durum için planladığımız değer akış haritalamayı
görebilirisiniz.

Şekil 3. V362 Front Bumper Gölcük Gelecek Durum
Gelecek durumda mevcutta operasyonun %50 si suadiye %50 si Gölcük te yapılırken tamamı Gölcükte
yapılacaktır. Bu nedenle Suadiyede kullanılan 445 metrekare alan boşa çıkacak Gölükte ise kullanılan
alan 310 metrekareden 350 metrekareye çıkacaktır. Operatör sayısı her iki fabrikada 12 iken
tasarladığımız durumda 8 e düşecektir. Mevcut durumda her iki fabrika arasında ara stok olarak duran
500 adet yarımamul stoğu tamamen ortadan kalkacaktır. Yarımamul stoklarının durduğu sehpalarda
böylelikle döngüden çıkartılacaktır. Suadiye hattında yarımamule yapıştırılan etiketlerde ortadan
kalkacaktır. Suadiye den Gölcük’e yarımamul sevkiyatı olmayacağı için aradaki lojistik maliyeti ortadan
kalkmış olacaktır. Bu kazançların tamamını Tablo-1 de detaylı olarak gösterilmiştir.
Tablo 1. Kazançlar

Uygulamada planladığımız gibi hattın tamamını Gölcük fabrikamıza aldığımızda tedarikçilerimiz ile
günlük ve haftalık planlara göre değil anlık kanbanlar ile çalışabileceğimiz gözlemlenmiştir. Bu nedenle
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aynı hat örnek hat seçilerek tedarikçimiz ile vardiyalık milkrun çalışılması üzerine çalışmalar
yapılmıştır. Yan sanayi firmasının Kanban öncesi süreci aşağıdaki gibidir.
1. Her sabah 08:00 da Lojistik takım lideri tüm parçaları sayar.(1 saat)
2. Planlamacı müşteri talepleri ve stokları karşılaştırır tedarikçiye yeni plan atar.(1 saat)
3. Vardiya sonu tekrar görsel olarak kontrol yapılır.(0,5 saat)
4. Her Çarşamba tedarikçiye uzun vadeli plan atılır.
Yan sanayi firması bu şekilde çalıştığı için gereksiz stokları bulunmaktaydı. Ayrıca stoklarını takip
edemediği için müşteriye parça veremediği için ceza faturaları ve performans puanından puan kırımı
oluyordu.
Tüm bunlar bir araya geldiğinde firma yalın üretimden gitgide uzaklaşıyor ve karlılığı gün geçtikçe
azalıyordu. En önemlisi ise müşterinin gözünde kötü bir tedarikçi seviyesine geliyorve yeni projeler için
değerlendirmeye bile alınmayacak sınıfa iniyordu.
Kanban çalışmalarına başlayan lojistik bölümü öncelikle tüm lojistik operatörlerine kanban eğitimi
aldırdı. Devamında kanban çalışması yapacağı ürünleri ve kasaları tek tek belirleyip tedarikçi ile yeni
süreçte nasıl devam edecekleri konusunda toplantılar düzenlendi.
Bu çalışmalar sonucunda çalışılacak kanban kartları, sayısı, hangi sıklıkla kanban ile sipariş isteneceği
ve sürecin nasıl işleyeceği net olarak belirlendi. Tedarikçiye kanban hakkında eğitim verildi.
Yeni düzende firmanın sıfır stokla çalışacağı ve sadece taleplerini kanban ile ileteceği bu nedenle
emniyet stok seviyelerini iyi belirlemeleri gerektiği anlatıldı. Tedarikçide işlenen parçaları boya süreci
olduğu için haftalık olarak uzun vadeli planlar atılmaya devam etme kararı alındı. Yan sanayi firması
bu planı atmadan öncede haftalık olarak kanban kart sayısı kontrolleri yapacak ve gerekli gördüğü kadar
kanban kartı döngüye ekleyecek veya azaltacaktı. Yan sanayi firmasının Kanban sonrası süreci
aşağıdaki gibidir.
1. Adım: Tedarikçiden gelen sehpayı stok alanına çekmeden kanban kartının olduğundan emin ol.
2. Adım: Stok alanından hat kenarına beslediğin sehpalardaki kanban kartını çıkart ve kanban
kutusuna yerleştir.
3. Adım:Vardiya sonunda kanban kartlarını takım liderine ver.
4. Adım:Kanban kartlarını okutmak için bilgisayardan gerekli kanban dosyasını aç ve kanban
kartlarını okut kaydet ve göndere bas.
4.SONUÇ
Magna Otomotiv firmamız yalın üretim altında özellikle yalın lojistik çalışmalarına önem vererek
israfları ortadan kaldırma çalışmalarına başlamış ve değer akış haritalama ile tüm süreçlerine geniş
açıdan bakarak israfları tespit etmiştir. Firmamız gelecek değer akış haritalamasını %100 olarak
uygulanmış ve bundan Tablo-1 de görüldüğü gibi proje boyunca toplamda 896.806 € kazanç sağlamış
ve yalın üretim ve yalın lojistik süreçlerinde ciddi olarak iyileşmiştir. Uygulama sonrasında kanban
devreye alınması ile müşterisinin beklentisi olan zamanında parça teslimi konusunda yaşanan tüm
sıkıntıları ortadan kaldırmıştır. Kanban çalışması sonucunda stokları düzene giren firmamız eskiye
oranlar stoklarında %20 oranında kazanç sağlamıştır. Eskiden yapılan günlük sayımlar ve planlar
yapılmadığı için günlük 48 € lik işgücü kazanmıştır. Çalışmanın tamamı değerlendirildiğinde müşteri
isteği olan performans puanı 81’in üstüne çıkarılmış ve hat duruşu yaşatılmamaya başlanmıştır.
Dolayısıyla müşteriden gelen hat duruş faturaları ortadan kalkmıştır.Kanban çalışması firmaya toplamda
316.720 € kazanç sağlamıştır. Her iki uygulma sonunda firma proje boyunca toplamda 1.213.526€
kazanç sağlamıştır.
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Özet
Son yıllarda gelişen teknoloji otomasyon sistemini de etkisi altına almıştır. Teknolojinin gelişimi ile
uzaktan kontrol kolay bir hale gelmiştir. İnsanların daha rahat, huzurlu, mutlu bir hayat yaşamak için
akıllı ev otomasyonlarına ilgisi son dönemde artış göstermektedir. Projenin amacı günümüz otomasyon
teknolojilerinin gelişimine katkı sağlayabilmek, insanların can ve mal güvenliğini sağlamakla birlikte
konforlu bir hayat sunmaktır. Aynı zamanda, gereksiz enerji tüketimini ve israfını önlemek
hedeflenmiştir. Proje de bluetooth ile iletişim sağlayan telefon kontrollü akıllı ev uygulaması
geliştirilmiştir. Kullanıcılar cep telefonu ile evdeki cihazları kontrol edebilmekte veya istenmeyen bir
durum oluştuğunda otomatik olarak telefona uyarı alabilmektedir. Proje maket ev üzerine kurulup,
programlanması bilgisayar tabanlı bir program ile C diliyle yazılmıştır. Proje tek bir kumanda
merkezinden ve evden uzakta olmamıza rağmen gerçekleştireceğimiz otomasyon sistemini telefondan
kumanda olanağı sağlamaktadır. Çalışmamız da akıllı ev sistemindeki aydınlatma, güvenlik, otopark,
sıcaklık, bahçe sulama, gaz kaçağı, yangın alarmı ve hayatımızı kolaylaştıran mekanik hareketleri
otomatik olarak hava koşulları ve sıcaklığa bağlı olarak gerçekleştiren sistemin kontrolü için Arduino
Mega 2560 R3 kullanılmıştır. C diliyle geliştirilen yazılım kolay, anlaşılabilir ve kullanıcı dostu olarak
tasarlanmıştır. Kontrol paneli programıyla akıllı ev sisteminin tüm denetimini kolaylıkla
sağlanabilmektedir.
Anahtar kelimeler: Akıllı Ev, Arduino, Uzaktan Kontrol, C Programlama.

SMART HOME AUTOMATION WITH EFFICIENT ENERGY CONTROL WITH
TELEPHONE SIGNAL
Abstract
In recent years, developing technology has been under the influence of automation system. With the
development of technology, remote control has become easy. People's interest in smart home automation
has increased recently to live a more comfortable, peaceful and happy life. The aim of the project is to
contribute to the development of modern automation technologies, to ensure the safety of life and
property of the people and to offer a comfortable life. At the same time, it is aimed to prevent
unnecessary energy consumption and waste. The project has also been developed by phone-controlled
smart home application which enables communication with bluetooth. Users can control the devices in
the home with the mobile phone or automatically receive alerts when an unwanted situation occurs. The
project is built on the model house and the program is written in computer-based C language. Although
the project is away from a single control center and away from home, the automation system can be
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controlled from the telephone.In our study, “Arduino Mega 2560 R3” was used for the control of the
system which makes lighting, security, parking, temperature, garden watering, gas leak, fire alarm and
mechanical movements that simplify our life depending on weather conditions and temperature
automatically. Developed in C language, the software is easy, understandable and user-friendly. With
the control panel program, the full control of the smart home system can be easily achieved.
Keywords: Smart Home, Arduino, Remote Control, C Programming
1. GİRİŞ
Akıllı ev sistemi, daha az insan etkileşimi ile gündelik hayatta yapılan işlerin gerçekleştirilmesi, kişilerin
konfor, güvenlik ve güç tasarrufunu sağlayan çeşitli platform ve algılayıcıların birbiriyle iletişimi
sonucu oluşan bütünleşik sistemlerdir (Kızılağaç ve ark., 2016). Akıllı ev elektrikle çalışan bütün
cihazlarınızın uzaktan kontrolünü sağlar. Günümüzde özellikle nüfusun çok olduğu şehirler de yaşayan
insanların güvenlik, yangın, gaz kaçağı gibi kazalarla karşılaşma riski oldukça yüksektir, bu sorunları
göz önüne alarak riskleri en aza indirip kontrolü sağlamak adına yeni otomasyon sistemleri
geliştirilmiştir. Gelişen teknolojiyle sistemi kontrol edip, istekler doğrultusunda mekanik hareketleri
yaptırıp, güvenliği sağlamak için akıllı ev sistemleri ortaya çıkmıştır. Problemlerin çoğu insan kaynaklı
hatalar olduğu için yeni sistemler, daha önce insan eliyle yapılan işlemleri otomasyon haline çevirerek
geliştirilir (Gomez and Paradells, 2010). Yakın tarihte uygulanan akıllı ev sistemlerinin birinde çevresel
sensörler kullanılarak kişilerin sağlık alanında takibini sağlayan bir sistem oluşturulmuştur, bu sistemle
birlikte ne kadar süre uyunduğu, kaç kez tuvalete veya banyoya gidildiği gibi gündelik ihtiyaçların
tespiti yapılarak Alzheimer gibi hastalıkların teşhisi veya gidişatı hakkında bilgi alınabilir (Stefanov ve
ark., 2004). Yakın zamanda yapılan akıllı ev sistemlerinde yardımcı sensörler kullanılarak mekanik
hareketlerin kontrolü, güvenlik sistemi, otopark sistemi, aydınlatma sistemi, evdeki elektronik cihazların
kontrolü, güneş, rüzgâr vs. enerjisinden yararlanarak elektrik tasarrufu sağlayan ev sistemleri
geliştirilmiştir. Ayrıca bu akıllı ev sisteminde yaşayan kişilerin birbirleriyle olan etkileşimi kişilerin
hareketlerinin verisi tutularak tespit edilmiştir(Tapia ve ark., 2004). Diğer çalışmada ise otomatik gaz
alarm sistemi, kartlı aydınlatma kontrolü, güneş panelli enerji sistemi ve GSM tabanlı uzaktan kontrol
sistemi kullanılmıştır (Akao. 1990). Evlerde insan hayatını tehlikeye atacak birçok tesisat ve durum
vardır. Bu durumları minumum optimize(minimize) ederek kapı, balkon, teras gibi evin içine
girilebilecek noktalara şifreli güvenlik, sesli ve ışıklı uyarı sistemi kurulur ve bu sistemle evin güvenliği
sağlanır. Aydınlatma sisteminde, LDR (Light Dependent Resistors) sensörü ile gereksiz enerji tüketimi
önlenerek sistem kontrol altına alınmış olur. Otoparklarda mesafe sensörü kullanılarak özellikle işitme
engelli, görme engelli, okuma yazma bilmeyen insanların hayatını kolaylaştırmak adına sesli ve görsel
uyarılar yapılır. Evde oluşabilecek can ve mal güvenliğini tehlikeye atan unsurlar, gaz kaçağı ve yangın
durumları için alev sensörü ve gaz sensörü kullanılarak telefonlana GSM üzerinden uyarı verir ve
kurulan sistemle havalandırmayı açma, su püskürtme gibi çözümlerle tehlikenin boyutunu minimize
eder ve kontrol altına alır. Sıcaklık-nem sensörü ile evin içinde ki sıcaklık değeri C˚ (Santigrat Derece)
ve nem değerleri yüzde olarak istenilen zamanda telefondan kontrol edilebilir. Çalışmamızda
aydınlatma, güvenlik, otopark, sıcaklık, bahçe sulama, gaz kaçağı, yangın alarmı ve hayatımızı
kolaylaştıran mekanik hareketleri otomatik olarak hava koşulları ve sıcaklığa bağlı olarak gerçekleştiren
sistemin kontrolü için Arduino Mega 2560 R3 kullanılmıştır. C diliyle geliştirilen yazılım kolay,
anlaşılabilir ve kullanıcı dostu olarak tasarlanmıştır. Kontrol paneli programıyla akıllı ev sisteminin tüm
denetimini kolaylıkla sağlanabilmektedir.
2. METERYAL VE METOD
2.1. Akıllı Ev ve Ev Otomasyon Sisteminin Yapısı
Bir akıllı ev ve ev otomasyon sisteminin ana bileşenleri ve bunların alt bileşenleri, genel olarak aşağıdaki
şekilde tanımlanabilir (H.Şahin ve Ö.Şahin, 2013).
1- Merkezi kontrol birimi: Genellikle dokunmatik ekranlı bir PC den oluşmaktadır, adından da
anlaşılacağı gibi, giriş uç birimlerinden gelen bilgiler doğrultusunda, daha önceden belirlenmiş
senaryolar gereği çıkış birimlerine gerekli komutları gönderen merkezi birimdir. Alt birimleri
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android, IOS, windows gibi işletim sistemlerini kullanan telefon ve tablet bilgisayarlar sayılabilir.
(H.Şahin ve Ö.Şahin, 2013).
Sayısal giriş algılayıcı birimler: Çeşitli algılayıcıların verdiği kontak çıkışlarındaki değişimleri
algılayarak merkezi birime bildiren ve böylece senaryo girişlerini sağlayan adreslenebilir
birimlerdir. Alt birimleri; varlık dedektörleri, manyetik kontaklar, ışın bariyerleri, ses algılayıcılar,
yangın/gaz/duman algılayıcıları, deprem algılayıcılar, kapı zil butonları, parmak izi algılayıcılar,
yüz tanıma cihazları, iris tanıma cihazları (H.Şahin ve Ö.Şahin, 2013).
Sayısal çıkış veren birimler: Merkezi birimden aldıkları komutlar doğrultusunda, çoğunlukla ihtiyaç
duyulacak gücü/akımı karşılayacak özellikte röle kontak çıkışı veren birimlerdir. Böylece senaryo
çıkışlarını sağlarlar, adreslenebilir birimlerdir. Alt birimleri; çeşitli tip ve akımlarda ampuller, led
aydınlatmalar, floresanlar, klima, kalorifer, elektrikli ısıtıcı benzeri ısıtma/soğutma/iklimlendirme
cihazları, panjur, bariyer, kapı kilit vs. çeşitli görsel ve işitsel alarm ve benzeri diğer kontrol
birimleri (H.Şahin ve Ö.Şahin, 2013).
Örneksel giriş algılayan birimler: Sıcaklık, nem ışık rüzgar şiddeti PH, hava kalitesi gibi örneksel
değişkenleri algılayabilmek için, girişlerine bağlanan ve bu değişkenleri gerilim, akım direnç
değişimine çeviren çeşitli algılayıcılardan okuduğu değerleri merkezi birime gönderen ve böylece
senaryo girişlerini sağlayan adreslenebilir birimlerdir (H.Şahin ve Ö.Şahin, 2013).
Anahtar birimleri: Kullanıcıların röle çıkışlarını, senaryo dışı yarı-manuel kullanabilmesini
sağlayan, anahtar birimleridir, anahtarlanmak istenen çıkışlarla aynı adres değerlerine ayarlanırlar
(H.Şahin ve Ö.Şahin, 2013). Çoğunlukla lambaların açılması/kapanması amacıyla kullanılır.
Örneksel çıkış veren birimler: Çok çeşitli şekillerde tasarlanabilecek olmakla birlikte, bir konut
ortamı düşünüldüğünde, çoğunlukla ışıkların açılmasına ve kısılmasına yarayan dimmer modülleri
örnek verilebilir (H.Şahin ve Ö.Şahin, 2013).

2.2. Arduino ve Akıllı Telefonların İletişimi
Bu çalışmada arduino ve telefon arasındaki iletişimi HC06 bluetooth modülü kullanarak sağladık.
Çalışma prensibi ise seri haberleşme ile sağlanır. Tx ucu vericidir, Rx ucu ise alıcıdır. 3.3-5V arasında
çalışır.

Şekil 1: Akıllı ev ve ev otomasyon sisteminin genel şeması (H.Şahin ve Ö.Şahin, 2013).
Şekil 1’de anlaşılacağı gibi bir akıllı ev ve ev otomasyon sistemi, çeşitli sayılarda adresleyebilir, sayısal
ve/veya örneksel giriş çıkış birimlerinden ve bunlardan gelen bilgileri değerlendirerek, çeşitli
senaryolara göre karar veren bir merkezi bilgisayardan oluşur (H.Şahin ve Ö.Şahin, 2013).
Proje de akıllı ev sistemi tasarlanırken aydınlatma, ısı, alarm sistemleri ve ev otomasyonunu sağlayan
mekanik hareketlerin kontrolü sağlanmıştır. Otopark kontrolü, enerji tasarrufu ve güneş enerjisinden
faydalanma gibi konulara da değinilmiştir. Şekil 2’de tasarlanan sistemin genel yapısı verilmiştir.

692

Şekil 2: Tasarlanan Sistemin Genel Yapısı (Vatansever ve Bostancı, 2016)
2.3. Arduino
Arduino bir giriş çıkış kartı ve processing/wiring dilinin bir uygulamasını içeren geliştirme ortamından,
İtalyan elektronik mühendisleri tarafından açık kaynak kodlu olarak geliştirilen ve esnek, kolay
kullanımlı donanım ve yazılım tabanlı fiziksel programlama platformudur (Kızılağaç ve ark., 2016).
Arduino’da tek başına interaktif nesneler geliştirilebileceği gibi bilgisayarda çalışan yazılımlara da
bağlanabilir (Bergquist and Abeysekera, 1996).

Şekil 3: Arduino Mega kartı
Şekil 3’te Arduino Mega 2560 kartı görülmektedir. Bu kart mikro denetleyici kartıdır, üzerinde 54 dijital
giriş/çıkış pini bulunmaktadır. Bunlardan 15’i PWM çıkışı olarak kullanılabilmektedir. 16 analog giriş,
bir 16 MHz Kristalosilatör, bir USB bağlantısı, bir güç girişi, bir ICSP bağlantısı ve bir tane de reset
butonu bulunmaktadır (Okur ve ark., 2018).
2.4. Sensörler ve Elektronik Cihazlar

Şekil 4: Sensör çalışma mantığı devresi
Sıcaklık ve nem sensörü, sıcaklık ve nem değerlerini ölçer, çevresindeki havayı ölçmek için içerisindeki
kapasitif nem sensörünü ve termistörü kullanır. Bu sensörlerin verilerini dijital çıkış pinine aktarır.
Sensör, 2 saniyede bir çıkış verir (Okur ve ark., 2018). Evin içindeki sıcaklık ve nem değerini bilgi
ekranından kontrol edilebilir. DHT11 sensörünün VCC kısmı 5V pinlerinden birine bağlanır. GND
kısmı ise arduinonun GND pinine bağlanır.
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MQ-2 LPG, propan ve hidrojen ölçümleme sensörü, 5V DC gerilim ile çalışır, analog çıkış voltajı
havadaki gaz konsantrasyonuna orantısal olarak değişir. Hassasiyeti yüksektir. LPG, Propan(C3H8) ve
Hidrojen(H2) konsantrasyonunu hassas bir şekilde ölçer. Ölçüm aralığı 300-10000 ppm’dir (İnternet,
2019). Yanıcı gazı algılayan gaz sensörüdür (Okur ve ark., 2018). Evin içinde gaz algıladığı zaman
alarm sistemini devreye sokarak telefona uyarı mesajı gelir, aynı zamanda evin içinde bulunan fanı
çalıştırıp pencereyi açarak hava sirkülasyonunu sağlar. Evin içindeki zehirli gaz çıkana kadar bu döngü
devam eder ve sonrasında pencere ve fanı kapatır. LPG, metan, propan, bütan gazlarını algılar. Ayrıca
sigara dumanını diğer yanıcı gazlara oranla daha düşük hassasiyette algılar. Gaz sensörü modül olarak
temin edildikten sonra arduinoda ki analog pinlerden bir tanesine bağlanmıştır.
Alev sensörü, evin içinde yangına sebep olacak bir alev algılandığı zaman alarm sistemini devreye sokar
ve telefona kısa mesaj gönderir. Sensörün dört bacağı vardır, iki tanesinden (VCC-GND) besleme
yapılır. Diğer iki çıkış dijital ve analog çıkışlardır. Projede dijital çıkış kullanılmıştır. Sensörün
üzerindeki potansiyometreden alev algılama seviyesi ayarlanabilir.
HC-SR505 PIR sensörleri, hareket algılamaya yarayan sensör evin güvenlik sistemini oluşturmak için
kullanılmıştır. Belirlenen bölgeye alarm sistemi kurulduktan sonra hareket algıladığı zaman alarm
sistemini devreye sokar. Buzzer ve ışıklı uyarıyla bizi uyarır. Bu sensörün üç bacağı vardır, iki
bacağından 5 V’luk gerilim beslemesi yapılır (VCC-GND). Diğerinden ise dijital çıkış alınarak
arduinoya bağlanır. Şekil 5’te çalışmamızda kullandığımız sensörlerin yerleri ve sensör çeşitleri
görülmektedir.

Şekil 5: Evin içinde kullanılan sensörlerin görünümü
HC-SR04 arduino ultrasonic mesafe sensörü, garajda kullanılarak otopark sistemi tasarlanmıştır. Araç
uygun mesafeye geldiği zaman yeşil ışık yakarak sesli uyarı ikazı, engele –duvara- yaklaştıkça ise ikazın
ses tonu artarak kırmızı ışıkla uyarı sağlanmıştır. Durulması gereken mesafe de ikaz sesi
hızlandırılmıştır. Sensörün dört bacağı vardır, ikisinden besleme yapılır (VCC-GND). Diğer ikisinden
(trig ve echo) dijital çıkış alınarak arduinoya bağlanmıştır.
Arduino yağmur sensörü, su algıladığında arka balkonun tentesini otomatik olarak kapatır. Üzeri
kuruduğu zaman tenteyi tekrar açar. Tente açıp kapama olayı servo motor ile sağlanmıştır. Çatının
üzerine güneş enerjisinden faydalanmak için güneş paneli konulmuş, panelin üzerine toz ve pislikleri
temizlemek için fırçalı bir temizleme sistemi kurulmuştur. Yağmur durduğunda panelin üzerinde belli
bir açıyla temizleme işlemi yapılır ve verimi arttırmak için panel temizliği sağlanmış olur. Sensörün dört
bacağı vardır, iki tanesinden (VCC-GND) besleme yapılır. Diğer iki çıkış dijital ve analog çıkışlardır.
Projede dijital çıkış kullanılmıştır. Sensörün üzerindeki potansiyometreden sensörün yağmura olan
hassasiyeti ayarlanabilir.
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Arduino LDR modülü, otomatik bahçe aydınlatması için kullanılmıştır. Bu modülün analog ve dijital
çıkışı vardır. İstenilen aydınlık seviyesinin ayarlanabilmesi için analog çıkış kullanılmıştır. Bahçe de on
bir adet beyaz led ile aydınlatma sağlanmıştır. Karanlıkta aydınlatma sistemi devreye girerek hava
aydınlanana kadar yanar hava aydınlandığında ledler otomatik olarak söner. Böylece gereksiz enerji
kullanımının önüne geçilmiş olur. Sensörün dört bacağı vardır, iki tanesinden (VCC-GND) besleme
yapılır diğer iki çıkış dijital ve analog çıkışlardır. Projede dijital çıkış kullanılmıştır. Şekil 6’da bahçe
aydınlatması görüntüsü verilmektedir.

Şekil 6: Bahçe aydınlatması gösterimi
Arduino lazer modülü, güvenlik sistemi teras katına da kurulmuştur. Lazer modülünün önüne foto direnç
konularak belli bir eşik değeri belirlenip direncin üzerine düşen ışık belirlenen değerin altına düştüğünde
alarm sistemi devreye girecektir. Bu sistem hırsız önünden geçerse gerçekleşmesi için kurulmuştur. Evin
alt katında algılanan bir harekette yine alarm sistemi devreye girecektir. Alarm sistemini devreden
çıkarmak için doğru şifrenin girilmesi gerekmektedir.
3x4 membran tuş takımı, kapı kilit şifresini oluşturmak için kullanılmıştır. Kullanıcıya doğru şifreyi
girmesi için dört hak tanınmıştır, dördüncü yanlış girişinde alarm sistemi devreye girerek ara yüz
programından kullanıcıya kısa mesaj gönderilecektir. Aynı zamanda bilgi ekranı olarak kullanılan LCD
ekranda uyarı yazısı çıkacaktır. Alarm sisteminin içinde sesli ikaz ve ışıklı ikaz kullanılmıştır. Yanlış
şifrede kırmızı ışık ve doğru şifrede yeşil ışık yanması için RGB led kullanılmıştır. Sesli ikaz buzzer ile
kapının açılıp kapanması ise servo motor ile sağlanmıştır. Şekil 7’de güvenlik sistemi görüntüsü
verilmektedir.

Şekil 7: Güvenlik sistemi gösterimi
Arduino sıvı seviye sensörleri, analog çıkış kullanarak havuzun su seviyesi ölçülmüştür. Toprak nem
sensörü, sera sistemindeki toprağın içine konularak toprağın nem oranı ölçülmektedir. Toprağın nem
oranına yüksek ise su motoruna ikaz gitmeyecek ve sulama yapılmayacaktır. Toprağın nem oranı düşük
ise su motoruna giden ikaz sayesinde sulama yapılacaktır. Arduino 1.6 inç LCD ekran, bilgi ekranı
olarak kullanılmıştır. Alarm sistemi devreye girdiğinde, yangın çıkma riskinde, gaz kaçağı olduğunda
ekranda bilgi yazısı görülür. Alarm devreden çıktıktan sonra sürekli olarak ekranda sıcaklık ve nem
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değerleri görülür. Buzzer, verilen voltaja göre farklı ses tonlarını sağlayan cihazdır. İkaz ve uyarı için
kullanılmıştır. LM2596 ayarlanabilir voltaj düşürücü güç modülü, sensörler ve arduino 5V-7V arası
çalıştığı için 12V’luk DC kaynaktan voltaj düşürücü ile 5V DC gerilime düşürülmüştür.
Güneş pili, güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmek için kullanılmıştır. Elde edilen elektrik
enerjisi 12V’luk bir aküde depolanmıştır. Yaz aylarında belirlenen sıcaklık değeri aşıldığında depolanan
enerjiyle klima devreye girmektedir. Şekil 8’de evin ön ve arka görüntüsü verilmektedir.

Şekil 8: Evin ön ve arka görüntüsü
3. SONUÇLAR
Rahat, konforlu ve güvenlikli bir hayat sunan akıllı evler insanlardan kaynaklı oluşan kazaları minimize
edip, kontrol sistemini daha kolay bir hale getirmiştir. Belirlenen senaryolar doğrultusunda oluşabilecek
kazaları önlemek, akıllı cihazlardan takip etmek ve ev hakkında bilgi almak oldukça kolay bir hal
almıştır. Akıllı ev sistemiyle insanların sorumlulukları azaltılıp sistematik ve mekanik bir hale gelmiştir.
İnsanların zamandan ve enerjiden tasarruf etmesini sağlamıştır. Bu çalışmada akıllı ev tasarlanırken,
farklı sensörler kullanılarak insan hayatı kolaylaştırılmış ve mekanik hareketlerin kontrolleri
sağlanmıştır. Sensörleri akıllı cihazlardan kontrol etmek için bluetooth modülü kullanılmıştır. Bahçe
aydınlatma, otopark, güvenlik sistemi, yangın, gaz kaçağı, sıcaklık ve nem durumları kısacası ev
hakkında tüm bilgiler kontrol altında tutulur. Mekanik hareketler ise servo motor yardımıyla, pencere,
tente, kapı açıp kapama sağlanmıştır. Aynı zamanda güneş enerjisinden yararlanılarak, depolanan güneş
enerjisiyle çalışan klima ile evin ısıtma sistemi daha tasarruflu bir hale getirilmiştir. Telefondan çamaşır
makinesi, televizyon gibi elektronik cihazların çalıştırılması ya da cihazların ve ışıkların açık
unutulduğunda kapatılması sağlanmıştır. Böylelikle hedeflenen konforlu ve güvenlikli yaşam
sağlanmıştır.
4. TARTIŞMA
Son dönemde otomasyon, verimliliği yüksek seviyeye çıkarmak ve enerjiden tasarruf sağlamak adına
oldukça gelişmekte olan bir alandır. Kişilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen senaryolarla
geliştirilen bir sistemdir ve gelişime de oldukça açık bir alandır. Fiziksel ve zihinsel rahatsızlıkları
bulunan insanlara yönelik ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilebilir, ilaç ve beslenme takipleri yapılabilir.
Özellikle tek merkezden kontrol edilmesi kullanıcıların tercih etme sebeplerindendir. Otomasyon
sistemi, küçük bir ev ortamından daha büyük binalara, işyerlerine, fabrikalara vb. birçok alana
uygulanarak, kontrol edilmek istenen sistemler (ısı, ışık, gaz, alev, alarm, güvenlik, vb.) kontrol
edilebilmekte, istenirse yapılan kontrol işlemleri farklı bir ortamdan izlenerek ve müdahale edebilme
özelliğiyle insanlara kolaylıklar sunulabilir.
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Özet
Günümüzde enerjiye olan ihtiyaç katlanarak artmakta ve beraberinde bizi alternatif enerji kaynaklarına
yönlendirmektedir. Bu alternatif enerji kaynaklarından biri olan biyogaz enerjisi aynı zamanda
sürdürülebilirdir ve çevre dostudur. Bir biyogaz tesisinin kurulumu aşamasında yatırım maliyetlerinin
yanı sıra lojistik maliyeti de önemli bir işletme gider kalemidir. Kurulacak olan 1 MW elektrik üretim
kapasiteli tesinin hammaddeye olan uzaklığı tesis fizibilitesini etkilemektedir. Bu çalışmada 1 MW
elektrik üretim kapasiteli biyogaz tesisinin lojistik maliyetleri incelenmiştir.Sonuç olarak hammaddeye
olan uzaklığı 20 km olan bir tesis fizibilitesinde geri ödeme süresi 7.07 yıl olarak bulunurken
hammaddenin yanında olan bir tesis fizibilitesinde geri ödeme süresi 5.03 yıl olarak bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir enerji, biyogaz, fizibilite, maliyet, lojistik, maliyete olan etkiler,
Türkiye projeksiyonu
THE EFFECT OF LOGISTIC COST OF ANIMAL WASTE SOURCED BIOGAS PLANT ON
FEASIBILITY ON TURKEY PROJECTION
Abstract
Today, the need for energy increases exponentially and leads us to alternative energy sources. Biogas
energy, which is one of these alternative energy sources, is also sustainable and environmentally
friendly. In addition to the investment costs, the cost of logistics is also an important operating expense
during the installation of a biogas plant. The distance of the plant to be established with a capacity of 1
MW of electricity generation to the raw material affects the feasibility of the facility. In this study, the
logistic costs of a biogas plant with an electricity production capacity of 1 MW were investigated. As a
result, the repayment period of a plant with a distance of 20 km was found as 7.07 years while the
repayment period of a nearby raw material was found as 5.03 years.
Keywords: Renewable energy, biogas, feasibility, cost, logistics, affect the cost, projection Turkey
1. GİRİŞ
Enerjiye olan ihtiyaç gün geçtikçe insan nüfusunun artması ve sanayinin gelişmesi nedeni ile
artmaktadır. Çevreye olan zararların yanı sıra kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil yakıt rezervleri de
tükenmektedir. Bu gerekçeler sebebiyle alternatif enerji kaynaklarına dönüş daha da artmaktadır.
Birden fazla ülke de olduğu gibi Türkiye’de de yenilenebilir enerji tarafında olan yatırımlar giderek
çoğalmaktadır.
Yenilenebilir enerji tekrar tekrar kullanılabilen ya da doğadan elde edilen kaynaklar olarak
adlandırılabilir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan biyogaz hem atık bertarafı açısından hem de
ülke ekonomisi açısından önemli bir etkendir.
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Biyogaz, organik içerikli biyolojik parçalanabilir maddelerin ortamda (anaerobik) bakteriler tarafından
parçalanması esnasında oluşan ve bileşimi organik maddeyi oluşturan bileşiklere göre değişebilen yanıcı
bir gazdır karışımıdır. Biyogazı oluşturan bileşenler metan (CH4), karbondioksit (CO2 ), su buharı (H2O),
hidrojen sülfür (H2 S), amonyak (NH3 ), azot (N2 ), hidrojen (H )'dir.(ÇANKA KILIÇ,2011)
Biyogaz santralleri aynı zamanda karbon ayak izinin de azaltılmasında göz ardı edilemez bir iyileştirme
sağlamaktadır.Bu sayede biyogaz tesislerinin lojistik maliyetleri en aza indirgenip, dalgalı olan elektrik
piyasası fiyatlarına karşı yatırımların direnci büyük oranda artacaktır. Beraberinde biyogaz tesislerinin
kurulabilme şansı artmış olacak ve birden fazla yere açılabilecektir.
Türkiye’de bulunan elektrik üretim santrallerinin kurulu gücü incelendiğinde ilk sırada 25.623,80 MW
ile doğalgaz yer alırken devamında kömür yer almaktadır. Büyük çoğunluğunu fosil yakıtların
oluşturduğu aşağıda bulunan tabloda da gözlemlenmiştir. (‘’Elektrik Mühendisleri Odası, Kurulu
Elektrik Gücü,’’ 2019)

Şekil 1.1 Kurulu Güç (Mw) (28 Şubat 2019 Sonu İtibariyle)
Ancak fosil yakıtların giderek tükenmesi ve doğaya verdikleri zarar göz önüne alındığında yenilenebilir
enerji kaynaklarına eğilimin arttığı gözlemlenmektedir. Bu kaynaklardan biri olan biyogaz enerjisi de
her geçen gün daha yaygın hale gelmekle beraber ülkemizde bu alanla ilgili çalışmalar artarak devam
etmektedir. Türkiye hayvansal ve tarımsal atık kaynaklı biyogaz sayısının yıllara göre artışı tablo 1.1 de
gösterilmiştir. Aynı zamanda Türkiye de illere göre lisanslı ve lisanssız biyogaz tesisleri şekil 1.2 ve 1.3
de gösterilmektedir.
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Tablo 1.1 Türkiyedeki Hayvansal ve Tarımsal Atık Kaynaklı Biyogaz Tesisi Sayısı Yıllara Göre
Değişimi
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Biyogaz Tesis Sayısı

Şekil 1.2 Türkiye Lisanslı Biyogaz Tesisleri

Şekil 1.3 Türkiye Lisanssız Biyogaz Tesisleri
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2018

2019

Türkiye’nin 2019 yılı için toplam hayvan sayısı 389.405.328 adet olarak saptanmıştır. Buna bağlı olarak
hayvansal atık miktarı bir yıl için 163.297.308 ton iken bu atıkların enerji değeri 1.176.198 TEP olarak
aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. (BEPA YEGM,2019)
Tablo 1.2 Türkiye Biyogaz Hammadde Enerji Potansiyeli
Toplam Hayvan Sayısı (adet)

389.405.328

Hayvansal Atık Miktarı (ton/yıl)

163.297.308

Hayvansal Atıkların Enerji Değeri (TEP/yıl)

1.176.198

389.405.328

2. MATERYAL VE METOD
Bu tez bildirisi yazılırken baz alınan bölgedeki hayvansal atıkların değerlendirilmesi, çevre sorunları,
hayvancılık ve tarım faaliyetlerinin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi ve tüm bu süreçler
gerçekleştirilirken aynı zamanda enerji üretimi yapılması amacıyla kurulacak bir biyogaz tesisinin;
•
•
•
•
•

Kapasitesi
İşletme maliyetleri
Kurulum maliyeti
İşletme gelirleri
İşletme giderleri

bu bilgilerin elde edilebilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan elektrik üretim kapasitesi
Buswell Denklemi ve Literatür Hesaplaması olmak üzere iki çeşit metod ile hesaplanmıştır. Yapılan
araştırmalar ışığında 14 büyükbaş hayvan ahırı ve 1 adet yumurtacı tavuk kümesi incelenmiştir. Baz
alınan bölgede 16.950 adet büyükbaş hayvan bulunmasına rağmen biyogaz tesisi için kullanılabilecek
büyükbaş adedi 10.465’tir. Bu veriler elde edilirken 50 adet ve üzeri hayvan barındıran tesisler baz
alınmıştır. (TÜİK,2018)
Baz alınan 1 MW kapasiteli tesis için günlük 352 ton büyükbaş hayvansal atık beslemesiyle; 1 MW’lık
biyogaz tesisi için günlük 13 ton gaz üretimi meydana gelmiştir. Fermente olan atığın ise seperatör
sonrasında günlük 30 ton katı ve 309 ton sıvı olarak ayrışmıştır. İşletmenin kurulacağı coğrafi
belirlenmiş en uzak işletmenin biyogaz tesisine mesafesi 24,3 km olarak tespit edilmiştir.
2. 1 Buswell Denklemi
CcHhOoNnSs+14(4c-h-2o+3n+2s) H2O →18 (4c-h+2o+3n+2s) CO2+18(4c+h-2o-3n-2s) CH4
+ nNH3+ sH2S (REİTHE, WİJFFELS. & BARTEN 2003)

(1)

Yukarıdaki formül kullanılarak biyogaz içerisindeki CH4 ve CO2 oranları tespit edilmiştir. Bu hesaplama
yöntemi kullanılarak tüm çiftlikler için toplam 1.056,44 kWh elektrik üretim kapasitesi hesaplanmıştır.
2. 2 Literatür Hesaplaması
Aşağıda literatür hesaplamasının aşamaları görülmektedir.
Uçucu kuru madde miktarı(ton.UKMgün )
= Toplam gübre miktarı(tongün⁄) × Kuru madde oranı (%) × Uçucu kuru madde oranı (2)
Biyogaz üretim miktarı(m3saat⁄) (%)
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= Uçucu kuru madde miktarı (ton.UKMgün) × Biyogaz potansiyeli(m3ton.UKM)24 (saatgün⁄)

(3)

Biyogaz tesis kapasitesi(kW)
= Biyogaz üretim miktarı(m3saat⁄) × Metan oranı (%)
× Metan birim enerji içeriği(kW/m3) × Kojenerasyon elektrik verimi (%)

(4)

Kabuller; Büyükbaş hayvan gübresi biyogaz potansiyeli = 400 (m3ton.UKM)

(5)

Literatür hesaplamasına göre günlük üretilen metan miktarı ve elektrik üretim kapasitesi (kWh) 14 çiftik
için aynı şekilde hesaplanmış ve toplamda 1.053,13 kWh olarak tespit edilmiştir.
2. 3 Amortisman Süresi Hesaplaması
Amortisman süresi ise toplam maliyetin gelir ve gider farkına oranı yöntemi ile hesaplanmıştır. Bu
hesaplama için;
• Toplam maliyet
• Gelirler
• Giderler
Başlıkları altında 3 kaleme ihtiyacımız vardır. Buradan;
Amortisman süresi (yıl) =

𝑇𝑂𝑃𝐿𝐴𝑀 𝑀𝐴𝐿İ𝑌𝐸𝑇
(𝐺𝐸𝐿İ𝑅−𝐺İ𝐷𝐸𝑅)

(6)

1 MW kapasiteli biyogaz tesisinin toplam maliyet bileşenleri aşağıda belirtildiği gibidir;
• Tüm inşaat, mekanik ve elektriksel işlerin temin ve kurulum maliyetleri
• İlk devreye alma maliyeti
• Sistem kullanım bedeli
• Dağıtım bedeli
• Yıllık lisans bedeli:
• Lisans ve ruhsatlandırma bedelleri
Tablo 2.3 1 MW BİYOGAZ TESİSİ MALİYET BİLEŞENLERİ
MALİYET BİLEŞENLERİ
Mühendislik
Ön Depo Sıvı
Merkezi Sıvı Dağıtım
Hidroliz Reaktörü
Besleme Sistemi
Reaktör
Hijyenizasyon Tankı
Gaz Şartlandırma
Gaz Motoru
Destek Ekipmanı
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Proses Kontrol Cihazı
Otomasyon
İşçilik
Merdiven Ve Korkuluk
Borulama
Sarf Malzeme
Merkezi Sıvı Dağıtım
Isı Dağıtım Hattı
Gaz Motoru Destek Ekipmanı
Elektrik
İnşaat
Kamyon ve vidanjör maliyeti

1 MW kapasiteli biyogaz tesisinin giderleri aşağıdaki gibidir:
• Hammadde ve ürün dağıtım maliyeti
Kurulacak olan biyogaz tesisine gübrenin taşınması söz konusu olacaktır. Gübre, ahırlardan bir vidanjör
yardımıyla alınıp kurulacak olan biyogaz tesisine taşınacaktır. Seperatör sonrası ayrışan sıvı gübrenin
taşınması için vidanjör kullanılacaktır. Çiftliklerin konumları ve kurulması planlanan bölgeye olan
uzaklıkları belirlenmiştir. Tesise en uzak mesafe 24,30 km olarak hesaplanırken, ortalama mesafe 12,64
km’dir. Bu verilere bağlı olarak sıvı gübrenin taşınması için vidanjör turu belirlenmiştir. Bu bilgiler
ışığında vidanjör ve kamyonlar ile hammadde, ürün dağıtımı sağlamak için tablo 2.3’te maliyet
bileşenlerine eklenmiştir.
İlk Çiftlik için lojistik hesaplaması:
Yakıt tüketimi (TL/gün) X Çalışma süresi (365 gün)
•
•
•
•
•

(7)

Personel maliyeti
Kojenarasyon bakım maliyeti
Genel bakım maliyeti
Biyolojik destek maliyeti
Tesis ofis giderleri

1 MW kapasiteli biyogaz tesisinin gelirleri aşağıdaki gibidir:
• Elektrik satış geliri
• Katı gübre satış geliri
Bu tesis için yıllık elektrik üretimi 6.970.000,00 kWh’dir. Elektrik satışı 5346 no.lu Yenilenebilir Enerji
Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun gereğince elektrik satış
bedeli 13,3 $cent/kWh olarak belirlenmiştir. (YEGM,2019) Yıllık elektrik geliri ise;
6.970.000,00 kWh x 13,3 $cent/kWh= 9.270.100.000,00 $ ‘dır.
(7)
3. SONUÇ
Yukarıdaki bilgiler ışığında 1 MW kapasiteli biyogaz tesisi için yatırım maliyeti tablo 2.3’te saptanan
maliyet bileşenleri 2.620.000,00 USD olarak hesaplanmıştır. Lojistik maliyeti tüm çiftlikler için tesise
olan uzaklık ve vidanjörlerin tur sayısına bağlı olarak hesaplanmış olup şekil 3.1’de gösterilmiştir.4
vidanjör ile hammadde ve ürün dağıtım ihtiyacı sağlanacaktır.
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Şekil 3.1 Lojistik Maliyeti
Gelir ve gider kalemleri incelenmiş olup 1 MW kapasiteli biyogaz tesisi için geri ödeme süreleri
hesaplanmıştır. Tablo 3.1 de görüldüğü üzere lojistik maliyet kaleminin hammadde ve biyogaz tesisi
arasında mesafe 24,3 km olarak belirlendiğinde basit geri ödeme süresi 7,07 yıl olarak saptanmıştır.
Alternatif durumda ise lojistik maliyet kalemini en aza indirgemek için biyogaz tesisi ve hammadde
arasındaki mesafe 0 km kabul edildiğinde basit geri ödeme süresi 5,03 yıl olarak saptanmıştır.
Tablo 3.1 1 MW Kapasiteli biyogaz tesisi fizibilite çalışması
1 MW Biyogaz Tesisi
$/yıl
Fizibilitesi
Yatırım Maliyeti
Giderler

2.620.000,00
478,378,08

Gelirler

981.540,00

Geri Ödeme Süresi

7,07

1 MW Biyogaz Tesisi
$/yıl
Fizibilitesi (Alternatif)
Yatırım Maliyeti
Giderler

2.620.000,00
314.128,08

Gelirler

981.540,00

Geri Ödeme Süresi

5,03

4. TARTIŞMA
Bulgular ve hesaplamalar neticesinde enerji üretiminde fosil yakıtlara bağlılığı azaltmak ve
yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan biyogaz enerjisine yönelimin arttırılması hedeflenmiştir.
Biyogaz enerjisiyle doğada mevcut bulunan atıklar bertaraf edilirken aynı zamanda elektrik enerjisi elde
edilebilmiştir. Hayvansal atık kaynaklı biyogaz santralinde üretim sonucu açığa sıvı ve katı gübre de
tarım alanlarında kullanılarak kimyasal gübre kullanımının önüne geçilmiştir. Aynı zamanda karbon
salınımı olmadığı için karbon ayak izinin de azalmasında rol oynamaktadır biyogaz santralleri.
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Tesis kurulumu için seçilen bölgenin hammaddeye olan uzaklığı biyogaz tesisi fizibilite çalışmasını
etkileyen önemli maliyet kalemlerinden biridir. Bu etmen göz önünde bulundurularak tesisin
konumlandırılması hammadde ihtiyacının karşılanacağı çiftliklere olabildiğince yakın seçilme hatta
entegre biyogaz tesisleri kurulumu yaygınlaştırılmalıdır.
Biyogaz tesisleri geri ödeme süreleri hesaplanırken lojistik maliyetinden doğan gider kaleminin
azaltılmasıyla tesisin kendini geri ödeme süresi 7,07 yıldan 5,03 yıla indirgenmiştir. Bu bulgular
doğrultusunda tesisin gider kalemleri kısılarak geri ödeme süresi kısaltılabilir ve buna bağlı olarak
biyogaz kurulu güç sayısı arttırılabilir.
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Özet
21. yüzyılın belkide en önemli teknolojik gelişmelerinden biri olan blokzincir, sanal para sistemlerinin
arkasındaki teknolojidir. Bu teknolojik gelişme sadece dünya ekonomik sistemini değil tüm bilgisayar
bilimlerini etkileyecek bir kavram olarak öne çıkmaktadır. Blokzincir kavramı merkezi olmayan, tek bir
merkezi kontrol noktası olmayan bir ve diğer bloklar arasında işlemlerinin bir kayıt defterinde tutulduğu
çok güvenilir kabul edilen bir sistemdir. Bloklar arasında yapılan işlemlerinin doğruluğunun kontrol
eden konsensüs protokolleri sayesinde sistem blokzincir sistemi çok daha güvenilir bir yapıya sahiptir.
Bu çalışmada blokzincir ne olmadığı konusu üzerinde durulmuş olup bu kavram üzerinde yorumlar
üzerinde çalışılmış, Blokzincir ile ilgili önyargıları karşılamak için bir literatür taraması yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Blokzincir, Kripto Paralar, Akıllı kontratlar
WHAT IS NOT BLOCKCHAIN
Abstract
One of the most important technological developments of the 21st century blokchain which is the
tecnology behind the crytocurrencies. This technological development affects not only for the world
economic system but also for all computer sciences. Blockchain concept is a decentralized system which
is not centralized, does not have a single central control point and it is considered to be very reliable that
the transactions between the other blocks are keeping in a ledger book. Owing to consensus protokols
that validating operations between blocks, the blokchain system has a much more reliable structure. In
this study, it is emphasized that the blockchain is not what it is and the comments on this concept have
been studied and a literature review has been made to break the prejudices about the block chain.
Keywords: Blockchain, Crypto currencies, Smart contracts
1. GİRİŞ
Günümüzde yükselişe geçen blokzincir teknolojisi kripto paraların arka planındaki temel teknolojidir.
İlk olarak 31 Ekim 2008 yılında Satoshi Nakamoto tarafından yayınlanan bitcoin makalesi ile adı
duyulmaya başlamıştır(Nakamoto,2008). Sistem blokzincirdeki tüm katılımcıların birbirine güvenmek
zorunda olmadan mutabık kalmasını sağlamaktadır. Bu sayede merkezi bir yapıya ihtiyaç duyulmadan
merkezi olmayan demokratik yapı ortaya çıkmaktadır.
Temel olarak blokzincir; bir işlemin tüm kopyalarının tüm zincirdeki üyeler tarafından tutulduğu bir
dağıtık veri tabanı sistemidir. Bu sistemde üyelerin herhangi bir veriyi değiştirmesi mümkün değildir.
Üyelerden birinin kopyalardan birini değiştirmek istemesi halinde diğer kopyalarla karşılaştırılıp her
türlü değişiklik tespit edilmektedir. Blokzincirin bu özellikleri sadece ekonomik alanda değil aynı
zamanda mühendislik alanında da çok yarar sağlayabilir. Çalışmada blokzincir ile ilgili bir literatür
taraması yapılmış olup çalışmanın mühendisliğin birçok alanında nasıl uygulandığı konusuna
değineceğiz.
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2. BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİSİ
Blokzincir, dağıtık, açık kaynak kodlu, manipule edilemeyen Peer to peer bir ağdan oluşan
yapıdır(Nakamoto,2008). Blokzincir blokların birbiri ardına birleşip oluşturduğu bir kayıt defteridir. Her
bir blok kendinden önceki bloğun özet(hash) kodunu tutarak bir zincir oluşturur. Bu zincir tüm
işlemlerin kayıtlarını bloklarda saklamaktadır(Wood,2014). Blokzincirin temel kavramları aşağıda
tanımlanmıştır:
• Akıllı kontratlar(Smart Contracts): Dağıtık veri tabanında gömülü bir işlem olan yapıldığı andan
tetiklenen, arabulucu ve anlaşmazlık olmadan yapılan sözleşmelerdir.
•

Ortak Kayıt Defteri(Shared Ledger): Zincirdeki tüm katılımcıların yaptıkları işlemler bu kayıt
defterinde tutulmaktadır.

•

Yetkilendirme(Permissions): Blokzincir de bloklara ya tam yetki verilebilir ya da tam
yetkisizdirler. Blokların yetkili olduğu ağda her bir katılımcının işlem detaylarına ulaşabilmek
için yetkisi vardır.

•

Konsensüs(Fikir Birliği): Katılımcıların bilindiği bir ağda mutabakat yoluyla işlemler
doğrulanabilir ve deftere kaydedilir(Manav, 2018).

Blokzincir yapılan işlemlerin fiziksel kayıtlarını içeren, tüm kullanıcılar tarafından ulaşılabilen ortak bir
defteri bulunmaktadır. Her bir blok bir öncekinin özet kodunu bulundurmaktadır. Blokzincirin anahtar
özelliği manipüle edilememezliği olup bloklar arası herhangi bir konsensüs(Fikir birliği) olmadan
herhangi bir bilgi değiştirilemez(Dinh ve Thai,2018).
Akıllı kontratlar blokzincirde bloklar tarafından tutulan ve çalıştırılabilen kod parçacıklarıdır. Bir akıllı
kontrat önceden belirlenmiş şartlar uygulandığında doğrulanabilen ve kendiliğinden çalışabilen bir
koddur(Bocek ve ark.,2018). Blokzincir araştırma düğümleri veri bloklar halinde yürütür, doğrular ve
saklar. Akıllı bir sözleşme aşağıdaki gibi çalışmaktadır.
• Çok imzalı hesaplar gibi çalışırlar. Para transferi veya yatırım kararı için topluluğun belli bir
yüzdesi mutabakatı aranır.
•

Kullanıcılar arasındaki antlaşmaları yönetir. Örneğin sigorta primi ödeyip de sigorta poliçesi
alınır.

•

Başka kontratlara yardımcı olur.

•

Bir uygulamanın bilgilerinin veya sonuçlarını saklar.

•

Üyelik veya aitlik kayıtlarını saklar(Şahin ve Şahinöz,2018).

Blokzincirin en önemli işlevi mutabakat yoluyla işlemlerin doğruluğunu kontrol eden konsensüs(fikir
birliği) mekanizmasıdır. Satoshi Nakamoto’nun blokzincirdeki ana icadı olan fikir birliği, merkezi
olmayan bir mekanizmadır. Bu mekanizma tüm blokların söz konusu mutabakata varmasının sağlar.
Böylelikle
para
birimi,
işlemler
ve
ödemeler
merkezi
sisteme
dayanmadan
yapılabilmektedir(Antonopoulos,2010). Konsensüs algoritmalarının bir diğer özelliği blokzincirdeki
güvenliği sağlamaktadır.
Çalışmamız blokzincir kavramının ne olduğundan ziyade ne olmadığına odaklanmaktadır. Blokzincirin
ne olmadığı ile ilgili anlatacaklarımızı literatürde neler yapıldığını tarayarak birkaç başlık altında
incelenmiştir.
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Şekil 1. Blokzincirin Şeması(Nakamoto,2008)
3. BLOKZİNCİR NE DEĞİLDİR
3.1 Blokzincir para birimi değildir
Blokzinciri kavramının bitcoin ile gündeme gelmesinden dolayı konuda bazı önyargılar oluşmuştur.
Daha öncede bahsettiğimiz gibi blokzincir bir teknoloji olarak öne çıkmaktadır, bitcoin ise bu
teknolojinin ürünüdür. Blokzincirin bitcoindeki vazifesi doğrulanabilen bitcoin işlemlerinin
tutulmasıdır.
Salah vd. (2019) çalışmalarında blokzincirin son zamanların en gözde konularından biri olduğunda
bahsetmiştir ve bir teknoloji olarak birçok alanda benimsenmeye başladığını anlatmıştır. Blokzincir ile
yapay zekanın birleştirilmesinde elde edilen yeni yapay zeka konsepti olan dağıtık yapay zekanın ortaya
çıktığından bahsedilmiştir. Blokzincirin temel özellikleri ile yapay zekanın bu özelliklerden nasıl
yararlanabileceğine dair bir bakış sunulmaktadır. Blokzincir ve yapay zekanın entegrasyonu tartışılmış
ve dağıtık ve güvenilir bir ekonomi için yeni bir ekosistem geliştirilmesine yardımcı olabileceğini
belirtilmiştir. Yapay zekanın blokzincir ile uygulanma alanları tespit edilmiş ve nasıl kullanılabileceği
anlatılmıştır.
Wong (2019) çalışmasında blokzincir ve yapay zekanın ortak nasıl kullanılabileceğine 3 başlıkta
anlatmıştır. İlk önce iki bağımsız teknoloji kabul edilen blokzincir makine öğrenmesi arasında bir
bağlantı kurulmaktadır. İkincisi makine öğrenmesi ve blokzincir kullanarak birleşik bir çerçeve önerir.
Bu çerçevede hem otomasyon, hem güvenilirlik sorunlarını çözer. Üçüncüsü tek bir iş parçacığından
makine öğremesi uygulaması ile çalışan birden fazla makinede birden fazla iş parçacığına çeviren
blokzincir yaklaşımı anlatılmaktadır.
Zhaoa ve ark.(2019) çalışmalarında, büyük veri pazarında blokzincir tabanlı adil veri ticaret protokolü
önermiş ve karşılaşılan zorlukların nasıl çözüm bulunduğu anlatılmışlardır. Önerilen protokol halka
imza denilen iki taraflı kimlik yetkilendirmesini önleyen ticaret verilerinin ve veri sağlayıcıların
güvenliğini ve adaletini sağlayan bir protokol olarak öne çıkarılmıştır.
Chen ve ark.(2019) çalışmalarında LearningChain adında gizlilik öncelikli ve merkezi olmayan bir
öğrenme sistemi geliştirmişlerdir. Bu sistemde Stokastik Gradyan İniş algoritması denilen blokzincir
üzerinden bir öngörü modeli geliştirilmiştir. Merkezi olmayan bu SGİ modelinde tarafların her biri
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mahremiyetlerini korumaya dayalı planlar geliştirmek ve sistemi korumak için gizliliğe ve gizliliğe
ilişkin teorik analizler yapan LearningChain önerilmiştir.
Yu (2019), çalışmasında merkezi sistemlere bağımlılığı azaltmak için merkezi olmayan büyük bir veri
denetim sistemi önerilmiştir. Merkezi bir sistem yerine blokzincirin güvenilirlik ve kararlılık özellikleri
kullanılarak optimum bir sistem tasarlanmıştır. Analiz ve deneylerle karşılaştırma yapılmış mevcut
programlardan daha verimli olduğu sonucuna varılmıştır.
Ferrer (2016) çalışmasında, blok zinciri teknolojisinin robotik alanında ortaya çıkan 4 soruna nasıl
çözümler üretebileceğini anlatıyor. Yeni güvenlik, karar verme, davranış farklılaştırma ve savaş robotik
sistemleri için iş modelleri ve senaryolar üreterek tanımlanmıştır. Son olarak, bu iki teknolojinin
kombinasyonundan kaynaklanan sınırlamalar ve olası sorunlar açıklanmaktadır.
Blokzincir tabanlı veritabanı BigchainDB 2.0 'nın tasarım hedefleri ve nasıl yapıldığı incelenmiştir.
BigchainDB 'nin merkezi olmayan ekosisteme nasıl uyduğunu anlatılmış ve bunun nasıl olduğunu
anlamak için bir işlemini ömrü takip edilmiştir. BigChainDB nasıl çalışır, biz BigChainDB denemek
için, nasıl katkıda bulunabilir ve gelecekteki planları özetlemiştir (BigchainDB,2018).
Montes ve Goertzele (2019) çalışmalarında yapay zekanın gelişimi için alternatif bir yol önermiş dağıtık
ve yapay zeka teknolojileri için demokratikleştirilmiş Pazar teknolojisi üzerinde çalışılmıştır. Ben
Goertzel tarafından geliştirilen bir havza projesi olan Singularity Net kullanarak böyle bir sistemin
özelliklerini ve avantajlarını anlatılmıştır. Ayrıca yapay zekalar arasında önemli ölçüde koordineli
çalışan bir altyapı oluşmuştur. Yapay zekanın yapay genel zeka adında yeni bir konsepte evrilmesi
tartışılmıştır.
Özyılmaz ve ark. (2018) çalışmalarında iot, makine öğrenmesi ve blokzincir harmanlanmış merkezi
olmayan veri pazarından bahsetmişlerdir. Bu pazarda yapay zeka etmenlerinin etkileşime girebilmesi ve
pazarlık işlemlerinin yapabilmesi hedeflenmiştir..
Yapılan çalışmalarda sadece blokzincirin sadece ekonomik değil altyapı
kullanılabileceğini gösterir. Sonuç olarak blokzincir herhangi bir para birimi değildir.

çalışmalarında

3.2 Blokzincir merkezi olmayan güvenliksiz bir kavram değildir
Blokzincir teknolojisinin en önemli özelliklerinden biri peer to peer bir yapıya sahip olmasıdır. Bu
sayede bloklar işlemlerini merkezi bir aracıya sahip olmadan yapabilmektedirler. Bu durum blokzinciri
merkezi olmayan uzlaşmaya dayalı bir teknoloji yapmaktadır. Bu durum blokzinciri güvenliksiz bir
altyapı olarak öne çıkarmaz aksine çok daha güvenlikli uzlaşmaya dayalı tıpkı bir sanal demokrasi gibi
çalıştırmaktadır.
Yu vd.(2018) çalışmalarında iot deki tipik güvenlik ve gizlilik sorunlarını araştırılmıştır. Blokzincir iot
ile entegre çalışması için bir uygulama çatısı geliştirilmiştir. Blokzincirin iot verileri için büyük güvence
sağlayabileceğini belirtmişlerdir. İot deki güvenlik ve gizlilik sorunlarına blokzincir ve ethereum ile
çözüm aranmıştır.
Banerjee ve ark. (2018) çalışmalarında blokzincir temelli yaklaşım sunmadan önce iot veri kümelerinin
güvenli bir şekilde paylaştırılmasını(örneğin paylaşılan verilerin bütünlüğünü sağlamak için blokzincir
kullanmak) iot sistemlerinin güvenliğini sağlamak için blokzincirin sağladığı potansiyeli anlatmıştır.
Çalışmada 9 adet araştırma konusu sunulmuştur.
Zhang ve ark. (2019) çalışmalarında IoV(Internet of Vehicle) ortamındaki zorlukları çözebilmek için
güvenli veri paylaşım sistemi önermektedirler. Veriler sistemde blokzincir kullanılarak saklanmaktadır.
Verileri sadık bir şekilde yayınlayan ve katılımcıları teşvik eden
kripto para birimi ile
ödüllendirilmektedir.
Dey (2018) çalışmasında kullanabileceğimiz akıllı bir metodoloji önerilmektedir. Blokzincirdeki
paydaşların faaliyetlerinin incelemek için ve çakışma gibi sorunları tespit edebilmek için denetimli
makine öğrenmesi ve oyun teorisi kullanarak yapılabilecek siber saldırıları engellemeyi amaçlamıştır.
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Kim vd.(2019) çalışmalarında Dağıtık Blokzincir Depolama (DBD)sisteminden bahsetmiştir. Bu
sistemde Gizli paylaşım, özel anahtar şifrelemesi ve bilgi dağılım algoritmaları kullanarak veri
güvenliği artırılmıştır. Çalışmada bir DBD sistemini Yerel gizli paylaşım yaklaşımı ile desteklenmiştir.
Yapılan bu çalışmalar blokzincirin teknolojisini siber güvenlikte nasıl kullanılabileceğini gösteren
çalışmalardır. Sonuç olarak bu gösterirki blokzincir teknolojisi güvenilir ve emin bir sistemdir.
3.3 Blokzincir gelişimini tamamlamış bir kavram değildir
Blokzincir teknolojisi her kadar gelecek vadeden bir teknoloji olsada yapısıda kapasite, bazı siber
güvenlik ve maliyet gibi konularda bazı sıkıntılar yaşatmaktadır. Bu yaşanan sıkıntı ve uygulanmış
çözümler üzerine yapılmış çalışmalar bulunmaktadır. Blokzincirin söz konusu sorunları aşağıdaki
listededir.
•

Blokzincir yüksek güç tüketimi ve buna bağlı olarak aşırı maliyet yaratmaktadır. Bir bitcoin
üretimi tüketilen enerji miktarı göz önüne alındığında 6 dolara malolmaktadır.

•

Bitcoin çıkartırken yapılan madencilik ekipmanları çok fazla pahalıdır ve bilgisayar gücünün
israfına yol açar.

•

Blokzincir defter kaydı kopyası diğer bloklarda yaratılması çok fazla alan ihtiyacı
doğurmaktadır. Örneğin bitcoin 105 Gb ve Ethereum içim için 70 Gb her bir blokta
saklanmaktadır(Rumb,2016). Ayrıca bu defter kayıtları oluşturulurken sistemde yavaşlıklar söz
konusu olabilir.

Gazi ve ark. (2018) çalışmada blok zincir üzerine genel bir saldırının tanımı yapılmıştır. Saldırının
etkinliği işlemlerin sayısı ile artmakta olduğu saptanmıştır. Saldırı iş parçacığının herhangi bir parçasını
elinde tutan bir hacker tarafından yapılmakta ve saldırı yöntemi yakın gelecekte kontrol noktası olmayan
protokoller vasıtasıyla engellenebilmektedir. Saldırıyı önleyebilmek için bazı mekanizmalar
anlatılmıştır..
Palm ve ark.(2018). Çalışmalarında dağıtık kayıt blokzincir sistemleri, elektronik ticaret ve çoklu
paydaşlı sistemler arasında son yıllarda gözde platformlar arasında yükselmektedir. Bununla beraber
bitcon,ethereum ve hyperledger fabric teknolojilerin kayıt kapasiteleri çok fazla olmuştur. Çalışmada
blokzincir sistemlerinin kayıt kapasitelerini nasıl azaltılabileceği ile ilgili bir çalışma yapılmıştır. Seçici
işlem budaması algoritması kullanılarak hyperledger kayıt kapasitesi 84% azaltılmıştır.
Gelişen bir teknoloji olarak blokzincir henüz daha başlangıç aşamasındadır ve ilerde uygulanmasının
önünde bazı problemler bulunmaktadır. Örneğin blokzincirin işlem kapasitesi 7 işlem ile sınırlı iken
VISA saniyede 47000 işlem gerçekleştirebilir(J.D. Bruce,2014)(Trillo M.,2013). Bir başka konu ise
depolamada sürekli artan zincir boyutudur. Sürekli 10 dakikada 1 blok madencilik yoluyla blokzincire
eklenmektedir(Foroglou ve Tsilidou,2014).
Blokzincir teknolojisinin en önemli özelliği yapılan işlemlerin değiştirilemez olmasıdır. Güvenlik
açısından en önemli özelliği bu özellik, diğer taraftan yapılan hatalı işlemleri veya hırsızlık sonucu
ortaya çıkan işlemleri silebilmek için bir dezavantaj olmaktadır. Değiştirilemezlik özelliği bazı
düzenlemeler ve kanunlar ile çelişebilir ve yaygınlaşma açısından zorluklar çıkarabilir(Lumb,2016).
4. SONUÇ
Sonuç olarak blokzincire yönelik önyargıları kırmak için yaptığımız bu çalışmada blokzincir
teknolojisinin ne olmadığı konusunu anlatılmıştır. Bu bağlamda blokzincir teknolojisi bir çok alanda
kullanılabilecek gelecek vadeden bir teknolojidir. Yapılan çalışmalar bize blokzincirin gelişen ancak
yinede bazı dezavantajları bulunan bir teknolojisi olarak göstermektedir. Mevcut dezavantajları bize bir
araştırma alanı sunabilir ve kullanıldıkça bu dezavantajları ortadan kalkabilir. Blokzincir sadece
ekonomik alanda değil aynı zamanda mühendislik ve diğer birçok alanda önemli bir katkı sağlayabilir.
5. TARTIŞMA
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Kripto paraların temelini oluşturan blokzincir teknolojisinin potansiyelini mühendislik gibi alanlarda
tartışamak yerinde olacaktır. Yine blokzincirin bir altyapı teknolojisi olarak kullanılması birçok yeni
araştırma alanını ortaya çıkarmaktadır. Bunun birçok sonucu olacak, günlü yaşamda her alanda
yaygınlaşacak ve devrimsel etkileri olacaktır.
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Özet
Liyofilizasyon termolabil biyolojik materyallerin korunması için önemli bir prosestir. Birbirini etkileyen
dondurma, birincil kurutma ve ikincil kurutma basamaklarından oluşur. Söz konusu proses, bir diğer
adıyla dondurarak kurutma olarak bilinir. Sonucu etkileyen çok sayıda faktör ile oldukça kompleks bir
yapıdadır. Bu nedenle özellikle canlı aşıların üretim zincirinde önemli bir yerdedir. Karmaşık yapısı ve
taşıdığı zorluklara rağmen, sunduğu avantajlar özellikle liyofilize canlı aşıların üretim zincirinde tercih
edilmesini sağlamaktadır. Liyofilize canlı aşılar için final ürün kontrol testleri kapsamında aranan
kriterlerin karşılanmasında liyofilizasyonun etkisi kayda değer seviyededir. Liyofilizasyon,
liyofilizasyon reçetesi takip edilerek yürütülmesi gereken bir prosestir. Bu reçetenin, aşı üzerindeki
canlılık kaybı ve stabilite gibi önemli kriterler üzerine etkileri değerlendirilerek, oluşturulması
gerekmektedir. Termal analiz ve görüntüleme cihazları ile aşı formülasyonun kritik sıcaklıkları
belirlenerek uygun reçete dizaynı mümkün görünmektedir. Dondurarak kurutma mikroskobu (FDM) ve
diferensiyal termal analiz (DTA) cihazları rehberliğinde dizayn edilen liyofilizasyon reçeteleri ile
liyofilizasyon kayıpları azaltılarak canlı aşı üretim verimi yükseltilebilir. Zira liyofilize edildikten sonra
rekonstitüye edilen canlı organizmaların tekrar çoğalma kabiliyetini sürdürebilmeleri gerekmektedir.
Aynı zamanda daha stabil liyofilize canlı aşıların elde edilmesi muhafaza koşulları ve saklama süresinde
saha uygulamalarına avantaj sağlayacak ve nihayetinde hastalıklara karşı koruma ve eradikasyon
çalışmalarına destek verebilecektir. Bu çalışmada termal analiz ve görüntüleme cihazlarının temel
çalışma prensibi, reçete dizaynı için kullanım yönü ve canlı mikroorganizmalar üzerinde liyofilizasyon
prosesine olan müspet etkileri değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Liyofilizasyon, canlı aşı, termal analiz, termal görüntüleme, stabilite
BENEFITS OF THERMAL ANALYSIS AND SCREENIG DEVICES FOR THE
LYOPHILISATION OF LIVE VACCINES
Abstract
Lyophilisation is an important process for thermolabil biological materials. It consists of 3 steps which
are freezing, primary drying and secondary drying and which affect each other. The process is quite
complex including several factors which influence the result; therefore, it is significant in the production
chain of live vaccines. Although lyophilisation is complicated and involves difficulties, it is preferred
for the production of lyophilised live vaccines thanks to the advantages it provides. The effect of
lyophilisation to meet the criteria sought within the scope of final product control tests is significant for
lyophilised live vaccines. Lyophilisation is a process which should be managed according to the
lyophilisation recipe. The recipe must be created based on the evaluation of its effects on viability and
stability as important characteristics of live vaccines. It is possible to build up a suitable recipe by
determining the critical temperature of the vaccine formulation with the help of thermal analysis and
screening tools. The efficiency of lyophilised attenuated vaccine production can be augmented by
decreasing the loss during lyophilisation through the guidance of Freeze Drying Microscope (FDM) and
Differential Thermal Analysis (DTA) devices. The reason is that the proliferation ability of lyophilised
live microorganisms has to continue after reconstitution. In addition to this, gathering more stable
lyophilised live vaccines provides advantage to the application of vaccines in the field in terms of storage
conditions and time and may support control and eradication programs against diseases ultimately.
Within this scope, this study aims to evaluate the main working principle of thermal analysis and
screening devices and the ways of using them to create recipes and positive effects on lyophilisation
process through live microorganisms.
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1. GİRİŞ
Liyofilizasyon, sırasıyla dondurma, birinci ve ikinci kurutma basamaklarından oluşmaktadır (Patapoff
ve Overcashier, 2002). Söz konusu proses esnasında dondurma, sublimasyon ve desorpsiyon olayları
meydana gelir. Proses sonucunda, üründeki çözücü miktarının çok düşük seviyelere inmesiyle kimyasal
ve biyolojik reaksiyonlar minimum seviyede devam edebilir. Bu haliyle liyofiizasyon prosesi, bir
stabilizasyon prosesi olarak da tarif edilmektedir (Deepak ve Iqbal, 2015, Jennigs, 2008).
Liyofilizasyon, dondurarak kurutma olarak da anılmaktadır. Bu açıdan aslında dondurma ve kurutma
uygulamalarını avantajlarını, nem oranı düşürülmüş, canlılığı veya aktivitesi devam eden ve uzun süre
muhafaza edilecek bir final ürün için birleştirmektedir (Adams ve ark., 2015). Ticari ürün olarak
sunulan biyofarmasötik ürünlerin yarısının liyofilize halde olması, formülasyon için liyofilizasoyon
tercihinin yoğunluğuna işaret etmektedir (Kasper ve Friess 2011, Khairnar ver ark., 2013).
Liyofilizasyon, bir stabilizasyon prosesi olarak aslında prosese maruz kalan üründeki kinetik saatin
yavaşlatılmasını hedeflemektedir. Zira aynı depolama koşulunda birim zaman içinde üründeki meydana
gelen yıkımlanma seviyesi düşürülebilirse, özellikle aşı ürünleri olarak değerlendirildiğinde stabilite
süresini günlerden yıllara uzaması mümkün görünmektedir (Jennigs, 2008). Stabil kalma süresi daha
uzun olan aşı ürünlerinin genel olarak liyofilizasyon kaybının da beklenen daha az seviyede olduğu
görülmektedir. Prosesin, söz konusu aşı yarı mamul ürünün formülasyon içeriğine göre basamaklara
ayrılması diğer üretim aşamaları kadar önem taşımaktadır (Karagul ve Altuntas, 2018). Bu kapsamda,
liyofilizasyon reçetesinin oluşturulmasında en yüksek önemi, ürün formülasyonunun analiz edilip
tanımlanması oluşturmaktadır (Jennigs, 1999).
Liyofilizasyon prosesini en uygun ve verimli hale getirmek için temel prensip, kurutma esnasında ürün
sıcaklığının kritik formülasyon sıcaklığına yakın olmakla beraber daha yüksek bir sıcaklığa
ulaşmayacak halde kalmasını sağlamak olmalıdır. Bunu sağlamak için gerek final ürün
formülasyonunun, gerekse de liyofilizasyon öncesi final ürüne dahil edilen yardımcı bileşenlerin,
sıcaklık değişimlerine karşı gösterdikleri termal davranışlar bir takım metot ve cihazlar aracılığıyla
belirlenmektedir. Tercih edilen araçlar arasında termal analiz ve görüntüleme cihazı ve bunlara uyumlu
metotlar olarak FDM ile görüntüleme ile DTA ve elektriksel direnç (Zsin) analizleri yer almaktadır (Nail
ve ark., 1994). Bu analizler sayesinde ürünlerde liyofilizasyon stresinin yol açabileceği olumsuz
değişiklikleri önlemek için proses boyunca takip edilen ve aşılmayan her bir ürüne özel kritik sıcaklık
noktaları belirlenebilmektedir. Kritik formülasyon sıcaklıkları, yardımcı madde ile ürün karışımının
içeriğine göre kollap çökme sıcaklığı (Tc), cam geçiş sıcaklığı (Tg’) ve ötektik erime sıcaklığı (Teu)
olarak farklı isimler ile tanımlanmaktadırlar (Gaidhani ve ark., 2015).
Bu çalışmanın amacı, termal analiz ve görüntüleme cihazlarının, canlı aşıların liyofiizasyonunda
kullanımın faydalarını araştırmaktır. Aynı zamanda farklı muhteviyata sahip her farklı ürüne ait
optimum liyofilizasyon reçetesinin kurgulanmasında söz konusu cihazların kullanım faydasını
değerlendirmektir. Müteakip çalışmalarda, gerçek zamanlı stabilite ve verim ölçütleri temel alınarak
düzenlenerek, termal cihaz kullanımı ve aşı liyofilizasyonu etkileşiminin daha detaylı veriler ile ortaya
konulması hedeflenmektedir.
2. MATERYAL VE METOD
Çalışma kapsamında termal analiz ve görüntüleme cihazı olarak FDM ve DTA cihazları kullanıldı. Söz
konusu cihazların; kullanım kolaylığı, sunduğu verilerin ölçülebilir ve değerlendirilebilir olması,
analizlerin tekrar edilebilirliği ve elde edilen sonuçlardaki sapma seviyesi değerlendirildi. FDM yani
dondurarak kurutma mikroskobu, aynı liyofilizasyonda olduğu gibi dondurma ve kurutma aşamaları
esnasında üründeki değişikliklerin gözlemlenmesin izin vermektedir. En büyük avantajı mikrolitre
hacimlerinde örnek ile çalışabilmesiyle numune kaybını önlemesi ve ürünün maruz kalacağı prosesteki
muhtemel sıcaklık değişimlerine karşı olan tepkilerin tespit edebilmesidir (Jennings, 1999 ,Ward, 2010).
DTA cihazı ise genellikle Tg’ değerinin belirlenmesi için kullanılmaktadır. DTA, ürün örneği ile su gibi
bir referans madde arasında sıcaklık düşüşü ve yükselişi esnasında diferensiyal termal karşılaştırma
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yaptıktan sonra sıcaklık değişimlerini referans ve ürün bazında belirlemektedir. Söz konusu termal
karşılaştırmayı da sıcaklık ve zaman parametreleri eşliğinde ham veri ve grafik olarak vermektedir
(Ward, 2010). Çalışmaya örnek teşkil eden DTA analiz cihazı aynı zamanda Zsin değeri olarak da veriler
sunabilmektedir. Zira donmuş bir üründeki sıcaklık yükselmesiyle meydana gelen erime hatta
yumuşama değişimleri bile elektriksel direnç ölçümü sayesinde tanımlanabilmektedir (Ray, 2010). Her
iki cihaz da üreticinin önerileri doğrultusunda, kullanım klavuzuna riayet edilerek kullanıldı. Cihazları
temel alan önceki çalışmalarda paylaşılan bilgiler de uygulamalarda dikkate alındı (Meister ve Gieseler,
2009).
3. SONUÇ
FDM ve DTA cihazları aşı üretimini yapıldığı, proses içi kontrol testlerinin yürütüldüğü mikrobiyoloji
laboratuvarlarının kullanımı için uygun görünmektedir. Cihazlar, kapladıkları alana göre laboratuvar
tezgâhı üzerinde kullanım için uygundur. Cihazlar ile çalışılması esnasında laboratuvar dışı ihtiyaç
duyulan tek bileşen cihazlardaki soğutma üniteleri için sıvı nitrojendir. FDM cihazı ile bir aşı ürününe
ait örneğin analizi15-20 dakika sürmektedir. Örneğin analiz öncesi cihaza yüklenmesi için ise 5 dakika
ilave bir süre ihtiyaç duyulmaktadır. Cihazın temel kullanım tekniğinde kısmen modifikasyonlar yapıldı.
Mikroskopta aynı görüntü sahası içinde tekrarlı dondurma ve kurutma basamakları ile aynı örneğin
tekrar yüklemesini yapmadan tekrarlı analiz görüntülerinin gözlemlenmesi mümkün kılındı. Analiz sona
erdiğinde, sıcaklığın yükseltilerek canlı aşının inaktive edilebilmesi ve sonrası dezenfeksiyona
geçilmesi olumlu bir özelliktir. Zira bu sayede canlı aşı ile çalışma kaynaklı risklerin kabul edilebilir
seviyeye indirebilmesi daha mümkün görünmektedir. FDM cihazı ile sıcaklık değişimlere bağlı kollapserime hattı canlı aşı örneğinde gözlenebildi ve böylece formülasyonun kritik sıcaklığı belirlenmiş oldu.
Şekil 1’ de donma sonrası vakum altında -32,2 ºC’ de sublimasyon ile kurumakta olan ürünün normal
görüntüsü yer almaktadır. Koyu tondaki üst kısım kuru bölgeyi temsil ederken, takip eden alt bölüm ise
henüz kurumanın gerçekleşmediği donmuş kısma aittir. Bu görüntü de herhangi bir kollaps emaresi yer
almamaktadır.

Şekil 1. FDM cihazında aşı numunesinin -32,2 ºC’ de görüntüsü
Cihazda belirlenen bir sıcaklık profili ile dakikada 1 ºC sıcaklık artışı ile proses devam ettirildi. Sıcaklık
-30,1 ºC’ ye yükseldiğinde kuruyan hat ile donmuş bölge arasında kollaps sahası meydana gelmiştir.
Kollaps başladıktan sonra ilerleyen sıcaklıklarda da devam etti ve erime tüm görüntü sahasına yayıldı.
Şekil 2’ de aynı hat boyunca yer alan düzensiz beyaz renkli bölgeler erimenin üründe gerçekleştiğini
göstermiştir.
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Şekil 2. FDM cihazında aşı numunesinin -30,1 ºC’ de kollaps sahasını içeren görüntüsü
DTA cihazı ile elde edilen detaylı ham veriler, nihayetinde 2 eğri içeren grafiğe dönüştürüldü. Şekil 3’
deki grafikte üstteki eğri elektriksel dirence, alttaki eğri ise DTA analizine ait üründeki termal
değişiklikleri vurgulamaktadır. İşaretlenmiş sıcaklık noktaları, analiz edilen ürünün referansa göre
sıcaklık ve direnç yönünden uzaklaştığı sıcaklık dereceleridir. Bu sıcaklık değerlerinde delta sıcaklık
değeri artarken, elektriksel direnç ise üründeki donmuş katı formun korunamadığı işaret ederek hızlı bir
düşüşe geçti. Aynı FDM’ de olduğu gibi DTA cihaz sayesinde de kritik formülasyon sıcaklığı ile proses
optimizasyonunu sağlayacak sıcaklık aralığı belirlenmiş oldu.

Şekil 3. DTA cihazında aşı numunesinin sıcaklık ve Zsin eğrileri
4. TARTIŞMA
Liyofilizasyon, çoğunlukla kısa sürmeyen bir uygulamadır. Prosesin süresi eğer uygun basamak
geçişleri kurgulanmadığında, özellikle birinci kurutma basamağına daha fazla zaman ayrılması
nedeniyle uzayabilmektedir. Söz konusu zamansal artış, prosesi de daha maliyetli hale getirmektedir
(Nail ve ark., 1994). Termal analiz ve görüntüleme cihazları sayesinde, takip edilecek sıcaklık aralığı ve
hatta aşılmaması gereken sıcaklık noktaları belirlenerek zaman tasarrufunun sağlanabileceği aşikârdır.
Aynı zamanda uygun olmayan proses sonucunda ortaya çıkan aşı ürününün sahadaki hastalık kontrol ve
eradikasyon çalışmaları için uygunluğunun da gözden geçirilmesi gerekmektedir.
Liyofilizasyon çok farklı alanlarda sorunsuz olarak uygulanmaktadır. Fakat özellikle liyofilize edilen
canlı organizmalar sulandırılması sonrası canlılıklarını koruyup devam ettirebilmelidirler. Bu yüzden
ürün grubunun hücreler ve canlı sistemlerin olması ve bu ürünleri uzun süre muhafaza edilmesi için
uygun bir prosesin oluşturulması gereği söz konusu çalışma alanlarındaki araştırmalar için temel
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zorluklardan biridir (Deepak ve Iqbal, 2015). Zira kritik formülasyon sıcaklıkları, ürün final
özelliklerinin ortaya konulmasında ana faktör olarak yer almaktadır.
Optimum verim sunabilecek liyofilizasyon reçetelerin kurgulanması formülasyonların kritik sıcaklık
değerlerindeki termal değişikliklerin göz önünde bulundurulması ile mümkün olmaktadır. Bu açıdan,
dondurarak kurutma prosesine başlamadan önce ürüne ait kritik sıcaklıklarının bilinmesi liyofilizasyon
verimi ve ürün stabilitesi için müspet sonuçlar elde etmek için destekleyici olacaktır. Liyofilize canlı aşı
üretimi gibi biyoteknolojinin söz konusu olduğu uygulamalarda, özellikle biyolojik ürünlerin stabil
olarak muhafaza edilmesi önemli bir zaruriyettir (Day ve ark., 2007).
Liyofilizasyonda beklenen neticelere erişebilmek için, ilk önce sublimasyonda ve akabinde desorpsiyon
esnasında üründe ki suyun, gaz formda uzaklaştırılması ve böylece nihai üründeki nem oranının
düşürülmesi gerekmektedir (Adams ve ark., 2015). Termal analiz ve görüntüleme cihazları ile tespit
edilen formülasyonların kritik sıcaklıkları ile kollaps başlamadan sublimasyonun sürdürebilirliğini
sağlayacak sıcaklık aralıkları belirlenerek nihai hedef olan kuru ve canlı aşı ürün eldesine ulaşmak daha
kolay görünmektedir.
Aşı üretim verimliliği, uygun kurutma reçeteleri ile liyofilizasyon kaybının azaltılması ve stabilitenin
uzatılması ile kantitatif ve kalitatif olarak arttırılabilmektedir. Liyofilizasyonda özellikle canlı aşılar
üzerinden öncelikle gereklilikleri sonrasında iyileştirmeleri sağlamak için dondurma ve kurutma
basamaklarının birbirini tamamlayıcı ve uyum içinde takip etmeleri zaruridir. Başarıya ancak prosesin
ve ürünün iyi tahlil edilmesi ile ulaşabilir (Karagul ve Altuntas, 2018).
Hastalıklara karşı korunmada duyarlı populasyonun direncinin yükseltilmesi çok önemlidir.
Bağışıklığın arttırılmasında canlı aşılar etkili araçlar olarak karşımıza çıkmaktadır (OIE, 2018).
Liyofilize canlı aşıların üretiminde sıklıkla tercih edilen liyofilizasyon final ürün özelliklerini
etkilemektedir. Fakat aşılar, diğer ürünlere kıyasla dondurarak kurutulması zor olan ürün grubunda yer
almaktadırlar. Bir diğer husus ise daha stabil ve daha az canlılık kaybının yaşandığı ideal aşı ürünü
ortaya çıkaran üretim prosesin oluşturulması gereğidir. (Karagul ve Altuntas, 2018). Bu açıdan
zorluklarına rağmen liyofilizasyon, canlı aşı ürününün ideal özellikler ile donatılmasına destek
olmaktadır. Görüntüleme ve analiz cihazlarından verimli olarak istifade edilmesi gerek üretimdeki
proses revizyonlarında gerekse araştırmalarda zaman, maliyet ve canlı aşı ürünü açısından fayda
sunabilecektir.
Sonuç olarak, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için tehdit oluşturan hastalıklara karşı
uygulanan liyofilize canlı aşılardaki mikroorganizma kaybını ve aşı stabilitesini etkileyen liyofilizasyon
prosesinin iyileştirilmesine ve geliştirilmesine termal analiz ve görüntüleme cihazları destek olabilecek
bir alt yapıya sahiptir
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Özet
Günümüzde sivil ve askeri alanlarda önemli bir yere sahip olan antenler, radar sistemlerinde sistem
karakteristiğini belirleyen en önemli elemanlardan biridir. Yüksek kazanç ve düşük arka kulakçık
seviyesi, dizi anten tasarımındaki en önemli parametrelerdendir. Dizi antenlerin ışıma desenlerinde
oluşan arka kulakçıklar istenmeyen yönlerde enerji dağılımına neden olur. Yapılan araştırmada
antenlerde anten kazancının bir ölçütü olan ön-arka kulakçık oranını (ileri-geri oranı, front to back lobe
ratio) azaltmak için yansıtıcı plakaların etkileri sunulmuştur. Antenlerde ana kulakçık kazancının arka
kulakçık kazancına olan oranı olarak ifade edilen ön-arka kulakçık oranı antenlerde yönlendirme
yeteneğinin bir ölçüsü olan anten kazancının belirlenmesinde sıklıkla incelenen anten parametrelerinden
biridir. Ön-arka kulakçık oranı istenilen yönde yayılan gücün veya enerjinin istenmeyen yönlerde
yayılan güç veya enerjiye oranıdır. Özellikle yönlü antenlerde yönlülüğün bir ölçütü olarak incelenen
ön-arka kulakçık oranı; idealde sonsuz bir diğer değişle istenmeyen enerjinin sıfır olması istenir. Bu
çalışmada mikroşerit yapıdaki 4x1 ‘lik dizi anten için pratikte 16dB ‘lik iyileşme sağlayacak şekilde önarka kulakçık oranını iyileştirdiği gözlemlenen yansıtıcı yüzeyler için, yansıtıcı yüzeylerin şekilsel
farklılıkları, konumları, konumlandırma açılarının ön-arka kulakçık üzerindeki etkileri ayrıntılı bir
şekilde incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: mikroşerit dizi anten, ön kulakçık, arka kulakçık, ön/arka kulakçık oranı, arka
kulakçık bastırma

FRONT TO BACK LOBE REDUCTION FOR ARRAY ANTENNA
Abstract
Antennas, which have an important place in civil and military fields, are one of the most important
elements determining the system characteristics in radar systems. High gain and low backlobe levels are
one of the most significant parameters in array antenna design. Backlobes in radiation patterns cause the
energy to radiate in undesirable directions. According to the research, The effects of reflective plates are
shown to reduce front to back lobe ratio which is a measure of antenna gain in the antennas. The ratio
of front to back lobe, which is expressed as the ratio of the gain of the main lobe to the gain of the back
lobe in the antennas, is one of the antenna parameters frequently examined in determining the antenna
gain, which is a measure of the directional ability of the antennas. The front to back lobe ratio is the
ratio of the power or energy emitted in the desired direction to the power or energy emitted in unwanted
directions. In particular, the ratio of front to back lobe as a measure of directionality in directional
antennas; ideally is infinitely requested. In other words unwanted energy is desired to be zero. In this
paper, reflective surfaces’s shape, position, positioning angles were investigated which observed to
improve the front to back lobe ratio so as to provide a 9dB recovery on the front to back lobe ratio for
the 4x1 array antenna in the microstrip structure.
Keywords: microstrip array antenna, front lobe, back lobe, front to back lobe ratio, backlobe
suppression
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1. GİRİŞ
Mikroşerit yapıdaki antenlerin üretiminin kolaylığı ve uygulamalarda sunduğu avantajlar nedeniyle her
geçen gün anten uygulamalarında kullanım alanları artmaktadır. Mikroşerit antenlerin gitgide kullanım
alanlarının artmasının nedenleri; küçük boyutlara sahip olmaları, düşük güç tüketmesi, geniş band
uygulamalarında kullanılabilmesi, üretiminin kolay olması gibi başlıca özellikleri ile açıklanabilir.
Mikroşerit antenler uzay araçları, uçaklar, radarlar, uydu haberleşmesi, güdümlü mermi gibi birçok
askeri alanda kolaylıkla kullanılabilir olması nedeniyle 1970’li yıllarda çok popüler hale gelmiş ve
mikrodalga antenleri içinde başlı başına bir konu halini almıştır. Bu çalışmada mikroşerit yapıdaki 4x1
’lik mikroşerit dizi anten için ön-arka kulakçık oranını düşürecek yansıtıcı yüzeyler incelenmiştir. [1]
Antenleri tanımlarken antenler için önemli olan birkaç karakteristik özellikten yola çıkılır. Bu
karakteristik özellikler antenin ışıma özelliklerini ifade ederler. Anten için ışıma deseni en önemli
karakteristiklerinden biridir. Bir antenin maksimum ışıma yaptığı yönü, antenin ışıma deseni ile
belirtilir. Bir diğer ifadeyle antenin kazancının maksimum olduğu açı değerini ifader eder. Kazancın
maksimum olduğu açı değerinde antenin ışıdığı güç de maksimum olacaktır. Işıma deseninin çeşitli
kısımlarına kulak adı verilirken bunlar ana veya temel, ikincil, yan ve arka kulakçık olarak alt sınıflara
ayrılabilirler.
Bu çalışmanın ana fikri mikroşerit dizi antenin ön-arka kulakçık oranının azaltılmasıdır, ama ilk olarak
temel dikdörtgen yama anten tasarlanarak, dizi antende kullanılacak dikdörtgen yamanın boyutları,
besleme hatları ve diğer parametreleri optimize edilecektir.
Dizi antenin tasarımında kullanılan temel mikroşerit yama anten boyutları hesaplaması için iletim hattı
modeli kullanılmıştır. Tasarlanan antenin 2.45 GHz rezonans frekansında çalışması istenmektedir.
Bunun için uygun alt tabaka malzemesi olarak, bağıl dielektrik sabiti εr =3 olan AD300A seçilmiş ve
dielektrik malzeme kalınlığı 1.524 mm olarak belirlenmiştir.
2. ANTEN YAPISI VE TASARIMI
2.1. Temel Mikroşerit Anten Tasarımı
Dizi antende kullanılmak üzere temel dikdörtgen yapıda yama anten tercih edilmiştir. Yamanın boyut
hesaplamaları için deneysel formüllerden yola çıkılarak tasarım gerçekleştirilmiştir. Deneysel
formüllerle elde edilen boyutlar optimize edilerek istenilen ışıma frekansında antenin çalışması
sağlanmıştır.
Tablo 1. Temel mikroşerit yama anten
parametreleri(cm)
L
W
Lf
Wf
Fi
Gpf
h
Mt

2.578
4.33
1.809
0.25
1.137
0.1
0.1524
0.01

Şekil 1. Temel mikroşerit anten için boyutlandırmalar
Şekil 1 ‘de temel mikroşerit anten için anten boyutları verilmiştir. Yama genişliği W, denklem (1)
kullanılarak aşağıdaki gibi hesaplanır [2][3],
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2

W= 2f √ε +1
0

(1)

r

Bu denklemde c ışık hızı ve f0 merkez frekanstır. f0 =2.45 GHz merkez frekans için W = 43.3 mm olarak
w
hesaplanır. Eğer ≥ 1 ise, efektif dielektrik sabiti (εref ) denklem (2) ile verilir [2][3];
h
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εr +1
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+
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2
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w

]

(2)

Temel mikroşerit yama için hesaplanan değerler Tablo 1 ‘de verilmiştir.
Mikroşerit temel yama için hesaplanan değerler ile Şekil 2’de verilen cst studio suit modeli çizilerek s11
analizi gerçekleştirilmiştir. İstenilen 2.45 GHz rezonans frekansının aksine Şekil 2 ‘de gösterildiği gibi
2.84 Ghz de ışıma yapan temel yama için parametre optimizasyonu yapılmıştır.

Şekil 2. Temel mikroşerit yama antenin cst modeli ve S11 parametresi

2.2. 4x1 Dizi Anten Tasarımı
Parametre optimizasyonu yapılan temel mikroşerit yama kullanılarak Şekil 3 ‘de gösterilen 4x1 ‘lik dizi
anten elde edilmiştir. Dizi antenin 2.45 Ghz deki ışıma paterni incelenerek ön-arka kulakçık oranını
azaltacak yansıtıcı yüzey tasarımına geçilmiştir [5].

Şekil 3. 4x1 ‘lik dizi anten konfigürasyonu
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Dizi antenin beslemesinde mikroşerit hat besleme tercih edilmiştir [4]. Besleme tekniğinin seçiminde
empedans uyumuna dikkat edilerek seçim yapmak gereklidir. Empedans uyumsuzluğu doğrudan
verimliliği etkiler. Mikro şerit hat besleme empedans uyumu en kolay olan besleme yöntemidir. Ancak
dielektrik malzemenin kalınlığına bağlı olarak yüzey dalgalanmaları artar.
Doğrudan antenin ışıma desenine etki edecek şekilde tasarlanan yansıtıcı yüzeyler dizi antene
uygulanarak antenin ön-arka kulakçık oranı üzerindeki etkisi incelenmiştir.
2.3. 4x1 Dizi Anten İçin Yansıtıcı Yüzey Tasarımları
Şekil 3‘de verilen sırasıyla y-z düzlemine (1-3 numaralı plakalar ) ve x-y düzlemine (2 numaralı plaka)
yansıtıcı plaka konularak arka lob üzerindeki etkileri incelenmiştir.
Her iki konfigürayson için elde edilen sonuçlar Şekil 4 ‘deki ışıma deseni grafiğinde gösterilmiştir. Dizi
antenin ışıma yönüne paralel (1 ve 3 numaralı yansıtıcı yüzeyler) yerleştirilmiş yansıtıcı yüzeylerin arka
kulakçık ışımasına etki etmediği gözlemlenirken antenin ışıma yönüne dik konumlandırılan (2 numaralı
yansıtıcı yüzey) yansıtıcı yüzeyin arka kulakçık ışımasında 8 dB iyileştirme gösterdiği görülmektedir.

Şekil 4. Düzlemlere konumlandırılmış yansıtıcı yüzeylerin arka kulakçığa etkisi
X-Y düzlemine konumlandırılmış 2 numaralı yansıtıcı yüzeyin arka kulakçığa etkisi göz önüne alınarak,
yansıtıcı yüzeyin konumlandırılma açısının etkisini incelemek için çeşitli açı değerlerinde
konfigürasyonlar denenerek y-z düzeleminde açı yapacak şekilde konumlandırılan yansıtıcı yüzeyin
arka kulakçığı maksimum 17 dB bastırıldığı gözlemlenmiştir. Işıma deseni Şekil 5 ‘de verilmiştir.

Şekil 5. Y-Z düzleminde açı yapacak şekilde konumlandırılmış yansıtıcı yüzeyin arka kulakçığa etkisi
Yansıtıcı yüzeylerin konum ve konumlandırılma açılarının dışında şekilsel farklılıklarının etkisini
incelemek maksadıyla dairel yapıdaki yansıtıcı yüzey denenerek ön-arka kulakçık oranına etkisi
incelenmiştir. Yapılan çalışmada dairesel yapıdaki yansıtıcı yüzeyin dizi antenin arka kulakçık
ışımalarına etki etmediği gözlemlenmiştir.

722

Şekil 6. Dizi antenin başlangıçtaki ön-arka kulakçık oranı

Şekil 7. Yansıtıcı yüzeyler sonrası ön arka kulakçık oranı
Yansıtıcı yüzeylerin konumları, konumlandırma açıları, şekilsel farklılıklarını incelemek için yapılan
tüm denemeler sonucunda başlangıçta Şekil 6 ‘da verildiği gibi 14dB olan ön-arka kulakçık oranı,
maksimum 30dB olcak şekilde Şekil 7 ‘de verildiği gibi düşürülmüştür.
3. SONUÇ
Bu çalışmada yatay ve düşey düzlemde düşük ön-arka kulakçık seviyesine sahip mikroşerit hat
beslemesi 4x1 elemanlı mikroşerit dizi anten tasarımı yapılmıştır. Tasarımda önerilen yöntemde; yatay
ve düşey düzlemde arka/yakın yan kulakçık seviyelerinin artmasına neden olan ışınımları dağıtmak için
metalik yansıtıcı yüzeyler kullanılmıştır. CST programının zaman uzayı çözücüsü ile gerçekleştirilen
benzetim sonucunda bahse konu yöntemler başarılı performans göstermiştir. Zaman uzayı çözücü ile
elde edilen sonuçların doğrulanması maksadıyla; CST programının integral denklem çözücüsü
kullanılmış ve benzer sonuçlar elde edilerek çalışma desteklenmiştir. Çalışmada önerilen teknikler,
mevcut dizi anten yapısında değişikliğe neden olmadığından farklı dizi elemanına sahip antenlere de
uygulanabilecektir. Bu çalışma, yansıtıcı yüzeyinin mikrodalga soğurucu malzeme ile kaplanması gibi
çalışmalarla çalışma ilerletilebilir.
4. TARTIŞMA
Yapılan bu çalışmada dizi antenlerin ışıma deseninde istenmeyen ışımaları azaltmaya yönelik sunulan
bu yöntemle ön-arka kulakçık oranını azalttığı gözlemlenen yansıtıcı yüzeylerin şekilsel farklılıkları,
konumları, ve özellikle konumlandırma açılarının ön-arka kulakçık oranını azaltmak için sundukları
performansları incelenerek ön-arka kulakçık oranı 16dB azaltılmıştır.
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Özet
Günümüzde artan enerji ihtiyacı nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmekteyiz. Alternatif
bir enerji kaynağı olan biyokütleden enerji üretimi, yenilenebilir enerji kaynakları arasında önem arz
etmektedir. Biyogaz üretiminde; bu kaynaklara dayalı yatırım yapılmadan önce teknik ve mali
fizibiliteleri iyi analiz edilmelidir. Teknik ve mali fizibilitede girdilerin maliyetleri kadar üretilen
ürünlerin de satışı büyük etki göstermektedir. Biyogaz tesislerinde elektrik üretimi en önemli gelir
kaynağı gibi gözüksede üretilen gübre de satılabilir forma getirildiğinde bir gelir kaynağı olarak
görülebilir. Bu çalışmada; 1 MW kapasiteli hayvansal atıklara dayalı biyogaz tesisin çıktısı olan
gübrenin satışının fizibilite üzerine olan etkileri incelenmiştir. Gübrenin satışına yönelik bir yatırımın
risk ve duyarlılık analizleri yapılmıştır. Satılabilir forma getirilen gübrenin satışı ile yapılan fizibilite
raporunda amortisman süresi 4.70 olarak hesaplanmıştır. Duyarlılık analizinde ise öngörülen elektrik
satışının %10 artması durumunda amortisman süresi 4.27 olarak hesaplanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Biyogaz, Fermente Gübre, Duyarlılık Analizi, Risk Analizi

Risk and Sensitivity Analysis of Biogas Plant’s Manure Sales Welded by Animal Waste
Abstract
Nowadays, we interested in renewable energy sources because we need more energy. Energy production
from biomass, which is an alternative energy source, is important among renewable energy sources. In
biogas production; technical and financial feasibility should perform accurate analysis before investing
in these resources.In technical and financial feasibility, the sales of the produced products as much as
the costs of inputs have a big effect. Although electricity production in biogas plants is considered to be
the most significant source of income, the produced manure can be seen as a source of income when it
becomes a salable form. In this study; The effects of the sale of the manure, which is the output of the
biogas plant based on animal waste with 1 MW capacity, on the feasibility were examined.Risk and
sensitivity analyzes of an investment in the sale of manure are carried out. In the feasibility report for
the sale of the manure, which was brought into the form for sale, the depreciation period is calculated
as 4.70. If the sensitivity analysis increased by 10%, the depreciation period was calculated as 4.27.
Keywords: Biogas, Fermented Manure, Sensitivity Analysis, Risk Analysis

1. GİRİŞ
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Ülkemizde artan enerji ihtiyacı nedeniyle Yenilenebilir Enerji Kaynakları kullanımı artmaktadır.
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından biri olan biyogaz, biyokütlenin (hayvan dışkısı ve tarımsal ile
bitkisel atıklar) kontrollü olarak, aneorobik(oksijensiz ortam) fermantasyon sonucunda elde edilen bir
gazdır. Bu gaz, içindeki metan(CH4) oluşumu sayesinde yanabilir özelliktedir.(Aktaş vd,2005)
Anaerobik işlemler sonucunda gübrenin işlenerek geliştirilmesi, organik atıklardan enerji kullanımı,
sera gazı emisyonlarını azaltmasından dolayı elverişli yöntemler arasında yer almaktadır.
Biyogaz enerjisinin kullanımı, ülke ekonomisi ve enerji kirliliği bakımından önem taşımaktadır. Birçok
ülke kendine en ekonomik ve en uygun tarımsal ürünleri belirler. Ve bu tarımsal ürünlerden kendine
alternatif enerji sağlamaktadır.Türkiye’de, potansiyel uygun ülkeler arasındadır.( TÜGİAD, 2004)
Türkiye’nin hayvansal gübre potansiyeline baktığımızda; 2017 yılında 2016 yılına göre büyükbaş
hayvan sayısı %13,2 artış göstermiştir (TUİK, 2018). Bu verilere bağlı olarak gübre eldemiz
artmaktadır. Bu da biyogaz enerjisi için potansiyelin artmakta olduğunu göstermektedir.
Biyogaz üretim tesislerinin kurulumlarının yapılabilmesi için iyi bir fizibilite yapılmalıdır. Biyogaz
üretim tesisi kurulumu yapılacak bölgelere göre, üretim potansiyellerinde farklılık göstermektedir.
Biyogaz üretimi yapılacak bölgede elektrik üretim potansiyeli belirlenir. Elektrik üretim potansiyeline
göre kurulacak biyogaz üretim tesisinin; ilk yatırım maliyeti, işletme giderleri ve işletme gelirleri
değişkenlik göstermektedir. Bunlar amortisman süresini etkileyen faktörler arasındadır.
Biyogaz, üretimi sonucunda elektrik enerjisi üretilebildiği gibi yan ürün olarak organik gübre oluşumu
da sağlamaktadır. Fermantasyona uğrayan organik atık, prosesin sonunda, değerli bir gübre olarak
tarımsal üretimde ve toprak ıslahında kullanılmaktadır (ÇETİN, 2011). Biyogaz tesisinde bir fizibilite
yaptığımızda organik gübre üretimi de, bir tesis geliri olarak bakıldığında, tesisin fizibilitesini önemli
bir şekilde etkilemektedir.
2. MATERYAL VE METOD
İlk olarak fizibilite çalışması yapıldı. Yapılan bu çalışmada A bölgesinde, hayvansal atık alabilinecek
çiftlikler belirlendi. Belirlenen çiftliklerdeki hayvansal atıkların günlük atık miktarları (Tablo 1)’de
gösterilmiştir. Bu atıkların kuru madde ve uçucu kuru madde oranları, yapılarına göre değişiklik
göstermektedir. Biyogaz üretim potansiyeli literatür verilerine göre (1) (2) (3) denklemleri uygulanarak
her bir çiftliğin elektrik üretim kapasitesi bulundu. Bunun sonucunda o bölgede kurulacak biyogaz
tesisinin ortalama elektrik kapasitesi 1 MW olarak belirlenmiştir. 1 MW kapasiteli hayvansal atıklara
dayalı biyogaz tesisi için, (Tablo 2)’deki gösterildiği maliyet bileşenleri ayrı ayrı hesaplandı. Tesis
kurulum maliyeti 2.450.000,00 $ olarak belirlendi. Sadece elektrik üretimi olan biyogaz tesisi için
kurulum maliyeti 2.450.000,00 $, hammadde ve ürün dağıtım maliyeti ise 90.000,00 $ olarak belirlendi.
Toplam yatırım maliyeti 2.540.000,00 $ bulundu. Elektrik ve gübre üretimi olan biyogaz tesisi için
kurulum maliyeti 2.450.000,00 $, gübre tesisi yatırım maliyeti 1.100.000,00 $, hammadde ve ürün
dağıtım maliyeti ise 90.000,00 $ olarak belirlendi. Toplam yatırım maliyeti 3.640.000,00 $ olarak
bulundu. Bu hesaplamalar sonucunda biyogaz üretim tesisi işletme giderleri belirlendi. Biyogaz üretim
tesisi işletme giderlerinin arasında; hammadde ve ürün dağıtım maliyeti, kojen bakım maliyeti, genel
bakım maliyeti, personel maliyeti, tesis ofis giderleri, biyolojik destek maliyeti yer almaktadır. Bu
fizibilitesi yapılan biyogaz tesisinde; işletme esnasında biyogaz tesisinde girdi olarak gübre kullanılacak
olup çıktı olarak elektrik, katı gübre eldesi sağlandı.Bunlardan elektrik satışı 5346 no.lu Yenilenebilir
Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun gereğince elektrik
satış bedeli 13,3 $cent/kWh olarak kanunla belirlenmiştir (YEGM,2017). Biyogaz oluşumu sonucunda
kalan atığın gübre olarak kullanılabilme olanağı vardır.Özellikle hayvan gübresinden oluşan atıkların
anaerobik sindirim sonucunda oluşan gübre, toprak verimini %10 arttırmaktadır. Buna gore organik
gübre biyogaz üretiminden enerji üretmenin yanında, organik gübre elde edilmesi açısından da
avantajlıdır. (Biyogaz, 2014). Biyogaz üretimi sonrası oluşan organik gübre satışı yapıldığında, biyogaz
tesisinin amortisman süreleri (Tablo 3)’de görülmüştür.
Daha sonra fizibilite hesaplarına ve amortisman sürelerine göre risk ve duyarlılık analizi yapılmıştır.
Duyarlılık analizi analistin ‘eğer olursa’ sorusuna cevap bulmasını sağlar ( PIKE, Richard, NEALE,
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1999). Ve bir yatırım projesi ile ilgili değişkenlerin değişebilirliğini belirlemede kullanılan bir
yöntemdir. Biyogaz üretimi yatırım projesinde, duyarlılık analizi için en çok belirsizlik gösteren
parametreler belirlendi. Bu parametreler; indirim oranı, maliyetler, gelirler vb. pek çok unsur olabilir.
İkinci olarak, her bir parametrenin uygun dağılımla nasıl değişebileceği belirlendi. Belirsizlik
parametreleri olarak elektrik fiyatları, hammadde ve ürün dağıtım maliyeti, biyogaz tesisi yatırım
maliyeti olarak belirlenmiştir. Bu parametreler belirsizlik gösterdiğinde, diğer değişkenler sabit
tutulmuştur. Bu parametrelerin artış ve azalış oranlarına karşılık amortisman sürelerini nasıl etkilediği
görülmektedir. Değişken parametrelerden hangisi daha çok değişmelere yol açarsa, o parametre kritik
bir parametredir. Bir yatırım projesi duyarlılık analizinde görülen değişken çok kritik ise, projede ona
uygun çözümler üretilir. Risk analizi ile projede başarısızlığa yol açabilecek maddeler listelenmiştir. Bu
listelemeye karşılık uygun risk oranları da belirlenmiştir. Tanımlanan risklerin proje yönetimine
oluşturabileceği etkiler ve bu riskler karşısında alınacak önlemler analiz edilmiştir. Yatırım projelerini
geleceğe yönelik yaptığımız için, yer alan veriler çoğunlukla tahminidir ve her zaman bir risk vardır.
Uçucu Kuru Madde Miktarı (ton × UKM⁄gün) =

(1)

Toplam Gübre Miktarı (ton⁄gün) × Kuru Madde Oranı(%) × Uçucu Kuru Madde Oranı(%)
3

Biyogaz Üretim Miktarı (m ⁄saat) (%) =
3

Uçucu Kuru Madde Miktarı(ton×UKM⁄gün)×Biyogaz Potansiyeli(m ⁄ton×UKM)
24(saat⁄gün)

(2)

Biyogaz Tesis Kapasitesi(kW) =
3

Biyogaz Üretim Miktarı (m ⁄saat) × Metan Oranı(%)
× Metan Birim Enerji İçeriği (kW⁄ 3 ) × Kojenerasyon Elektrik Verimi((%)
m

(3)

Kabuller;
Büyükbaş hayvan gübresi biyogaz potansiyeli = 400

m3
ton × UKM

Tablo 1:Elektrik Üretim Kapasitesi
GÜNLÜK
KURU
UÇUCU GÜNLÜK
ATIK(TON MADD
KURU
ÜRETİLEN
E
MADD
METAN(m3/gün
)
ORANI E (%)
)
(%)

ELEKTRİK
ÜRETİM
KAPASİTESİ(kWh
)

A ÇİFTLİĞİ

17,70

9,45

79,84

320,51

53,42

2

B ÇİFTLİĞİ

7,50

10,99

84,12

166,41

27,73

3

C ÇİFTLİĞİ

37,93

9,45

76,01

653,79

108,97

4

D ÇİFTLİĞİ

23,50

15,62

81,78

720,46

120,08

5

E ÇİFTLİĞİ

48,20

8,19

80,81

765,61

127,60

N
O

ÇİFTLİK
ADI

1
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6

F ÇİFTLİĞİ

1,25

8,19

80,81

19,86

3,31

7

G ÇİFTLİĞİ

19,98

8,19

80,81

317,28

52,88

8

H ÇİFTLİĞİ

3,38

8,19

80,81

53,61

8,93

9

I ÇİFTLİĞİ

35,25

8,19

80,81

559,91

93,32

10

İ ÇİFTLİĞİ

40,00

9,45

79,84

611,55

68,4

11

J ÇİFTLİĞİ

33,39

9,59

83,54

642,01

107,00

12

K ÇİFTLİĞİ

22,50

8,19

80,81

357,39

59,57

13

L ÇİFTLİĞİ

11,90

9,45

79,84

215,48

35,91

14

M ÇİFTLİĞİ

50,50

8,19

80,81

802,14

133,69

BÜYÜKBA
Ş TOPLAM

352,97

6.206,15

1.105,13

Tablo 2: 1MW Biyogaz Tesisi Kurulum Maliyeti
MALİYET BİLEŞENLERİ
Mühendislik
Ön Depo Sıvı
Merkezi Sıvı Dağıtım
Hidroliz Reaktörü
Besleme Sistemi
Reaktör
Hijyenizasyon Tankı
Gaz Şartlandırma
Gaz Motoru
Destek ekipmanı
Proses Kontrol Cihazı
Otomasyon
İşçilik
Merdiven ve Korkuluk
Borulama
Sarf Malzeme
Merkezi Sıvı Dağıtım
Isı Dağıtım Hattı
Gaz Motoru destek ekipmanı
Elektrik
İnşaat
TOPLAM

FİYAT
138.000,00
13.000,00
9.000,00
19.000,00
105.000,00
150.000,00
150.000,00
38.000,00
480.000,00
135.000,00
26.000,00
83.000,00
68.000,00
19.000,00
28.000,00
24.000,00
20.000,00
10.000,00
125.000,00
180.000,00
630.000,00
2.450.000,00

Tablo 3: 1MW Kapasiteli Biyogaz Tesisinin Gübre Satışına Yönelik Amortisman Süreleri
Elektrik Üretimi

Elektrik + Organik Gübre Üretimi

5,39

4,7
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Şekil 1: Risk Tablosu
Tablo 4: Duyarlılık Analizi
OLAYLAR

AMORTİSMAN SÜRESİ

Elektrik Fiyatlarında %10 Artış

4,27

Elektrik Fiyatlarında %10 Azalış

5,21

Hammadde ve Ürün Dağıtım Maliyetinde %20 4,82
Artış
Hammadde ve Ürün Dağıtım Maliyetinde %20 4,58
Azalış
Biyogaz tesisi yatırım maliyeti %10 artması

5,33

Tablo 5: Risk Analizi
OLAYLAR
Hammadde
Bulunamaması

SONUÇ

OLASILIK

SKOR

3

5

25

Bakterilerin İnhibe
Edilmesi

4

5

20

Gaz Motorunda Arıza
Yaşanması

3

5

15

Bakım Fiyatlarının
Artması

3

4

12

Gaz Şartlandırma
Ünitesinde Arıza
Yaşanması

3

4

12

Elektrik Fiyatlarının
Azalması

2

3

6

Membranın Yırtılması

1

5

5

Çalışanların İşten
Ayrılması

2

2

4

3. SONUÇ
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Bu çalışmadaki biyogaz tesisinde gübre satışı olmadan (sadece elektrik üretim) bir fizibilite
yapıldığında; giderler arasında sadece kurulum maliyeti, hammadde ve ürün dağıtım maliyeti alınarak
toplam maliyet 2.540.000,00 $ olarak belirlenmiştir. Gelir olarak sadece elektrik üretimi ele alınmıştır.
Gübre satışlı bir fizibilite yapıldığında ise; giderler arasında kurulum maliyeti, hammadde ve ürün
dağıtım maliyetinin yanında gübre tesisi yatırım maliyeti de yer almaktadır. Ve toplam maliyet
3.640.000,00 $ olarak belirlenmiştir. Gübre satışlı biyogaz üretim tesisinde gelirler içinde, elektrik ve
gübre satışı yer almaktadır. İki farklı koşulda amortisman süreleri karşılaştırıldığında, gelirler arasında
sadece elektrik üretimi yapılan biyogaz üretim tesisinde, amortisman süresi 5,39 (yıl) iken, elektrik
üretimi ve gübre satış geliri olan biyogaz üretim tesisinde amortisman süresi 4,7 (yıl) olarak belirlendi
(Tablo 3). Biyagaz üretim tesisinde, elektrik enerjisini gelirinin yanında, organik gübre üretimi
yapıldığında, tesis geliride buna bağlı olarak artmıştır. Bunun sonucunda organik gübre satışına yönelik
duyarlılık analizi yapıldı. Duyarlılık analizi bir yatırım projesi için değişkenlerin değişebilirliğini
belirlemede önemli bir etkendir. Bu projede değişiklik gösterebilecek parametreler belirlendi (Tablo 4).
Değişiklik gösterebilecek parametrelerin, amortisman sürelerine nasıl etki ettiği görülmüştür. Örneğin
(Tablo 4)’te de görüldüğü üzere elektrik satışında %10 artış olduğunda, yani elekrik fiyatı 13.3 kw/h
yerine 14.63 kw/h olursa, amortisman süresi 4,7 (yıl) yerine 4.27 (yıl) olarak azalma göstermiştir. Risk
analizinde ise, kurulumu yapılması planlanan biyogaz üretim tesisinde oluşabilecek riskler önceden
belirlendi. Bu risklere karşılık olasılık değerleri verildi. Olabilirliği yüksek olan değer 5, olabilirliği az
olan değer 1 ile gösterilmiştir. Olabilirliğinin sonucunda, sonucu yüksek risk taşıyan değer 5, az risk
taşıyan değer ise 1 ile gösterilmiştir. Skorda ise bize belirlenen olayların hangisinin daha riskli olduğu
gösterilmiştir (ÖZKILIÇ, Ö 2005) (Şekil 1). Böylece skor sayısına göre olabilecek risklerin önlemlerini
alma sıralaması belirlenmiş olmaktadır. Bu riskler önceden belirlendiğinde, kurulacak biyogaz üretim
tesisi için, oluşabilecek olayların risklerini azaltabilir veya iyileştirebilir.
4.TARTIŞMA
Bir fizibilite raporunda risk ve duyarlılık analizi iyi yapılmalıdır. Risk analizi yapıldığında oluşabilecek
riskler zamanından önce belirlerlenir. Bu da yapılacak proje için, oluşabilecek olayın, geleceği hangi
olayın daha çok etkileyeceğini ortaya koyar. Oluşabilecek olumsuz olaylar karşısında iyileştirme
yapmak kolaylaşır. Çok yüksek olan risklerin iyi değerlendirilmesi gerekir. Çok düşük riskler göz ardı
edilebilir boyutta olabilir. Fakat yine de değerlendirilmelidir. Duyarlılık analizinde ise yatırım yapmak
istediğimiz biyogaz üretim tesisinde, değişen bir parametre olduğunda, fizibiliteyi ne kadar etkilediği
konusunda ve projede yapılacak duyarlılık analizinin kar eldelerinin hesaplanmasında yardımcı
olmaktadır.
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Özet
Bu çalışmada, talaşlı imalat sektöründe yaygın kullanım alanına sahip aşınmaya karşı iyi direnç
gösteren, tokluğu yüksek AISI H13 çeliğinin PVD ve CVD kaplı karbür kesici takımlarla farklı kesme
parametrelerindeki işlenebilirliği araştırılmıştır. Deneylerden önce, AISI H13 çeliğine geleneksel ısıl
işlem uygulanılarak 52 HRc sertlik değerine çıkarılmıştır. Sert tornalama deneyleri; iki farklı kesici
takım (CVD ve PVD kaplı karbür takım), dört farklı kesme hızı (80, 160, 240, 320 m/dak), iki farklı
ilerleme (0,1, 0,2 mm/dev), sabit kesme derinliği (1 mm) ve kuru kesme şartlarında gerçekleştirilmiştir.
Deneyler sonrasında yüzey pürüzlülüğü (Ra) ve burun aşınması (Vb) değerleri incelenmiştir. PVD kaplı
takım CVD kaplı takıma göre %14,5 daha düşük yüzey pürüzlülüğü değerleri sağladığı görülmüştür.
Bununla birlikte, takım aşınması sonuçlarına göre PVD kaplı takımın CVD kaplı takıma göre %44,4
daha düşük burun aşınması değerleri sağladığı görülmüştür. Sonuç olarak, hem yüzey pürüzlülüğü hem
de burun aşınması bakımından PVD kaplı kesici takım CVD kaplı kesici takıma göre daha iyi
performans sergilemiştir.
Anahtar Kelimeler: AISI H13, PVD, CVD, Yüzey pürüzlülüğü, Burun aşınması

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE EFFECT OF HARD TURNING OF
AISI H13 STEEL ON SURFACE ROUGHNESS AND TOOL WEAR
Abstract
In this study, the machinability of AISI H13 steel in different cutting parameters with PVD and CVD
coated carbide cutting tools has been investigated. Prior to the experiments, AISI H13 steel was
increased to a hardness value of 52 HRc by conventional heat treatment. Hard turning tests; two different
cutting tools (CVD and PVD coated carbide tools), four different cutting speeds (80, 160, 240, 320
m/min), two different feed rates (0.1, 0.2 mm/rev), constant depth of cut (1mm) and dry cutting
conditions. Surface roughness (Ra) and nose wear (Vb) values were examined after the experiments. It
was found that the PVD coated tool provided 14.5% lower surface roughness values than CVD coated
tool. However, according to the tool wear results, it was seen that the PVD coated tool provided 44.4%
lower nose wear values than the CVD coated tool. As a result, the PVD coated cutting tool has performed
better than the CVD coated tool in terms of both surface roughness and nose wear.
Key Words: AISI H13, PVD, CVD, Surface roughness, Nose wear

1. GİRİŞ
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Günümüzde makine ve imalat endüstrisinde yüzey pürüzlülüğü, üretilen parçaların yüzey kalitesinin
belirlenmesinde büyük bir rol oynamaktadır. Yüzey kalitesini etkileyen parametrelerin başında kesme
hızı, ilerleme hızı, kesme derinliği, kesme zamanı, kesici takım uç açısı, malzeme karakteristiği,
malzeme sertliği, takım tezgâhı rijitliği, iş parçasının bağlanması, titreşim ve kesme sıvısı gelmektedir
(Karabatak ve ark., 2016). Düşük takım ömrü ve yanlış parametre seçimi yüzey pürüzlülüğünün
artmasına bu da ürün kalitesini doğrudan etkileyen aşınma direnci, yorulma direnci, ısı iletimi, sürtünme
ve yağlama gibi özellikleri etkilenmesine yol açmaktadır. Dolayısıyla ürün kalitesindeki bu düşüşler
imalat süresi ve maliyetinde artışlara sebep olmaktadır (Wang ve ark., 2004). Bu amaçla doğru kesici
takımın ve parametrelerin seçimi, işleme sırasında en üst seviyede verimliliğin ve yüzey kalitesinin elde
edilebilmesi için önemlidir.
Sıcak iş takım çeliği grubunda yer alan AISI H13 çeliği yüksek sıcaklıklarda aşınmaya karşı dirençli,
sertleşmeye elverişli, işlenebilirliği iyi, tokluk ve sünekliği yüksek bir malzemedir. Bu nedenle hafif
alaşımlı elementlerin basınçlı döküm kalıplarında, metal enjeksiyon kalıplarında ve sıcak dövme
kalıplarında sıklıkla kullanılmaktadır. AISI H13 çeliği ile ilgili literatür çalışmalarını inceleyecek
olursak; Tekaüt ve arkadaşları AISI H13 malzemesinin kaplamalı ve kaplamasız kesici takımlarla
delinmesinin kesme parametreleri üzerindeki etkileri araştırmışlardır. Araştırma sonucunda kaplamalı
takımların kaplamasız takımlara göre AISI H13 çeliğinin delinmesinde daha iyi kesme parametreleri ve
daha düşük sıcaklık değerleri elde etmişlerdir. (Tekaüt ve ark., 2015). Zeyveli, AISI H13 çeliğinin
karbür takımlarla işlenmesinin yüzey pürüzlülüğüne etkisini araştırmıştır. Kesme parametrelerine bağlı
olarak yüzey pürüzlülüğü değerlerinin değişimi incelediğinde, artan kesme hızı ile birlikte yüzey
pürüzlülük değerlerinin azaldığı, artan ilerleme ile birlikte ise yüzey pürüzlülük değerlerinin arttığını
gözlemlemiştir (Zeyveli, 2010). Motorcu, Ç52100 rulman çeliğinin kaplamasız seramik, PVD kaplı
seramik ve CVD kaplı karbür takımlarla işlenmesinin takım aşınması ve takım ömrü üzerindeki
etkilerini incelemiştir. Artan talaş derinliği ile birlikte takım ömrünün arttığı, artan kesme hızıyla birlikte
ise kesici takımlarda krater derinliklerinin artığını ortaya koymuştur. İnceleme sonucuda, 3 kesici takım
arasında Ç52100 rulman çeliğinin işlenmesinde en iyi performansın PVD kaplı seramik kesici takımın
gösterdiğini belirtmiştir (Motorcu, 2010). İncelenen literatür çalışmaları doğrultusunda bu çalışmada,
AISI H13 malzemesinin CVD ve PVD kaplı karbür kesici takımlarla sert tornalanmasının yüzey
pürüzlülüğü ve takım aşınmasına etkileri incelenmiştir.

2. MATERYAL VE METOT
Bu çalışmada ∅46 mm çapında AISI H13 sıcak iş takım çeliğinden üretilmiş deney numuneleri
kullanılmıştır. Deney malzemesinin kimyasal bileşimi Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. AISI H13 malzemesinin kimyasal bileşimi.

C
0,39

Si
1,00

Kimyasal Bileşimi (%)
Mn
Cr
0,40
5,1

Mo
1,30

V
1,00

Öncelikle numunelere ısıl işlem uygulanmıştır. Bu numuneler atmosfer kontrollü fırında 1030 °C
sıcaklıkta 30 dakika bekletilerek ostenitleştirme işlemi gerçekleştirilmiştir. Daha sonra numuneler 4 bar
basınç altında azot ortamında ani soğutma işlemine tabi tutulmuştur. Oda sıcaklığına ani soğutulma
işleminin ardından, numunelerin gevrek ve kırılgan yapısını ortadan kaldırmak adına 560 °C sıcaklıkta
2 saat temperleme işlemi uygulanmıştır. Uygulanan bu ısıl işlemin ardından numuneler 52 HRc sertlik
seviyesine çıkarılmıştır. İstenilen sertlik değerine çıkartılan deney numuneleri yüzey pürüzlülüğü ve
takım aşınmasının incelenmesi için 7 kW gücünde Tezsan SN50C üniversal torna tezgahı kullanılmıştır.
Deneylerde TaeguTech firmasına ait CVD (TiCN + TiC + Al2O3 + TiN) kaplı karbür kesici takım ile
PVD (TiAIN + TiN) kaplı karbür kesici takım kullanılmıştır.
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Şekil 1. Kesici takımlar kaplama özellikleri.
Toplam 16 deney yapılmış olup deney numuneleri 4 farklı kesme hızında (80, 160, 240, 320 m/dak), 2
farklı ilerlemede (0,1, 0,2 mm/dev), sabit kesme derinliğinde (1 mm) ve kuru kesme koşullarında
tornalanmıştır. Deneyler sonrasında numunelerin yüzey pürüzlülük değerlerinin (Ra) belirlenmesi için
MAHR-Perthometer M1 cihazı kullanılmıştır. Ölçüm işlemleri deney numunelerinin başı, ortası ve
sonundan ölçülmüş olup bu değerlerin ortalamaları alınmıştır. Kesici takımlarda oluşan aşınma
miktarlarının (Vb) belirlenmesi için Dino-Lite dijital mikroskop kullanılmıştır.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Yapılan deneyler sonucunda kesici takıma, kesme hızına ve ilerleme hızına bağlı olarak yüzey
pürüzlülüğü ve burun aşınması değerleri Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Kesme hızı ve ilerlemeye bağlı yüzey pürüzlülüğü ve takım aşınması.

Deney
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Malzeme

AISI
H13

Kesici
Takım
CVD
CVD
CVD
CVD
CVD
CVD
CVD
CVD
PVD
PVD
PVD
PVD
PVD
PVD
PVD
PVD

Kesme
Derinliği
(mm)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Kesme
hızı

(V)
m/dak
80
80
160
160
240
240
320
320
80
80
160
160
240
240
320
320

İlerleme
(f)
mm/dev

Ra (µm)

Vb (mm)

0,1
0,2
0,1
0,2
0,1
0,2
0,1
0,2
0,1
0,2
0,1
0,2
0,1
0,2
0,1
0,2

1,226
1,513
1,088
1,430
0,904
1,320
0,721
1,185
1,134
1,360
0,845
1,272
0,634
1,188
0,531
1,062

0,0816
0,1169
0,0887
0,1408
0,1261
0,1515
0,3145
0,4506
0,0721
0,0914
0,0876
0,0964
0,1049
0,1192
0,1124
0,1368

Şekil 2’de kesme parametrelerine bağlı olarak yüzey pürüzlülüğünün değişimi görülmektedir. CVD
kaplı kesici takımlarda en düşük yüzey pürüzlülük değeri 320 m/dak’lık kesme hızında ve 0,1 mm/dev
ilerlemede 0,721 µm’dir. PVD kaplı kesici takımlarda en düşük yüzey pürüzlülük değeri 320 m/dak’lık
kesme hızında ve 0,1 mm/dev ilerlemede 0,531 µm’dir. CVD kaplı kesici takımlarda en yüksek yüzey
pürüzlülük değeri 80 m/dak’lık kesme hızında ve 0,2 mm/dev ilerlemede 1,513 µm’dir. PVD kaplı kesici
takımlarda en yüksek yüzey pürüzlülük değeri 80 m/dak’lık kesme hızında ve 0,2 mm/dev ilerlemede
1,360 µm’dir. CVD ve PVD kaplı kesici takımların her ikisinde de kesme hızının artmasıyla yüzey
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pürüzlülük değerlerinin azaldığı görülmüştür. Bu durum, kesme hızındaki artış ile takım-talaş temas
alanının azalarak sürtünmeyi azaltması ve bunun da daha iyi yüzey kalitesinin elde edilmesine imkân
tanıması ile ilişkilendirilmiştir.

Şekil 2. Kesme parametrelerine bağlı olarak yüzey pürüzlülüğünün değişimi.
CVD ve PVD kaplı kesici takımların her ikisinde de artan ilerleme hızı birlikte yüzey pürüzlülük
değerlerinin arttığı görülmektedir. Hem CVD hem de PVD kaplı kesici takımlar ile yapılan deneyler
sonucunda elde edilen Ra değerlerinin ortalaması alınarak kesici takımlar arasında yüzdesel bir
kıyaslama yapılmıştır. CVD kaplı takım ile yapılan deneylerde elde edilen Ra değerlerinin ortalaması
1,17 µm olarak bulunmuştur. PVD kaplı takım ile yapılan deneylerde elde edilen Ra değerlerinin
ortalaması ise 1,00 µm olarak bulunmuştur. Bu karşılaştırma doğrultusunda, PVD kaplı takımın CVD
kaplı takıma göre %14,5 daha düşük yüzey pürüzlülüğü değerleri sağladığı görülmüştür.
Şekil 3’de kesme parametrelerine bağlı olarak takım aşınmasının değişimi görülmektedir. CVD kaplı
kesici takımlarda en düşük burun aşınma 80 m/dak’lık kesme hızında ve 0,1 mm/dev ilerlemede 0,0816
mm’dir. PVD kaplı kesici takımlarda en düşük burun aşınma değeri 80 m/dak’lık kesme hızında ve 0,1
mm/dev ilerlemede 0,0721 mm’dir. CVD kaplı kesici takımlarda en yüksek burun aşınma 320 m/dak’lık
kesme hızında ve 0,2 mm/dev ilerlemede 0,4506 mm’dir. PVD kaplı kesici takımlarda en yüksek burun
aşınma değeri 320 m/dak’lık kesme hızında ve 0,2 mm/dev ilerlemede 0,1368 mm’dir.
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Şekil 3. Kesme parametrelerine bağlı olarak takım aşınmasının değişimi.
CVD ve PVD kaplı kesici takımların her ikisinde de kesme hızı ve ilerleme hızı arttıkça takım
aşınmasının arttığı görülmektedir. CVD ve PVD kaplı takımları karşılaştıracak olursak PVD kaplı kesici
takımların CVD takımlara göre daha az aşınmaktadır. Bu durum, PVD kaplı takımların içinde bulunan
TiAlN kaplamanın daha yüksek sıcak sertlik ve aşınma dayanımına sahip olmasıyla ilişkilendirilmiştir
(Kara ve ark., 2019). Hem CVD hem de PVD kaplı kesici takımlar ile yapılan deneyler sonucunda elde
edilen Vb değerlerinin ortalaması alınarak kesici takımlar arasında takım aşınması bakımından yüzdesel
bir kıyaslama yapılmıştır. CVD kaplı takım ile yapılan deneylerde elde edilen Vb değerlerinin ortalaması
0,18 mm bulunmuştur. PVD kaplı takım ile yapılan deneylerde elde edilen Vb değerlerinin ortalaması
ise 0,10 mm olarak bulunmuştur. Bu karşılaştırma doğrultusunda, PVD kaplı takımın CVD kaplı takıma
göre %44,4 daha düşük burun aşınması değerleri sağladığı görülmüştür.
Şekil 4’de 320 m/dak kesme hızı ve 0,2 mm/dev ilerleme hızında CVD ve PVD kesici takımlarda oluşan
aşınmaların görüntüsü verilmiştir. Şekilde de görüldüğü üzere CVD kaplı kesici takımda oluşan aşınma
düzensiz bir şekilde gerçekleşmiş olup kesici takımda kaplama kalkmasına sebep olmuştur. Bu takımda
oluşan burun aşınması miktarı 0,4506 mm’dir. PVD kaplı kesici takımda oluşan aşınma düzenli bir
şekilde gerçekleşmiştir. PVD kaplı takımda sadece burun aşınması meydana gelmiştir ve bu aşınma
miktarı 0,1368 mm’dir. Bu deney şartları için CVD kaplı kesici takım ömrünü tamamlarken, PVD kaplı
takımda oluşan aşınma miktarı çok daha düşük değerlerde meydana gelmiştir.
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CVD – 320 m/dak – 0,2 mm/dev

PVD – 320 m/dak – 0,2 mm/dev

Şekil 4. Kesici takımların en yüksek kesme parametrelerindeki takım aşınmaları.

4. SONUÇLAR
Bu çalışmada ısıl işlem uygulanmış AISI H13 çeliğinin sert tornalanmasının yüzey pürüzlülüğü ve takım
aşınmasına etkileri incelenmiştir. Kesici takım olarak CVD (TiCN + TiC + Al2O3 + TiN) ve PVD
(TiAlN + TiN) kaplı karbür kesici takımlar kullanılmıştır. Deneyler sabit kesme derinliğinde (1mm),
dört farklı kesme hızında (80, 160, 240, 320 m/dak) ve iki farklı ilerleme hızında (0,1, 0,2 mm/dev) ve
kuru kesme şartlarında gerçekleştirilmiş olup yüzey pürüzlülüğü ve takım aşınmasındaki değişimler
incelenmiştir. Deneylerde elde edilen sonuçlar aşağıda sıralanmıştır.
•
•
•
•
•
•
•

Yapılan yüzey pürüzlülüğü deneyleri sonucunda, artan kesme hızıyla birlikte tüm takımlarda
Ra değerlerinde azalma eğilimi görülmüştür.
PVD kaplı karbür takımlar CVD kaplı karbür takımlara göre ortalama %14,5 oranında daha
düşük yüzey pürüzlülük değerleri elde edilmiştir.
İlerleme hızındaki artış ile Ra değerlerinin her iki takım içinde arttığı görülmüştür. İlerlemenin
0,20 mm/dev olduğu deneylerde elde edilen yüzey pürüzlülük değerleri, ilerlemenin 0,10
mm/dev olduğu deneylere göre yaklaşık %45,8 oranında arttığı görülmüştür.
Yapılan burun aşınması deneyleri sonucunda, artan kesme hızıyla birlikte tüm takımlarda Vb
değerlerinde artma eğilimi görülmüştür.
PVD kaplı karbür takımlar CVD kaplı karbür takımlara göre ortalama %44,4 oranında daha
düşük takım aşınması değerleri elde edilmiştir.
İlerlemenin 0,20 mm/dev olan deneylerde elde edilen takım aşınması değerleri, ilerlemenin 0,10
mm/dev deneylere göre yaklaşık %32 oranında arttığı görülmüştür.
Tüm kesme parametreleri ve kesici takımlar dikkate alındığında, PVD takımların CVD
takımlara göre AISI H13 malzemesinin işlenmesinde daha iyi yüzey pürüzlülük ve takım
aşınması değerleri elde edilmiştir.
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Özet
Bu çalışmada, el rahatsızlığı geçirmiş bireylerin iyileşme süreçlerinde yapabilecekleri fizik tedavi
egzersizlerinin gerçeklenmesi planlanmaktadır. Eldivene montajı yapılmış flex sensörler vasıtasıyla
alınan parmak hareketleri verileri ile robotik elde kontrol sağlanmıştır. Robotik el 3D yazıcıdan baskı
alınmıştır. İlgili elin hareketi mikrodenetleyici tarafından servo motorlar vasıtasıyla yapılmaktadır.
Mikrodenetleyici olarak Arduino Uno kullanılmıştır. Sistem bağlantısı için Xbee-S1 kablosuz modülü
kullanılmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Robotik el, kablosuz kontrol, arduino, Xbee

ROBOTİC HAND DESİGN SUPPORTED BY A WIRELESS CONTROL SYSTEM
Abstract
In this work, it is planned to perform physical exercises that individuals with hand discomfort can do in
their healing processes. Robotic hand control of finger movement data obtained by flexible sensors
mounted on the glove is provided. Robotic hand printed from 3D printer. The robotic hand is controlled
by microcontroller via servo motors. Arduino is used as a microcontroller and the Xbee-S1 wireless
module is used for the system connection.
Keywords: Robotic hand, wireless control, arduino, Xbee
1.GİRİŞ
El hareketlerini yapabilen sistemlerin kullanım alanları, sağlık sektöründen askeri sektöre, sanayi
sektöründen güvenlik sektörüne kadar insan faktörünün bulunduğu tüm sektörlerde olabildiğince
yaygındır. Güvenlik ve risk faktörlerinden dolayı bahsi geçen sektörlerde el hareketi yapabilen
sistemlerin gelişimleri de oldukça hızlı olmaktadır. Bu çalışmada, el uzuvlarında sakatlık oluşan
bireylerin fizik tedavi süreçlerinde kullanabilecekleri bir sistem tasarımının gerçeklenmesi
planlanmıştır. Çalışmada, fleksör tendon kayma egzersizlerinde uygulanan tam yumruk ve düz el
hareketleri veri eldiveni ile yaptırılarak yapılan hareketin doğruluğu ya da hata oranı belirlenmektedir.
Bu veri sonucu egzersiz etkinliğinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Yapılan uygulamada kontrol birimi
olarak ATmega328P mikrodenetleyicisini kullanan Arduino UNO kontrol kartı kullanılmıştır.
2.LİTERATÜR ÇALIŞMASI
El, tutan, kavrayan ve ince kas hareketleri olan önemli bir uzuvdur. Elin rahat hareket etmesi kaliteli bir
yaşam için oldukça önemlidir. El, çevreden uyarıcı işaretler alırken kavrama ve tutma yeteneğine
sahiptir. [1, 2, 3].
İnsan eli tutma analizlerinde, başlıca iki tip kavrama gözetilmiştir. Güçlü kavrama ve ince iş kavraması.
Güçlü kavramada, cisim, kıvrılmış parmaklar ile avuç içine kıstırılmıştır. Başparmak uzanmış
durumdadır ve gerektiğinde karşı basınç yaratabilecek şekilde cisim üzerine uzanmıştır. İnce iş
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kavramasında ise cisim sadece parmak uçları arasına kıstırılmıştır. Gerekli olan kavrama biçimini
belirleyen unsur yapılacak işteki amaçtır. Yani tutuş biçiminin seçimi tamamen amaca bağlıdır.
Gösterilmiştir ki, insan eli bir cisme uzanırken yapacağı işe uygun bir tutuş biçimi alır [4].
İnsan eli birbirinden farklı kavrama ve duruş durumları için yaklaşık 20 serbestlik derecesine sahiptir.
Bu kavrama işlemlerinin gerçekleşmesi, eklemlere bağlı tendonlar, kaslar ve uyaran sinirler tarafından
gerçekleşir. Çalışmalara göre 5-6 farklı hareket günlük aktivitelerimizin çok büyük bir kısmını
karşılamak için yeterli olmaktadır. Bunlar, Şekil 1’de gösterilmiş olan işaret, çengel, anahtar tutuş ve
silindir tutuş olarak isimlendirilen el pozisyon ve kavramalarıdır [5]. Tendon yaralanmasında, fleksör
tendon tamirinden sonra, erken dönem, erken ara dönem, ara dönem ve geç dönem rehabilitasyon
protokolleri uygulanmaktadır. Erken dönemde el için atel kullanılmaktadır. Erken ara dönemde atel
çıkartılıp ödem kontrolü ve tutma egzersizleri yapılmaktadır. Ara dönemde bütün tendonlarda kayma
egzersizleri, geç dönemde ise kuvvet egzersizleri yapılmaktadır. Bu egzersizler günde her biri 4-6 kez
olan 10 tekrardan oluşmaktadır [6]. Şekil 2.’de, ara dönemde yapılan tendon kaydırma egzersizlerinden
tam yumruk ve düz el hareketleri görülmektedir.

Şekil 1. Elin tutuş ve kavrama pozisyonları

Şekil 2. Fleksör tendon kayma egzersizleri
3.UYGULAMA
Bu bölümde gerçekleştirilmiş olan uygulama açıklanacaktır. İlgili donanım ve tasarımın çalıştırılması
aşağıda belirtilmiştir.
3.1.Donanımın Hazırlanması
Uygulama veri eldiveni ve robot el olarak 2 bölümden oluşmaktadır. Donanımda kullanılan robotik el
tasarımı 3D yazıcıdan çıktı alınmıştır. İlgili tasarım [7]’de açık kaynak olarak erişime sunulmaktadır.
Şekil 3’te montajı bitirilmiş halde robot el şekli gözükmektedir.
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Şekil 3. 3D yazıcıdan alınan parçaların birleştirilmiş durumu
Alınan sinyale göre gerekli parmak hareketlerini yapması için TowerPro SG5010 servo motorları tercih
edilmiştir [8]. Bunun nedeni ilk denemelerde kullanılan SG90 modelinin yeterli tork ve güç altında
bozulmasıdır. Kullanılan servo motorların teknik detayları Şekil 4’te verilmektedir.

Şekil 4. TowerPro SG5010 servo motorlarının teknik detayları
Parmak hareketlerini anlayabilmek için Flex sensörler kullanılmıştır. Bunlar eğilme pozisyonlarına bağlı
olarak farklı direnç değerleri veren analog sensörlerdir [9]. Flex sensörün eğimi arttıkça (parmak
kapatıldıkça) direnç değeri de artmaktadır. Her parmak için eğilme değeri farklı olacağından flex
sensörler farklı direnç değerleri alacaktır. Tablo 1’de denemeler sonucu bulunan flex sensör direnç
değerleri verilmiştir.
Tablo 1. Flex sensör direnç değerleri
Flex sensör bağlantı yeri
Başparmak
İşaret parmağı
Orta parmak
Yüzük parmağı
Küçük parmak

Min. Değer (Ω)
50
195
80
135
60

Max. Değer (Ω)
175
455
245
350
210

Flex sensörler basit yapıları ve kullanışlı olmaları sebebiyle oyun eldivenleri, biyometrik uygulamalar,
eklem hareketlerinin algılanması gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Çalışmamızda, Flex sensörler bir
eldivene bağlanmış ve el hareketlerinin kopyası alınmıştır. Flex sensörlerin eldivene monte edilmiş hali
Şekil 5’te gözükmektedir.
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Şekil 5. Flex sensörlerin monte edilmiş hali
Robot el ile veri eldiveni arasındaki bağlantı Xbee-S1 kablosuz bağlantı modülleri ile
gerçekleştirilmiştir. Şekil 6’da Xbee-S1 modülünün kendisi verilmiştir.

Şekil 6. Xbee-S1 modülü
Xbee-S1 modülü Digi firması tarafından üretilen ve 2.4 GHz frekansında çalışan kablosuz haberleşme
modülüdür. Bu modül ZigBee Mesh haberleşme protokolünü ve uçtan uca bağlantı için de
IEEE.802.15.4 standartlarını desteklemektedir [10]. Zigbee topolojileri ağ katmanı şeklinde olup 3’e
ayrılır. Bunlar Yıldız, Ağaç ve Örgü topolojileridir. Zigbee düşük data hızlı, düşük güç tüketimli, düşük
maliyetli, otomasyon ve uzaktan kontrol uygulamaları için kablosuz ağ protokolünü amaçlayan bir
teknolojidir. Bu sistem IEEE.802.15.4. standardı olarak geliştirilmiştir. Xbee-S1 modülü tek-tek ya da
çoklu ağ içerisinde haberleşmeyi sağlamaktadır.
Xbee modüllerinin ağda kullanılabilecek 3 farklı tipte aygıtı bulunmaktadır. Bu aygıtlar:
• XBee Koordinatör (XC): Aracı ağ bağlantılarını düzenler ve diğer ağlarla olan köprülemeyi
sağlar. Güvenlik anahtarının da ağda yönetilmesi ile ilgili bilgileri depolayabilir.
• XBee Yönlendirici (XR): Ağın yapısını oluşturur ve veri akışını sağlar.
• XBee Son Cihaz (XED): XBee son cihaz, diğer aygıtlardan veri yayını yapmaz, ağdaki son
aygıttır.
802.15.4 standardında 2.4 GHz bandında kablosuz haberleşme sağlayan XBee modüllerinin
çalışmaları için fiziksel katmanda 16 iletişim kanalı bulunmaktadır. Önce koordinatör iyi bir kanal
seçmek için otomatik tarama yapar. Xbee modüllerinin oluşturdu ağlar Personal Area Networks
(PAN) olarak isimlendirilir. Oluşturulan her ağ kendine özgü kimlik numarası olan PAN ID ile
tanımlanır. PAN ID, 64 bit ya da 16 bit olabilir. Şekil 8’de Xbee rolleri ile ilgili bilgi içeren ağ
gösterilmiştir [11].

Şekil 8. XBee rolleri ve ağ örneği
Proteus programında çizilen devre tasarımı ve tasarımın kablolu bağlantısı Şekil 9’da gösterilmiştir [12].
Proteus programı elektronik devre çizimi ve baskı devre tasarımı yapılabilen basit ve kullanışlı bir
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programdır. Şekil 10’da proteus’ta çizilmiş
Şekil 11’de ise robot el devre bağlantısı gösterilmiştir.

olan

veri

eldiveni

bağlantı

şeması,

Şekil 9. Arduino uno, Servo motorlar ve flex sensörlerin kablolu bağlantısı

Şekil 10. Veri eldiveni proteus bağlantı şeması

Şekil 11. Robot ele ait proteus bağlantı şeması
Tablo 2’de tam yumruk hareketi için karşılaştırma tablosunda ve Tablo 3’te düz el hareketi için
karşılaştırma tablosunda denemeler sonucu bulunan hata yüzdesi verilmiştir.
Tablo 2. Tam yumruk hareketi için karşılaştırma tablosu
Flex sensör bağlantı yeri
Baş parmak
İşaret parmağı
Orta parmak
Yüzük parmağı

Referans Değerleri
51
21
34
19
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Ölçülen Değerler
54
22
36
20

Hata(%)
5.8
4.7
5.8
5.2

Küçük parmak

44

46

4.5

Tablo 3. Düz el hareketi için karşılaştırma tablosu
Flex sensör bağlantı yeri

Referans Değerleri

Ölçülen Değerler

Hata(%)

180
180
180
180
180

169
179
171
180
178

6
0.5
5
0
1.1

Baş parmak
İşaret parmağı
Orta parmak
Yüzük parmağı
Küçük parmak

Şekil 12’de veri eldiveni ve robot ele ait algoritma akış şemaları verilmiştir.

Şekil 12. Sisteme ait akış şemaları
3.2.Ara yüz Programının Hazırlanması
Çalışmada ara yüz programının kullanıcı için görsel bildirim sağlaması ve eldivenden alınan verilerin
elektronik posta ile gönderilmesi planlanmıştır. Arduino mikro işlemcide işlenen veri ara yüz
programına seri port ile gönderilecektir. Ara yüz Microsoft tarafından geliştirilmiş olan C# programında
hazırlanmıştır. C# programlama diline Visual Studio kod geliştirme ortamında erişilebiliyor. Visual
Studio’nun Community sürümü ücretsiz olarak indirilip kullanılabilir. Gerekli olan sürüm bilgileri
[13]’de verilmiştir. Fizik tedavi merkezlerinde el egzersizi sırasında bildirimin uzman tarafından hastaya
sözlü olarak yapıldığı çeşitli araştırmacılar tarafından belirtilmiştir. Düz el ve tam yumruk hareketleri
için gerekli veriler sisteme işlenerek hastanın egzersizleri doğru yapma verileri ara yüz programından
alınacaktır. El rahatsızlığı geçirmiş bireylerin egzersizlerini daha etkin duruma getirmek için oluşturulan
ara yüz programı Şekil 13’te gösterilmiştir.
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Şekil 13. Kullanıcı ara yüz programı
Geliştirilen ara yüz programında el egzersizi yapan bireyin anlık parmak hareketleri kaydedilip bir
grafik ekranda başarılı yaptığı hareket eğrisi gösterilmektedir. Ayrıca yapılan egzersizin tarihi, saati ve
başarılı hareket sayısı da tabloda gösterilmektedir. Bu tablo verisi Excel formatında kaydedilip ara yüz
programında ilgili yerlere elektronik posta adresi girilerek ve kaydedilen dosya eklenerek uzmana
elektronik posta yolu ile ulaştırılabilmektedir.
4.DEĞERLENDİRME VE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR
• Robot el çıktısında ki parmakların bağlantı yerlerinde kolay hareket edememe sorunu
gözlemlenmiştir. Bu sorun ise 3D baskı sonucu oluşan çapaklardan dolayı meydana gelmektedir. Bu
çapakların düzgün bir şekilde temizlenmesi sonucunda daha hassas parmak hareketleri elde
edilebilmiştir.
• Uygulama esnasında robot el ile eldiven arasındaki bağlantı öncelikle kablolu olarak
gerçekleştirilmiş daha sonra da Xbee modülleri ile kablosuz sistem bağlantısı yapılmıştır. Kablosuz
bağlantıda iletim hızı gözle görülür biçimde yavaşlamıştır.
• Uygulamadan önce Xbee modüllerinin ayarlarının yapılması gerekmektedir. Bir kez ayar
yapıldıktan sonra ayarlar kayıtlı kalmaktadır. Bu ayarlamada Xbee modülleri Router (Yönlendirici)
olarak belirlenmiştir.
• Flex sensörlerin kablolara lehimlenmesi çok daha iyi sonuç vermektedir. İlk denemelerde
eldivene montaj yapıştırıcı ve bant ile yapılmış fakat çok tekrar sonucunda bağlantıların açıldığı
gözlemlenmiştir. Ayrıca bağlantı esnasında flex sensörlerin uçlarına az miktarda lehim kullanılması
gerekmektedir aksi taktirde flex sensörler bozulmaktadır. Bunun yanı sıra, Flex sensörlerin
bağlantısında makaron kullanımı da kolaylık sağlayacaktır.
• Kullanılan servo motorlar yüksek akım çektiği için motorların harici besleme kaynağına
bağlanması zorunludur. Güç altında her bir servo motor yaklaşık olarak 0,6 A çekmektedir.
• İlk çalışma anında motorların yüksek akım çekmesinden dolayı robot kolda az seviyede titreme
görülmüştür.
• Denemelerde bozulan servo motorlar sebebiyle yüksek akım çekimine şahit olunmuş, Arduino
Uno kendisini ve sistemi kilitleyerek oluşabilecek daha büyük zararları engellemiştir.
• Pil ile servo motor arasına 4-6 amperlik diyot yerleştirilebilir. Böylece ters enerji gelmesi
durumunda servo motorlar korunur.
• Robot kol 2,5 cm’den büyük çaplı nesneleri rahatça kavrayabilmektedir. Daha küçük çaplı
nesneler tutuş zorluğu oluşturacağından tavsiye edilmemektedir. Tutuşu sağlanacak nesnenin ağırlığının
1-1,5 kg aralığında olması önerilmektedir. Veri eldiveninin pozisyonu değişmediği sürece robot kol
belirlenen pozisyonda sürekli kalmaktadır. Kullanılan sensör ve teçhizatın kalitesi artırılarak elin az açık
pozisyon durumundaki stabilizasyonu daha iyi seviyeye getirilebilir.
• Denemeler sonucunda referans değerler ile alınan değerlerin karşılaştırıldığında farklılıklar
görülmüştür. Eldiveni takan kullanıcının el anatomisindeki farklılıkların hata sonuçlarını değiştirdiği
görülmüştür.
• Ara yüz programında anlık olarak alınan parmak verileri seri portu meşgul ettiği için ara yüz
ekranında bulunan butonları kullanmakta sorun yaşandı. Çözüm olarak başla butonu yazılımına
System.Threading.Thread.Sleep() komutu yerleştirilmiştir. Ayrıca seri porttan gelen veriyi alırken
serialPort1.Readline() komutu yerine serialPort1.ReadExisting() komutu kullanılmıştır.
5.SONUÇ VE ÖNERİLER
Bilimsel araştırmalar ve deneyler insan hayatının daha kaliteli olmasını amaçlamaktadır. Yapılan
tasarımda parmak hareketleri bir eldivene takılan flex sensörler ile belirlenmiş ve el hareketlerini
gerçeğe yakın şekilde uygulayan sistem oluşturulmuştur. Karşılaşılan zorluklar belirtilerek çalışma
yapacak kişilere faydalı bilgiler verilmiştir.
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Oluşturulan tasarım el tedavisi sonucu fiziksel tedavi gerektiren durumlarda kullanılmak üzere
yapılmıştır. Fleksör tendon kayma egzersizleri için yumruk ve açık el hareketlerinde yüksek yüzdeli
başarılı hareket yapılabildiği görülmüştür.
Tasarım fizik tedavi dışında kablosuz bağlantı mesafesi arttırılarak güvenlik tehdidi oluşturan bomba
imhası gibi işlemlerde de kullanılabilir.
Bu çalışmanın ilerleyen aşamasında, doktor tarafından tedavi için belirlenen hareketleri, kullanıcının
doğru ve kontrollü bir şekilde yapması amaçlanmaktadır.
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Özet
Günlük hayatta insanların ihtiyaçları doğrultusunda teknolojiyi kullanmaları sonucunda elde edilen veri
miktarının çok büyük seviyelere ulaştığı gözlenmektedir. Bilişim teknolojisi alanındaki hızlı gelişmeler
sonucunda elde edilen büyük miktarlardaki verinin işlenmesi ihtiyacı veri madenciliği kavramını ortaya
çıkarmıştır. Mühendislik, tıp, eğitim gibi birçok alanda veri madenciliği ve makine öğrenmesi ile
istatistik biliminin zorlandığı konularda, ham veriler anlamlandırılarak inşaların faydalanabileceği
bilgilere dönüştürülmektedir. Günümüzde özellikle devlet kurumları, araştırma merkezleri ve sosyal
medya gibi alanlarda zettabayt’lara ulaşan çok büyük miktarlarda veriler işlenmektedir. Büyük verinin
kullanılmasının yarar ve maliyeti hesaplandığında, bu verilerin analiz edilmesi için yeni teknolojilerin
kullanılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada büyük veri ve veri madenciliği tekniklerinin
birlikte kullanımı ile ilgili yapılan çalışmalar ve kümeleme yöntemlerinden olan K-means algoritmasının
bu alanda kullanılması incelenmektedir.
Anahtar Sözcükler: Veri Madenciliği, Büyük Veri, Kümeleme, K-means

ANALYZING BIG DATA USING DATA MINING TECHNIQUES
Abstract
It is mentioned that the quantity of data obtained as an outcome of people's use of applied science in
daily life has achieved very large levels. The need to process large amounts of data because of rapid
developments in the field of information technology has revealed the concept of data mining. Data
mining and machine learning in many fields such as engineering, medicine and education are
transformed into information that can be utilized by construction by understanding the raw data in
subjects where statistical science is challenged. Nowadays, very large amounts of data are being
processed, especially in the fields of government institutions, research centers and social media. When
the benefits and costs of using large data are calculated, it is necessary to employ new technologies to
examine these data. In this study, the use of K-means algorithm which is one of the clustering methods
and the studies related to the use of big data and data mining techniques together is investigated.
Keywords: Data Mining, Big Data, Clustering, K-means
1. GİRİŞ
Günümüzde bilişim alanında meydana gelen yeni gelişmeler ve bilişim teknolojisinin yaygın olarak
hayatımızda kullanılması ile birlikte büyük veri kavramı ortaya çıkmıştır. Kamu alanında kullanımı
artan e-devlet uygulamaları ile çok büyük miktarlardaki veriler kurumların sunucularında muhafaza
edilmektedir. Bunun yayında, internet kullanımının tüm dünyada olağanüstü boyutlara ulaşması ile
birlikte sosyal medya uygulamaları üzerinde zetabayt’lar mertebesinde veriler muhafaza edilmektedir.
Büyük verilerin işlenmesi ve depolanması için açık kaynak platformları geliştirilmiştir. Başlıca açık
kaynak platformları Hadoop, Spark, H2O ve Sparkling Water platformlarıdır. Bu platformlar
kullanılarak büyük veriler dağıtık bir şekilde saklanarak eş zamanlı olarak işlenebilmektedir [1-5].
Büyük verilerin işlenmesi ve bu verilerden anlamlı örüntülerin çıkarılması oldukça zor ve ekonomik
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olarak da maliyeti çok yüksektir. Büyük verilerin analiz edilerek anlamlı bilgi haline getirilmelerinde
veri madenciliği ve yöntemleri kullanılmaktadır.
Veri Madenciliği, büyük ölçekli verilerin içerisinden anlamlı örüntülerin keşif ve analiz edilmesi
sürecidir [6]. Veri madenciliği, büyük miktarlardaki verileri kullanarak anlamlı bilgilere ulaşmamızı
sağlayacak bağıntı ve kuralların bilgisayar programları kullanarak elde edilmesi olarak tanımlanabilir
[7]. Veri madenciliğinde en yaygın olarak kullanılan yöntemler birliktelik kuralları [8], sınıflama [9],
kümeleme [10] yöntemleridir. Büyük verinin çok büyük miktarlarda olmasından dolayı bulut bilişim
teknolojisi kullanılmaktadır. Bu amaçla yapılan çalışmaların çoğunda kümeleme yöntemi olarak KMeans yöntemi kullanılmaktadır.
Dünya üzerinde bulunmakta olan verilerin yüzde doksanından fazlası son beş yıl içerisinde üretilmiştir.
Bilgisayar ağlarında gigabyte büyüklüğünde hızlarda veri iletişiminin yapılması, gigapixel
büyüklüğünde kamera görüntüleri ve nesnelerin interneti (IOT) kavramının hayatımızda yer alması ile
birlikte bu veri miktarı her gün petabayt seviyesinde artmaktadır. Örneğin, Cern’de bilim adamlarının
150 milyon algılayıcı kullanarak gerçekleştirdiği çarpışma deneylerinde saniyede 600 milyon çarpışma
hakkında veri toplanmaktadır. Sosyal medya kullanıcıları Facebook üzerinden milyonlarca fotoğraf
eklemekte ve on binlerce video her gün Youtube kanalına yüklenmekte ve milyonlarca veriyi Instagram
üzerinde paylaşmaktadırlar [11-12].
Sinha ve Jana [13] yaptıkları çalışmada, Spark üzerinde uygulanmak üzere yeni bir K-Means tabanlı
algoritma sunmuşlardır. Bu algoritma, klasik K-Means kümeleme algoritmasının en büyük dezavantajı
olan küme sayısının girişini önceden belirleyerek çözme işlemini yapmaktadır. Çalışmanın deneysel
sonuçları, önerdikleri algoritmanın mevcut Spark makine öğrenme kütüphanesinde bulunan K-Means
kümeleme algoritmasından daha iyi performans sergilediği ve büyük ölçekli veri kümelerinde verimli
olarak çalıştığını göstermiştir.
Cui ve arkadaşları [14] K-means kümeleme algoritmasının yinelemesinin kümelemenin performansını
etkileyen önemli bir faktör olduğuna değinmişler ve bu sorunu ortadan kaldırmak için etkili bir
kümeleme modeli önermişlerdir. Çalışmada büyük veri kümeleri ve sentetik veri kümelerindeki
deneysel sonuçlar incelenerek K-means ve Kmeans++ algoritmaları kullanılmaktadır.
2. MATERYAL VE METOD
Büyük verilerin muhafaza edilmesi ve bu verilerden anlamlı verilerin elde edilmesi sürecinde çeşitli
platformlar ve makine öğrenme yöntemleri kullanılmaktadır. Bu bölümde büyük veri işlemesi
aşamasında karşılaşılan zorluklar, büyük veri platformları ve büyük verilerin analiz edilerek anlamlı
bilgiye çevrilmesini sağlayan veri madenciliği yöntemleri açıklanmaktadır.
2.1. Büyük Veri Zorlukları
Büyük verinin analiz edilmesi 5 V ile ifade edilmektedir. Bunlar hacim (volüme) , hız (velocity),
çeşitlilik (variety), gerçeklik (veracity) ve değer (value) ‘dir [15]. Büyük veri 1012- 1027 arasında
kapasitede olabilmektedir. Örneğin günümüzde facebook üzerinde yaklaşık 500 TB veri 1 gün içerisinde
işlenmektedir. Cern’de yapılan çalışmalarda dakikada 1 PB verinin çarpışma verisi elde edilmektedir.
Ayrıca Cisco tarafından yapılan açıklamalarda 2022 yılında 4.8 ZB’lık ağ verisi olacağı belirtilmiştir.
Gelecekte nesnelerin interneti (IOT) uygulamalarının artması ile birlikte elde edilecek algılayıcı
verilerinin brontobyte mertebesinde olacağı tahmin edilmektedir. Şekil 1’de Büyük veri hacim piramidi
gösterilmektedir.
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Şekil 1. Büyük Veri Hacim Piramidi
Hız (velocity) büyük veride çözülmesi gereken diğer problemlerden biridir. Şekil 2’de gösterildiği gibi
sosyal medya üzerinde çok büyük ve hızlı değişimler saniyede gerçekleşmektedir. Örneğin saniyede
yüzbinden fazla tweets atılkmakta, yediyüzbinden fazla facebookta güncelleme, ikiyüz milyona yakın
e-posta gönderilmektedir.

Şekil 2. Büyük Veri Hız
Büyük veride çeşitlilik oldukça önemlidir. Veriler metin, ses, video gibi değişik formatlarda
olabilmektedir. Büyük verinin çeşitliliği 4 sınıf yapıda olmaktadır. Bunlar, yapılandırılmış, yarı-yapılı,
yapılandırılmamış ve karma veri yapılarıdır.
Büyük verinin diğer önemli bir özelliği gerçekliktir. Gerçekliğin sağlanması için, verinin güvenilir,
doğru, kullanılabilir, kökeni bilinir ve hesap verebilir bir şekilde olması gerekmektedir.
749

2.2. Büyük Veri Platformları
Büyük verilerin muhafaza edilmesi ve işlenmesi için mevcut veri işleme yöntemleri yeterli
olmadığından çeşitli açık kaynak kodlu veri işleme platformları geliştirilmiştir. Bu platformlar sayesinde
veriler dağıtık olarak kısa sürede ve herhangi bir veri kaybı yaşanmadan işlenmektedir. Bu
platformlardan en çok kullanılanları Hadoop, Spark, H20 ve Sparkling Water platformlarıdır.
Hadoop platformu, MapReduce programlama modülünü kullanarak büyük veri kümelerinin dağıtık
olarak işlenmesini sağlamaktadır. Şekil 3’te MapReduce algoritması kullanılarak metin içerisindeki
kelime sayısının bulunması gösterilmektedir. Hadoop platformu verilerin dağıtık olarak saklaması için
kendi veri dosyalama sistemi olan HDFS (Hadoop Distributed File System) kullanmaktadır [16].
Hadoop dağıtık dosya sistem yapısı Şekil 4’de gösterilmektedir. Hadoop platformu Google, IBM ve
Yahoo gibi şirketler tarafından kullanılmaktadır. MapReduce programlama modülü ile verilerin
işlenmesinde Distributed Weka, Mahout, Qryx gibi makine öğrenme kütüphaneleri kullanılmaktadır.

Şekil 3. MapReduce kelime sayısı bulma.

Şekil 4. HDFS örneği.
Spark platformu Hadoop dağıtık dosya sistemini kullanmaktadır. Ancak, iterative MapReduce
programlama modelini kullanarak daha hızlı bir şekilde verileri işlemektedir. Spark platformunda
verilerin işlenmesi bellek üzerinde gerçekleştirilmektedir. Sparkling Water platformu ise Hadoop ve
Spark platformlarını birlikte kullanarak tüm bileşenleri bellek içerisinde çalıştırarak çıktıları daha hızlı
bir şekilde elde etmektedir.
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2.3. K-means kümeleme Yöntemi
K-means kümeleme yöntemi veri madenciliğinde en yaygın olarak kullanılmakta olan yöntemlerden
biridir. Bu yöntemde n adet veri nesnesi k adet kümeye bölünmektedir. K-means kümeleme yönteminin
amacı karesel hatayı en aza indirgemek için verileri k adet kümeye bölümlemektir [10,17]. K-means
kümeleme algoritmasında bölümleme işleminin sonucunda elde edilen küme içindeki verilerin
benzerliklerinin maksimum, kümeler arasındaki benzerliklerin ise minimum olması hedeflenmektedir.
K-means algoritmasının çalışma sürecini gösteren akış diyagramı Şekil 5’de gösterilmektedir [18].
Başla

K adet rastgele küme merkezinin belirlenmesi

Tüm nesneler en yakın küme merkezine
yerleştirilir.

Küme merkezleri yeniden hesaplanarak
belirlenir.

Küme
merkezleri
değişti mi ?

Evet

Hayır
Dur

Şekil 5. K-means algoritmasının akış diyagramı.
Kümeleme işleminde nesnelerin birbirleri ile olan benzerlik veya benzeşmezlik ölçümlerinde en yaygın
olarak kullanılan mesafe ölçüm yöntemleri Euclidean, Manhattan ve Minkowski yöntemleridir.
Euclidean, Manhattan ve Minkowski mesafelerinin hesaplanması Denklem 1, 2 ve 3’te gösterilmektedir
[19].

d ( p, q ) = ( p1 − q1 ) 2 + ( p2 − q2 ) 2 +
d ( p, q) = p1 − q1 + p2 − q2 +

+ ( pn − q n ) 2 =

n

( p − q )
i =1

i

i

2

(1)

n

+ pn − qn =  pi − qi
i =1
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(2)

d ( p, q ) =

j

p1 − q1 + p2 − q2 +
j

j

+ pn − qn

j

=

n

j

 p −q
i =1

i

j

i

(3)

2.3.1. Büyük Veride Kümeleme Yöntemi
Büyük verilerin analiz edilmesinde farklı kümeleme yöntemlerinin kullanıldığı görülmektedir. Büyük
veriler ile ilgili yapılan çalışmaların büyük çoğunluğunda K-means kümeleme yöntemini iyileştirerek
çoğunlukla tercih edildiği görülmektedir. Bu çalışmalarda K-means kümeleme yöntemi Hadoop, Spark
ve MapReduce gibi farklı platformlar üzerinde farklı kullanım alanlarında uygulanmıştır. Büyük veri
analizi yapılan çalışmalarda sağlık, görüntü sınıflama, metin madenciliği, akıllı şehir mimarisi ve büyük
veri analizi gibi çeşitli kullanım alanlarında yapılmıştır. Tablo 1’de farklı kullanım alanları ve
platformlarında K-means kümeleme yönteminin kullanıldığı çalışmalar gösterilmektedir.
Tablo1. Büyük veri literatür çalışmaları.
Referans
Yıl
Algoritma
Rallapalli ve diğ. [20]
Haut ve diğ. [21]
Masih ve Tanwani [22]
Snow [3]
Sinha ve Jana [13]
Shakeel [23]
Xiong [24]
Khatai ve ark. [25]
Omrani ve ark. [26]
Ameer ve Shah [27]

2016
2017
2014
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2018

K-Means
K-Means++
K-Means
K-Means
K-means ve Genetik
K-means
K-means
K-Means
K-means
K-means

Platform

Kullanım Alanı

Hadoop, Mahout, NoSQL
Apache Spark
Hadoop ve MapReduce
Spark ve MapReduce
Hadoop and MapReduce
Hadoop and MapReduce
Hadoop and MapReduce
Hadoop and MapReduce
Spark
Hadoop and Apache Spark

Sağlık
Görüntü analizi
Büyük veri analizi
Büyük veri analizi
Büyük veri analizi
Sağlık
Görüntü sınıflama
Metin madenciliği
Büyük veri analizi
Akıllı şehir mimarisi

3. SONUÇ ve TARTIŞMALAR
Eğitim, tıp, ulaşım, sosyal medya, nesnelerin interneti, bilişim, uzay, tekstil, tarım, denizcilik ve bunların
dışında ismini sayamadığımız birçok alanda çok büyük miktarlarda veri her gün kullanılmakta ve
muhafaza edilmektedir. Bu verilerin muhafaza, işlenme ve analizinin gerçekleştirilmesi için çeşitli
platformlar ve algoritmalar kullanılmaktadır. Bu çalışmada büyük verinin işlenmesinde kullanılan
Hadoop, Spark ve Sparkling Water platformlarının yapılarından ve analiz aşamasında kullanılan Kmeans kümeleme yönteminden bahsedilerek, bu alanda yapılan çalışmalara örnekler verilmiştir.
Gelecek çalışmalarda büyük veri alanındaki literatür çalışmaları incelenerek, çalışmalarda kullanılan
algoritmalar performans, doğruluk ve kapasite olarak geliştirilebilir. Ayrıca K-means algoritmasının
yerine, daha yüksek bir çalışma hızı ve doğruluk oranı sunan K-means ++ kümeleme algoritması
geliştirilerek büyük veri analizinde başarımı daha yüksek sonuçlar elde edilebilir. Bunun yanında
popülaritesi hızla artan nesnelerin interneti ve arttırılmış gerçeklik alanlarında veri madenciliği
uygulanarak büyük verinin analizi gerçekleştirilebilir.
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Abstract
In the automotive industry, galvanized or hot-cold rolled coils are used as the basic building component
of the body production of interior and exterior parts of the designed vehicles. 600-800-1000mm etc. the
roll sheets produced in widths are made suitable for the mold to be used by re-slicing to the appropriate
size for the molding process. In the slitting lines, there are pulley mechanisms and high tonnage cranes
that carry large roll sheets and continuously feed the slicers. High tonnage cranes are used actively in
loading and unloading operations. The weight of the raw coil sheets is 25-30 tons, weight of the sliced
coil sheets is 3-25 tons. Due to the fact cranes are used in different processes area such as stacking,
loading and unloading in the line, time loss and line stops occur frequently. In this study, turnstile type
sheet unloading mechanism has been designed to eliminate the stop of production line and time losses
that occur during the unloading of the rolled steel sheets. The parts of the designed mechanism and the
strength analysis of the assembled model were made by using the finite element method. According to
analysis geometry the drawing prepared and produced. According to the classical production system and
turnstile system , the stop and time losses during the unloading of the sliced sheet from the slicing
machine have been eliminated. It was ensured that the roll-sheet unloading system, which is instances
in abroad, was improved by domestic production. Also, there will be design working for a loading
system.
Key words: automotive, sheet, mechanism, design

OTOMOTİV SANAYİNDE TURNİKE TİPİ RULO SAC BOŞALTMA
MEKANİZMASI TASARIM VE İMALATI
Özet
Otomotiv endüstrisinde galvanizli veya sıcak-soğuk haddelenmiş rulo saclar, tasarlanan araçların iç ve
dış kısımların da gövde üretiminin temel yapı bileşeni olarak kullanılmaktadır. 600-800-1000mm vb.
genişliklerde üretilen rulo saclar, kalıplama işlemine uygun boyutlarda yeniden dilimlenerek
kullanılacağı kalıba uygun hale getirilir. Dilme hatlarında, geniş rulo halinde bulunan sacları taşıyan ve
dilimleme makinelerini devamlı besleyen tambur mekanizmaları ve yüksek tonajlı vinçler mevcuttur.
Yüksek tonajlı vinçler yükleme ve boşaltma işlemlerinde aktif olarak kullanılmaktadır. Ham rulo
sacların ağırlığı 25-30 ton, dilimlenmiş rulo halindeki sacların ağırlığı ise 3-25 ton arasındadır. Vinçlerin
hat içinde istifleme, yükleme ve boşaltma gibi farklı proseslerde kullanılmasından dolayı çok sık zaman
kayıpları ve hat duruşları ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada dilme işlemi tamamlanan rulo sacların
sistemden boşaltılması esnasında ortaya çıkan duruş ve zaman kayıplarını giderecek turnike tipi sac
boşaltma mekanizması tasarlanmıştır. Tasarlanan mekanizmaya ait parçalar ve montajlı modeline ait
mukavemet analizleri sonlu elemanlar metodu kullanılarak yapılmıştır. Analiz sonuçlarına uygun olarak
geometrisi belirlenen mekanizmaya ait imalat resimleri oluşturulmuş ve üretimi yapılmıştır. Turnikeli
sistem ile klasik üretim sistemine göre dilimlenen sacın dilimleme makinesinden boşaltılması esnasında
yaşanan duruş ve zaman kayıpları giderilmiştir. Yurtdışında örneği olan rulo sac boşaltma sisteminin
yerli üretimle iyileştirilmesi sağlanmıştır. Ayrıca yükleme yapacak bir sistem için tasarım çalışması
yapılacaktır.
Anahtar sözcükler: otomotiv, sac, mekanizma, tasarım
755

1. GİRİŞ
Dilme hatlarında farklı genişliklerde kesilen rulo saclar, dilme hattının sonunda bulunan tambur
üzerinde tekrar rulo haline getirilmektedir. Hattın sonunda rulo haline getirilen sac malzemeler yüksek
tonajlı vinçler ile sistem üzerinden boşaltılmaktadır. Vinçler farklı noktalarda yükleme, boşaltma ve
istifleme işlerinde kullanılmaktadır. Vinçler farklı işlemlerde kullanıldığından, rulo sacların sistem
üzerinden boşaltılmasında gecikmeler yaşanmaktadır. Bu çalışmada, dilme hattının boşaltılmasından
kaynaklı gecikmeleri ortadan kaldırmak üzere dilme hattına ek bir sistem tasarımı gerçekleştirilmiştir.
2. NEDEN TURNİKE TİPİ RULO SAC BOŞALTMA MEKANİZMASI
Dilme hattında yapılan incelemelere göre; işlemler ortalama olarak 30dk sürdüğü ve vinçlerin
maksimum 1 saatte boşa çıktıkları gözlemlenmiştir. Elde edilen veriler göz önüne alındığında dilme
hattının sonunda bir bekleme alanı oluşturulması kararlaştırıldı.
Rulo sacların oluşturulan bekleme alanına dilme hattı üzerinde kullanılan taşıma arabaları ile
aktarılmasına karar verildi. Yapılan incelemeler ve düşünülen sistemler neticesinde, dilme hattının
sonunda turnike tipi bir mekanizmanın oluşturulması yeterli olacaktı. Sistem üzerinde yapılan
incelemelere göre sistem sonuna iki kollu turnike tipi bir mekanizma oluşturulması uygun görüldü.

Şekil 1- Dilme hattı [1]
3. MATERYAL ve METOD
Rulo sacları klasik yöntemle boşaltan sistem ele alındığında,
- Dilimlenme işlemi yapılmış rulo sacların ağırlığı min. 3ton - max. 8ton arasında değişkenlik
göstermektedir.
- Dilinen rulo sacların genişliği 500mm ile 1600mm arasındadır.
- Sistem üzerinde ortalama 30dk da bir rulo sacın dilme işlemi gerçekleştirilmektedir.
- Dilme hattında çalışan vinçler max. 1 saatte boşa çıkmaktadır.
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Şekil 2- Rulo saclar [2]
Elde edilen verilere göre tasarlanacak turnike mekanizmasının tasarımı ve üretimi sırasıyla şu şekilde
yapılmıştır.
1- Tasarım Değişkenlerinin Belirlenmesi
2- Tasarımın Yapılması
3- Standart Elemanların Seçimi
4- Tasarımın Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Analiz Edilmesi
5- Sistemin Son Kontrolü
6- İmalat Resimlerinin Hazırlanması ve Parça İmalatları
3.1. Tasarım Değişkenlerinin Belirlenmesi
Turnike mekanizması için en önemli değişkenimiz rulo sac çaplarıdır. Rulo saclar tasarlanacak sistem
kolu üzerinde taşınmalıdır.

Şekil 3- Sistem üzerine bağlanan rulo sac ölçüleri
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Sistemi etkileyen diğer parametre vinç mekanizması üzerinde bulunan ve rulo sacı turnike
mekanizmasından boşaltacak C kanca ölçüsüdür. Sistem koluna ait tasarımda C kanca ölçüleri dikkate
alınmıştır.

Şekil 4- C kanca ölçüleri
Rulo sacın boşaltılacağı mekanizmanaya ait taban yüksekliği, turnike mekanizması tasarlanırken dikkate
alınmıştır. Eğer turnike sistemi dilme hattından çok yüksek veya alçakta olursa uyumlu bir çalışma
koşulu sağlanamazdı. Bu sebeple sistemler arası uyum için tabana göre yükseklikler dengelenmiştir.

Şekil 5- Sistemin tabandan yüksekliği
3.2. Tasarımın Yapılması
Tasarım aşamasına geçildiğinde öncelikli olarak sistemin 2 boyutlu taslak çalışmaları, tasarım
değişkenlerine bağlı olarak yapıldı. Taslak çalışmalarının ardından 3 boyutlu tasarım aşamasına geçildi.
Her parça taslak çalışmasında belirlenen ön tasarım değerlerine göre 3 boyutlu olarak tasarlanmıştır. 3
boyutlu tasarımı aşamasından sonra tüm parçaların sanal ortamda montajı gerçekleştirilmiştir. Montaj
aşamasında tüm parçaların bir biri ile çalışma koşulları ve bir birine uyumu kontrol edilmiştir.
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Şekil 6- Kol taslak çalışması

Şekil 7- Kol katı model çalışması

Şekil 8- Turnike sistemi taslak komplesi
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Tasarımı yapılan en önemli kısımlardan biriside üst gövdedir. Üst gövde tasarımı yapılırken, sistemin
döndürülmesi için kullanılacak rulmanlara göre üst gövdede açılacak rulman yatağı ölçüleri ve
toleransları belirlendi.

Şekil 9- Rulman yatağı ölçü ve toleransları
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Şekil 10- Üst gövde katı model tasarımı
Sistem üzerinde redüktör ve gövde kısmında olmak üzere iki adet düz dişli kullanılmıştır. Bu dişliler
sayesinde sistemin döndürülmesi sağlanmaktadır.

Şekil 11- Dişli Çarklar (A- Redüktör Dişlisi, B- Sistem Dişlisi)
A- Redüktör Dişlisi (m:8 z:98) / B- Sistem Dişlisi (m:8 z:18)
3.3. Standart Elemanların Seçimi
Sisteme dönme hareketini verecek olan rulman için elimizde hazır olarak bulunan çift makaralı rulman
kullanılmıştır. Çift makaralı rulman radyal ve eksenel yüklerde oldukça iyi bir kapasiteye sahipti.
Turnike sistemi üst yarısı için hesaplanan yüklü toplam ağırlık 19,2 ton olduğundan rulmanın yük taşıma
değerlerinin altındadır. Bu sebeple elimizde olan çift makaralı rulmanın kullanılması uygun
görülmüştür.
Rulman yük taşıma değerleri,
Radyal: 735kN ~ 74,9 ton
Eksenel: 240kN ~ 24,5 ton
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Şekil 12- Çift makaralı rulman
Sistemi döndürmek için üst yarı ağırlığını karşılayabilecek bir redüktör seçimi yapılması gerekiyordu.
Seçilecek olan redüktör aynı zamanda yer ve çalışma konumu için dikey olarak çalışabilecek bir yapıda
olmalıydı. Bu sebeple «Çelebiler Hidrolik» firması ile görüşmeler yapıldı. Onların önerileri ve sistem
üzerindeki yüklü ağırlık değeri 19,2 ton göz önüne alınarak planet redüktör seçimi yapıldı.

Şekil 13- Planet redüktör
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4.1. Tasarımın Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Analiz Edilmesi
Tasarlanan turnike mekanizması üzerine çalışma esnasında gelecek maksimum yüke göre analiz
yapılmıştır. Turnike mekanizmasına tek taraflı yükleme yapıldığında mamaksimum 8 ton, çift taraflı
yükleme yapıldığında maksimum 16 ton yük etki etmektedir.
Turnike sistemi üzerinde analize dahil olan tüm parçalar St52 malzeme olacaktır. Analiz içerisinde
seçilen malzemeler St52 olarak programa tanımlanmıştır. St52 malzemenin mekanik özellikleri
incelendiğinde Akma Dayanımı 345-355 Mpa, Kopma Dayanımı 510-630 Mpa arasındadır.
Belirtilen yükleme değerlerine ve malzeme özelliklerine göre sistem sonlu elemanlar analiz yöntemi ile
incelenmiştir.
İlk tasarlanan mekanizmanın analizi 1 ve 2 numaralı şekillerde görüldüğü gibi çözümlenmiştir. Analiz
sonuçları Von Mises teoremine göre incelendiğinde sistem üzerinde oluşan maksimum gerilme 194,8
Mpa olarak ölçülmüştür. 3 ve 4 numaralı şekillerde en fazla gerilmelerin olduğu kısımlar kol ve göbek
bölgesidir. Bu kısımlarda oluşan gerilmeleri en aza indirgeyebilmek için sistem tasarımında
düzenlemeler yapılmıştır.

Şekil 14- Sonlu elemanlar analizi çözümlemesi

Şekil 15- Sonlu elemanlar analizi çözümlemesi
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Şekil 17, 18 ve 19’ da görülmekte olan sistem kollarına takviye çubuklarının eklenmesi, sistem
kollarında en fazla gerilmenin oluştuğu bölgeye ait köşe kavis değernin arttırılması ve sistem gövdesine
ait olan göbek parçasında oluşan çentik bölgesi yarı çap değerinin arttırılmasından sonra sistem için
analiz çözümlemesi tekrar yapılmıştır.

Şekil 16- Kol bölgesi takviye parçaları

Şekil 17- Kol bölgesi köşe kavisi
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Şekil 18- Göbek bölgesi
Sistem parçaları üzerinde yapılan değişiklikler sonrası gerçekleştirilen analiz çözümlemesinde sistem
üzerinde max. gerilme 184,2 Mpa olarak göbek bölgesinde ölçülmüştür. Sistem kolu üzerindeki max.
gerilme değeri ise 90 Mpa olarak ölçülmüştür. Sistem genel itibari St52 malzemenin, 345 Mpa olan
akma değerinin altında olan gerilmelere maruz kalmaktadır. Sistem üzerindeki max. gerilme 184,2 Mpa
olduğu için ve bu değer St52 malzemenin akma dayanımının yarısına yakın olduğu için sistem
tasarımının bu şekilde doğrulanması yapılmıştır. Sistem bu değerler baz alındığında yaklaşık olarak 2
kat emniyetle çalışmış olacaktır. Sistemin kullanıldığı yer ve çalışma koşulları göz önüne alındığında
sistemin çalışma koullarına göre 2 kat emniyetli olarak çalıştırılması uygundur.
3.5. Sistemin Son Kontrolü
Turnike sistemine ait katı model tasarımları ve sanal ortamda parça montajları yapılarak sistemin sonlu
elemanlar yöntemi ile analizi gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen analizler neticesinde sistemin son haline
karar verildi. Sistem tasarımı, yapılan düzenlemeler ile son haline getirildikten sonra tüm parçaların bir
biri ile uyumluluğunun kontrolü için, sistemin hareket simülasyonu yapıldı. Yapılan hareket
simülasyonu neticesinde tüm parçaların bir biri ile uyumlu olarak çalıştığı sanal ortamda doğrulandı.
Böylelikle sistemde tasarımsal ya da ölçüsel problem olmadığı net olarak belirlendi. Sisteme ait hareket
simülasyonuna ait görsellere Şekil 19 ve 20’ de görülmektedir.
Tasarlanan sistem son olarak tam kapasite yük altında incelendiğinde oluşacak gerilmeleri görebilmek
için sonlu elemanlar yöntemi ile analiz edilmiştir. Yapılan analiz neticesinde sistem üzerinde max.
gerilme 97,58 Mpa olarak ölçülmüştür. Sistem üzerinde kullanılan malzeme St52 ve akma dayanımı 345
Mpa olduğundan sistem üzerinde oluşan max. gerilmeler kabul edilmesi uygun sınırdadır. Ayrıca
yaptığımız analiz sonucuna göre sistem üzerine yapılan çift taraflı yüklemeler sistemin tek taraflı
yüklemeye göre daha dengeli olarak çalıştığı göstermektedir. Çift taraflı yükleme ile yapılan analiz
çözümlemesi Şekil 21’ de görülmektedir.
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Şekil 19- Sistem hareket simülasyonu

Şekil 20- Sistem hareket simülasyonu (Dişli çark kontrolü)

Şekil 21- Sistemin çift taraflı yük analizi
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3.6. İmalat Resimlerinin Hazırlanması ve Parça İmalatları
Turnike mekanizmasının tasarım, analiz ve tasarımı doğrulama adımları tamamlandıktan sonra sisteme
ait parçaların imalat resimleri hazırlanmıştır. İmalat resimleri teknik resim standartlarının yanı sıra parça
özelliklerine bağlı olarak ölçü, ölçü toleransı, yüzey-konum toleransları, kaynak ve kaplama bilgilerini
üzerinde barındıracak şekilde oluşturulmuştur. Teknik resimler oluşturulduktan sonra parçaların imalat
işlemleri gerçekleştirilmiştir. Örnek parça teknik resmi Şekil 22’ de görülmektedir.
Sistem parçalarının tümü için teknik resimler oluşturulduktan sonra parçaların imalat yöntemlerine karar
verilmiştir. Her bir parça için belirlenen imalat yöntemleri neticesinde parçaların üretimi
gerçekleştirilmiştir. Sistem üzerinde yer alan parçaların imalat aşamasına ait görseller Şekil 23, 24 ve
25’ de gösterilmiştir.

Şekil 22- Ana gövde mil imalatı, teknik resmi
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Şekil 23- Ana gövde mil imalatı

Şekil 24- Kol imalatı
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Şekil 25- Üst gövde talaşlı imalat
4. SONUÇ
Tasarım ve üretim işlemleri gerçekleştirilen sistem dilme hattı üzerine kurulmuştur. Yapılan incelemeler
neticesinde sistemin aktif olarak çalıştığı ve mekanik olarak bir problem olmadığı gözlemlenmiştir.
Sistem sayesinde dilme hattı sonunda rulo sacların boşaltılmasından kaynaklı hat duruşları ortadan
kaldırılmıştır.

Şekil 26- Turnike mekanizması katı model tasarımı
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Şekil 27- Turnike mekanizması dilme hattı görüntüsü

Şekil 28- Turnike mekanizması dilme hattı çalışma görüntüsü
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Abstract
The non-isothermal Thermogravimetric method was used for the analysis of Coal-biomass blends, the
blends were mainly consisting of Sugarcane Bagasse-Coal blend, Rice Husk-Coal blend and Wheat
Straw-Coal blend and optimum conditions were determined for their use as energy source providing an
economical solution of gasification and combustion problems in Pakistan. Sampling of the pure biomass
was done from different areas and proximate analysis was conducted to measure their volatile matter,
ash content and fixed carbon using 1g of each sample. Calorific value was then determined using the
bomb calorimeter and particle size was then measured using Particle Size Analyzer. Coal-Biomass
blends were prepared in different ratios and Thermogravimetric analysis was done under air atmosphere
at same heating rate (25oC/ min up to 950oC). The particle size of biomass samples was 250µm (60
mesh). Residual weight is a function of heating rate and increases with heating rate. The rate of weight
losses was increased with increases in biomass for all coal-biomass blends studied. Residual weight %
was obtained for coal, wheat straw; rice husk and sugar cane bagasse were 46.05, 12.3, 9.29 and 4.3
respectively. The weight of biomass increased, maximum rate of weight loss (% per min) also increased
for all biomass blends samples. Comparison between maximum rates of weight loss % per min of sugar
cane bagasse, wheat straw and rice husk depicted that maximum rate of weight loss % per min of sugar
cane bagasse was maximum as compared to wheat straw and rice husk. This was due to the presence of
high volatile matter in sugar cane bagasse biomass.
Keywords: Biomass blends, Thermal degradation, Indigeneous Coal, Thermogravimetric analysis
1. INTRODUCTION
For last 2 centuries, the use of fossil fuels in the form of coal has been increasingly popular as source of
energy but due to their limited resources, overuse and liberation of harmful gases in the air, their use has
recently decreased. The advancing technology has yet not solved the problem of renewable fuel and the
alternating method used in place of the coal is to use biomass which has been greatly popular in rural
areas all over the world. Many of the energy crops are been experimented to find the solution of
renewable energy source. Being an agricultural country, Pakistan produces crop residues of about 84
million tons per year. The crop residues consist of field based and processing based. The field-based
residues amount to 69 million tons per year. Cotton rice and sugar cane bagasse make 25.6% of overall
Pakistani agriculture. The contribution of other crops is 11.1% to the value added in entire agricultural
product. Livestock accounts for 56.3% to agricultural value added which is much more than the whole
contribution of all agricultural crops (1).
The field-based crop residues are usually thought to be useless. They are either buried in the fields or
burnt in the homes for heating or cocking. But this type of burning is not efficient and local burning
efficiency for biomass in Pakistan is about 30 to 40%. We can utilize this solid fuel in a better way by
using advance techniques and proper feed preparation. The basic issue is that people are using
agricultural waste without any pre-treatment or drying. The moisture contents are too high in biomass
generally ranging from 3-63% (2).
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As widely reported, biomass constitutes an important feedstock in the current world energetic scenario
(3), (4) & (5). It presents some environmental advantages as; Gaseous CO2 emissions neutrality (6), (7),
Low NOx& SO2 emissions (8), (9). It has a social advantage as well, providing a source of wealth in
rural areas, avoiding its depopulation (10). It is cheap and easy to produce. Biomass is an autonomous
resource, which partly avoids dependence on fossil fuels. Low price of raw materials and the
development of biomass consuming energy systems have made them economically competitive with
traditional fossil fuels (11).
The study on coal biomass blends have been done by some researchers using the TGA technique. J.
Fermoso et al studied thermal reactivity of coal biomass blends under steam using the TGA technique
using the Bituminous coal (PT) and, two types of biomass, chestnut residues (CH) and olive stones (OS).
The best model for describing the reactivity of the PT, PT-CH and PT-OS samples was the RPM model
(12). S. Munir et al studied the thermal degradation of cotton stock, sugar cane baggase and shea meal
by using non-isothermal thermogravimetric analysis techniques under air and nitrogen atmosphere at
various temperature ranges. From the results it was observed that rate of weight loss was greater in
oxygen environment compared to inert environment for all biomass samples. Reactivity of all biomass
samples is same in both atmosphere except shea meal (13). In our study, the Coal-biomass blends were
investigated for their use as energy source and their calorific value was evaluated leading to the TGA
analysis and finding of best ratio for the coal and biomass blend to be used as energy source.
2. MATERIALS AND METHODS
Coal was collected from Khushab and different biomass samples were obtained from various places—
wheat straw sample was collected from Mianwali district and rice husk sample was collected from
district Sheikhupura. Proximate Analysis was conducted using Muffle Furnace and Crucible & Petri
dish Oven. The amount of moisture content, volatile matter, ash content and fixed carbon were
calculated for each type of biomass.
Moisture Content—A petri dish and tare were placed in oven at about 105-110oC. Then 1g of powdered
air dried sample of coal (of -72 meshes B.S) was taken in petri dish and weighed it. Sample was heated
at the same temperature till a constant weight is obtained. The difference in the weight was obtained by
subtracting the weight after heating from the initial weight. The % age moisture was determined (ASTM
E871)
Volatile Matter—A translucent silica crucible and tare, were taken and weight remained constant.
Similarly, 1g of powdered air-dried sample of coal was placed in crucible. Sample was heated for 7
minutes in the muffle furnace at a steady temperature of 900 to 950oC in the absence of air. The
measured moisture content is being subtracted from the total loss of weight as observed during volatile
matter tested and reported as volatile matter without moisture (ASTM E1755).
Ash Content—Sample was prepared in the same way and it was heated in furnace at 750oC till all
organic matter has been burned away (ensuring complete combustion in gentle current of air) usually
half to one hour (ASTM E830)
Fixed Carbon—Its value was calculated by subtracting ash, volatile matter and moisture from 100%
(ASTM E870).
% age fixed carbon = 100-(Ash content+ Volatile matter+ Total moisture)
Calorific Value—It was calculated for each type of biomass as well as coal using the Bomb Calorimeter
and other apparatus. One to two grams of each air-dried samples were taken and compressed into a
cylinder bullet by briquette press machine and put into the crucible of calorimeter. The calorimeter
vessel is then charged with a weighed quantity of water to submerge bomb and put the bomb in the
calorimeter after complete assurance of its tightness. Beckmann’s thermometer was adjusted along the
cover of calorimeter. Before starting the observation stirring was done for 5 minutes. The temperature
of the water was read to the nearest 0.002 at minute intervals for 5 minutes. After the experiment, the
crucible was inspected for signs of carbon (If found, results would be rejected, and a fresh experiment
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would be done again). The water equivalent could be determined from the sum of products of the weights
and specific heats of various parts of the apparatus.
Particle Analysis—It was done using Particles Size Analyzer (AS-2012 AIMSIZER SCIENTIFIC
LTD.) for both coal and bagasse and results were obtained.
Thermogravimetric Analysis—Coal was grounded for two hours in ball mill after passing through jaw
crusher. Biomass materials were initially dried under ambient conditions. The dried samples were than
reduced to 60 mesh size by the help of crusher. Finally, grounded samples were stored in air tight
plastic packing at room temperature for making blends. Different blends and their composition are
reported in Table 1 2 and 3.
Table 1. Coal (Khushab) and Biomass (Rice Husk) Composition on weight basis
Sample Name
Coal (Khushab) (%)
Rice Husk (%)
RH
0
100
C
100
0
C(90)+RH(10)
90
10
C(80)+RH(20)
80
20
C(70)+RH(30)
70
30
Table 2. Coal (Khushab) and Biomass (Baggase) Composition on weight basis
Sample Name
Coal (Khushab) (%)
Baggase (%)
SB
0
100
C
100
0
C(90)+B(10)
90
10
C(80)+B(20)
80
20
C(70)+B(30)
70
30
C(60)+B(40)
60
40
Table 3: Coal (Khushab) and Biomass (Wheat Straw) Composition on weight basis
Sample Name
Coal (Khushab) (%)
Wheat Straw (%)
WS
0
100
C
100
0
C(90)+WS(10)
90
10
C(80)+WS(20)
80
20
C(70)+WS(30)
70
30
C(60)+WS(40)
60
40
The experimental conditions used in TGA are given in table 4.
Table 4: Experimental conditions for TGA Analysis
Parameters
Conditions
Initial temperature
25oC
Final Temperature
950oC
Heating rates
25oC/min
Particle size
60 mesh
In first 30 min, air purging was carried out to eliminate unnecessary gases from equipment. Afterwards,
six clean crucibles were placed in carousal positions. Mass measurements were completed after rotation
of crucible. In five different crucibles, 1g sample was added. Minimum amount of sample was used to
reduce effects of heat and mass transfer on result, and sixth crucible was kept empty.
For non-isothermal run of TGA temperature was programmed at 25-110oC at 5oC/min heating rate, to
obtain the weight loss associated with moisture. 10min of hold up time was given. Then temperature
was ramped from 110oC to 950oC at heating rate increase of 25oC/min to obtain weight loss associated
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with volatile matter release at hold up time of 10min. Weight loss per unit data is manipulated. Same
procedure was applied for all the samples. In this way TGA and DTG curves were obtained.
3. RESULTS
As the Proximate Analysis was conducted on all the biomass samples and their calorific value was
evaluated using the Furnace, the results obtained are given in table no. 5.
It shows the total moisture, volatile matter, fixed carbon, ash and calorific value of coal, sugarcane
bagasse, rice husk and wheat straw.
Table 5. Proximate Analysis of Coal and Biomass
Coal
Rice Husk
Baggase
5
9
12
49
74.43
76
41
11.57
8
5
5
4
6195
3040
3800

Analysis Name
Total moisture
Volatile matters
Fixed Carbon
Ash
Calorific Value

Wheat Straw
13
59.33
18.7
9
3680

Thermal Degradation of Coal-Bagasse Blends:
Thermal degradation of coal, biomass and their blends were measure and TGA and DTG
curves were drawn for each of the samples. These curves were used to determine the peak temperature
and conditions for the use of coal-biomass blends. Table 6 and Figure 1 and 2 illustrate the
information about coal-bagasse blends.
Table 6. Characteristics of samples at heating rate of 25oC/min under air atmosphere.
Sample
Peak Temp (oC) Max rate of wt
Average rate of
Residue (%)
loss (% per min) wt loss dw/dt
(%min)
Baggase
362
11.6065
1.02392
4.3
Coal
553.027
3.30437
0.559038
46.05
C(90)+B(10)
561.772
2.80362
0.617455
40.51
C(80)+B(20)
387.124
3.0185
0.656233
36.88
C(70)+B(30)
397.283
4.1775
0.72561
30.39
C(60)+B(40)
406.236
4.20776
0.748588
28.18
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Figure 1.TGA of coal, bagasse and their blends at heating rate 25oC/min
From the TGA curve, the minimum weight loss occurred in coal sample and maximum in pure bagasse.
The blends show weight losses according to their natural behavior. As we increase the bagasse weight
in the samples, the weight losses increase with the increase in temperature these weight losses occur due
to removal of volatile maters and moisture from samples. Almost complete sample of pure bagasse
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combusted. In blends all 60-70% weight losses occurred. Total percentage of weight losses of blends of
bagasse and coal at 930oC is 60%, 65%,70% and 73% for 90-10, 80-20,70-30 and 60-40 by weight %
blends respectively for same heating rate.
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Figure 2. DTG of coal, bagasse and their blends at heating rate 25oC/min
In the first zone, the temperature zone was 25 to 110oC and maximum weight loss occurred at 94oC.
This weight loss occurred due to moisture. The temperature range of second zone was 210-720oC.
Second zone considered bulk weight of loss from all samples. The maximum rate of weight loss at the
peak temperatures of 362oC was 11.60 for rice husk, 561oC for blend of C(90) + SB(10) was 2.80,
387oC for C(80) + SB(20) was 3.01, 397oC for C(70)+SB(30) was 4.1 and 406oC for C(60) + SB(40)
was 4.20. And for the coal the maximum weight loss at 553oC was 3.30 for the same heating rate. The
results suggested that maximum rate of weight loss and reactivity of samples found to be increased with
an increase in the weight of biomass in samples.
Thermal Degradation of Coal-Rice Husk Blends:
The rate of weight loss with temperature for pure coal, rice husk and their blends are perceived from
TGA and DTG curves shown in figure 3 and 4. Table 7 depicts the information about these blends.
Table 7. Characteristics of samples at heating rate of 25oC/min under air atmosphere.
Sample
Peak Temp
Max rate of wt
Average rate of
Residue
(oC)
loss (% per min) wt loss dw/dt
(%)
(%min)
Rice Husk
416.222
8.30675
0.949259
9.29
Coal
553.027
3.30437
0.559038
46.05
C(90)+RH(10)
517.691
3.52238
0.588552
43.37
C(80)+RH(20)
526.598
3.41615
0.613293
41.05
C(70)+RH(30)
353.678
3.48841
0.708804
31.74
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Figure 3.TGA of coal, Rice husk and their blends at heating rate 25oC/min
From TGA graph, the temperature 25 to 110oC the weight loss of coal and blends samples were about
5%. The weight loss of rice husk in first zone was about 8%. After the residence time of 10 min, the
heating rate was increased by 25oC/min up to 950oC. The minimum weight loss occurred in coal sample
and maximum in wheat straw. The blends show weight losses according to their weight percentage
added in samples. As we increase the rice husk weight in the samples, the weight loss increases with the
increase in temperature these weight losses occur due to removal of volatile maters and moisture from
samples. Almost 90% sample of pure rice husk combusted. In blends 58-68% weight losses occurred.
Total percentage of weight losses of blends of rice husk and coal at 950 oC is 58%, 60% and 68% for
C(90)+RH(10), C(80)+RH(20) and C(70)+RH(30) by weight % blends respectively for same heating
rate.
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Figure 4. DTG of coal, rice husk and their blends at heating rate 25oC/min

DTG curve of these at same heating rate were shown in fig. 4. In the first zone, the temperature zone
was 25 to 110oC and maximum weight loss occurred in all samples at 95oC. This weight loss occurred
due to moisture. The temperature range of second zone was 210-800oC. Second zone considered bulk
weight of loss from all samples. The maximum rate of weight loss at the peak temperatures of 416oC
was 8.30 for rice husk, 517-526oC for blends of C(90)+RH(10), C(80)+RH(20) were 3.52, 3.41 and
353oC for C(70)+RH(30) was 3.48. And for the coal the maximum weight loss at 553oC was 3.30 for
the same heating rate. The results suggested that maximum rate of weight loss and reactivity of samples
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found to be increased with an increase in the weight of biomass in samples.
Thermal Degradation of Coal-Wheat Straw Blends:
The rate of weight loss with temperature for pure coal, wheat straw and their blends are perceived
from TGA and DTG curves shown in figure 5 and 6. Table 8 depicts the data about these blends.
Table 8. Characteristics of samples at heating rate of 25oC/min under air atmosphere.
Sample
Peak Temp
Max rate of wt
Average rate of
Residue
(oC)
loss (% per min) wt loss dw/dt
(%)
(%min)
Wheat Straw
350.656
10.7858
0.925594
12.30
Coal
553.027
3.3043
0.559038
46.05
C(90)+WS(10)
524.854
3.54884
0.636355
40.78
C(80)+WS(20)
534.433
3.27894
0.650771
39.29
C(70)+WS(30)
477.007
2.94939
0.696853
34.79
C(60)+WS(40)
339.081
3.86491
0.728218
31.73
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Figure 5.TGA of coal, wheat straw and their blends at heating rate 25oC/min
Figure 5 explains that at the temperature 25 to 110oC, the weight loss of coal and blends samples were
about 5%. The weight loss of wheat straw in first zone was about 7%. After the residence time of 10
min, the heating rate increased by 25oC/min up to 950oC. The minimum weight loss occurred in coal
sample and maximum in wheat straw. The blends show weight losses according to their weight
percentage added in samples. As we increase wheat straw weight in the samples, the weight loss
increases with the increase in temperature. These weight losses occur due to removal of volatile maters
and moisture from samples. Almost 90% sample of wheat straw combusted. In blends 57-70% weight
losses occurred. Total percentage of weight losses of blends of bagasse and coal at 930 oC is 57%,
60%,65% and 70% for 90-10, 80-20,70-30 and 60-40 by weight % blends respectively for same heating
rate.
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Figure 6. DTG of coal, rice husk and their blends at heating rate 25oC/min
In the first zone, the temperature zone was 25 to 110oC and maximum weight loss occurred at 95oC.
This weight loss occurred due to moisture. The temperature range of second zone was 240-750oC.
Second zone considered bulk weight of loss from all samples. The maximum rate of weight loss at the
peak temperatures of 362oC was 11.60 for rice husk, 524oC for blend of C(90)+WS(10) was 3.54, 534oC
for C(80)+WS(20) was 3.27, 477oC for C(70)+WS(30) was 2.94 and 339oC for C(60)+WS(40) was 3.86.
And for the coal the maximum weight loss at 553oC was 3.30 for the same heating rate. The results
suggested that maximum rate of weight loss and reactivity of samples found to be increased with an
increase in the weight of biomass in samples.
4. DISCUSSION
The use of biomass blends as a source of energy provides an eco-friendly aspect to the productaion of
energy. The Biomass blends help in decreasing the producation of oxides of Nitrogen (NOx) and Sulphur
(SOx) which not only pose a threat to environment but also to human health. The biomass blends were
prepared for measuring the calorific value which can provide the significance of several types of blends.
The calorific value of Bagasse is highest among other biomass blends, thus it can be used as an
alternating source to coal for energy. Along with it, the fixed carbon is also lowest in Bagasse which
can reduce the amount ofoxides of Carbon produced. It further requires low peak temperature and
provides maximum weight loss % / min which add to its usefullness. In a nut shell, the biomass blends
provide an apportunity to transform from a environment challenge energy source to an envrionmental
friendly energy source.
5. CONCLUSION
Thermal characteristics of coal, biomass of rice husk, sugar cane bagasse, wheat straw and their blends
were observed at air atmosphere using non-isothermal TGA techniques. It was found that as biomass
weight increased in blends, average rate of weight loss%/min also increased. Average rates of weight
loss at same heating rate for coal, wheat straw and their blends; C(90)+WS(10), C(80)+WS(20),
C(70)+WS(30), C(60)+WS(40) were 0.55, 0.92, 0.63, 0.65, 0.69 and 0.72 respectively. Similarly,
average rates of weight loss for sugar cane bagasse and their blends; C(90)+SB(10), C(80)+SB(20),
C(70)+SB(30), C(60)+B(40) were 1.02, 0.61, 0.65, 0.72 and 0.74 respectively. For rice husk and their
blends; C(90)+RH(10), C(80)+RH(20), C(70)+RH(30) were 0.94, 0.58, 0.61 and 0.70 respectively.
Residual weight % was obtained for coal, wheat straw, rice husk and sugar cane bagasse were 46.05,
12.3, 9.29 and 4.3 respectively. Maximum rates of weight loss (% per min) were (3.30, 11.60, 2.80,
3.01, 4.17, and 4.20), (10.78, 3.54, 3.27, 2.94 and 3.86) and (8.30, 3.52, 3.41 and 3.48) of coal, sugar
cane bagasse and their blends, wheat straw blends and rice husk blends respectively at same heating
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rates. From the above-mentioned results, it was concluded that as the weight of biomass increased,
maximum rate of weight loss (% per min) also increased for all biomass blends samples. Comparison
between maximum rates of weight loss % per min of sugar cane bagasse, wheat straw and rice husk
shown that maximum rate of weight loss % per min of sugar cane bagasse was maximum as compared
to wheat straw and rice husk. This was due to the presence of high volatile matter in sugar cane bagasse
biomass.
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Özet
Endüstri 4.0 kavramının uygulamaya dönüşmesinde belirlenmiş standart bir metodoloji
bulunmamaktadır. Bu konuda çalışan her işletmenin kendi işletme kültürünü dikkate alarak yol
haritasını belirlemesi ve gerekli implementasyon çalışmalarını yapmaları gerekmektedir. Bu çalışmada
imalat sanayinde bulunan plastik enjeksiyon kalıpları ve parçaları üreten bir işletmede Endüstri 4.0
kapsamında yapılan uygulamalar anlatılarak bunların işletme verimliliği ve maliyetler gibi iş
sonuçlarına etkileri özetlenmektedir.
Bu çalışmanın yapılabilmesi için fizibilite çalışmaları sonucunda plastik hammaddenin, plastik
enjeksiyon tezgahlarına taşınması (malzeme aktarma sistemler), üretimden anlık verilerin alınması ve
işletmenin tüm birimlerini birbirine bağlayan bilişim sistemi olan ERP ile tüm sistemlerin uyumlu hale
gelip verilerin analiz edilmesi, siber-fiziksel sistemler kurarak nesnelerin birbirleriyle haberleşmesinin
sağlanması gerektiği ortaya çıkmıştır.
Arızalar, ekipman ayarları, duruşlar, çalışma hızındaki azalmalar, ıskartalar ve yeniden işlem gibi
kayıplar üzerine anlık OEE hesapları, veri tabanlarının birbirleriyle haberleştirilmesi ve veri tekrarının
ortadan kaldırılması (büyük veri), izlenebilirliğin sağlanması (barkod uygulamaları), kalıp ve tezgah
bakım emirlerinin anlık verilmesi, tezgah-kalıp ayar parametrelerinin doğru şekilde set edilebilmesi,
alternatif tezgahlara iş kaydırma (iş atama), Merkezi Plastik Hammadde Besleme, İzleme ve Kontrol
Sistemi ile hammadde ve silo yönetimi, PLC kodlama vb… tüm uygulamaların ERP ile entegrasyonu,
sensörler yardımı ile tüm sistemlerin haberleşmesi ve hızlı aksiyon alınması uygulamaları
gerçekleştirilmiştir.
Çalışmanın sonucunda genel olarak bir imalat firmasında Endüstri 4.0 uygulamalarının yapılabilmesi
için gerekli olan altyapı yatırımların yapılması gerekliliği ve kurulacağı işletmenin kültürünün dikkate
alınarak bir implementasyon yapılmasının önemli olduğu anlaşılmıştır. İşletmedeki bilişim sistemi olan
ERP programının temel olarak merkezde olması ve bunun etrafında sistemi şekillendirmek gerektiği
görülmüştür. Üretimde verimlilik artmış, maliyetlerde azalma sağlanmıştır. Bu uygulama ile bir imalat
işletmesinde Endüstri 4.0 uygulamalarının geliştirilmesinde uygulanabilecek genel bir yol haritası
önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, ERP/BI, OEE, Nesnelerin İnterneti, Verimlilik, Maliyet.

APPLICATION OF INDUSTRY 4.0 AN PLASTIC PARTS
MANUFACTURING INDUSTRY
Abstract
There is no standardized methodology for the transformation of the Industry 4.0 concept into practice.
Each company working on this issue should take the road map into account and take the necessary
implementation studies by taking into account their own business culture. In this study, the applications
made in the scope of Industry 4.0 in a company that produces plastic injection molds and parts in the
manufacturing industry are explained and their effects on business results such as operational efficiency
and costs are summarized.
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As a result of feasibility studies for carrying out this study, plastic raw materials are transported to plastic
injection machines (material transfer systems) and instant data is obtained from production and
information system which combines all units of the enterprise with ERP. The system has to be
compatible with all systems and data analysis, and objects have to communicate with each other by
setting up cyber-physical systems.
Instant OEE accounts on failures, equipment settings, downtime, decreases in operating speed,
redundancies and repetitions, communication of databases with each other and data repetition (big data),
ensuring traceability (barcode applications), instant execution of mold and machine maintenance orders
In this way, the machine set-up parameters can be set correctly, work shift to alternative machines (job
assignment), raw material and silo management with Central Plastic Raw Material Supply, Monitoring
and Control System, PLC coding etc., integration of all applications with ERP, all systems with the help
of sensors; communication and rapid action applications
As a result of the study, it has been understood that it is important to carry out the infrastructure
investments required in order to carry out Industry 4.0 applications in a manufacturing company and to
implement an implementation by taking into consideration the culture of the enterprise to be established.
It is seen that the ERP system, which is an information system in enterprises, is basically in the center
and the system should be shaped around it. Efficiency in production has increased and costs have been
reduced. With this application, a general road map which can be applied in the development of Industry
4.0 applications is proposed in a manufacturing enterprise.
Keywords: Industry 4.0, ERP/BI, OEE, Internet of Things, Productivity, Cost.
1. GİRİŞ
Dünya, Hannover 2011 Fuarında Almanların ortaya attığı Endüstri 4.0 deyimiyle tanımlanan yeni bir
sanayi devrimine merhaba demiştir. Federal Alman Hükümeti tarafından 2013 yılında nihai rapor ile
proje detaylı olarak tanımlanmıştır. Büyük veri, gerçek zaman, nesnelerin haberleşmesi, siber-fiziksel
sistem, simülasyon, otonom robot, siber güvenlik, zenginleştirilmiş gerçeklik vb… kavramları Endüstri
4.0’ ın getirdiği farklılıklardır. Bu kavramların imalat sanayinde nasıl uygulanabileceği en önemli
konudur.
İmalattaki değişiklikleri anlık olarak takip etmek, OEE değerlerinin yükseldiği anlarda aksiyona geçerek
yeni kararlar alınması ile çözümler geliştirilmelidir. İmalat sistemlerini etkileyen tüm parametreleri
anlık takip edebilmek ve harekete geçebilmek standart sistemlerde pek mümkün değildir.
Bir işletmeyi oluşturan tüm birimlerin takip edilebileceği ve bu birimleri birbirine bağlayan bilgi
teknolojilerinde en üst nokta olan ERP/BI teknolojileri bu sistemlerin kurulmasında ve
yönetilebilmesinde temel oluşturmaktadır. Sistemin ihtiyaç duyduğu tüm bilgiyi alabileceği, interaktif
bir yapı oluşturulmak zorundadır. Veri tekrarından kaçınılmalı, anlamlı verilerin toplanacağı, analiz
edileceği ve bilgiye dönüşeceği alt yapı oluşturulmalıdır.
Malzeme aktarma sistemlerinin kurulması, hammaddenin tezgahlara getirilmesi, yüklenmesi, işlem
gördükten sonra tezgahtan alınması, taşınması, stoklanması, nihai ürüne dönüşüne kadar ki rotası,
izlenebilirliğin sağlanması, kalıp değişimleri, iş gücü planlaması, kalıp ataması, fire-duruş-çevrim
verileri, bakım (planlı-plansız), kalite, tezgah parametrelerinin doğruluğu, minimum stok, MRP, fiili
maliyeti oluşturan tüm verilerin anlık takip edilebileceği kesintisiz bir sistem Endüstri 4.0’ ın tam
anlamıyla çalışmasını sağlayabilir. Şartların çok hızlı değiştiğinin fark edilmesi, yeni optimal çözümün
hızlı bulunması, bulunan çözümün çok hızlı uygulanması sistemin gereklerindendir.
2. MATERYAL VE METOD
Fabrikalar için Endüstri 4.0 uygulamalarında genel bir yöntembilim bulunmamaktadır. Her fabrika
yaşamış olduğu üretim süreçlerindeki problemleri analiz ederek, uygulanabilir çözümleri, etki faktörü
fazla ve sonuçları hızlı olacak konuları önceliklendirerek hayata geçirmelidir. OEE, bütün ekipmanların
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ne ölçüde kullanıldığına işaret eden bir hesaplamadır. Arızalar, ekipman ayarları, duruşlar, çalışma
hızındaki azalmalar, ıskartalar ve yeniden işlem gibi kayıplar üzerine düşer. Amacı; fabrikaların eldeki
makine ve ekipmanların performanslarının arttırılmasına odaklanmaktır. Fabrikanın OEE’ sini düşüren
etkenleri tespit ederek, bu konular üzerine düşülmesi gerekmektedir. Bu çalışmada uygulama yapılan
fabrikanın imalat verileri uzun süre kontrol edilerek OEE düşüren etkenler tespit edilmiş ve Endüstri 4.0
uygulamalarında önceliklendirmeyi, fabrikanın öncelikli sorunlarına çözüm getirecek şekilde ihtiyaç
analizi ve fizibilite çalışması yapılmıştır.
2.1. Anlık İmalat OEE, Çevrim Süresi, Üretim Adeti ve Fire Verilerinin Takip Edilmesi
Uygulaması
Plastik enjeksiyon süreci ile parça üreten fabrikalarda üretim adetleri Veri Toplama Sistemleri ile şu
şekilde anlık olarak elde edilebilir;
Plastik enjeksiyon tezgahlarında, malzeme enjeksiyon sisteminin ve mengene takımının aynı anda
çalışması sırasında tezgahın ilgili sensörlerinden gelen sinyallerin ikisinin de “1” olması durumunda
sayaç ilerleyip üretim yapıldığını sistem anlamalıdır. Plastik enjeksiyon prosesinde bilinmesi gereken
önemli konulardan biri plastik enjeksiyon kalıplarının çok gözlü olabilmesidir. Sayaç bir ilerlediğinde
tezgaha o anda hangi kalıp bağlıysa kalıbın göz adediyle çarpılması ve parça ürün adedinin bu şekilde
ilerlemesi gerekmektedir. Tezgaha o anda hangi kalıbın bağlı olduğu bilgisi ERP sisteminde o tezgaha
atanan MPS (İş Emri) ile gelecektir. Kalıbın kaç gözlü olduğu bilgisi ise ERP sisteminde bulunan Ürün
Ağacı’ ndan gelmelidir.
Süreçte sinyallerin ikisinin de “1” olması durumunda, tekrar “1” olmasına kadar ki geçen süreye, ürünün
üretilmesindeki çevrim süresi denir. Anlık çevrim süresini Veri Toplama Sistemi ile bu şekilde
bulabiliriz. Ürün Ağacı’ ndan gelen optimal çevrim süresinden reel çevrim süresinin ne kadar sapmış
olduğu bilgisi performansı etkileyen bir etkendir.
2.2. Anlık Duruş ve Arıza Verilerinin İzlenebilmesi
Duruşlar planlı ve plansız duruşlar olarak ikiye ayrılır. Planlı duruşlar ERP sisteminde olan Planlanmış
Üretim Takviminden otomatik gelmektedir. Bu duruşlar haricinde her firmanın belirlemiş olduğu
minimum süreden daha uzun bir süre, tezgah çalışmadığı zaman veri toplama sistemi bu veriyi plansız
duruş haline getirecektir. Duruş sebeplerinin operatör tarafından sisteme girilmesi gerekmektedir.
Çünkü veri toplama sistemi duruş süresini kaydedebilir fakat duruşun neden gerçekleştiğini bilemez.
Duruş sebepleri ERP’ ye bir kez tanımlandıktan sonra veri toplama sistemi duruşu algıladığı zaman
aralığının sebebini, operatör tarafından girilmesini zorunlu koşmaktadır. Böylece tüm duruşlarının
sebebinin tanımlı hale gelmesi sağlanmış olur.
Arızalar da duruşun bir çeşidi olarak ERP sistemine kaydedilir. Burada duruşun sebebi olan arıza türü
ve açıklaması operatör tarafından kaydedildiğinde sistem otomatik olarak Tamir Bakım birimine bir İş
Emri açar. Tamir bakım personeline mail ve “Work Flow” modülü ile bilgi anlık olarak iletilir. Tamir
bakım bölümü hızlı aksiyon alıp arızayı gidermeye çalışacaktır. Arıza türünde açıklama Kalıptan
kaynaklı bir sebepse yukarıdaki işlemler Kalıp Bakım birimine yönlendirilir. Kalıptaki problem tezgah
üzerinde çözülebilecek ise kalıp sök-tak işlemi gerçekleşmeden aksiyon alabilir. Eğer sorun büyük ise
kalıp Kalıphane birimine gönderilmek üzere işleme alınmaktadır.
2.3. Hatalı Kalıp ve Hammadde Kullanımının Önlenmesi
Fabrikada yaklaşık 1200 adet kalıp bulunmaktadır. Bunların yaklaşık 400 adedi seri üretimde aktif
olarak kullanılmakta, 200 adedi prototip kalıp olarak bulunmakta, 500 adedi demode ve servis kalıp ve
geri kalanlar ise hurdaya ayrılacak kalıplar olarak kalıp raflarında tutulmaktadır. Bir kalıpta üretilen
parçaların da kendi içlerinde maximum 50 çeşide çıkan farklı tipleri bulunmaktadır. Seride kullanılan
kalıpların siparişlerine göre birden fazla ve farklı göz adetlerinde muadil kalıpları da bulunabilmektedir.
Hal böyle olunca sistemin büyüklüğüne bağlı olarak yanlış kalıpların tezgaha bağlanması ve yanlış
üretimden kaynaklı harcanın işçilik, hammadde, elektrik gibi maliyetler ve fireler oluşabilmektedir.

783

Ayrıca fabrikada 90 çeşit plastik hammadde kullanılmaktadır. Bunların çoğunluğu Akrilonitril bütadien
stiren (ABS), Polioksimetilen (POM), Polyamid (PA), Polibütilen Tereftalat (PBT) vb… bazlıdır. Çok
farklı kimyasal özellikleri olan bu plastik hammaddeler bazen ortacı diye tabir ettiğimiz hammaddeleri
tezgahlara taşıyıp, bunları tezgaha yükleyen personeller zaman zaman iş emri verilen parçada
kullanılacak hammaddeleri karıştırabilmektedirler. Böyle durumlarda parçalar ya hurda olmakta ya da
kırma işlemi görerek ilgili parçalarda kullanılacak hammaddelere dönüştürülmektedir.
Yukarıda saydığım hatalı kalıp ve hammadde kullanımlarını ortadan kaldırmak için yapılan Endüstri 4.0
uygulamaları şu şekildedir. Kalıplara RFID etiketleri tanımlanır. Tezgahlara RFID okuyucular takılır.
Bu okuyucular Veri Toplama ve ERP ile haberleştirilir. ERP sisteminden o tezgaha verilen iş
emirlerinde hangi kalıbın kullanılacağı bilgisi mevcuttur. Kalıp tezgaha kurulurken iş emrindeki kalıp
ile RFID’ de okunan kalıp uyumluysa işlem devam eder. Eğer farklı bir kalıp ise tezgahta bulunan ikaz
alarmını harekete geçirerek personelleri uyarmaktadır. Ayrıca Veri Toplama Sistemi ekranında da orta
ve üst yöneticiler bu bilgileri görebilmektedir.
Hammadde hatalarının önlenmesi için ise Merkezi Plastik Hammadde Besleme, Kontrol ve İzleme
Sistemi kullanılmaktadır. Bu sistem de ERP ile uyumlu çalışmaktadır. Sensörler ve PLC kontrolörleri
kullanılmaktadır. Tezgaha atanan iş emirlerine iş istasyonlarında bulunan veri toplama ekranından start
verilmesiyle ilgili siloda bulunan uygun hammaddeyi taşıma borularından tezgahta bulunan hammadde
depolarına aktarılması sağlanmaktadır. Üretim devam ettiği sürece tezgahta bulunan sensörler sayesinde
hammadde aktarımı devam etmektedir. Böylece yanlış hammadde yüklenmesi ve hammadde bittiği için
tezgahın hammadde beklemesinden doğan duruşların önüne geçilmiştir.
2.4. Tezgah Parametrelerinin Doğru Set Edilmesi
Tezgah parametrelerinin doğru set edilebilmesi için tezgaha uyumlu kartlar geliştirilmiştir. Bu kartlar
sayesinde ürün devreye alma sürecinde belirlenmiş parametreler her kalıp/ürün için buradan set
edilmektedir. El ile veri girişi durdurulmuştur. Bu yetki sadece vardiya amirlerine verilmiştir.
2.5. Kalite Kontrol Parametrelerinin Takibi
Kalite Kontrol; Giriş Kalite Kontrol (GKK), Proses Kalite Kontrol (PKK) ve Final Kalite Kontrol (FKK)
olmak üzere üç süreçte takip edilir. GKK satın alma irsaliyesi ile depoya giriş fişinde gelen hammadde
ve yardımcı malzemelerin her stok için tanımlanmış parametrelerin girişi ile kullanılabilir hale gelmesi
sağlanmıştır. PKK üretilen her yarı mamul ve mamulün ölçülmesi gereken kritik ölçülerin her göz için
prosesin değişkenliğine bağlı olarak vardiya kaç kez ölçülecekse tüm kriterlerin tanımlandığı ERP’ nin
bir modülü olan Kalite Parametre Şablonu’ ndan çekerek prosesteki tabletlerden girişlerinin sağlanması
garanti altına alınmıştır. FKK sevk edilecek malzemelerin miktarına göre örneklem metodu ile yine
belirlenmiş kritik ölçülerinin yapılıp sevke uygunluğu onayının verilmesi sonucunda malzemelerin
gönderilebileceği bir yapıda kurgulanmıştır. Kalite parametreleri şablonunda malzemelerin kritik
ölçüleri ve toleransları tanımlanmış, teknik resim, operasyon planları, ilk örnek raporları, her parça için
hata türleri, parça resimleri, parçanın geçmişinde yaşanmış tüm olaylar görülebilmektedir. Yani kalite
kontrol yapan personele ölçümü yapılan parça ile ilgili tüm bilgilere erişim yetkisi verilerek hatanın
tespiti kolaylaştırılmıştır.
2.6. İzlenebilirliğin Sağlanması
Bir fabrika için izlenebilirlik girdilerin (hammadde ve yardımcı malzeme) işlenerek (imalat süreçleri
ile) çıktılara (yarı mamul ve mamule) dönüşmesi süreçlerinin tamamının geriye dönük izlenebilirliği
anlamına gelmektedir. Ayrıca bu süreçler yaşanırken malzemelerin anlık olarak nerede olduğunun
bilinmesi izlenebilirliğin en önemli faktörlerindendir. Bu süreçlerin izlenebilmesi için barkod
uygulaması gerekmektedir. Giriş deposuna gelen hammaddelerin barkodlanarak lot ve seri numarası
atanması gerekmektedir. Tabii gelen ham malzemelerin tedarikçi lot numarasının da mutlaka sisteme
girilmesi gerekmektedir. Giriş deposundan üretime alınan malzemeler el terminalleri ile barkodu
okutulup alınması ve üretimde kullanılan hammaddenin lot ve serisi girilerek sistemde harcatılması
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izlenebilirlik için olmazsa olmaz bir kuraldır. Depolar arası transferler ile malzemenin nerede olduğu
bilgisine erişilecek, yarı mamullerin üzerinde işlem görmesi sonucu farklı kodlara dönüşmesi ve nihai
ürün oluşmasından sonra ambara lokasyonlu bir şekilde atanması gerekmektedir. Fabrikada FIFO
çalıştırılarak ilk üretilen ilk sevk edilecek bir sistemin tasarlanması sağlanmıştır.
2.7. Üretimin Alternatif Tezgahlara Kaydırılması Uygulaması
Tezgahta yaşanan problemlerden dolayı kalıbın alternatif tezgahlara bağlanıp üretime devam
edilebilmesi için Kalıbın bağlanabileceği tezgahlar ERP sistemine tanımlanması gerekmektedir. Plastik
enjeksiyon kalıpları için Kalıp-Tezgah uyumluluğunu etkilen faktörleri dikkate alarak her kalıp için
alternatif tezgahları Ürün Ağaçlarına girilmesi gerekmektedir. Üretim Planını revize edip iş emrini
yenilemek gerekecektir. Arızalı tezgahı sisteme tanımlayarak MRP çalıştırılıp en uygun tezgaha üretim
planını revize ederek iş emrini açmak gerekir.
2.8. Merkezi Plastik Hammadde Besleme, İzleme ve Kontrol Sistemi
Merkezi Plastik Hammadde Besleme, İzleme ve Kontrol Sistemi bir plastik enjeksiyon fabrikasında
Endüstri 4.0 felsefesinde bir üretim sistemi gerçekleştirmek istiyorsa olmazsa olmaz bir sistemdir.
Plastik enjeksiyon sektöründe faaliyet gösteren firmaların cirolarının yaklaşık %50-60 civarında bir
oranını kapsayan plastik hammadde tedariki, depolanması ve aktarılması için bu süreçleri en iyi
yönetebileceğiniz sistem Merkezi Plastik Hammadde Besleme, İzleme ve Kontrol Sistemidir.
Klasik üretim yöntemlerinde plastik hammaddeler genellikle 25 kg’ lık paketler ile 1000 kg’ lık paletler
halinde üreticilere sevk edilmektedir. Bu hammaddelerin girişinden itibaren depolama süreçlerine
değinecek olursak kapladığı alanlar çok büyük hacimler olmaktadır. Bu hammaddelerin plastik
enjeksiyon tezgahlarına aktarılması yine büyük problemler teşkil etmektedir. Büyük bir depo sistemi
olan firmalarda çok farklı hammadde çeşidi içinden ortacı diye tabir edilen personellerin hammaddeleri
bulup, bunları transpaletlere teker teker yüklemesi ve ilgili plastik enjeksiyon tezgahlarına götürülmesi
gerekmektedir. Götürülen hammaddeler teker teker torbalardan çıkarılarak tezgahların başlarında
oluşturulmuş ara depolara doldurulmaktadır. Burada dolum gerçekleştirilirken zaman zaman yerlere
hammadde dökülmesi gibi fireler oluşmaktadır. En önemlisi de personelin harcadığı zaman ve işçilik
maliyetleridir. Sadece hammadde taşıması ve tezgahlara yüklemesi için çalıştırılan 9 adet 3 vardiya
dönen personel bulunmaktadır. Bu klasik sistemin getirdiği bir handikap da uygulamanın yapıldığı
fabrikanın en büyük kısıtı olan alan kısıdını etkileyen her tezgahın başında oluşan ara depolama
alanlarıdır. Bu kısıt öyle bir boyuttadır ki alanların kaldırılmasıyla aynı alana 5 tezgah sığabilecek
boyuttadır. Başka bir boyuttan bakıldığında hammaddeleri personellerin seçmesi yanlış hammadde
kullanımlarına sebebiyet vermektedir.
Plastik enjeksiyon prosesinde sadece plastik hammadde kullanımı yoktur. Plastik hammaddelere
masterbatch (boya) katarak renklerinin değiştirilmesi söz konusudur. Ayrıca bazı hammaddelerin
kimyasal yapısının vermiş olduğu avantaj ile belirli bir oranda çıkan yolluk, fire gibi plastik hurdaların
kırılarak belirli bir boyuta getirilmesi ile orijinal hammadde ile karıştırılıp eritilerek tekrar kullanılması
sağlanmaktadır. Hal böyle iken zaten orijinal hammadde için oluşturulan ara depolara bir de kırma ham
malzeme ve masterbatch ara depoları oluşturulmaktadır. Bunların yerden yükleyiciler yardımıyla,
volumetrik dozajlayıcı ve oransal valfler ile belirli oranlarda mikser ile karıştırılması tezgahın kovanına
yüklenmesi gerekmektedir.
Bazı hammaddeler yapısı gereği ortamdaki nemi içindeki boşluklara alabilmektedir. Bu hammaddelerin
üretimde kullanılmadan önce belirli bir sıcaklı ve süre kurutulması gerekmektedir. Bu işlem de ortacılar
tarafından takip edilip gerçekleştirilmektedir.Hammaddelerin izlenebilirliği de şu şekilde olmaktadır.
Gelen hammaddelerin GKK yapıldıktan sonra uygun ise satınalma irsaliyesi ile depoya giriş fişine
tedarikçi lotu da girilerek kaydedilip barkod çıkartılır ve paletlere yapıştırılır. Paletlerden alınan
hammadde personeller tarafından kaydedilerek ERP’ de oluşturulan iş emrine bağlı üretimde harcanan
hammadde kısmına girilir. Böylece harcanan hammadde bilinmiş olur. Tabii bu sistem insanlara bağlı
olduğundan yanlış girilme riski mevcuttur.
785

Kurulacak olan Merkezi Plastik Hammadde Besleme, Kontrol ve İzleme Sisteminin işleyişini tarif
etmek gerekirse giriş ambarında ilgili hammaddelerin siloları kurulacak, gelen hammaddeler bu silolara
doldurulacaktır. Silolardaki hammaddeler Dağıtım İstasyonu ile tezgahlara borular aracılığıyla taşınacak
ve tezgahlara monte edilmiş hammadde yükleme ünitelerine aktarılacaktır. Üretimden plastik fire ve
yolluk olarak çıkan ürünlerin kırılarak tekrar granüllü plastik hammadde gibi kullanılabilecek hale
gelmesi ve hammadde ile belirli oranda karışmasını oransal valfler sağlayacaktır. Plastik hammaddeler
kendi içlerinde çeşitlilik göstermektedir. Plastik enjeksiyondan çıkacak bir ürünün rengini masterbatch
(renkli plastik hammadde) i belirli bir oranda esas hammaddeye ekleyerek oluşturulabilmektedir. Bu
oransal karışımı sağlayacak teçhizat Volumetrik Dozajlama Ünitesi ve mikserdir. Firma içerisinde
bulunan ve sistem için belirlenmiş tezgahların bulunduğu konumlara giriş ambarında kurulacak
silolardan çekilecek hammadde hatları hammaddenin tezgahlara taşınmasını sağlayacaktır. Hammadde
hatlarında oluşacak tozların tezgahlara gitmemesi büyük önem arz etmektedir. Firmamıza kurmayı
düşündüğümüz bu sistemin büyüklüğü dikkate alınarak gerekli Merkezi Vakum/Blower Ünitesi
kurulmalıdır. Son olarak kurulan bu sistemin kontrol edilmesi ve izlenmesi gerekmektedir. Bunun için
gerekli kontroller ünitesi (PLC Kontrol Ünitesi/ Merkezi Server Kontrol Ünitesi vb...) sağlanmalıdır.
Haberleşme ekranı ve izleme ekranından o anda sisteme hangi hammaddenin hangi tezgaha yüklenmesi
gerektiği komutu verilebilir ya da o anki durumu izlenebilir. Böylece hammadde takibi anlık olarak
gerçekleştirilecek hale gelecektir.
Merkezi Vakum Blower Ünitesi uzun mesafeli merkezi hammadde yükleme sistemleri için
tasarlanmıştır. Yüksek vakum kapasitesi ile tüm sistemin hammadde yüklemesini gerçekleştirebilecektir
(Bağıl Vakum Değeri: 880 mbar). Sistemdeki taşıma hatlarında oluşan tozu tutmak için filtre grubu
kullanılmalıdır. Tezgah kovanlarına bağlı silolardan gelen hammaddeyi ve karışım yapılacak
masterbatch, kırma ham malzeme vb… hammaddeleri depolayan ünitelere ihtiyaç vardır. Kırma ham
malzemenin belirli bir oranda orijinal hammadde ile karıştırılması gerekmektedir. Bu işlem için yüzde
oransal valf kullanılacaktır. Hammadde dağıtım istasyonu, silolara doldurulan hammaddelerin
tezgahlara taşınabilmesi için borulama sistemine aktarımı sağlayacaktır. Masterbatch boyanın vida
kovan grubuna dozajlanması ve en iyi oranda karışması için volumetrik dozajlama ve mikser sistemi
kurulmuştur. Merkezi server kontrol sistemi; oransal valf, kırma hattı, emici filtreleme, vakum blower,
manuel kodlama, otomatik dağıtımın tamamını aynı anda birbirine bağlayan haberleşmesini sağlayan
bir sistemdir. Tüm bu saydığımız sistemleri birbirine bağlamak için montaj malzemeleri (borular, T – L
– Y parçalar, valfler, filtreler, alarmlar, kuuplingler, sensörler vb…) gereklidir. Siloların kurulması,
borulama montaj işlemleri, boru taşıyıcı braketler, basınçlı hava hattı, elektrik tesisatı gibi kurulum
işlemleri gerçekleştirilmelidir. PLC kontrollü sistemin veri tabanından alınan anlık veriler ERP ile
entegre edilmiş, buradan izlenip kontrol edilebilmektedir. Son olarak kullanıcı eğitimleri verilerek
sistem hayata geçirilmiştir.
3. SONUÇ VE TARTIŞMA
Uygulamanın yapıldığı fabrikada Endüstri 4.0 bileşenlerinden IoT, Siber-Fiziksel Sistemler, Big Data,
Otonom Robotlar ve Sensör sistemleri kullanılmıştır. Veri Toplama Sistemi kurularak imalat
süreçlerinin anlık takibi sağlanmıştır. Duruş, fire, üretim, kalite, gibi verilerin anlık alınmasıyla anlık
OEE ölçümü yapılması ve bunların analizlerinin yapılmasıyla verimlilik artışı sağlanmıştır. Daha hızlı
ve doğru sonuçlar elde edilmiştir.
Merkezi Plastik Hammadde Besleme, Kontrol ve İzleme Sistemi kurularak hammadde yönetimi
Endüstri 4.0 prensiplerinde takip edilebilir boyuta gelmiştir. Fabrika içerisinde kurulan farklı sistemler,
bilişim altyapısı olan ERP programıyla entegre edilerek tek bir yönetim sistemi kullanılmıştır.
Fabrikalarda Endüstri 4.0 dönüşümünün nasıl yapıldığına ilişkin örnek bir uygulama ve başarılı bir yol
haritası oluşturulmuştur.
Endüstri 4.0 dönüşümünde bilişim altyapısı olarak ERP sisteminin merkeze alınıp tüm süreçlerin
yönetilebileceği bir yazılım haline getirilebileceği kanıtlanmıştır. İmalat süreçlerinin anlık olarak sürekli
izlenebilir hale getirilmesiyle verimlilik artırılmıştır. ERP kullanılarak yazılan otomatik sorgulamalar,
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Veri toplama ve Merkezi Plastik Hammadde Besleme, Kontrol ve İzleme Sistemi ile gelen sürekli
verilen sorgulanması sonucu sistemin kendini kontrol etmesi ve çıkarımlarda bulunarak aksiyon alması
sağlanmıştır.
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Özet
Bu çalışmada, 100-125 m partikül boyutuna sahip 4140 çeliği tozları, vakum altında sıcak pres ile
sinterlenmiştir. Sinterleme işlemi 3 farklı sıcaklıkta (800, 900 ve 1000 C) 5 dakika süre ile yapılmıştır.
Sinterleme işlemi süresince tozlara, 50 MPa basınç uygulanmıştır. Ayrıca 1000 C sıcaklıkta sinterleme
sırasında 3 farklı süre için (5, 30 ve 60 dakika) yüzeye grafit tozu serilerek yüzeyin eş zamanlı semente
edilerek sertleşmesi sağlanmıştır. Sinterleme işlemleri sonrasında numunelerin ilk olarak yoğunlukları
belirlenmiş ve metalografik olarak hazırlanmıştır. Hazırlanan numunelerin sertlikleri ölçülmüş ve elde
edilen sonuçlar mikro yapısal karakteristikler üzerinden değerlendirilmiştir. Mikro yapı incelemelerinde
yüzeyde karbonca zengin faz yapısının, tutma süresi ile arttığı, sertliğin faz yapısına ve yoğunluğa göre
değiştiği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler : Toz metalurjisi, Sıcak pres, 4140 çeliği

SINTERING OF 4140 STEEL POWDER BY HOT PRESSING AND ENHANCING
ITS SURFACE HARDNESS
Abstract
In this study, 4140 steel powder with a particle size range of 100-125 μm was sintered by hot press under
a vacuum atmosphere. Sintering process was performed at different temperatures (800, 900 and 1000
0
C) for 5 minutes. 50 MPa pressure was applied to steel powders during the sintering process. In the
case of sintering process at 1000 0C, graphide powders were also placed on the steel powders and
surface hardening was simultaneously provided by cementation for applying different holding times (5,
30 and 60 minutes). Firstly, density of the produced samples was determined after sintering process and
the samples were prepared metallographically. Hardness of samples was measured and the results were
evaluated ralated to the microsutructural charecteristics. The microstructural investigations showed that
carbon rich phase on the surface increased with increasing holding time and the hardness of the samples
changed with phase structure and density of the compacts.
Keywords: Powder metallurgy, Hot press, 4140 steel
1. GİRİŞ
Düşük alaşımlı çelikler, yüksek mukavemet ve tokluğun gerekli olduğu sektörlerde yaygın kullanım
alanı bulmaktadır. Düşük alaşımlı AISI 4140 çeliği genel olarak, ağırlıkça % 0,38-0,43 C, % 0,75-1,00
Mn, % 0,035 P (maks.), % 0,04 S (maks.), % 0,15-0,30 Si, % 0,80-1,10 Cr, % 0,15-0,25 Mo içeriğine
sahiptir (Freeburg ve ark. 2018, Feng ve Wettlaufer 2019, Kusmic ve ark. 2016, Kappes ve ark. 2014).
4140 çeliğinin, yüksek mukavemet, yüksek aşınma direnci ve korozyon özelliklerine sahip olmasından
dolayı, otomotiv, havacılık, inşaat, madencilik gibi sektörlerde, civata, somun, takım tutucu, piston kolu,
krank mili ve dişli gibi parçaların imalatında yaygın olarak kullanılmaktadır (Yamanoğlu ve ark. 2013,
Liu ve ark. 2017, Kawulok ve ark. 2011, Çarboğa ve ark. 2016). 4140 çeliğinin içermiş olduğu Cr ve
Mo, mekanik, ısıl işlem ve korozyon özelliklerinin iyileştirilmesinde pozitif yönde etki etmektedir.
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Krom karbür yapıcı bir element olduğundan takım çeliklerinde karbon ile birlikte aşınma dayanımını
arttırırken, yüksek sıcaklık uygulamalarında ise sürünme dayanımına pozitif etkide bulunmaktadır.
Molibden, mukavemet, sertlik, aşınma direncini tokluğu arttırmakta aynı zamanda da temper
gevrekliğini azaltmaktadır. Molibden içeren çelikler, aşınmaya dayanıklı olduklarından, aşındırıcı
malzemelere karşı dayanımın gerekli olduğu uygulamalarda, öğütücü toplar ve madencilik işlerinde
ihtiyaç duyulan aletlerin yapımında kullanılmaktadır. Düşük sıcaklık uygulamalarında ise, Cr ve Mo
içeren çelikler, pitting korozyonuna karşı dayanım gösterdikleri için tercih edilmektedirler (Demirezen
ve ark., 2006).
4140 çeliğinin en yaygın üretim tekniklerinden birisi de toz metalürjisidir. Metal tozlarının basınç ve
sıcaklık altında şekillendirilmesi esasına dayanan toz metalürjisi, endüstride 100 seneden fazla bir
süredir uygulanmaktadır. Toz metalürjisinin diğer imalat yöntemlerine göre, boyutsal toleransın düşük
olması, kompleks geometrilerin imalatı, ikincil işleme operasyonlarını gerektirmemesi, yüksek ergime
sıcaklığına sahip metallerin imalatını mümkün kılması, diğer yöntemler ile elde edilemeyen metalürjik
kombinasyonların elde edilmesine imkan tanıması (metal karbürlerin şekillendirilmesi) gibi avantajları
vardır. Toz metalürjisi, metal tozlarının üretimi, metal tozlarının karıştırılması, hazırlanan tozun
şekillendirilmesi, sinterlenmesi gibi proses aşamalarından oluşmaktadır. Şekillendirilecek metal
tozlarının imalatı için, fiziksel, kimyasal ve mekanik metodlar kullanılmaktadır. Bu metodların
birbirlerine göre avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Toz imalatı sonrasında parça şekillendirme
için; presleme ve bir kalıp içerisinde sıkıştırma (MIM yada PIM) gibi yöntemler kullanılmaktadır. Parça
şekillendirme sonrasında, parçanın maksimum mukavemet ve yoğunluğa ulaşabilmesi için sinterlenmesi
gerekmektedir. Sinterleme işleminde tutma süresi ve sıcaklık, elde edilecek malzemenin yoğunluğu ile
ilişkilidir. Toz metalürjisinde üretilen parçanın mekanik ve fiziksel özellikleri, tozun kimyasal bileşimi,
boyutu ve akışkanlığı ile yakından ilişkilidir. Dolayısı ile üretilecek parçanın kullanım özelliklerine göre
doğru malzeme, toz boyutu, kimyasal bileşim ve şekillendirme yöntemi dikkatlice seçilmelidir (Perez
ve ark. 2018, Dannier ve Gierl-Mayer 2013).
Düşük alaşım ve yüksek mukavemete sahip 4140 çeliğinin imalat sonrası, kullanım alanına göre yüzey
özelliklerinin modifiye edilmesi gerekebilmektedir. Yüzey modifikasyonunda, nitrasyon, sementasyon,
indüksiyonla sertleştirme, mangan fosfat kaplama gibi aşınma ve korozyon davranışlarını iyileştiren
yöntemler kullanılmaktadır. Bu sayede yüksek dayanımlı yüzeye sahip olan çeliğin, kullanım
esnasındaki ömrü arttırılmış olmaktadır (Kusmic ve ark., 2016). Düşük karbonlu çelik üzerine karbonca
zengin bir tabakanın uygulanması sementasyon yada karbürizasyon olarak bilinmekte ve çeliklerin
yüzey sertliklerinin ve aşınma dayanımlarının arttırılmasında kullanılmaktadır. Yüzeyi karbonca zengin
çelik, uygun soğutma hızlarına tabi tutulduğunda, yüzeyde sert ve aşınmaya dayanıklı martensit fazının
eldesi ile yüzeyinin aşınma dayanımı arttırılmaktadır (Gekic ve ark., 2017).
Bu çalışmada PREP (Plasma Rotating Electrode) prosesi ile üretilmiş 100-125 m partikül boyutuna
sahip olan 4140 tozları, sıcak pres yöntemi kullanılarak, vakum altında şekillendirilirken, yüzeyine
karbon serilerek yüzey sertliğinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Sinterleme değişkenlerinin ve grafit
uygulamasının 4140 çeliğinin, yoğunluk, sertlik ve mikro yapı üzerine etkileri araştırılmıştır.
2. MATERYAL VE METOD
Çalışma kapsamında, 100-125 m partikül boyutuna sahip, 4140 çelik (42CrMo4) tozları kullanılmıştır.
4140 çeliğinin kimyasal bileşimi Tablo 1’de verilmiştir. Tozlar plazma destekli dönel elektrot yöntemi
(PREP, Plasma Rotating Electrode Process) ile Kocaeli Üniversitesi Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği Bölümü, Toz Metalurjisi laboratuvarında üretilmiştir. PREP yöntemi, 55 mm çapında
silindir şeklinde bir döküm çubuğun, yataklanarak 17.000 devir/dak. hıza varacak şekilde döndürülmesi
ve çubuğun alın yüzeyinden itibaren plazma ile ergitilmesi esasına dayanır. Alın yüzeyinde ergiyen sıvı
metal, merkezkaç kuvvetinin etkisi ile saçılır ve sıvı metal damlacıklar halinde katılaşarak toz
partiküllerini oluşturur. Bu yöntem, diğer ergitme ile toz üretimine imkan tanıyan tekniklere nazaran,
oldukça küresel ve saflığı yüksek tozların elde edilmesine imkan vermektedir. Üretilen tozların SEM
görüntüleri, Şekil 1’de verilmiştir. SEM görüntülerinden de görüldüğü gibi tozu oluşturan partiküller,
neredeyse tamamen küresel karakterdedir. Çalışma için seçilen toz boyut aralığı 100-125 m’dir. Ayrıca
tozların yüksek büyütmeli SEM görüntülerinden dendritik katılaştıkları görülmektedir. Tozların
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yüzeylerinde ortaya çıkan katılaşma yapısı, vakum altında üretim sürecinin ortaya koyduğu yüksek
saflıktaki tozların sergilediği bir avantajdır.
%C

% Si

Tablo 1. 4140 Çeliği tozunun kimyasal bileşimi
% Mn
%P
%S
% Cr

0.37-0.44

0.10-0.35

0.65-1.10

≤ 0.040

≤ 0.040

0.75-1.20

% Mo

% Fe

0.15-0.30

Kalan

Şekil 1. PREP ile üretilmiş 4140 çelik tozlarının SEM görüntüleri.
4140 çeliği tozlarının sinterlenmesi, DIEX marka VS 50 model sıcak pres ile gerçekleştirilmiştir.
Oksijen ile ortaya çıkan reaksiyonların önlenmesi amacıyla, tüm üretimler vakum atmosferi (10-4
milibar) altından yapılmıştır. Sıcak pres ile üretim sürecinde grafit kalıp kullanılmıştır. Tozlar kalıba
yerleştirildikten sonra grafit zımbalar ile sıkıştırılmıştır. Çalışma kapsamında numune üretimleri için 3
farklı sinterleme sıcaklığı seçilerek 5 dakika boyunca bu sıcaklıkta basınç altında yoğunlaştırılmıştır.
Nihai elde edilen numunelerin boyutları, yaklaşık 5mm kalınlık ve 20mm çapında diskler şeklindedir.
Sinterleme sırasında ısıtma hızı 100 C/dak. olarak uygulanmış ve numuneler grafit kalıp içerisinde
soğumaya bırakılmıştır. Farklı sıcaklıklarda sinterlemeye ilave olarak ayrıca, 4140 tozu üzerine yaklaşık
olarak 1 mm kalınlığında grafit tozu serilerek, 1000 C’ de 5, 30 ve 60 dakika sürelerde sinterlenmiştir
(Şekil 2). Bu sayede, yüzeyde karbonca zengin bir tabaka elde edilmiş ve eş zamanlı yüzey sertleştirme
işlemi gerçekleştirilmiştir. Deneysel çalışmalarda kullanılan parametreler Tablo 2’de verilmiştir.

Şekil 2. Sıcak Pres tekniğinde kullanılan kalıp ve düzeneğin gösterimi
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Tablo 2. Deneysel prosedür.

Sinterleme
Sıcaklığı
(C)

Sinterleme
Zamanı
(dakika)

800

5

900

5

1000

5

1000

5

1000

30

1000

60

İşlem

Sinterleme

Sinterleme +
Sementasyon

Numune üretimi sonrasında, numunelerin, yoğunluk, sertlik ve mikro yapı incelemeleri yapılmıştır.
Yoğunluk ölçümleri Arşimet prensibine göre yapılmıştır. Yoğunluk ölçümlerinde AND marka GR-200
model hassas terazi kullanılmıştır. Yoğunluk ölçümleri sonrasında üretilen disklerin kesitlerinden alınan
numuneler, soğuk kalıplama yöntemi ile bakalite alınarak hazırlanmıştır. Hazırlanan numunelere 120,
300, 600, 1200 ve 2500 sulu zımpara işlemi uygulanmıştır. Zımpara işleminden sonra numuneler,
sırasıyla 9, 6, 3, 1 m elmas pasta kullanılarak parlatılmıştır. Parlatma işlemi sonrasında numunelerin
makro ve mikro sertlik analizleri yapılmıştır. Numune sertlik analizlerinde Future-Tech marka EV-700
model vickers cihazı kullanılmış ve testlerde 10 kg yük uygulanmıştır. Numune sertlik ölçümlerinde
numunelerin kesitlerinden 10 ar adet sertlik alınmıştır. Yüzeyine grafit serilerek sinterleme yapılan
disklerin kesitlerinden alınan numunelerin yüzeyinden merkezine doğru ortalama 100-150 m mesafe
aralıklarında sertlikleri alınarak, mesafe sertlik değişim grafikleri çıkarılmıştır. Sertlik analizlerinde,
Zwick marka ZVH 10 model mikro sertlik cihazı kullanılmıştır. Ölçümler, 0,2 kg lık yük kullanılarak
yapılmıştır. Parlatma ve sertlik işlemleri biten numunelerin, içermiş oldukları porozite miktarlarının
metalografik olarak incelemeleri, Olympus marka BX41M-LED model optik metal mikroskop ile
yapılmıştır. Sinterleme sıcaklıkları ve tutma sürelerine göre numune görüntüleri aynı mikroskop ile
alınmıştır. Sonrasında numuneler % 2 Nital çözeltisi ile yaklaşık 15 saniye dağlanmıştır. Dağlama
sonrası numune yapıları, Olympus marka BX41M-LED model optik metal mikroskop ile incelenerek
mikro yapı fotoğrafları alınmıştır.
3. SONUÇLAR
3.1. YOĞUNLUK ÖLÇÜMLERİ
Yoğunluk ölçüm sonuçları Şekil 3 de verilmiştir. Şekil 3 de farklı sıcaklıklarda (800, 900 ve 1000 C)
5 dakika yapılan sinterleme ile elde edilen yoğunluklar verilmiştir. En yüksek yoğunluk (% 96,9) 1000
C’ de 5 dakika sinterleme ile elde edilmiştir.
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Şekil 3. Sinterleme sıcaklığı ile yoğunluğun değişimi
3.2. MİKROYAPISAL KARAKTERİZASYON
800, 900, 1000 C’ de 5 dakika süre ile sinterlenmiş 4140 tozunun, parlatılmış durumda mikro yapı
görüntüleri, Şekil 4 a, b ve c de verilmiştir. Sinterleme işlemi sıcaklık ve zamanın bir fonksiyonu olarak
kontrol edilmektedir. Partiküllerin temas noktalarında yükselen sıcaklık ile aktive edilmiş atom
hareketliliği sayesinde, boyun oluşumları ve büyümeleri nedeniyle malzemenin yoğunluğu da
artmaktadır. Şekil 4’den de görüldüğü gibi en yüksek yoğunluk 1000 C’ de sinterleme ile elde
edilmiştir. 800 C’deki sinterleme işleminde, yapıda bulunan bağlantılı gözenekler ve sahip oldukları
keskin köşeli boşluk yapısı, sinterleme işleminin ilk safhalarında olunduğunu göstermektedir. Böyle bir
gözenek dağılımı ve şekli, malzemenin nihai mekanik özellikleri açısından oldukça risklidir. Artan
sinterleme sıcaklığı ile gözenek boyutları azalmış ve partiküller arasında kalan gözeneklerin şekilleri
yuvarlak hatlı olmaya başlamıştır. En yüksek sıcaklıkta yapılan sinterleme ile yapıda bağlantılı
gözenekler kalmamış ve partiküller arasında sadece çok az miktarda, oldukça küçük boyutlu ve yuvarlak
şekle sahip olan gözenekler kalmıştır.

Şekil 4. Farklı sıcaklıklarda 5 dakika süre ile sinterlenmiş 4140 çeliğinin parlatılmış konumdaki mikro
yapıları; a. 800 C, b. 900 C, c. 1000 C
Toz metalürjisi Sıcak Pres tekniği ile yüzeyine grafit serilerek 1000 C’de 60 dakika sinterlenen 4140
çelik tozunun genel faz yapısının, perlit+beynit+martensit fazlarından oluştuğu görülmektedir (Şekil 5).
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Şekil 5. 1000 C’ de 60 dakika süreyle sinterlenmiş 4140 çeliği’ nin farklı büyütmelerdeki mikro yapı
görüntüleri a. Perlit+beynit+martensit b. Beynit+martensit c. Martensit yapısı
Şekil 6. a. b. c. de, 4140 tozunun yüzeyine grafit tozu serilerek 1000 C’ de sırasıyla 5, 30 ve 60 dakika
sinterlenmiş numunelerin kesit görüntüleri verilmiştir. Şekil 6 incelendiğinde, 5 dakika sinterleme de
369 m (a), 30 dakika sinterlemede 664 m (b), 60 dakika sinterlemede 934 m (c) kalınlıklarındaki
karbürizasyon bölgeleri görülmektedir. Sinterleme sıcaklığı arttıkça karbürizasyon tabaka kalınlığı da
artmıştır.

Şekil 6. 1000 C’ de grafit tozu ile birlikte sinterlenmiş 4140 çeliği’ nin yüzey incelemeleri. a. 5
dakika, b. 30 dakika ve c. 60 dakika
Şekil 7 de 1000 C’ de, grafit ile birlikte sinterlenmiş numunelerin, karbürizasyon sonrası, genel mikro
yapı ile karbürizasyon yapısı arasındaki sert martensit tabakası görülmektedir. 1000 C’ de sinterleme
sonrası, numune mikro yapısı, yüzeyden itibaren merkeze doğru incelendiğinde, 5 dakika sinterleme
sonrası, iç yapı ile yüzeydeki karbürizasyon tabakası arasında 150 m kalınlığında martensit tabakası
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(a), 30 dakika sinterleme yapıldığında 250 m martensit tabakakası (b), 60 dakika sinterleme
yapıldığında ise 400 m martensit tabakası görülmektedir (Şekil 7).

Şekil 7. 1000 C’ de grafit ile birlikte sinterlenme sonrası elde edilen martensit yapısı a. 5 dakika, b.
30 dakika, c. 60 dakika sinterleme
3.4. SERTLİK ÖLÇÜMLERİ
800, 900 ve 1000 C’ de 5 er dakika sinterlenmiş 4140 tozunun sertlik analizleri, 10 kg yük altında
yapılmıştır. Numunelerden alınan 10 ar adet sertlik değerleri grafik halinde Şekil 8 de verilmiştir. Şekil
8 incelendiğinde, yoğunluk artışı ile sertliğin de arttığı görülmektedir. En yüksek yoğunluğun elde
edildiği, 1000C’ de 5 dakika sinterlenmiş numunenin sertlik değeri, yaklaşık 400 HV dir.

Şekil 8. Yoğunluk ile sertliğin değişimi
1000C’de yüzeyine grafit tozu serilerek 5, 30 ve 60 dakika sürelerde sinterleme yapılan 4140 disklerin
yüzeyden merkeze doğru sertlik profilinin çıkarılması için, 100-150 m aralıklar ile sertlikleri alınmıştır.
Yüzeyden merkeze doğru alınan sertlik analiz sonuçları, Şekil 9, 10, 11 de verilmiştir. Sertlik ölçümleri
için, 200 g ağırlık kullanılarak, numune yüzeyinden merkeze kadar değişen fazların sertlikleri
ölçülmüştür.
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Şekil 9. 1000 C’ de 5 dakika semente edilmiş 4140 çeliği sertliğinin değişimi
Şekil 9 incelendiğinde, 1000 C’ de 5 dakika grafit ile birlikte 4140 tozunun sinterlenmesi sonucu,
yüzeyden 0,3 mm tabaka kalınlığında sertlik artışı gözlenmemiştir. 0,4 mm’ de maksimum sertlik artışı
görülmüş ve 0,7 mm’ den sonra ise malzeme normal sertlik haline geri dönmektedir.

Şekil 10. 1000 C’ de 30 dakika semente edilmiş 4140 çeliği sertliğinin değişimi
Şekil 10 incelendiğinde, 1000 C’ de 30 dakika grafit ile birlikte sinterlenmiş malzemenin yüzeyden
itibaren 0,5 mm’ lik tabaka kalınlığında sertlik artışı görülmemiştir. Yüzeyden 0,7 mm mesafede
maksimum setlik artışı görülmüştür. Yüzeyden yaklaşık 1,2 mm den sonra ise malzeme normal
sertliğine geri dönmektedir.

Şekil 11. 1000 C’ de 60 dakika semente edilmiş 4140 çeliği sertliğinin değişimi
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Şekil 11 incelendiğinde, 1000 C’ de 60 dakika grafit ile birlikte sinterlenmiş 4140 çeliğinin yüzeyden
1mm mesafede sertlik artışı görülmemiştir. Maksimum sertlik yüzeyden itibaren 1,25 mm de
görülmüştür. Yüzeyden 1,75 mm mesafeden itibaren malzemenin normal iç yapı sertlik değişimine
ulaşılmıştır.
4. TARTIŞMA
4140 tozunun sıcak pres ile, sabit tutma süresinde ve farklı sıcaklıklarda yapılan sinterleme işlemi
sonrasında yoğunluklarının değiştiği görülmüştür. Sinterleme sıcaklığının artışı ile sinterlenmiş
malzemenin yoğunluğu da arttırmaktadır (Şekil 3). 4140 tozunun 50 MPa basınç altında, 10-4 milibar
şartlarda, 1000 C’ de, 5 dakika süre sinterlenmesi sonrasında, maksimum % 96,9 relatif yoğunluk elde
edilmiştir. 800, 900 ve 1000 C’ de 5 dakika sinterlenmiş numunelerin parlatılmış haldeki optik
mikroskop incelemelerinde, sıcaklığın artması ile porozite miktarının düştüğü gözlenmektedir. En düşük
porozite miktarı, 1000 C’ de 5 dakika sinterleme sonrasında elde edilmiştir. Mikro yapı incelemeleri
yoğunluk sonuçlarını destekler niteliktedir. Sıcak pres ile sinterlenen 4140 çeliği’nin mikro yapısı,
perlit+beynit+martensit fazlarından oluşmaktadır (Şekil 5 a. b. c.). 4140 çeliğinin PREP (Plazma
Rotating Electrode) yöntemi ile atomize edilmesi sürecinde, partiküllerin hızlı katılaşma nedeniyle, elde
edilen toz partikülleri, martensitik bir yapıya sahiptir (Şekil 1). Tozların SEM görüntülerinde neredeyse
tamamen küresel oldukları görülmüştür. Küresellik, şekillendirme sırasında paketleme faktörünü
arttırmakta ve sinterleme sonrasında elde edilecek malzemenin yoğunluğunu olumlu yönde
etkilemektedir.
4140 tozunun, 800, 900 ve 1000 C’ de sinterleme işlemi sonrası sertlik ölçümlerinde, yoğunluk ile
sertliğin doğru orantılı olarak değiştiği tespit edilmiştir. Maksimum yoğunlukta elde edilen sertlik
yaklaşık 400 HV’ dir (Şekil 8). 4140 tozunun yüzeyine grafit serilerek yapılan sinterleme işleminde,
yüzeyde yoğun bir karbürizasyon tabakasının olduğu, mikro yapı ve sertlik incelemelerinde
görülmüştür. 1000 C’ de 5, 30 ve 60 dakika yapılan grafitle birlikte sinterleme işleminde, tutma süresine
bağlı olarak karbürizasyon tabaka kalınlığının arttığı belirlenmiş ve sırasıyla 5 dakika için 369 m, 30
dakika için 664 m ve 60 dakika için 934 m olarak optik mikroskop altında ölçülmüştür (Şekil 6 a. b.
c.).
Yüzeyine grafit serilerek sinterlenmiş 4140 çeliği’nin yüzeyden itibaren sementasyon tabakası sonrası
iç yapı ile arasında sert martensit yapısının bulunduğu metalografik incelemelerde görülmüştür. Bu
tabakanın kalınlığı 1000C’ de yapılan sinterleme işleminde sırasıyla 5 dakika için 150 m, 30 dakika
için 250 m ve 60 dakika için 400 m olarak belirlenmiştir (Şekil 7 a. b. c.). Bu tabakanın karbon
miktarı, dış yüzeydeki karbürizasyon tabakasının karbon miktarına göre daha düşüktür ve bu bölgede
martensit fazının eldesi için gerekli olan soğuma hızı, grafit kalıpta elde edilebilmiştir. 1000 C’ de
tutma süresine göre sert martensit tabakasının kalınlığı doğru orantılı olarak artmaktadır. 4140 tozunun
grafit ile sinterleme sonrasında kesitlerinden alınan numunelerin yüzeyden merkeze doğru yapılan
sertlik incelemelerinde, karbonca zengin tabakada, sertliklerin düşük olduğu gözlemlenmiştir. Mikro
yapı incelemelerinde bu bölgenin ferrit+perlit+sementid fazlarından oluştuğu görülmüştür. Bu bölgede,
iç yapıya göre karbon miktarının çok yüksek olmasından dolayı Ms (Martensit Start) ve Mf (Martensit
Finish) sıcaklıklarının iç yapıya göre daha düşük olması nedeniyle sert martensit fazı elde edilememiştir
(Şekil 6). Prosesin doğası gereği, numuneler, grafit kalıp içerisinde 1000 C’ den sistemle birlikte oda
sıcaklığına soğutulmaları gereği, numune yüzeyinde martensit oluşumunu sağlayacak kadar hızlı
soğuma elde edilememiştir. Bu nedenle, yüzeyden merkeze doğru sertlik-mesafe (Şekil 9, 10, 11)
diyagramlarından da görüldüğü gibi yüzey sertlikleri sert martensit tabakasına göre düşüktür.
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Özet
Dünyada ve ülkemizde biyogaz tesislerinden enerji üretimi gün geçtikçe artmaktadır. Hayvansal
kaynaklı hammadeden biyogaz üretimi sonrasında katı ve sıvı gübre olmak üzere çeşitli çıktılar elde
edilmektedir. Bu tesislerde üretilen gübrenin tarımda değerlendirilmesi gerek yatırım fizibilitesine
gerekse çevreye olan etkisinden dolayı önem arz etmektedir. Bu çalışmada mezofilik şartlarda çalışan 3
MW elektrik üretim kapasiteli bir yaş fermantasyon tesisinde üretilen katı gübrenin satılabilir forma
dönüştürülebilmesi için gerekli proses tipleri incelenmiştir. Bu prosesler sonrasında üretilen gübre
tiplerinin N, P, K değerleri analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar kapsamında enerji üretiminin yanı
sıra gübre satışının tesis fizibilitesine olan etkileri ortaya konulmuştur. Yapılan hesaplamalar ışığında;
yalnızca elektrik üretiminden gelir elde bir biyogaz tesisinin 5,74 yıl olan amortisman süresi, elektrik
satışına ek organomineral gübre satışı ile 4,41 yıla indirgendiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Biyogaz, organomineral gübre, fermente gübre, organik gübre, yaş fermantasyon
A RESEARCH ON THE EVALUATİON METHODS OF FERTİLİZERS PRODUCED İN
BİOGAS PLANTS AND THEİR EFFECTS ON FEASİBİLİTY
Abstract
Energy production from biogas plants in the world and Turkey as well is increasing day by day. After
the production of biogas from animal origin raw materials, various outputs such as solid and liquid
fertilizer are obtained. The evaluation of fertilizer produced in these plants in agriculture is important
because of its feasibility and impact on the environment. In this study, the types of processes required
to convert the solid fertilizer produced in a wet fermentation plant with a capacity of 3 MW electricity
production under mesophilic conditions into a salable form have been investigated. N, P, K values of
fertilizer types produced after these processes have been analyzed. Within the scope of the results, the
effects of sales of fertilizers as well as energy production on the feasibility of the plant have been
determined. Within the light of these calculations, it has been determined that a biogas plant with a
revenue of only 5,74 years from the production of electricity can be reduced to 4,41 years with the sale
of additional organomineral fertilizer.
Keywords: Biogas, organomineral fertilizer, fermented fertilizer, organic fertilizer, wet fermentation
1. GİRİŞ
Globalleşen dünyanın en büyük ihtiyaçlarından biri de enerjidir. Enerji üretimi birçok çeşitli kaynak ve
yol ile yapılırken yaygın olarak yenilenebilir enerji ve yenilenemez enerji olarak 2’ye ayrılmıştır.
Yenilenebilir enerji; doğayı korumak ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla önem arz etmektedir.
Rüzgâr, güneş, jeotermal, hidroelektrik ve biyokütle başlıca yenilenebilir enerji kaynaklarındandır.
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Fosilleşmemiş C, H, O bağı içeren organik bileşiklere biyokütle denir. Hayvansal, tarımsal ve evsel
biyokütle atıklarından aneaerobik şartlarda; %50- %60 metan içeriğine sahip yanıcı bir gaz türü olan
biyogaz elde edilmektedir. Biyogaz üretimi çevre dostu olması nedeniyle; ülkemizde ve dünyada gün
geçtikçe artmaktadır.
Türkiye’nin biyogaz üretim potansiyeli incelendiğinde; hayvansal atık miktarı 163.297.308 (ton/yıl),
bitkisel atık miktarı 176.313.301 (ton/yıl), kentsel katı atık miktarı 31.331.836 (ton/yıl) ‘dır. Atıkların
toplam enerji değeri eş değeri ise; 44.228.795 (TEP/yıl)’dır. (“Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü,
Türkiye Biyokütle Enerji Potansiyeli Atlası,” 2019)
Bu potansiyele rağmen 2019’da lisanslı hayvansal ve bitkisel atık kaynaklı biyogaz tesisi sayısı 41 olup,
deponi gazından elektrik üretimi yapan tesis sayısı da 59’dur. Hayvansal atık kaynaklı lisanslı biyogaz
tesisi kurulu gücü 203,4 MW, deponi gaz (evsel atıkların depolanmasıyla, anaerobik koşullarda elde
edilen biyogaz) kaynaklı lisanslı tesislerin kurulu gücü ise 299,6 MW’tır. (“EPDK, Enerji Piyasası
Düzenleme Kurulu,” 2019)
Tablo.1 Hayvansal ve tarımsal atık kaynaklı lisanslı biyogaz tesisi sayısının yıllara göre artışı

Tablo.2 Deponi gazı kaynaklı lisanslı tesis sayısının yıllara göre artışı
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Tablo.3 Hayvansal ve tarımsal atık kaynaklı lisanslı biyogaz tesislerinin kurulu gücünün yıllara göre
artışı

Tablo.4 Deponi gazı kaynaklı lisanslı tesislerin kurulu gücünün yıllara göre artışı

EPDK’nın ve BEPA’nın yayımladığı veriler ışığında Türkiye’nin biyogaz üretim potansiyeline göre
kurulu güç, potansiyelin sadece bir kısmı olarak nitelendirilmektedir. Bu potansiyelin değerlendirilip,
enerjiye dönüştürülmesine katkı sağlamak için daha fazla yatırım yapılmalıdır. Yatırım sayısının artması
için de tesis geri ödeme sürelerinin daha aza indirgenmesi gerekmektedir. Bir biyogaz tesisinin gelir
kalemleri incelendiğinde en önemli ve stabil gelir sağlayan unsuru ise elektrik üretimidir.
Devlet; YEKDEM ile kWh’ına 13,3 dolar.cent alım garantisi vermektedir. Elektrik gelirinin yanı sıra
tesis çıktısı olan; katı ve sıvı gübre satışı yapılarak gelir miktarının artırılmasında önemli bir rol
oynayabilmektedir. Çalışma ile; bir biyogaz tesisi fizibilitesi ve biyogaz tesisine ek organomineral gübre
tesisinin fizibilitesi, yatırım maliyetleri, gelir-gider tabloları karşılaştırılmıştır.
2. MATERYAL METHOD
Bu çalışmada; büyükbaş atığı ve yumurtacı tavuk atığından elektrik üretimi yapan bir biyogaz tesisi
düşünülerek hesaplamalar yapılmıştır. Bir biyogaz tesisinin biyogaz üretim potansiyeli hesaplanırken
yaygın olarak kullanılan modüler hesaplama yöntemi şu şekildedir: (Akbulut, 2012)
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𝐾𝑢𝑟𝑢 𝑚𝑎𝑑𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤(𝑔) = 𝑀𝑎𝑑𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤(𝑔) × (𝐾𝑢𝑟𝑢 𝑚𝑎𝑑𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤(%)/100)

(1)

𝑈ç𝑢𝑐𝑢 𝑘𝑢𝑟𝑢 𝑚𝑎𝑑𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤(𝑔) = 𝐾𝑢𝑟𝑢 𝑚𝑎𝑑𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤(𝑔) × (𝑈ç𝑢𝑐𝑢 𝑘𝑢𝑟𝑢 𝑚𝑎𝑑𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤(%))/
100
(2)
𝐵𝑖𝑦𝑜𝑔𝑎𝑧 ü𝑟𝑒𝑡𝑖𝑚 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤 (𝑚3 /𝑠𝑎𝑎𝑡) = (𝑈ç𝑢𝑐𝑢 𝑘𝑢𝑟𝑢 𝑚𝑎𝑑𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤 ((𝑡𝑜𝑛. 𝑈𝐾𝑀)/𝑔ü𝑛) ×
𝐵𝑖𝑦𝑜𝑔𝑎𝑧 𝑝𝑜𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖𝑦𝑒𝑙𝑖(𝑚3 /(𝑡𝑜𝑛. 𝑈𝐾𝑀)))/24(𝑠𝑎𝑎𝑡 ⁄ 𝑔ü𝑛)
(3)
𝐵𝑖𝑦𝑜𝑔𝑎𝑧 𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑒𝑠𝑖(𝑘𝑊) = 𝐵𝑖𝑦𝑜𝑔𝑎𝑧 ü𝑟𝑒𝑡𝑖𝑚 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤(𝑚3 /𝑡) × 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤(%) ×
𝑀𝑒𝑡𝑎𝑛 𝑏𝑖𝑟𝑖𝑚 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑗𝑖 𝑖ç𝑒𝑟𝑖ğ𝑖(𝑘𝑊/𝑚3 ) × 𝐾𝑜𝑗𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑖𝑘 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖 (%)
(4)
Çalışma yapılırken biyokütle üzerinden kuru madde, uçucu kuru madde ve N, P, K analizleri yapılmıştır.
Uçucu kuru madde analizi SM- 2540 B, kuru madde analizi SM 2540 D standardına göre yapılmıştır
(SM, 1999). Hayvansal atıkların kuru madde oranı reaktör içinde karıştırılmaya uygun olamadığı için
200 ton/gün su eklenmiştir. Suyun da karışıma ilave olmasıyla 717 ton/gün %13,18 kuru madde oranıyla
üreteçlere hammadde gönderimi yapılmıştır. N, P, K analizleri ise; Toplam N, mikro Kjeldhal’in
metoduna göre; Fosfor, amonyum molibdat mavisi yöntemi ile; Potasyum EDTA titrasyonu alev
fotometresinde Ca ve Mg ile belirlenmiştir. (Ubi, Ubi, Akpan-Idiok, & Okweche, 2016)
Bir yaş fermantasyon biyogaz tesisinin biyogaz üretim prosesi şu şekildedir:
Çiftliklerden gelen hayvansal atık ön depoya alınır. Ön depoya alınan atık istenilen kuru madde oranına
göre düzenlemeleri yapılır. Kuru maddesi ayarlanmış ürün üreteçlere (reaktörlere) yüklenilir. Uygun
bekleme sürelerinde (HRT; Hydrolic retantion time) bakterilerin çoğalması sağlanılır. Metagenosiz
bakterileri ile %50-%60 metan içeren biyogaz üretilir. (Yadvika, Santosh, Sreekrishnan, Kohli, & Rana,
2004) Biyogaz gaz şartlandırma ünitelerinden geçirilirek saflaştırılır ve kojenerasyon ünitesine
gönderilir. Gaz motoru vasıtasıyla da elektrik üretimi gerçekleştirilir.Yapılan hesaplamalar ışığında
3.000 kWh elektrik üretecek olan bir tesis kapasitesi tayin edilmiştir.
Reaktör sonrasındaki hammadde ise; separatöre gönderilerek, katı ve sıvı faz olarak ikiye ayrıştırılır.
Üretilen gübre toprak açısından faydalı N, P, K ve organik madde miktarı olarak zengin bir üründür.
(Abebe, 2017) Bu çalışma tesis çıktısı olan gübre, 2 şekilde değerlendirilebileceği göz önünde
bulundurularak kurgulanmıştır. İlk opsiyonda üretilen gübre satılmadan direkt tarımda kullanılırken,
diğer opsiyonda içerisine gerekli ilaveler yapılarak organomineral gübre formuna dönüştürülüp
satılmaktadır. Seperatör sonrasındaki katı ve sıvı gübrenin beklenen analiz sonuçları tablo.5’te yer
verilmiştir. (Wendland, 2012). Bu kapsamda organominarel gübre değerlerine gelmesi için gerekli
ilaveler ve miktarları hesaplanmış, bu ilavelerin operasyonel giderlere etkisi incelenmiştir.
Tablo.5 Separatör sonrası üretilen katı ve sıvı gübrenin nütrient analizi
TS
(in %)
Sıvı faz
Katı Faz

5,7
24,3

N ges.
(kg/m3)

NH4
(kg/m3)

4,9
5,8

3,1
2,7

P2O5
(kg/m3)

K2O
(kg/m3)
2
5

5,4
5,8

Sıvı gübre dekarbonizasyon ve strippping proseslerinden işlenmesiyle 4,4 ton/gün %35 N elementine
sahip amonyaklı su olarak elimine edilmiştir. Separatör sonrasında üretilen yaklaşık %25 kuru madde
içeriğine sahip gübre ise kompost ünitesinde %55 kuru maddeye ulaşıncaya dek bekletilir. Komposttan
çıkan katı gübre ile stripping sonrası amonyaklı su, homojanizatöre DAP (Di amonyum fosfat) eklenerek
karıştırılır. Granülatör ve kurutma vasıtası ile de %85 kuru madde içeriğine sahip organomineral gübre
üretimi gerçekleştirilir.
Bir yatırımın geri ödeme süresinin (amortisman) hesaplanması için, aşağıdaki 3 unsura ihtiyaç
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bulunmaktadır (Oates & N, 2001).
1. Yatırım bedeli (CAPEX)
2. Gelirler
3. Giderler (OPEX)
𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑚𝑎𝑛 𝑠ü𝑟𝑒𝑠𝑖(𝑦𝚤𝑙) = (𝑌𝑎𝑡𝚤𝑟𝚤𝑚 𝑏𝑒𝑑𝑒𝑙𝑖)/(𝐹𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑡𝑒𝑛 𝑑𝑜ğ𝑎𝑛 𝑛𝑎𝑘𝑖𝑡 𝑎𝑘𝚤𝑚)

(5)

𝐹𝑎𝑣ö𝑘 = 𝐺𝑒𝑙𝑖𝑟𝑙𝑒𝑟 − 𝐺𝑖𝑑𝑒𝑟𝑙𝑒𝑟

(6)

𝐹𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑡𝑒𝑛 𝑑𝑜ğ𝑎𝑛 𝑛𝑎𝑘𝑖𝑡 𝑎𝑘𝚤𝑚 = 𝐹𝑎𝑣ö𝑘 − 𝑉𝑒𝑟𝑔𝑖

(7)

Bir biyogaz tesisinin yatırım maliyet kalemlerine ise aşağıda maddeler halinde yer verilmiştir.(Brown,
Yiridoe, & Gordon, 2007)
•
•
•
•
•
•
•
•

Projelendirme
İnşaat
Kojenerasyon ünitesi
Gaz şartlandırma ve depolama ünitesi
Elektromekanik ünitesi
Otomasyon ünitesi
Hammade hazırlama ve iletimini içeren ekipmanlar (Karıştırıcı, pompa vs.)
Enstrümantasyon (Vanalar, transmitterler)

Bir organomineral gübre tesisinin yatırım maliyet kalemlerine ise aşağıda yer verilmiştir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İnşaat
Kompost ünitesi
Granülatör
Kurutucu
Dekarbonizasyon
Stripping tower
Otomasyon
Enstrümantasyon
Elektromekanik ünitesi

Tesis giderleri ise aşağıdaki gibidir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hammadde toplama ve ürün dağıtım maliyeti
Hammadde maliyeti
Ham su maliyeti
Personel maliyeti
Bakım maliyeti
Start-up maliyeti
Dağıtım bedeli
Yıllık lisans bedeli
Sigorta bedelleri
Ofis giderleri
Lisans ve ruhsatlandırma bedelleri
Gübre tesisinde kullanılmak üzere DAP
Gübre tesisinde kullanılmak üzere kostik
Gübre tesisinde kullanılmak üzere doğalgaz
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•

Gübre tesisinin elektrik tüketimi

Tesis gelirleri ise aşağıdaki gibidir:
• Elektrik satışı
• Organomineral gübre satışı
Yıllık elektrik geliri aşağıdaki formül ile hesaplanmıştır.
Toplam elektrik üretim miktarı = Kojenerasyon tamkapasitesi ×
yıllık elektrik üretim saati x Net üretim oranı (Tam kapasite oranı − İç tüketim oranı)

(8)

Elektrik birim (kWh) fiyatı ise YEKDEM teşviki ile 13,3 dolar.cent’tir. Yıllık gübre geliri
incelendiğinde ise günlük 39 ton organomineral gübre üretimi beklenmektedir. Tonunun birim fiyatı ise;
750 $ olarak pazar fiyatlarına göre belirlenmiştir.
4. SONUÇ
Yukarıda verilen bilgilere göre biyogaz tesisi ve organomineral gübre tesisi maliyeti, gelirleri ve
giderleri incelenmiş olup ve geri ödeme süreleri hesaplanmıştır. Tablo.6 ve Tablo.7’de detaylara yer
verilmiştir. Gelir ve gider kalemleri tesisin ilk elektrik üretimi yaptığı yıl baz alınmıştır. Fakat
amortisman süresi; yıllara göre gelir ve gider maliyetlerinin ortalaması incelenerek hesaplanmıştır. (10
yıllık). 3 MW hayvansal atıklı bir biyogaz tesisinin maliyeti 7.470.000,00 $ iken amortisman süresi 5,74
yıl, biyogaz tesisine ek organomineral gübre tesisinin yatırım maliyeti 12.533.000,00 $ iken amortisman
süresi 4,41 yıl olarak saptanmıştır. (Gedik, Akyüz, & Akyüz, 2005)
Tablo.6 3 MWh biyogaz tesisi fizibilitesi
Biyogaz Tesisi Fizibilitesi

Değer

CAPEX ($/yıl)

7.470.000,00

OPEX ($/yıl)

1.178.901,32

Gelirler ($/yıl)

2.711.504,25

Faaliyetten Doğan Nakit Akım ($/yıl)

1.300.782,34

GERİ ÖDEME SÜRESİ (yıl)

5,74

Tablo.7 3 MWh biyogaz tesisi ve organomineral gübre tesisi fizibilitesi
Biyogaz Tesisi + Organomineral Gübre Üretim Tesisi Fizibilitesi

Değer

CAPEX ($/yıl)

12.553.000,00

OPEX ($/yıl)

10.621.782,89

Gelirler ($/yıl)

14.025.009,27

Faaliyetten Doğan Nakit Akım ($/yıl)

2.848.111,10

GERİ ÖDEME SÜRESİ (yıl)

4,41

5. TARTIŞMA
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Çalışma ile birlikte Türkiye’deki organik atıkların değerlendirilmesi, toprağa geri kazandırılması ve
enerji tüketiminde dışa bağımlılığının azaltılması maksadıyla biyogaz tesis sayısının artırılması önemi
vurgulanmıştır. Biyogaz tesislerinin çıktısı olan organik gübrenin tarımsal arazilerde değerlendirilmesi
gerekmektedir. Hayvancılık ve tarımın arasında biyogaz tesisinin bir köprü görevi oluşturması
beklenmektedir. Organomineral ve organik gübre pazarının yaygınlaşması ve sıfır atık politikalarıyla
birlikte; kimyasal gübrelerin kullanımının git gide azalması, toprağın ve tarımın faydasına olacaktır.
Fosil yakıtların tükenme sürecine girdiği şu günlerde hayvan atıklarının enerji potansiyelinden
yararlanılmalıdır. Gelişen teknolojiler ile hayvan atıklarının çevreye olan etkilerini minimum düzeye
indirilirken enerji elde etmek, hayvansal ve tarımsal atıklarının gübre özellikleri değerlendirilmelidir.
Sürdürülebilir kalkınma, tarımsal faaliyetlerin devamlılığı ve geleneksel enerji kaynaklarının sebep
olduğu emisyonların azaltılması adına hayvansal gübrelerin ve tarımsal atıkların değerlendirileceği
biyogaz tesislerinin sayısı artırılmalıdır. Biyogaz tesislerinde elektrik satışına ek gübre satışının da
yapılması geri ödeme sürelerini kısaltıp yatırımcıyı bu alanlara teşvik edecektir. Çalışmada; her ne kadar
yatırım miktarı artmış olsa da geri ödeme süresi 5,74 yıldan 4,41 yıla indirgenmiştir. Bu sonuçlar ışında
ise; hayvansal ve tarımsal atık kaynaklı biyogaz tesisleri gübre satışına yönelip faaliyetten doğan nakit
akım miktarlarını artırmalıdır.
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Özet
Birçok işletme büyüme eğilimindeki artışı yatırım kararları ile desteklemektedir. Bu aşamada özenle
yürütülmüş bir ön değerlendirme süreci doğru bir yatırım yapılmasına imkan sağlayacaktır. Yanlış
analizler, tahminler veya beklenmeyen durumlar ise yatırımın olumsuz sonuçlar doğurmasına sebep
olabilmektedir. Bu çalışmada tekstil sektöründe hazır giyim üretimi yapan bir işletmenin verdiği yatırım
kararı sonucu üretime geçen "Örgü Departmanı"nın etkin kullanılmaması sorununa çözüm aranmıştır.
En etkin alternatifin uygulanabilmesi için Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi (BAHP) yönteminden
yararlanılmıştır. Makinelerin yarısının satılarak az makine ile üretime devam edilmesi; süpreme
kumaşın başka firmalar için fason üretilmesi ve örgü departmanının tamamen kapatılması şeklinde
tanımlanmış üç alternatif için iki kriter ve beş alt kriter hiyerarşi modeline yerleştirilmiştir. Bulanık
değerler gerekli ikili karşılaştırma matrisleri üzerinden uzman görüşüne başvurularak belirlenmiş ve
Chang’ın derece yöntemi kullanılarak en etkin alternatif belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi, Yatırım Kararı, Derece Yöntemi.

A SOLUTION APPROACH FOR INEFFECTIVE KNITTING DEPARTMENT IN A
TEXTILE COMPANY WITH FUZZY AHP METHOD
Abstract
Many companies support the increase in growth trend with investment decisions. At this stage a carefully
conducted pre-assessment process will enable an accurate investment. Incorrect analyzes, estimates or
unexpected situations may result in negative consequences for the investment. In this study, a solution
to the problem of ineffective "Knitting Department", which was put into make production as a result of
the investment decision made by a company that produces ready-made clothing in the textile sector was
sought. Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) method is used to implement the most effective
alternative. Alternatives are as follows; to continue production with less machinery by selling half of
the machines; subcontracting for other companies and liquidate of the knitting department. Hierarchy
model are defined with three alternatives two criteria and five sub-criteria. Fuzzy values are identified
by pairwise comparison matrix by taking expert opinion and the most effective alternative is determined
by using Chang's degree method.
Keywords: Fuzzy Analytic Hierarchy Process, Investment Decisions, Degree Method.
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1. GİRİŞ
Birçok işletmede, finansal durum mevcut işlevlerden fazlasını karşılayabilecek hale geldiğinde
işletmenin gelişimini sürdürebilmesi için büyüme kararları alınır. Alınan bu kararlar doğrultusunda
büyümenin hangi alanda olacağı ve bu alanda büyümeye gidilmesi durumunda yatırımın yapılmasının
ne kadar doğru olduğuna ilişkin fizibilite çalışmaları yapılır. Kararın uygulanış aşamasına kadar geçen
bu süreç en etkili şekilde yönetilmeli ve olası tüm sonuçlar düşünülerek son karar verilmelidir. Bu
kararın hatalı bir ön değerlendirme sonucu alınması ve uygulanması durumunda hedeflenen büyüme
zarar ile sonuçlanacaktır. Bu sonuç doğrultusunda işletme zararını en aza indirebilmek için çözüm
önerilerine ihtiyaç duyacaktır. Birden fazla çözüm önerisinden en doğru olana bilimsel bir yaklaşımla
cevap aranmasını gerektiren bunun gibi durumlarda çok kriterli karar verme yöntemlerine (ÇKKY)
başvurulabilir. Birçok ÇKKY bulunmakla birlikte bu çalışmada işletmenin beklentisine en uygun çözüm
önerisinin seçilmesi için bulanık analitik hiyerarşi prosesi (BAHP) yönteminden faydalanılmıştır.
Çalışma tekstil sektöründe üretim yapan bir işletmede yapılmıştır. Dikey büyüme amacı ile alınan bir
yatırım kararı sonucu tek tip kumaş ören makineler alınmıştır. Üretime geçen Örgü Departmanında
makineler, müşterilerin kumaş istekleri farklılık gösterdiğinde boş kalmaktadır. Bu durumlarda
müşterinin istediği kumaş dışarıda ördürülüp daha sonra işlenmek üzere geri getirilmektedir. Örgü
departmanı çalışanlarına ise ücretsiz izin verilmektedir.
Yatırımın olumsuz sonuçlarını en etkin çözüm önerisini kullanarak düzeltmek için alternatifler
sunulmuştur. Makinelerin yarısının satılarak kalan makineler ile üretime devam edilmesi; süpreme
kumaşın başka firmalar için fason üretilmesi ve örgü departmanının tamamen kapatılması şeklinde
tanımlanmış üç alternatif, iki kriter ve beş alt kriter ile hiyerarşi modeli oluşturulmuştur. Chang
(1996)’ın derece yöntemi ile çözüm önerileri analiz edilmiştir.
2. Lİteratür araştırması
Günümüzde birçok alanda tek bir kararın ortaya atılıp kabul edilmesi durumunun yerini araştırılarak
belirlenmiş alternatifler arasından seçim yapma olgusu almıştır. Ancak alternatifler çoğu zaman belirgin
farklarla ayrılamayabilir. Birden fazla alternatifin belirsiz bir ortamda analizini yapmak istediğimiz
durumlarda ÇKKY, bulanık mantık yaklaşımı ile birlikte insani düşünme yapısına yakın dolayısı ile
daha hassas analizler yapmak üzere kullanılabilir.
Literatürde yatırım kararlarının uygulanmasında BAHP’ın kullanıldığı pek çok çalışma bulunmaktadır.
Hanine vd. (2017), büyük bir yatırım kararı ile işletmenin çalışma alanında yardımcı olacak bir sistemin,
işletmede kullanılmasının işletmenin beklentilerini tam olarak karşılayıp karşılayamayacağını BAHP,
Modifiye Delphi ve Promethee yöntemleriyle analiz etmiştir. Ebrahimabadi (2015), İran’ın en büyük
kömür madeninde kullanılmak üzere alınacak tünel açma makinasınının seçimini BAHP yöntemi ile
araştırmıştır. Karataş vd. (2017), bankacılık sektöründe finansal marka değerleme modellerinden
hangisinin kullanılması gerektiğini BAHP yöntemini kullanarak tespit etmeye çalışmıştır. Vatansever
ve Uluköy (2014), üretim sektöründe en uygun KKP (kurumsal kaynak planlama) yazılımı seçimi için
BAHP ve bulanık MOORA yöntemlerini bir arada kullanmıştır. Dožić vd. (2017), piyasa koşullarına ve
havayolu gereksinimlerine en uygun uçak tiplerini seçmeye yardımcı olacak bir metodoloji BAHP ile
önermektir. Kaplan ve Arıkan (2012), hava savunmasında kullanılan askerî sistemlerinin bakım ve
onarımı için gerekli tezgahlar için yatırım proje tekliflerinin önceliklendirilmesinde BAHP kullanmıştır.
Gürler vd. (2011), bir kurumun yatırım kararı verdiği iklimlendirme sistemlerinin seçimi sorununa
BAHP yöntemi ile bir çözüm aramıştır. Suganthi (2018), sürdürülebilir kalkınma için sektörel olarak
yatırımların durumunu bulanık AHP, VIKOR ve Veri Zarflama Analizi ile incelemiştir.
3. METODolojİ
BAHP ile ilgili pek çok yöntem geliştirilmiş olmasına rağmen en çok kullanılan yöntem Chang (1996)’ın
derece analiz yöntemidir. Bu yöntemde problemin amacına uygun hiyerarşi modeli ana kriter, alt kriter
ve alternatifleri içerecek şekilde hazırlandıktan sonra analitik hiyerarşi prosesinin temelini oluşturan
ikili karşılaştırma matrisleri kurulur. Karşılaştırmalarda bulanık yaklaşım üçgensel bulanık sayılar ile
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sağlanır ve sentetik derece değerleri hesaplanır. Derece analiz yöntemi uygulanırken kullanılacak
üçgensel bulanık sayılar Tablo 1’deki gibi seçilmiştir.

Tablo 4. Değerlendirmede kullanılan dilsel değişkenler ve bulanık değerler (Tayyar, 2012)
Dilsel Değişkenler
Eşit
Daha önemli
Çok Daha Önemli
Çok Fazla Önemli
Kesin Önemli

Bulanık Sayı
(1,1,1)
(2/3,1,3/2)
(3/2,2,5/2)
(5/2,3,7/2)
(7/2,4,9/2)

Tersi
(1,1,1)
(2/3,1,3/2)
(2/5,1/2,2/3)
(2/7,1/3,2/5)
(2/9,1/4,2/7)

3.1. Derece Analiz Yöntemi
Yöntemin adımları;
Adım 1: X = {x1, x2, …xn} ve T = {t1,t2, …tn} sırası ile ölçüt ve hedef kümesi olmak üzere, derece analizi
(gi) her hedef için her ölçüt dikkate alınarak uygulanır. Hedeflerin m derece analiz değeri, i=1,2,…n ve
j=1,2,…,m olmak üzere, Mgi1, Mgi2, …, Mgin üçgensel bulanık sayılar ((li, mi, ui)) biçiminde ifade edilir.
Adım 2: i ölçütüne ilişkin bulanık sentetik derece değeri;
𝑗 −1

𝑗

𝑛
𝑚
𝑆𝑖 = ∑𝑚
𝑗=1 𝑀𝑔𝑖 ⊗ [∑𝑖=1 ∑𝑗=1 𝑀𝑔𝑖 ]

(1)

olarak tanımlanır. Burada (li, mi, ui) üçgensel bir bulanık sayı olmak üzere,
𝑗
𝑚
𝑚
𝑚
∑𝑚
𝑗=1 𝑀𝑔𝑖 = (∑𝑗=1 𝑙𝑗 , ∑𝑗=1 𝑚𝑗 , ∑𝑗=1 𝑢𝑗 )

𝑗 −1

[∑𝑛𝑖=1 ∑𝑚
𝑗=1 𝑀𝑔𝑖 ]

(2)

1

1
1
, ∑𝑚
, ∑𝑚 )
𝑢
𝑚
𝑗=1 𝑗
𝑗=1 𝑗
𝑗=1 𝑙𝑗

= (∑𝑚

(3)

eşitlikleri bulunmaktadır.
Adım 3: W=((d(A1), d(A2),… d(An))T eşitliği ile ağırlık vektörü hesaplanır. W' ağırlık vektörü
normalleştirilerek W vektörü elde edilir. i=1,2,…,n olmak üzere,
W'=((d'(A1), d'(A2),… d'(An))T

(4)

d'(Ai) = minV(Si≥Sk), k=1,2,…,n ve k≠i

(5)

olarak tanımlanır.
Adım 4: M1=(l1,m1,u1) ve M2=(l2,m2,u2) üçgensel bulanık sayıları için, V(M1≥M2) ve V(M2≥M1)
değerlerinin her ikisi de hesaplanarak M1ve M2 sayıları karşılaştırılmaktadır. Bunun için, V(M2≥M1)
ifadesi M2≥M1 olabilirliğini belirtmek üzere,

𝑉(𝑀2 ≥ 𝑀1 ) = {

1,
0,
(𝑙1 −𝑢1)
(𝑚2 −𝑢2)− (𝑚1 −𝑙1)

𝑚2 ≥ 𝑚
𝑙1 ≥ 𝑢2
, 𝑑𝑑
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(6)

şeklinde tanımlanmaktadır. (6) eşitliği kullanılarak (5)’e göre d'(Ai) değerleri hesaplanır. Buradan, W'
vektörü ile W vektörü hesaplanır. Üçgensel bulanık sayılar ile elde edilen karşılaştırma matrisine
dayanarak hesaplanan bulanık olmayan W ağırlık vektörü ile klasik AHP yaklaşımının hiyerarşik
yapısına uygun biçimde nihai karara ulaşılır. (Aydın, 2009)
4. UYGULAMA
Bu çalışmada tekstil sektöründe üretim yapan bir işletmenin verdiği yatırım kararı sonucu üretim
alanına kurduğu Örgü Departmanının beklenen etkinliği sağlayamaması sorununa çözüm aranmıştır.
Şekil 1’de soruna ait hiyerarşi modeli yer almaktadır.

Şekil 16: Probleme ait hiyerarşi modeli
Departmana alınan 24 adet süpreme örgü makinesi günlük 10 ton üretim kapasitesine sahiptir. Yüksek
üretim kapasiteli bu makinelerden kar elde edilmesi amaçlanmıştır ancak işletme birçok müşteriye fason
üretim yapmaktadır. En çok kullanılan kumaş türü süpreme olmasına karşın müşterilerin kumaş istekleri
farklılık göstermektedir. Müşterinin kumaş istekleri farklılık gösterdiğinde istenen kumaşlar farklı
firmalara ördürülüp daha sonra işlenmek üzere geri getirilmektedir ve bu durumlarda makineler boş
kalmaktadır. Stoka azami sayıda ürün üretildikten sonra ise örgü departmanı çalışanlarına ücretsiz izin
verilmektedir.
Etkin kullanılmayan bu departmanın mevcut durumundan memnun olmayan işletme, sorunu hiyerarşi
modelinde belirtilen üç alternatiften biri ile çözerek en etkin sonuca ulaşmayı hedeflemektedir.
(Makinelerin satılması durumunda her bir makinenin ikinci el satış fiyatı 100.000 eurodur.)

Tablo 5: Ana kriterlerin karşılaştırılması
MA
GE

MA
(1,1,1)
(2/5,1/2,2/3)

GE
(3/2,2,5/2)
(1,1,1)

Tablo 2’deki değerler ile maliyet ana kriterinin sentetik derece değeri şu şekilde hesaplanır;
−1

𝑗
𝑗
𝑛
𝑚
∑𝑚
𝑗=1 𝑀𝑔𝑖 =(1+3/2,1+2,1+5/2) = (2.5, 3, 3.5), [∑𝑖=1 ∑𝑗=1 𝑀𝑔𝑖 ] = (0.194, 0.222, 0.256)

SMA = (2.5, 3, 3.5) * (0.194, 0.222, 0.256) = (0.484, 0.667, 0.897)
Aynı işlemler gelir ana kriteri içinde yapılır.
−1

𝑗
𝑗
𝑛
𝑚
∑𝑚
𝑗=1 𝑀𝑔𝑖 =(1.286, 1.333, 1.4), [∑𝑖=1 ∑𝑗=1 𝑀𝑔𝑖 ] = (0.169, 0.188, 0.209)
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SGE = (1.286, 1.333, 1.4) * (0.169, 0.188, 0.209) = (0.218, 0.250, 0.293)
Ağırlıkları bulmak için olasılık dereceleri 5 numaralı denklem ile hesaplanır.
m2 ≥ m1
l 1 ≥ u2

0.667 ≥ 0,250
0.218 ≥ 0,897 X olduğundan olasılık derecesi V(SMA≥ SGE)=1 olarak bulunur.

m2 ≥ m1
l 1 ≥ u2

0.250 ≥ 0,667 X
0.484 ≥ 0,293 olduğundan olasılık derecesi V(SGE≥ SMA)= 0 olarak bulunur.

W’ vektöründe, d'(Ai) = minV(Si≥Sk) olduğundan minimum V değeri seçilerek normalleştirme işlemi
yapılır. Sonuç olarak WAmaç vektörü (1,0)T olarak bulunur. Ana kriterleri kendi arasında, alt kriterleri
alternatiflere göre değerlendirmek üzere hazırlanmış ikili karşılaştırma matrisleri Tablo 3-9’da
görülmektedir. Aynı işlem aşamalarından geçerek tüm ağırlıklar hesaplanmış ve ilgili tablonun altında
belirtilmiştir.
Tablo 6: Maliyet Ana Kriterinin İkili Karşılaştırılması
İM
GİM
MM

İM
(1,1,1)
(2/3,1,3/2)
(5/2,3,7/2)

GİM
(2/3,1,3/2)
(1,1,1)
(3/2,2,5/2)

MM
(2/7,1/3,2/5)
(2/5,1/2,2/3)
(1,1,1)

WMA = (0,0,1)T
Tablo 7: Gelir Ana Kriterinin İkili Karşılaştırılması
ÜG
(2/7,1/3,2/5)
(1,1,1)

DSG
(1,1,1)
(5/2,3,7/2)

DSG
ÜG

WGE = (0,1)T
Tablo 8: İşçi Maliyeti Alt Kriteri Açısından Alternatiflerin Değerlendirilmesi
SA
FA
KA

SA
(1,1,1)
(5/2,3,7/2)
(2/9,1/4,2/7)

FA
(2/7,1/3,2/5)
(1,1,1)
(2/9,1/4,2/7)

KA
(7/2, 4, 9/2)
(7/2, 4, 9/2)
(1,1,1)

WİM = (0.021, 1, 0)T
Tablo 9: Genel İmalat Maliyeti Alt Kriteri Açısından Alternatiflerin Değerlendirilmesi
SA
FA
KA

SA
(1,1,1)
(3/2,2,5/2)
(7/2, 4, 9/2)

FA
(2/5,1/2,2/3)
(1,1,1)
(7/2, 4, 9/2)

KA
(2/9,1/4,2/7)
(2/9,1/4,2/7)
(1,1,1)

WGİM = (0, 0, 1)T
Tablo 10: Malzeme Maliyeti Alt Kriteri Açısından Alternatiflerin Değerlendirilmesi
SA

SA
(1,1,1)

FA
(2/7,1/3,2/5)
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KA
(2/9,1/4,2/7)

FA
KA

(5/2,3,7/2)
(7/2, 4, 9/2)

(1,1,1)
(7/2, 4, 9/2)

(2/9,1/4,2/7)
(1,1,1)

WMM=(0, 0, 1)T
Tablo 11: Dış Satış Geliri Alt Kriteri Açısından Alternatiflerin Değerlendirilmesi
SA
FA
KA

SA
(1,1,1)
(5/2,3,7/2)
(2/5,1/2,2/3)

FA
(2/7,1/3,2/5)
(1,1,1)
(2/9,1/4,2/7)

KA
(3/2,2,5/2)
(7/2, 4, 9/2)
(1,1,1)

WDSG = (0, 1 ,0)T
Tablo 12: Üretim Geliri Alt Kriteri Açısından Alternatiflerin Değerlendirilmesi
SA
FA
KA

SA
(1,1,1)
(2/3,1,3/2)
(2/5,1/2,2/3)

FA
(2/3,1,3/2)
(1,1,1)
(2/9,1/4,2/7)

KA
(3/2,2,5/2)
(7/2, 4, 9/2)
(1,1,1)

WÜG = (0, 1, 0)T
Tablo 10 ve 11’de ana kriterlerin ağırlık vektörleri ile alternatiflerin ikili karşılaştırmalarından elde
edilen ağırlık vektörleri çarpılmaktadır. İşlem sonucunda alternatiflerin ağırlıkları oluşur.
Tablo 13: Maliyet Ana Kriterine Göre Ağırlıkların Belirlenmesi
Maliyet Ana Kriteri
İM
GİM MM
Alternatiflerin
Ağırlıkları
Ağırlık
0
0
1
Alternatifler
SA
0.021
0
0
0
FA
1
0
0
0
KA
0
1
1
1

Tablo 14: Gelir Ana Kriterine Göre Ağırlıkların Belirlenmesi

Ağırlık
Alternatifler
SA
FA
KA

Gelir Ana Kriteri
DSG ÜG
0
1
0
1
0

Alternatiflerin
Ağırlıkları

0
1
0

0
1
0

Amaca göre ana kriterlerin ağırlıklarını hesaplamak üzere Tablo 10 ve 11’deki ağırlıklar ana kriterlerin
kendi arasında karşılaştırılması sonucu ortaya çıkan ağırlık vektörü ile çarpılır.
Tablo 15: Alternatifin Seçilmesi

Ağırlık
Alternatifler

Amaca Göre Ana Kriterler
Maliyet
Gelir
Alternatiflerin
Ağırlıkları
1
0
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SA
FA
KA

0
0
1

0
1
0

0
0
1

Makinelerin yarısının satılması ve başka firmalar için fason çalışılması alternatifleri 0 ile
ağırlıklandırılırken, örgü departmanın kapatılması alternatifi 1 değerini almıştır. Kapatma alternatifinin
en etkin çözüm olduğu görülmektedir.
5. Sonuç
Bu çalışmada aldığı yanlış yatırım kararının olumsuz sonuçlarını en etkin çözümle düzeltmek isteyen
bir işletmenin belirlediği alternatif çözümler bulanık analitik hiyerarşi prosesi ile analiz edilmiştir.
Maliyet alt kriterlerinden işçi maliyeti, yarı yarıya makineyle çalışma ve fason üretim yapma
alternatiflerinde daha yüksek değerler alsa da genel imalat maliyetleri ve malzeme maliyetleri
departmanın çalışmasına devam etmemesi yönünde bir sonuç çıkarmıştır. Gelir alt kriterlerinde ise fason
üretim yapma alternatifi en iyi alternatiftir. Ancak gelir kriteri, maliyet kriteri karşısında zayıf önem
derecesine sahiptir.
Sonuç olarak maliyet kriterinin etkisi altında en uygun alternatif, örgü departmanı kapatmak olarak
belirlenmiştir. İşletmenin aldığı bütün makineler satmalıdır. Satış sonucu elde ettiği 2.400.000 € ile yeni
bir yatırım planlamalı ve bu yatırım için ön değerlendirme süreçlerine gereken özen gösterilerek
sorunlara karşı önlem alınmalıdır.
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MATLAB İLE ANTEN PATERN ÖLÇÜM SİSTEMİ KONTROLÜ VE SONUÇ
ANALİZİNİN YAPILMASI PATERN GRAFİK ÇİZDİRİLMESİ
Levent Kepenek
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi / Teknoloji Fakültesi / Mekatronik Mühendisliği
levent.kepenek@sakarya.ogr.edu.tr
Özet
Matlab kullanılarak patern ölçüm sistemi kontrol edilecektir. Patern ölçümü yapabilmek için PNA
Network Analyzer E8363B cihazı, otomatik hassas anten kontrol sistemi ve iki adet anten
kullanılmaktadır. PNA Network Analyzer 10 MHz – 40 GHz frekans aralığında çalışmaktadır. Bu cihaz
GPIB ile kontrol edilebilmektedir. Anten kontrol sistemi arduino ile kontrol edilmekte ve step motor ile
hassas hareket saplanabilmektedir. Arduino matlab ile seri porttan kontrol edilebilmektedir. Ölçüm
anteni olarak 1 GHz - 18 GHz horn anten kullanılmaktadır. Bu antenler yönlendirilmiş anten olup hassas
ölçümlerde kullanılabilmektedir. Bu sistemin kontrolü matlab ile sağlanacaktır. Öncelikle matlab ile
cihazlar arası haberleşme sağlanacak ardından ölçüm sonuçları alınması sağlanacaktır. Matlab ile alınan
sonuçlar grafik olarak çizdirilecek ve sonuç değerlendirmesi yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: RF anten, patern, elektromanyetik alan, arduino.

PATTERN WITH MATLAB CONTROL OF PATERN MEASUREMENT SYSTEM
AND CONCLUSION ANALYSIS PATERN GRAPHIC DRAWING
Abstract
Pattern measurement system will be controlled by using Matlab. PNA Network Analyzer E8363B
device, automatic sensitive antenna control system and two antennas are used for pattern measurement.
The PNA Network Analyzer operates in a frequency range of 10 MHz to 40 GHz. This device can be
controlled by GPIB. The antenna control system is controlled by arduino, and the stepper motor and
precision motor can be inserted. Arduino can be controlled from the serial port with matlab. A 1 GHz 18 GHz horn antenna is used as a measuring antenna. These antennas are directed antennas and can be
used for precise measurements. Control of this system will be provided by matlab. First of all,
communication between the devices and matlab will be provided and then measurement results will be
obtained. Results obtained with Matlab will be plotted as graphs and results will be evaluated.
Keywords: RF antenna, antenna patern, electromagnetic, arduino.

1. GİRİŞ
Bu çalışma kapsamında, öncelikle elektromanyetiğin temel parçalarından biri olan antenler, anten
tipleri, antenlerin ışıma mekanizmaları ve temel anten parametreleri genel olarak tanıtılmıştır ve anten
test odası ihtiyaçları sıralanmıştır. Anten test odalarında ölçüm yapabilmek için iki adet antene, ölçüm
cihazına ve anten kontrol sistemine ihtiyaç vardır. Anten olarak horn anten, test cihazı olarak network
analizör ve anten kontrol sistemi arduino ile kontrol edilen hassas dönmeyi sağlayan sistem
kullanılmıştır. Bu çalışma kapsamında matlab kullanılarak cihazlar otomatize kontrol edilmiştir.
Sonuçlar matlab aracılığı ile grafiksel olarak verilmiştir. Patern sonucu analiz edilmiş antenin ışıma
diyagramı kontrol edilmiştir. Kullanılabilecek mesafe ve alan düzgünlüğü belirtilmiştir.
2. MATERYAL VE METOD
Webster sözlüğüne göre, anten genelde metal olan (çubuk ya da tel), radyo dalgalarını iletmekte ya da
almakta kullanılan bir cihazdır. IEEE standart terimlerinin antenler kısmına göre anten radyo dalgalarını
iletmek ya da almak amacıyla kullanılmaktadır. Başka bir deyişle, Şekil 1’de gösterildiği gibi anten
serbest uzay ve kılavuzlayan cihaz arasında geçiş yapısıdır. Kılavuzlayan cihaz veya iletim hattı
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koaksiyel hat ya da içi boş bir boru (dalga kılavuzu) şeklinde olabilir ve iletim kaynağından antene ya
da antenden alıcıya elektromanyetik enerjinin nakli için kullanılır. Birinci durumda, bir verici antenden
ve ikinci durumda ise bir alıcı antenden bahsedilmektedir. (Aydın, Kara ve Çağlar, 2013, s. 1)

Şekil 17. Bir geçiş cihazı olarak anten
Şekil. 1’de verilen anten sisteminde iletim hattının Thevenin eş değeri, Şekil. 3’te gösterilmektedir.
(Aydın, ve diğerleri, 2013, s. 1)

Şekil 18. Thevenin ve norton devre eş değerleri
Kaynak ideal bir üreteç tarafından temsil edilmektedir, iletim hattı karakteristik empedansı 𝑍𝑐 olan bir
çizgi ile temsil edilir, antenin empedans değeri ise; (Aydın, ve diğerleri, 2013, s. 1)
𝑍𝐴 = (𝑅𝐿 + 𝑅𝑟 ) + 𝑗𝑋𝐴 (Ω)
(1)
𝑍𝐴 : Antenin empedansı (Ω)
𝑅𝐿 : Yük direnci (Ω)
𝑅𝑟 : Işıma direnci (Ω)
𝑋𝐴 : Reaktans (Ω)
𝑅𝑟 : Işıma direnci (Ω)
olan temsilî bir yük ile gösterilir ve iletim hattına bağlanır. Antenin Thevenin ve Norton devre eş
değerleri Şekil. 2’ de gösterilmiştir. Yük direnci 𝑅𝐿 olan antenin iletkenlik ve dielektrik kayıplarını
temsil ederken 𝑅𝑟 , ışıma direnci olarak adlandırılır ve antenin ışıma özelliğini temsil etmek için
kullanılır. Reaktans 𝑋𝐴 , empedansta antenin ışıma özelliğinin sanal kısmını temsil etmektedir. İdeal
koşullar altında, kaynak tarafından üretilen enerji tamamen anten ışımasını temsil etmek için kullanılan
ışıma direnci 𝑅𝑟 ′ ye transfer edilmelidir. Ancak, pratik bir sistemde kayıplı iletim hattı ve anten doğası
nedeniyle ortaya çıkan iletim ve dielektrik kayıplarının yanı sıra hat ve anten arasındaki arayüz
nedeniyle yansıma (uyumsuzluk) kayıpları vardır. Kaynağın iç empedansı dikkate alındığı ve hat ve
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yansıma (uyumsuzluk) kayıpları ihmal edildiğinde antene maksimum gücün iletilebilmesi eşlenik
uyumlama ile yapılabilir. (Aydın, ve diğerleri, 2013, s. 1)
2.1. Anten Çeşitleri
Antenler elektromanyetiğin olmazsa olmazlarından olup kullanım alanları çok geniştir. Tıptan askeri
sektörlere kadar hemen her alanda yaygın olarak kullanılmaktadar. Özellikle iletişim amaçlı olarak
antenler çok yaygın kullanılmaktadır. Günümüzde iletişim önemi düşünüldüğünde antenlerin ne kadar
önemli olduğu çok net ortaya çıkmaktadır. Anten çeşitleri Tablo 1’de verilmiştri.
Tablo 16. Anten Çeşitleri
No

Anten çeşidi

1
2
3
4
5
6

Tel antenler
Açıklık antenleri
Mikroşerit antenler
Dizi antenler
Yansıtıcı antenler
Lens antenler

2.2. Anten Temel Parametreleri
Bir antenin performansının belirlenmesi için çeşitli parametre tanımları gerekir. Bu parametrelerin
bazıları birbirleriyle ilişkilidir ve anten performansının eksiksiz bir tanımı için hepsinin birden
belirlenmesine ihtiyaç yoktur. (Aydın, ve diğerleri, 2013, s. 27)

Şekil 19. Bir antenin alan bölgeleri
D: Maksimum anten açıklığı
𝑅1 :: Reaktif yakın alanı ifade eden dairenin yarıçapı
𝑅2 :: Işıyan yakın alanı ifade eden dairenin yarıçapı
𝑫𝟑
𝛌

𝑹𝟏 = 𝟎. 𝟔𝟐√
𝑹𝟐 =

(3)

𝟐𝑫𝟐
𝝀

(4)

Reaktif yakın alan, “reaktif alanların baskın olduğu ve yakın alan bölgesinin anteni hemen çevreleyen
kısmı” olarak tanımlanır. Birçok anten için, bu bölgenin dış sınırı, genellikle anten yüzeyinden bir
mesafesi olarak alınır. 𝑹𝟏 olarak gösterilmekte ve (2) denkleminde verilmektedir. Burada λ dalga boyu,
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D ise antenin en büyük boyutudur. “Çok küçük bir dipol veya buna özdeş bir ışıyıcı için dış sınır
genellikle anten yüzeyinden 𝛌⁄𝟐 𝛑 mesafesi olarak alınır.” (Aydın, ve diğerleri, 2013, s. 35)
Işıyan yakın alan (Fresnel) bölgesi “bir antenin ışıyan alanların baskın olduğu ve açısal alan dağılımının
antenden olan mesafeye bağlı olduğu, reaktif yakın alan bölgesi ile uzak alan bölgesi arasındaki bölgesi
olarak tanımlanır. Eğer antenin maksimum boyutu dalga boyuna göre büyük değilse bu bölge ortaya
çıkmayabilir. Sonsuza odaklanmış bir anten için ışıyan yakın alan bölgesi bazen optik terminolojiye
benzerlikten dolayı Fresnel bölgesi olarak da adlandırılır. 𝑹𝟐 olarak gösterilmekte ve (2) denkleminde
verilmektedir. Eğer anten, dalga boyuna göre çok küçük bir boyuta (D) sahipse bu bölge ortaya
çıkmayabilir.” Bu bölge için iç sınır ve dış sınır da olarak alınır. Burada D antenin en büyük boyutudur.
Bu ölçüt π/8’lik bir maksimum faz hatası ile ilgilidir. Bu bölgede alan örüntüsü genellikle radyal
mesafenin fonksiyonudur ve radyal alan bileşeni algılanabilir büyüklüktedir. (Aydın, ve diğerleri, 2013,
s. 36)

Şekil 20. Reaktif yakın alan bölgesinden uzak alan bölgesine doğru anten genlik örüntü şeklinin tipik
değişimleri
2.3. Kullanılan Araç Gereçler
Kullanılan cihaz ve ekipmanlar Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 17. Kullanılan cihazlar listesi
No
1
2
3
4
5
6

Cihaz
Network Analizör
Horn Anten
Anten Kontrol Sistemi
RF kablo
GPIB Kablo
Bilgisayar

Marka
Agilent
EMC
EMC
Huber Suhner
NI
HP

Model
E8363B
HA118G
AKS360
S04272B
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Açıklama
Ölçümde kullanılacak
Alıcı ve verici anten
Kontrol sistemi olarak kullanılacak
Bağlantı için kullanılacak
Cihaz ile haberleşme için kullanılacak
Kontrol ve veri analizinde kullanılacak

Şekil 21. Döner anten sistemi ve anten

Şekil 22. Matlab ile kontrol sistemi arayüzü
2.4. Analizler
Ölçüm sonuçları karşılaştırılması aşağıda verilmiştir. Ölçüm sistemi ölçümü yapmaya elverişli hale
gelmiş ve ölçüm için uygundur. Sistemin otomasyon kontrolü stabil olup kontrollü olarak test edilmiş
uygunluğu teyit edildikten sonra ölçümler alınmıştır.
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Şekil 23. Referans ölçüm sonucu
3. SONUÇ
Tekrarlı yapılan ölçüm sonuçlarında sonuçların kararlılığı anlaşılmıştır. Burada önemli olan sitemin
kararlılığı ve devamlılığıdır. Sistemsel bakıldığında otomatize sistem en hassas şekilde çalışmaktadır.
Çalışması uzun zamanda kararlıdır. Devamlılığı verebilecek tekrarlı ölçümler almaya imkan
vermektedir.
Önemli olan nokta otomatik kontrol ve ölçümün tekrarlanabilirliğidir. Kontrol sistemi kararlıdır. Ölçüm
sistemi tekrarlanabilirliğe elverişli ve ölçümler sonrası anlaşılacağı üzere tekrarlı ölçümlere imkan
verebilmektedir.
Anten test odası kısmen yutucu köpük kaplı veya tamamen yutucu köpük kaplı durumlarada ölçümler
tekrarlanmış ve ölçümlerin tekrarlanabilirliği sağladığı saptananmıştır. Ölçüm sistemi hareketi düzgün
ve kontrol sistemi hassas ölçümünü tekrarlamıştır.
4. TARTIŞMA
Bu çalışmada anten test odalarında yapılan ölçümlerde yutucu köpüklerin test sonuçlarına olan etkisi
kontrol edilmiştir. Test odasının içine yutucu köpükler ile kaplanmasının ne kadar gerekli olduğu
hususlar değerlendirilmiştir. Standart bir odada yapılan ölçümler ile tasarlanan test odasında yapılan
ölçümler karşılaştırılmış olup test sonuçlarına ortam etkisi yüzde 25 etki ettiği gözlemlenmiştir. Deney
töleransları göz önüne alındağında bu farkın çok önemli olmadığı tesbit edilmiştir.
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Özet
Güç sistemlerinin çok iyi bir şekilde gözlemlenmesi sistemin planlanması açısından oldukça önemlidir.
Sistemin herhangi bir kararsızlık durumuna gelmeden gerekli önlemler alınarak kararlılığı ve güvenirliği
sağlanması gerekmektedir. Güç sistemi’nin, tüm akım ve gerilim fazör bilgilerini ölçen ve
hesaplayabilen Fazör Ölçüm Birimlerinin (FÖB’lerin) optimum sayıda sisteme yerleştirilmesi ile tüm
sistemin gözlemlenmesi de münkün olacaktır. Bu çalışmada sistemi maksimum gözlenebilir kılan N-1
Güvenlik metodu önerilmiştir. Önerilen metodun amacı, güç sistemi veri yollarındaki toplam FÖB
sayısını minimize etmek ve böylece yüksek FÖB maliyetlerinden tasarruf sağlamak. Optimal çözüm
için benzetimler Matlab yazılımı üzerinde çalışan PSAT Toolbox ara yüzü ile N-1 Güvenlik metodu
kullanılarak, IEEE 14-bara, IEEE 30-bara test sistemleri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada en az
sayıda FÖB kullanılarak güç sistemi’nin tamamen gözlenebilmesi için kaç adet FÖB yerleştirilmesi
gerektiğini ve FÖB’lerin hangi baralara yerleştirilmesinin uygun olacağı bulunmuştur. Elde edilen
benzetim sonuçları karşılaştırılmış.
Anahtar Kelimeler: Fazör ölçüm birimi, optimal FÖB yerleşimi, gözlenebilirlik, PSAT.

DETERMINATION OF THE PHASE MEASUREMENT UNIT OPTIMAL
CONNECTION POINTS IN POWER SYSTEMS UNDER N-1 SAFETY CONDITIONS
Abstract
Monitoring of power systems is very important in terms of planning the system. It is necessary to ensure
the stability and reliability of the system by taking the necessary measures without any hesitation. It is
also possible to observe the entire system by placing the Phasor Measurement Units (PMUs), which can
measure and calculate all current and voltage phasor information, in the optimum number of systems.
In this study, the N-1 Safety method, which makes the system maximum observable, has been proposed.
The aim of the proposed method is to minimize the total number of PMUs in the power system buses
and thus to save high PMU costs. Simulations for optimal solution IEEE 14-bus using the N-1 Security
method with the PSAT Toolbox interface running on Matlab software was performed on IEEE 30-bus
testing systems. In this study, it was found out how many PMUs should be placed in order to be able to
fully observe the power system by using the least number of PMUs and which busbars should be placed
in the PMU. The simulation results were compared.
Keywords: Phasor unit of measurement, optimal PMU placement, observability, PSAT.
1. GİRİŞ
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Fazör Ölçüm Birimi (FÖB’ler), ayrık Fourier dönüşümü ilkesiyle çalışan, ortak zamanlı senkronizasyon
kaynaklarını kullanarak elektrik şebekesi üzerindeki elektrik dalgalarını ölçen gelişmiş bir akıllı izleme
cihazıdır (Phadke ve Thorp, 2008). Güç sisteminde gerilim çökmeleriyle meydana gelen dinamik ve
statik durumlara hızlı bir şekilde kontrol edebilmek için sistemi gerçek zamanlı izlemek gerekmektedir.
FÖB teknolojisi, bu gereksinim duyulan alanları geliştiren oldukça yeni bir teknolojidir (Chouhan ve
Jaiswal, 2016). Küresel konumlandırma sistemi (GPS) kullanılmaya başlanılması ile, FÖB’lerin
gelişmesine katkı sağlamıştır. GPS’in senkronizasyon hassasiyetinin ve simetrik bileşenlerin
ölçülebilme tekniğinin birleşimi FÖB olgusunun ortaya çıkmasını sağlamıştır. İlk FÖB’leri Vircinia
Technology tarafından 1990 yıllarında geliştirilmiştir (Var ve Türkay, 2016). Bu yeni ölçüm araçlarının
kullanımında pratiksel olarak tecrübe kazanabilmek için bir çok bara merkezine monte edilmiştir. 1995
yılında IEEE FÖB birimi standartını yayınlamıştır. Bu standart C37.118-2005 olarak güncellenmiştir
(IEEE, 2006). İlgili standart, FÖB’leri güç sistemlerinin modern gözleme, koruma ve kontrol
sistemlerinde kullanılan geniş alan ölçüm sistemleri olarak tanınmaktadır (Phadke, 2008). FÖB’ler son
yıllarda artan kullanımı ile, durum tahmini, güç sistemi kararlılık analizi ve güç ağlarının tıkanıklık
yönetimi gibi gelişmiş izleme, koruma ve kontrol uygulamaları elde edilebilir (Manousakis ve ark.,
2012). FÖB’ler, SCADA’dan alınan geleneksel ölçümlere göre örnekleme sayısının fazla olması ve
ölçüm doğruluğu bakımından çok daha üstündür (Jyoti, 2015). Ayrıca, her hangi baraya yerleştirilen
FÖB’lere komşu olan baralardan da ölçüm alabilirler (Deebiga ve Raqib Hussain, 2015). Fazör Ölçüm
Birimleri gerçek zamanlı akım ve gerilim fazörlerinin senkronize bir şekilde ölçme kabiliyetlerinden
dolayı güç sistemleri için çok önemlidir (Rani Sandhya, 2015). Bununla birlikte, bu birimleri tüm güç
sistemi baralara yerleştirmek mümkün değildir, çünkü FÖB’ler ve iletişim hizmetleri çok maliyetlidir.
Bu nedenle, en uygun FÖB sayısının ve bağlı güç ağının genel olarak gözlenebilirliği için yerleştirilecek
baranın belirlenmesi çok önemlidir. Literatürde normal koşullarda farklı durumlar için güç sisteminin
optimal gözlenebilmesi için çeşitli teknikler ve algoritmalar önerilmiştir. Sistemin herhangi bir koşul
altında gözle görülür bir şekilde gözlenebilmesi için FÖB’lerin yerleşimi belirlemek için yeni algoritma
önermiştir (Rakpenthai ve ark., 2007). Güç sisteminde optimal FÖB yerleşimini belirlemek için yeni bir
optimizasyon modeli tanımlamıştır (Aminifar ark., 2011). Bu çalışmada N-1 koşulları altında, FÖB’lerin
güç sistemine optimum yerleştirilmesi bir optimizasyon problem olarak ifade edilmiştir. Optimal çözüm
için benzetimler Matlab yazılımı üzerinde çalışan PSAT Toolbox ara yüzü ile gerçekleştirilmiştir.
Uygulamada Yinelemeli N-1 Güvenlik metotları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu metotlar, IEEE 14bara, IEEE 30-bara test sistemleri üzerinde uygulanmıştır. Güç sistemlerinde meydana gelen arızalar en
kısa sürede müdehale etmek oldukça önemlidir. İletim hatında meydana gelen arızadan dolayı sistemin
çökmeye uğramaması gerekmektedir. Bu çalışmada gerilim, frekans ve acı kararlılığı acısından sistemin
tamamının gözlenmesinin sağlamak hemde maliyeti azaltmak için FÖB’leri hangi baralara
yerleştirilmesinin uygun olacağı araştırılmıştır. Çalışmada en az sayıda FÖB kullanılarak güç
sistemi’nin tamamen gözlenebilmesi için kaç adet FÖB yerleştirilmesi gerektiğini ve FÖB’lerin hangi
baralara yerleştirilmesinin uygun olacağı bulunmuştur. Elde edilen benzetim sonuçları karşılaştırılmış.
2. MATERYAL VE METOD
2.1. Fazör Ölçüm Birimi ve Yapısı
Fazör ölçüm birimi güç sistemlerinde ani gerilim akım fazörlerinin gerçek zamanlı olarak yüksek
hassasiyette ölçme yapabilmek için geliştirilmiş cihazlardır (İpek, 2008). Şekil 1’de bir bölgede fazör
ölçüm senkronizasyonuna dayalı temel bir ölçüm birimi verilmektedir.
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Şekil 1. FÖB’lerin senkronizasyonuna dayalı geniş alan ölçüm birimi
FÖB’lerin yerleştirilmesindeki temel amaç, mevcut sınırlamalar altında sistemi topolojik olarak
gözlenebilir kılacak yerleştirilmesi gereken en az sayıdaki FÖB’nin sayısının ve bu FÖB’lerin hangi
baralara yerleştirilmesi gerektiğinin bulunmasıdır (İpek, 2008). Şebekeye uygun ve birbirinden uzakta
yerleştirildikten sonra, GPS’den gelen ortak senkronize sinyal ile senkronize olmuş, aynı zaman
örneklemeli akım ve gerilim dalga şekillerinin eş zamanlı olarak ölçülebilmektedir. Ayrıca şebekenin
detaylı olarak gözlemlenmesi, güç sistemleri arızasının önceden görülmesi, sistemin daha dikkatli
kontrol edilmesi, sistemin yük akış durumunun akıcı ve anlık olarak izlenmesini sağlamaktadır (Sarıtaş,
2013). Güç sisteminin her barasından fazör ölçümü bilgisi almak yerine özellikle yüksek dinamiklerin
görüldüğü, anlık değişimin en yoğun olduğu baralardan ölçüm alınması fazör ölçüm sistemin ekonomik
ve kullanılabilir olmasına katkı sağlayacaktır (Varan ve ark., 2018). FÖB’lerin şebekedeki her baraya
yerleştirilmesinin, maliyetli olması ve bazı trafo merkezlerinde iletişim durumunun uygun
olmamasından dolayı akla yatkın değildir (Nuqui, 2001). Şebekenin her bir düğüm noktasına FÖB
yerleştirilmesi hem maliyeti artıracak hem de tüm merkezlerde iyi bir iletişimin olmayabileceği
olasılığının olmasın nedeniyle optimal bir çözüm sağlamayacaktır (Arumugam ve ark., 2010).
Gözlenebilirlik analizi ile sistemin akım, gerilim büyüklükleri ile faz açılarının bilinmesi sonucunda
şebekenin tam anlamıyla nümerik ve topolojik olarak gözlenip gözlenemediği tespit edile bilinir.
2.2. FÖB’lerin Analizi İçin Kurallar
FÖB’lerin hat fazör akımlarını ölçmesi ve ohm kanununun kullanılması ile diğer bir uçtaki gerilim
hesaplanabilmektedir. Düğüm noktasındaki gerilim direkt olarak ölçülebiliyorsa ya da bilinen diğer
akım ya da gerilim fazörü kullanılarak hesaplanabiliyorsa, bu nokta gözlenebilir bir noktadır.
1. Bir daldaki iki uçtan birinin akım ve gerilim fazörleri biliniyorsa, diğer uçtaki gerilim fazörü ohm
kanunu kullanılarak hesaplanabilir.
2. Bir dalın her iki ucundaki gerilim fazörü biliniyorsa, dal akımı hesaplanabilir.
3. FÖB olmayan ve giden akımların biri hariç bilinen bir sıfır injeksiyonlu bara varsa, bilinmeyen o
akım Kirşof akım kanunu kullanılarak hesaplanabilir (Schlunz ve Van Huuren, 2013).
Denklem 1’de görüleceği üzere FÖB’lerin yerleşiminde temel amaç, minimum sayıda FÖB yerleşimi
ile şebekenin tam gözlenebilir hale gelmesidir.
𝛴𝑖𝑛 𝑤𝑖 ⋅ 𝑥𝑖
(1)

f(x)≥i

wi: i barasındaki FÖB maliyeti
Xi: 0 veya 1 (Barada FÖB var ya da yok)
F(x): Fonksiyon
i: Tüm girdileri 1’e eşit olan vektör

2.3. FÖB’lerin Yerleşim Kuralları
821

Kural-1: FÖB’nin yerleştirildiği baranın gerilimi ile bu baraya bağlı her kolun akım ölçümü biliniyor
olsun. Şekil 2.a
Kural-2: FÖB’nin yerleştirildiği baraya gelen her bir kolun diğer ucundaki gerilim değeri biliniyor olsun.
Kural-3: Gerilim değeri bilinen iki bara arasındaki hattın akım değeri biliniyor olsun. Şekil 1.b. Bu,
gözlemlenen bölgelerin birbirine bağlanmasını sağlar.
Kural-4: Kirşofun akım yasası ile dolaylı olarak hesaplanabilen, her hattın akım değeri biliniyor olsun.
Bu kural, düğüm noktasına gelen farklı kollardan yalnızca birisinin akım değeri biliniyorsa
uygulanabilir. Şekil 1.c (Milano, 2008).
FÖB’lerin ölçümlerde büyük bir doğruluğa sahip olması şebekenin durum tahmininde ve güç
sisteminin gözlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır (Xu ve Abur, 2004).

Şekil 2. FÖB’lerin yerleşim kuralları
2.4. FÖB’lerin İlk Yerleşim Yerinin Tespit Edilmesi
FÖB’nin şebekeye ilk yerleşim yerinin tespiti graf teorisi mantığı kullanılarak yapılır. Tüm düğümlerin
birbirleri ile bağlantılı hale getirilmesi için düğümdeki tüm kolların akım fazörlerinin ölçülebilmesi veya
hesaplanabilmesi amaçlanır (Sarıtaş, 2013).
Kural-1: FÖB bağlanmış her dala bir akım fazör ölçümü ata.
Kural-2: Bilinen gerilim değerine sahip iki barayı birbirine bağlayan her dala hesaplanmış akım fazörü
ata.
Bu kurallar ile prosedür sistemin gözlenebilir kısmından geriye kalan gözlenemeyen kısmına bir ağaç
oluşturarak adım adım genişler. Prosedür şu şekilde ilerler:
Prosedür 1. FÖB yerleştirilmiş kök olarak tanımlanan bir baradan başlanır ve bir düğümden diğer bir
komşu düğüme ilerlenir.
Prosedür 2. Her adımda, gözlenemeyen kısımda en fazla dalı olan baraya bir FÖB eklenerek sistemin
gözlenebilir kısmı genişletilir. Bu durum FÖB’nin o baraya bağlı bütün hatlardaki akım fazörlerinin
ölçebilmesi avantajını ortaya çıkarır.
Prosedür 3. Ağaç, verilen bir yol boyunca daha fazla genişletilemiyorsa, bir önceki düğüm noktasına
dönülerek yeni bir yol seçilir.
Prosedür 4. Prosedürler tamamlandığında yani sistemin bütünü gözlenebilir olduğunda, yerleştirilen
FÖB’ler sayılır. Bu FÖB kümesi başlangıç tahmini olarak kabul edilir ve benzetim yolları ile bu
kümenin büyüklüğü azaltılmaya çalışılır (İpek, 2008).
2.5. FÖB’lerin Güç Sistemine Yerleştirilme Metotları
FÖB’ler yerleştirildikleri baralardaki akım ve gerilim fazör ölçümlerini sağladıkları için, amaç verilen
kısıtlamalar altında, sitemi topolojik olarak gözlenebilir biçimde yerleştirilmesi, gereken en az sayıdaki
FÖB ve bu FÖB’lerin hangi baralara yerleştirilmesi gerektiğinin bulunmasıdır (İpek, 2008). FÖB’lerin
optimal şekilde yerleştirilmesi için bazı metotlar önerilmiştir. Bu yöntemlerden bazıları, derinlik
metodu, minumum kapsayan ağaç metodu, benzetilmiş tavlama metodu ve graf metodu, Begovic ve
Phadke tarafından önerilen, sistemdeki uyumlu bölgelerin Doğrusal Vektör Tanımlanması metodu
(Begovic, (1989); Begovic ve Phadke, (1990)). Schlueter tarafından savunulan Zayıf Dal Eliminasyon
metodu (Schlueter ve ark. (1990); Schlueter, (1989)). Çalışmamız da N-1 Güvenlik metodu kullanılarak,
IEEE 14-bara, IEEE 30-bara test sistemleri üzerinde gerçekleştirilmiştir.
2.5.1. Yinelemeli N-1 güvenlik metodu
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Yenilemeli N-1 güvenlik metodunda minimum FÖB yerleşimi için kurallar, sabit bir ağ topolojisi ve
ölçüm cihazlarının tam güvenilirliğini var saymaktadır. Hat kesintileri (N-1 güvenliği) durumunda tam
bir gözlemlene bilirlik sağlayan basit kriterler önerilmiştir. Aşağıdaki iki koşuldan en az biri geçerli
olduğunda bir veri yolunun barası olduğu söylenebilir.
Kural 1: Düğüme bir FÖB yerleştirilir;
Kural 2: Düğüm bir FÖB ile donatılmış en az iki düğüme bağlanır.
Eğer bara tek uçlu hatta bağlıysa, kural 2 yok sayılır. Şekil 3’te önerilen N-1 güvenlik yerleşimini elde
etmek için algoritmaları göstermektedir (Denegri ve ark., 2002).

Şekil 3. Yinelemeli N-1 güvenlik method iş akış şeması
2.6. Uygulama 1. IEEE 14 Baralı Test Sistemi
IEEE 14 baralı test sistemi, Amerikan elektrik şebekesini temsil eden bir sistemdir. Bu sistem, üç tanesi
reaktif gücü dengeleyen senkron kompanzatör ya da şönt reaktör ile 2 tanesi generatör olan beş adet
senkron makineden oluşur. Sistemde toplamda 259 MW ve 81,3 MVAr büyüklüğünde bir yük, 20 iletim
hattı, 3 transformatör ve 14 bara bulunmaktadır. 4 iletim hattına transformatörler bağlı bulunduğundan
16 iletim hattına Yinelemeli N-1 Güvenlik metodu uygulanmıştır. Reaktif gücün -100 ile 100 MVAR
arasında olduğu varsayılarak sistem modellenmiştir (Mahmoud ve ark., 2012). Sistem baz değeri olarak
100 MVA alınmıştır. Sistemi’nin tek hat şeması şekil 4’te verilmiştir.

Şekil 4. IEEE 14 baralı sistemi’nin tek hat şeması (Electric power systems Analysis, 2015)
2.7. Uygulama 2. IEEE 30 Baralı Test Sistemi
IEEE 30 baralı test sisteminde 30 bara ve 6 generatör bulunmaktadır. Bu test sisteminde 41 iletim hattı
ve 20 adet yük barası mevcuttur. İletim hatlarının 7 tanesine bağlı transformatörler bulunmakta olup,
geri kalan 34 iletim hattına Yinelemeli N-1 Güvenlik metodu uygulanmıştır. Sistemi’nin tek hat şeması
şekil 5’te verilmektedir.
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Şekil 5. IEEE 30 baralı sistemi’nin tek hat şeması (Christie, 1993; Rice ve Heydt, 2006)
3. SONUÇLAR
Güç sisteminde meydana gelen arızalara en kısa zamanda müdahale etmek oldukça önemlidir. Sistem
çökmeye uğramaması için gerilim, frekans ve açı kararlılığı açısından sistemin tamamı gözlemlenmeli
ve gerek görüldüğü durumlarda müdahale edilmelidir.
Sistemi gözlenebilir kılan en az sayıdaki FÖB yerleşimi, Derinlik Arama Metodu yararlanılarak, hat
kesintileri (N-1 güvenliği) durumunda tam bir gözlemlene bilirlik sağlayan, Yinelemeli N-1 Güvenlik
metodu kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
3.1. Uygulama 1. IEEE 14 Baralı Test Sistem Sonuçları
Tablo 1. IEEE 14 baralı sistem uygulama sonuçları
Yinelemeli N-1 Güvenlik Metodu
Yinelemeli N-1 Güvenlik Metodu Uygulandıktan
Uygulamadan Önce
Sonra
FÖB sayısı
FÖB’lerin yerleştirilmesi
Uygulanan
FÖB
FÖB’lerin yerleştirilmesi
gereken baralar
iletim
sayısı
gereken baralar
hatları
1-2
6
1, 4, 6, 8, 10, 14
1-5
6
1, 4, 6, 8, 10, 14
2-3
6
1, 4, 6, 8, 10, 14
2-4
4
2, 6, 8, 9
2-5
6
1, 4, 6, 8, 10, 14
3-4
4
2, 6, 8, 9
4-5
4
2, 6, 8, 9
8
2, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14
6-11
5
1, 4, 8, 10, 13
6-12
5
1, 4, 8, 11, 13
6-13
6
1, 4, 6, 8, 10, 14
7-9
6
1, 4, 6, 8, 10, 14
9-10
6
1, 4, 6, 8, 10, 14
9-14
6
1, 4, 6, 8, 10, 14
10-11
6
1, 4, 6, 8, 10, 14
12-13
6
1, 4, 6, 8, 10, 14
13-14
6
1, 4, 6, 8, 10, 14
Tablo 1 ‘de Yinelemeli N-1 Güvenlik metodu uygulanan IEEE 14 baralı test sistemi sonuçları
verilmiştir. Güç sistemini gözetleyerek analiz edebilmemizi sağlayacak FÖB’lerin bağlantı notlarının
yerleşim durumları tablo 1’de ayrıntılı olarak verilmiştir. Örneğin 3-4 nolu iletim hattı açması halinde
2, 6, 8, 9 nolu baralara toplamda 4 adet FÖB yerleştirilmesi halinde IEEE 14 baralı tüm güç sistemi
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gözetlenebiliyor ve buna uygun olarak güç sisteminde ayrıntılı olarak çalışma planları yapıla
bilmektedir.
3.2. Uygulama 2. IEEE 30 Baralı Test Sistem Sonuçları
Tablo 2. IEEE 30 baralı sistem uygulama sonuçları
Yinelemeli N-1 Güvenlik Metodu
Yinelemeli N-1 Güvenlik Metodu Uygulandıktan Sonra
Uygulamadan Önce (Tüm Sistemde)
FÖB sayısı

FÖB’lerin yerleştirilmesi
gereken baralar

16

1, 3, 5, 6, 9, 12, 15, 17, 18,
20, 21, 24, 25, 27, 28, 30

Uygulanan
iletim hatları
1-2
1-3
2-4
3-4
2-5
2-6
4-6
5-7
6-7
6-8
12-14
12-15
12-16
14-15
16-17
15-18
18-19
19-20
10-20
10-17
10-21
10-22
21-22
15-23
22-24
23-24
24-25
25-26
25-27
27-29
27-30
29-30
8-28
6-28

FÖB
sayısı
12
13
12
12
12
12
12
12
12
13
12
12
12
12
12
12
12
12
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
12
12
12

FÖB’lerin yerleştirilmesi gereken
baralar
3, 5, 6, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 27
1, 3, 5, 6, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 27
1, 5, 6, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 27
1, 5, 6, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 27
1, 5, 6, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 27
2, 3, 6, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 27
1, 5, 6, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 27
1, 5, 6, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 27
1, 5, 6, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 27
1, 5, 6, 8, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 27
1, 5, 6, 11, 13, 15, 17, 20, 21, 24, 26, 27
1, 5, 6, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 27
1, 5, 6, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 27
1, 5, 6, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 27
1, 5, 6, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 27
1, 5, 6, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 27
1, 5, 6, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 27
1, 5, 6, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 27
1, 5, 6, 11, 12, 17, 19, 21, 24, 26, 27
1, 5, 6, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 27
1, 5, 6, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 27
1, 5, 6, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 27
1, 5, 6, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 27
1, 5, 6, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 27
1, 5, 6, 11, 12, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 27
1, 5, 6, 11, 12, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 27
1, 5, 6, 11, 12, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 27
1, 5, 6, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 27
1, 5, 6, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 27
1, 5, 6, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 29
1, 5, 6, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 30
1, 5, 6, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 27
1, 5, 6, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 27
1, 5, 6, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 27

Tablo 2 ‘de Yinelemeli N-1 Güvenlik metodu uygulanan IEEE 30 baralı test sistemi sonuçları
verilmiştir. Güç sisteminin gözetleyerek analiz edebilmemizi sağlayacak FÖB’lerin bağlantı
noktalarının yerleşim durumları tablo 2’de ayrıntılı olarak verilmiştir. Örneğin 6-28 nolu iletim hattı
açması halinde 1, 5, 6, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 27 nolu baralara toplamda 12 adet FÖB
yerleştirilmesi halinde IEEE 30 baralı tüm güç sistemi gözetlenebiliyor ve buna uygun olarak güç
sisteminde ayrıntılı olarak çalışma planları yapıla bilmektedir.
825

4. TARTIŞMA
FÖB bağlantı noktaları belirmesi için N-1 analizi yapılmıştır. N-2 analizi de yapılabilir. Farklı
yöntemleri kullanılarak karşılaştırmalı analizler ile elde edilen sonuçların güvenirliği test edilmelidir.
FÖB bağlantı yerlerini belirleyip FÖB’leri yerleştirdikten sonra bu FÖB’lerin sağladığı ölçüm
sonuçlarının güvenirliğinin de doğrulanmaya ihtiyacı vardır. Yanlış ölçümler veya ölçümlerin iletimi
esnasında olası iletim hataları varsa bunlar belirlenmeli ve doğru sonuçlar elde edilmeye çalışılmalıdır.
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Abstract
Renewable energy has recently gained more popularity all around the world. Therefore, it is considered
as a reliable energy source that can be effective for electricity generation instead of non-ecologic
conventional energy sources such as oil, gas, and coal. Like many countries in the world, Turkey has
recently realized a great sized development from the aspect of the use of renewable energy due to the
fact that it has very rich renewable energy resources. Moreover, the Marmara region is one of the pioneer
geographical regions of Turkey according to the potential and use of renewable energy. With this
motivation, I have done an up-to-date research study to highlight the impressive facts about and also
figure out the renewable energy potential and utilization in the Marmara region.
Keywords: Renewable energy, Wind, Solar, Biomass.
1. INTRODUCTION
Due to the fact that renewable energy is clean, domestic, unlimited, completely native, and availability
in every part of the world, it takes a huge amount of interest of numerous people such as researchers,
universities, business, investors. Furthermore, in accordance with the ongoing developments in
renewable energy based technology such as wind turbine, solar panels, etc., as explained in Figure 1,
investment costs, the unit cost of electricity and power plant capacity values for renewables has been
enhanced and now renewables has been competing with fossil-based energy sources. Additionally,
renewable energy has gained popularity in the world due to many good and advantageous features.
Eventually, the use of renewable energy in total electricity generation all over the world as well as in
Turkey tends to increase with each passing year. It is predicted that the renewable contribution to the
global electricity generation will be more in the future (Gökçöl, et al., 2016).

Figure 1. Electricity generation cost and installation cost of numerous renewables over the years
(Businessinsider, 2018; IRENA, 2018)
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Major developments about renewable energy in Turkey has been recently experienced: legal
infrastructure has been changed and developed, renewable energy investments have increased, amounts
of incentives for investors have been regulated, and renewable energy has been one of the main actors
in the sector of electricity generation. In this context, one of the important regions in Turkey has been
the Marmara region in terms of renewable energy facilities (Uğurlu, et al., 2017)
In this study, the Marmara region was investigated from the aspect of renewable energy and its
utilization levels. In this context, in the first sections of the study, the renewable energy potential of the
region was searched and determined. In the following sections, it was determined how much of this
regional renewable potential is currently utilized, and finally, it was concluded just after making a
general discussion on the obtained renewable energy usage values.
2. WIND ENERGY POTENTIAL AND UTILIZATION IN THE MARMARA REGION
According to the REPA, the total wind energy potential of Turkey is estimated as 114GW while the total
installed wind power capacity of Turkey is about 7078 MW (TWEA, 2019; TEIAS, 2019).

Figure 2. Wind energy density and wind speed map of Turkey at 50m height (REPA, 2019)
According to Figure 2, wind energy density and average wind speed values are relatively greater in the
North-west of Turkey in comparison to other regions.
Table 4. The wind energy potential of the Marmara region cities (REPA, 2019; Enerji Atlası, 2019)
City
Wind Energy
Installed Wind
Potential (MW)
Power Plant
Capacity (MW)
Kirklareli
3079.36
199.6
Tekirdag
4626.64
155.8
Edirne
3470.08
167.2
İstanbul
4176.96
256.9
Yalova
533.12
86.4
Sakarya
2
0
Kocaeli
77.84
10.2
Bilecik
308.64
40
Balıkesir
13827.36
1123.25
Bursa
3881.68
128.4
Çanakkale
13012.56
362.4
According to Table 1 including the REPA values for the Marmara cities, the highest wind energy
potentials are provided from Balıkesir and Çanakkale. Furthermore, the total wind energy potential of
the Marmara region is equal to 47000MW, that corresponds to almost half of the estimated total wind
energy potential of Turkey.
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Moreover, wind energy utilization for all cities in the Marmara region is shown in Table 2. According
to Table 1, the highest wind energy utilization is realized in the city of Balikesir and the total installed
wind power capacity amounts to 2530 MW which corresponds to nearly 6% of the regional wind energy
potential and almost 36% of the total installed wind power plant capacity of Turkey. As a result, the
wind energy utilization in the region is not at the desired level now such that 94% is not evaluated,
unfortunately.
3. SOLAR ENERGY POTENTIAL AND UTILIZATION IN THE MARMARA REGION
Turkey has so high solar energy potential due to its geographical position. According to the Solar
Energy Potential Map (GEPA) of Turkey, the total annual sunshine duration and total annual solar
irradiation values of Turkey are 2741 hours (7.5 hours per day), 1527 kWh/m2 (4.18 kWh/m2 per day),
respectively (GEPA, 2019). Added to them, the total installed solar power plant capacity has reached by
about 5316.1 MW (TEIAS, 2019).

Figure 2. Solar potential capacity map of Turkey (GEPA, 2019)
According to Figure 2, the North-Western of Turkey appears to have relatively weak solar energy
potential compared to the South of Turkey. For the Marmara region, the total annual sunshine duration
and total annual solar irradiation values are 2450 hours (7,5 hours per day), 1400-1450 kWh/m2 (4,18
kWh/m2 per day), respectively (GEPA, 2019).
Table 2. Installed solar plant capacity values (MW) for the Marmara cities (Enerji Atlası, 2019)
Kırklareli
Tekirdağ
Edirne
İstanbul
Yalova
Sakarya
Bursa
Kocaeli
Bilecik
Çanakkale
Balıkesir

0
0
2.51
2.94
9.37
3.05
2.99
1.18
44.5

According to Table 2, the highest solar installed power plant capacity is currently realized in the city of
Balikesir, followed by Bursa. The total solar installed power plant capacity of the region is now 67 MW.
This value is considered fairly small because the regional solar energy potential is much more than
Europe. That is, thousands of megawatt electricity is generated by using solar energy though they have
limited solar energy source. Meanwhile, the Marmara region occupies only 1.2% of the total installed
solar power plant capacity.
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4. GEOTHERMAL ENERGY POTENTIAL AND UTILIZATION IN THE MARMARA
REGION
Geothermal energy is found abundantly in Turkey. Turkey is one of the top seven countries in the
world from the aspect of geothermal potential. Meanwhile, Turkey's theoretical geothermal potential is
generally known as 31,500 MWt, of which, 78% is located in the Western Anatolia, 9% in the Central
Anatolia, 7% in the Marmara Region, 5% in the Eastern Anatolia and 1% in other regions. A huge
amount of the discovered geothermal resources in Turkey, which is with low and medium temperature,
is suitable for heating, thermal tourism, etc. and also 10% is exactly proper for electricity generation
(Balat, 2006; Dursun, et al., 2012; YEGM, 2019).

Figure 3. Underground temperature map of Turkey (Basel, et al., 2010)
It is understood from Figure 3 that the west side of Turkey, with an underground temperature range of
30-600C, has not geothermal reserves with hot geothermal fluid. This region is not suitable to generate
electricity because the geothermal reserve temperature is not at least 850C. Related to the use of
geothermal energy in the Marmara region, only a 15.5 MW geothermal power plant is included and
operated in Çanakkale, which is too less compared to the total geothermal energy potential and
corresponds to less than even 1% (YEGM, 2019; Enerji Atlası, 2019).
5. BIOMASS ENERGY POTENTIAL AND UTILIZATION IN THE MARMARA REGION
According to the BEPA (Biomass Energy Potential Atlas), the estimated biomass energy potential of
the Marmara region is tabulated detail in Table 3. According to Table 3, Balıkesir has the highest
potential values for both animal waste and also plant waste whereas İstanbul is the leading city in terms
of urban organic waste potential (BEPA, 2019). Added to them, the total estimated biomass energy
potential is equal to 8678310 TOE/yr, corresponding to 11521 MWh. By the way, the total installed
biomass plant capacity is 187 MW (Enerji Atlası, 2019). It is considered a slight value in comparison to
the total biomass potential and corresponds to only 1.5% of the total potential. Note that it means that a
98.5% biomass potential of the Marmara region is not utilized and stays useless and idle each year.

831

194045 769610 113332 1220826 1598726 1057637 7646927
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Table 3. Estimated biomass energy potential values for the Marmara cities (BEPA, 2019)

185954

845429

269222 827560 123036 1345519 1698309 1091271 8678310

6. CONCLUSION
The Marmara region hosts numerous renewable energy sources: Solar, Wind, Biomass, and Geothermal.
Marmara has abundant and rich wind, biomass and relatively high solar energy potential whereas it is
including a small reserve of geothermal energy. However, so far these renewable sources have not been
utilized sufficiently; almost all renewables in the Marmara region have been utilized at a small rate of
less than 10%. Although the renewable penetration rate in the region is quite small, in recent times the
usage level of renewable sources has developed so much (but it is still too small !). Among renewable
energy sources in the Marmara region, wind energy takes the first place from the aspect of potential and
utilization. Its installed power plant capacity is almost 2530 MW, but it corresponds to only about 6%
of the total estimated wind energy potential. In short, this huge amount of renewable reserve, that is
staying useless and idle, should be initiated to operate to generate electricity in order the region as well
as Turkey to avoid the high amount of energy import expenditure. For this, investors should be drawn
to the region with the support of legal and fiscal initiatives and the improved incentives.
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Özet
Reaktif güç optimizasyonu (RGO), güç sistemlerinin güvenli ve ekonomik çalışmasını sağlamak için
önemlidir. Bir elektrik operatörünün müşteriler için belirli bir sınırlar içeresinde voltaj sağlaması
gerekmektedir. Ayrıca, aktif güç kaybını azaltmak için de içinde RGO uygulanır. Bu çalışmada,
baraların voltaj sapmaları, aktif güç kayıpları ve reaktif güç dikkate alınarak çok amaçlı RGO
kullanılmıştır. Çalışmalar 10 baralı örnek test sistemi üzerinde simülasyon programları kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Transformatör kademe ayarları gerilim değişimlerine karşı gerilimi belirli bir
referans değerinde tutmak için kullanılmaktadır. Çalışmamızda, yük baralarının optimal gerilim
değerleri hat kayıplarını minimize edilerek bulunmuştur. Yük baraların da bağlı bulunan, yük altında
kademe değiştirebilen güç transformatörlerinin kademe oran değerleri ayarlanmak suretiyle yük barası
gerilim değerleri belirlenen değerlere ayarlanmıştır. Böylece gerilim kararlılığı sağlanmıştır. Ayrıca
aktif güç kayıplarının da minimize edildiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Reaktif güç optimizasyonu, gerilim kararlılığı, güç transformatörleri, Tap
değiştirici

INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF PHASE TRANSFER TRANSFORMERS
ON THE POWER SYSTEM OPTIMAL WORKING CONDITIONS
Abstract
Reactive power optimization (RPO) is important to ensure safe and economical operation of power
systems. An electrical operator must provide voltage within a certain range for customers. In addition,
RPO is applied to reduce active power loss. In this study, multipurpose RPO is used by considering
voltage deviations, active power losses and reactive power. Studies were performed using simulation
programs on 10 bus sample test system. Transformer step settings are used to keep the voltage at a
specific reference value against voltage changes. In our study, optimal voltage values of the load busbars
were found by minimizing line losses. The load busbar voltage values are set to the specified values by
adjusting the step ratio of the on-load tap-changer power transformers. Thus, voltage stability was
ensured. In addition, it was observed that the active power losses were minimized.
Keywords: Reactive power optimization, voltage stability, power transformers, Tap changer
1. GİRİŞ
Gelişen teknoloji ile birlikte elektrik enerjisine olan talep de her geçen gün artmaktadır. Enerji
talebindeki artış güç sistemlerini kararlılık sınırlarına yakın bölgelerde çalışmaya zorlamaktadır. Bu
durum kararlılık sınırlarının azalmasına yol açtığından dolayı gerilim kararlılığının önemi de enerji
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ihtiyacının artmasıyla birlikte artmaktadır (Taylor, 1994). Elektrik enerjisine olan talep arttıkça güç
sistemleri de büyüyerek karmaşık hale gelmektedir. Büyüyen ve karmaşıklaşan sistemlerde gerilim
kararsızlığı ve çökmelerini önlemek için kullanılan klasik yöntemler bazen sistem ihtiyaçlarını
karşılayamamaktadır (Gümüş and Yalçın, 2013). Güç sistemi kritik değerleri gerilim kararlılığı sınır
değerleridir. Bu değerler yük baralarındaki aktif güç değerinin en fazla değerini aldığı andaki bara
gerilim ve güç kaybı değerleridir. Gerilim kararlılığı, bir güç sisteminin yük baralarının, gerilim genlik
değerlerini tüm koşullarda belirli limitler arasında tutabilme yeteneği olarak tanımlanabilir (Yalçın,
1995). Reaktif güç optimizasyonu (RGO), güç sistemlerinin güvenli ve ekonomik çalışmasını sağlamak
için önemlidir. RGO voltaj kararlılığı, voltaj kalitesi ve aktif güç kaybı açısından önemli bir
optimizasyon işlemidir (Öztürk ve ark., 2010). Güç sisteminde çekilen yüklerde sık sık değişimler
istenmeyen gerilim değişimlerine neden olur. Bu sorunu çözmek için kademe değiştirici
transformatörler (KDT) kullanılır. KDT’ler önemli bir gerilim düzenleyici araçlardır ve otomatik olarak
dönüştürme oranları vasıtasıyla yük barasındaki gerilimi istenilen değerlerde tutmaya yarayan
sistemlerdir (Dong ve ark., 2004). KDT’ler orta süreli gerilim kararsızlığı probleminde önemli bir etkiye
sahiptir (Zhu ve ark., 2000) ve (Vournas, 2002). Verilen referanslarda statik analiz kullanılarak
KDT’lerin maksimum güç transferinin artırmada ve gerilim kararlılığını iyileştirmede etkileri olduğu
göstermişlerdir. Kademe dönüştürme oranları sayesinde yük baralarındaki gerilimi istenen seviyede
tutan sisten KDT’ler iken, otomatik gerilim düzenleme (AVR) elektro-mekanik olarak gerilim
regülasyonu yapabilmektedir. AVR’ler şebeke gerilimindeki yükselme, düşme ve tüm dengesizlikleri
önleyerek gerilim regülasyonu yaparlar. Bunun yanında, elektronik olarak sağlanan koruma sayesinde,
ayar sahası dışındaki gerilim düşme ve yükselmelerinde çıkış gerilimini elektro-mekanik olarak keser
ve buna bağlı oluşabilecek muhtemel hasarları önler. KDT’ler kademe dönüştürme oranları sayesinde
yük baralarındaki gerilimi istenilen seviyede tutmaya imkân sağlar (Balanathan, 1998). KDT’lerin, güç
sistemlerinin etkin olmayan voltaj kararsızlıklarını ortadan kaldırabileceği veya minimize edebileceğine
inanılmaktadır. Bu tür transformatörlerin voltaj kararlılığı alanındaki kararlılık etkilerini araştırmak için
birçok çalışma yapılmıştır (Bourgin ve ark., 1993; Glavitsch ve ark., 1981). Literatürde bazı çalışmalar
KDT ‘lere yeni modeller önermektedir (Calovic, 1984; Liu ve ark., 1989). Diğer bir çalışma voltaj
kararlılığı üzerindeki etkileriyle ilgiliydi. (Öztürk ve ark., 2010) 10 bara test sistemine üzerinde reaktif
güç optimizasyonu yapmışlardır. Yaptıkları çalışmada yapay arı kolonisi algoritması kullanılarak 10
baralı test sisteminin yük barasına ait optimum gerilim değerlerinin belirlemişlerdir. Geçmiş yıllarda,
benzetilmiş tavlama, karınca kolonisi optimizasyonu, genetik algoritma, parçacık sürüsü optimizasyonu,
sıralı kuadratik programlama algoritması ve yapay bağışıklık sistemi gibi sezgisel yöntemlerle optimum
noktaları bulmada daha iyi dir. Bu nedenle, RGO gibi çok değişkenli ve kısıtlı olan problemler genel
olarak sezgisel yöntemlerle çözülmüştür (Öztürk ve ark., 2010).
Bu çalışmada, yük baralarının optimal gerilim değerleri hat kayıplarını minimize edilerek bulunmuştur.
Yük baraların da bağlı bulunan, yük altında kademe değiştirebilen güç transformatörlerinin kademe oran
değerleri ayarlanmak suretiyle yük barası gerilim değerleri belirlenen değerlere ayarlanmıştır. Böylece
gerilim kararlılığı sağlanmıştır. Ayrıca aktif güç kayıplarının da minimize edildiği görülmüştür.
2. MATERYAL VE METOD
2.1. Tap Değiştirici Transformatör Modeli
Sistemin bazen gerilim seviyesinin düşmesi ile trafonun sekonder ucuna bağlı olan tüketicilerin sıkıntı
yaşamaması için sekonder geriliminin sabit tutulması gerektiğinden trafolarda kademe değiştirmeye
ihtiyaç duyulur. Ayarlı (veya kademeli) transformatörler (tap-changer) güç sistemlerinde yaygın olarak
gerilim ayarı yapmak amacıyla kullanılmaktadırlar. Kademe değiştirme düzeneklerinin otomatik olup
olmamasına göre iki tipi bulunmaktadır. Otomatik olanlara yani yükteki değişiklere operatör
müdahalesine gerek kalmadan cevap veren kademeli transformatörlere yük altında kademe değiştiriciler
(OLTC, on-load tapchanger) adı verilmektedir. Nominal dönüştürme oranına sahip olan bir
transformatör, şekil 1a'da gösterildiği gibi ideal bir oto-transformatör ile seri olarak bağlanan empedansı
veya admitans ile temsil edilebilir.
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Şekil 1. Tap değiştirici transformatör gösterimi. (a) Eşdeğer devre; (b) Eşdeğer devrenin pi
parametresiyle gösterimi
Nominal olmayan kademe oranı (‘t' = 1/a), nominal birlik değeri üzerindeki veya altındaki yüzde
sapmadır. Genellikle 0.7 ve 1.2 arasında değişir. Üç π dal elemanları ypq, [(1- a) /a], ypq, [(a -1) / a2)]
ypq veya typq, t [(t -1)] ypq ve (1-t) ypq. Burada (t = 1/a) ve a, şekil la'da gösterilen ideal eşdeğer
otomatik transformatörün dönüş oranıdır. Normal transformatör kademesinde, ‘a’ oranı birleştirmek
eğilimindedir ve transformatörün modeli seri giriş admitans ypq iki şönt elemanlarının tamamen
ortasındadır (El-Sadek ve ark.,1999).
2.2. Yük Altında Kademe Değiştiriciler
Yük altında kademe değiştiriciler (OLTC) adından da anlaşılacağı gibi kademe değiştirerek yüklü
transformatördeki gerilim düzenlemesini gerilim kararlılığını bozmadan, kesintisiz ve güvenli bir
şekilde yapmaya olanak verir. Yük kademe değiştiricisinin bir kademeden diğerine geçiş işlemi
sırasında kesintisiz akım akışı sağlaması gerekir. Mevcut akış, kademe sarımında kısmi kısa devreye
izin verilmeden kesintisiz tutulmalıdır. Yük altında kademe değiştiricisi, kademe değişimi sırasındaki
enerji kesintisinin kabul edilemez olduğu uygulamalarda kullanılır. Transformatör genellikle daha
pahalı ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Yük altında kademe değiştiriciler genellikle mekanik, elektronik
destekli veya tamamen elektronik olarak sınıflandırılabilir.
Yük altında kademe değiştirici ayrıça, bir kademe değişimi sırasında arz kesintisinin kabul edilemez
olduğu uygulamalarda, devre kademe değiştirici olarak da adlandırılır. Trafo genellikle yük kademe
(tap) değiştirme mekanizmasında daha pahalı ve karmaşık bir şekilde takılır. Yük kademe
değiştiricilerinde genellikle mekanik, elektronik destekli veya tamamen elektronik olarak
sınıflandırılabilir. Bu sistemlerde genellikle 33 adet kademe bulunur ve nominal
transformatör oranından ±% 10'luk bir değişime izin verir.

Şekil 2. Yük altında kademe değiştirici mekanizması (Zhang, 2019)
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Yük altında kademe değiştiriciler, yük akışını kesintiye uğratmadan, transformatörlerin dönüştürme
oranını uyarlamaya yararlar. Bu sayede örneğin enerji iletim şebekesinde ortaya çıkan gerilim
dalgalanmaları dengelenmiş olmaktadır. Bunun için yük altında kademe değiştiriciler transformatörlerin
içerisine monte edilir ve transformatörün aktif parçasına bağlanırlar. Bir kumanda sinyali alan (örn. bir
voltaj regülatöründen) motor tahriki, transformatörün dönüştürme oranı ilgili işletim koşullarına
uyarlanacak şekilde, yük altında kademe değiştiricinin işletim konumunu değiştirir.

1-Transformatör kazanı
2-Motorlu tahrik
3-Dikey tahrik mili
4-Konik dişli redüktör
5-Yatay tahrik mili
Şekil 3: Yük altına kademe değiştiricili transformatör sistem genel görünümü

6-Redüktör kademesi
7-Yük altında kademe
değiştirici
8-Koruyucu röle
9-Yağ genleşme
haznesi
10-Aktif parça

Yük altında kademe değiştirici, yük altında kademe değiştirici kafasından, yerleşik yük değiştirme
elemanına sahip yağ haznesinden ve onun altına monte edilmiş hassas seçiciden oluşur (istek üzerine ön
seçici ile birlikte). Yük altında kademe değiştirici, etrafını çevreleyen transformatör yağının –25 °C ila
+105 °C arasındaki sıcaklık aralığında ve aşırı yüklenme durumunda IEC 60214-1 standardına göre
+115 °C'ye kadar sıcaklık altında işletilebilir.

1-Yük altında kademe
değiştirici kafası
2-Yağ haznesi

3-Hassas
seçici
4-Ön seçici

Şekil 4: Yük altında kademe değiştirici
2.3. Otomatik Gerilim Düzenleme (AVR)
Güç kaynaklarının çıkış gerilimlerini sabit tutma işlemine regülasyon adı verilir. Gerilim
regülatörü elektrik gerilimindeki aşağı ve yukarı yönlü dalgalanmaları algılayan ve sabitlemeye yarayan
elektrikli cihazıdır. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte regülasyonu otomatik olarak kendisi yapan ve
AVR olarak adlandırılan regülatör çeşitleri kullanılmaya başlanmıştır. Bu cihazlar, şebeke gerilimindeki
yükselme, düşme ve tüm dengesizlikleri önleyerek gerilim regülasyonu yaparlar. Bunun yanında,
elektronik olarak sağlanan koruma sayesinde, ayar sahası dışındaki gerilim düşme ve yükselmelerinde
çıkış gerilimini elektro-mekanik olarak keser ve buna bağlı oluşabilecek muhtemel hasarları önler. Bu
sistemlerin mikro işlemcili ve statik tipleri bulunmaktadır. Bu iki tip AVR eskiye göre voltaj regülasyon
hızı arttırılmış sistemlerdir. Mikroişlemci ve statik regülatörler gelişmiş izleme ve kontrol özelliklerine
sahiptir. Statik regülatörde adından da anlaşılacağı üzere hareketli parça bulunmaz. Böylece bakıma
ihtiyacı olan hiçbir parçası yoktur. Kademe değiştirici, transformatöre bağlı sistemlerdeki gerilim
değişimini karşılamak için monte edilir. Kademe değiştiricinin amacı her zaman sabit bir çıkış gerilimi
elde etmek olmayabilir. Şebekede gerilim düşüşü olabilir ve bunun da telafi edilmesi gerekebilir.
Kademe değiştiricinin kontrolü için bulunan donanım bir AVR sistemi gibi gerilim regülasyonu
sağlamaz. Prensipte kademe değiştirici sadece kontrolcüden gelen komutlara göre kademeyi arttırıp
837

azaltma görevini yapar. Bundan dolayıdır ki gerilimdeki aşağı ve yukarı yönlü dalgalanmaları önlemek
için kademe değiştiricilerin yanında AVR sistemini de kullanmak gerekir (Internet, 2019).

Şekil 5: ULTC kontrol şeması (Zhang, 2019)
Gerilim trafo yardımıyla gerilim ölçülüyor ve gerilim bizim istediğimiz referans değerine gelene kadar
kademe ayarı değiştirerek gerilim değişir. Gerim set edilen değere gelir. Bu şekilde AVR kontrolu
sağlanır.
2.4. Uygulanan 10 Baralı Test Sistemi
Çalışmamız, sezgisel yöntemlerle yük gerilim optimum noktaları bulunan, 10 baralı iletim sistemi şekil
7’de verilmektedir. Güç sisteminde 5 adet generatör barası ve 5 adet yük barası bulunmaktadır. Toplam
10 bara ve 13 adet iletim hattı bulunmaktadır. 10 baralı iletim test sisteme ait hat dataları tablo 1 ve bara
dataları tablo 2’de verilmiştir.

Şekil 6. 10 Baralı sistemi model (Arabia ve Abdallah, 2007)

Tablo 1. 10 baralı test sistemin hat dataları
Hat numaraları
Hat Bağlantıları
Hat Empedansları
1
1-2
0.02+j0.08
2
1-6
0.06+j0.24
3
1-9
0.04+j0.16
4
2-3
0.06+j0.24
5
2-6
0.06+j0.24
6
3-7
0.06+j0.24
7
4-7
0.04+j0.16
8
4-8
0.06+j0.24
9
5-6
0.04+j0.16
10
5-10
0.06+j0.24
11
6-9
0.01+j0.04
12
8-10
0.04+j0.16
838

Hat Suseptans
0.03
0.02
0.015
0.02
0.02
0.02
0.015
0.02
0.015
0.02
0.01
0.015

13

Baralar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

9-10

0.08+j0.32

Tablo 2. 10 baralı test sistemin bara dataları
Tipleri
Aktif güç (pu) Reaktif güç (pu)
P-Q
0.20
0.097
P-Q
0.30
0.145
P-Q
0.20
0.097
P-Q
0.30
0.145
P-Q
0.20
0.097
P-V
0.30
0.145
P-V
0.15
0.0726
P-V
0.20
0.097
P-V
0.20
0.097
Salınım barası
0.20
0.097

0.025

Gerilim (pu)
1.00
1.00
1.00
1.00
1.05

2.5. Uygulanan 10 Baralı Test Sistemi Ayarlı Transformatör Bağlanmış Modeli

Şekil 7. 10 baralı sistem tap bağlantı modeli
3. SONUÇ
Bu çalışmada, baraların voltaj sapmaları, aktif güç kayıpları ve reaktif güç dikkate alınarak çok amaçlı
RGO kullanılmıştır. Çalışmalar 10 baralı örnek test sistemi üzerinde simülasyon programları
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Transformatör kademe ayarları gerilim değişimlerine karşı gerilimi
belirli bir referans değerinde tutmak için kullanılmaktadır. Çalışmamızda, yük baralarının optimal
gerilim değerleri hat kayıplarını minimize edilerek bulunmuştur. Yük baraların da bağlı bulunan, yük
altında kademe değiştirebilen güç transformatörlerinin kademe oran değerleri ayarlanmak suretiyle yük
barası gerilim değerleri belirlenen değerlere ayarlanmıştır. Böylece gerilim kararlılığı sağlanmıştır.
Ayrıca aktif güç kayıplarının da minimize edildiği görülmüştür.
3.1. 10 Baralı Test Sistem Tap Uygulanmadan Önceki Sonuçlar
Tablo 3. 10 baralı test sistemine tap uygulanmadan önceki yük bara gerilim sonuçları
Yük baraları
Bara gerilimleri
Aktif güç kaybı (pu)
Reaktif güç kaybı (pu)
numaraları
(Vi (pu))
1
0.97923
2
0.97197
0.0236
-0.14875
3
0.96987
839

4
5

0.97918
1.0075

Tablo 3’te, normalde Newton Raphson yöntemi ile yük akışı yapıldığında yük bara gerilimleri limit
değerler içinde kaldığı görülmüştür. Bu nedenle tap değiştiricilerle kademe ayarına gerek duyulmadı.
Bu durumda sistemin aktif ve reaktif güç kayıpları 0.0236 ve-0.14875 olduğu hesaplanmıştır.
Tablo 4. 10 baralı test sistemine tap uygulandıktan sonra yük bara gerilim ve tap değişim oran
sonuçları
Yük
Baraları
Numaral
arı

Yapay arı Kolonisi
Algoritması Bulunan
Bara Gerilimleri
(Vi (pu))

Bara
Gerilimleri
(Vi (pu))

1
2
3
4
5

0.9164
0.9709
0.9006
0.9635
0.9058

0.9190
0.97
0.9017
0.9685
0.9099

Transformatör Dönüşüm Oranları

Trafo 1

Trafo 2

Trafo 3

Trafo 4

Trafo 5

a=0.6

a=0.5

a=0.58

a=0.7

a=0.8

Aktif güç
Kaybı
(pu)

Reaktif
Güç
Kaybı
(pu)

0.01858

-0.14266

Tablo 4’te yük baralarının gerilimleri limit değerler içinde kalmak şartıyla kademe değiştiriçiler
sayesinde bu gerilim değerleri değiştirilerek hat kayıpları azaltılabileceği görülmüştür. Örneğin kademe
değiştiricilerin oranları sırasıyla 0.6, 0.5, 0.58, 0.7, 0.8 seçildiğinde yük barası limitler içinde ki gerilim
değerleri sırasıyla 0.9190, 0.97, 0.9017, 0.9685, 0.9099 olduğunda hat kayıplarının da 0.01858 olduğu
görülmüştür. Gerilim değerlerin optimal değerlerde tutulması durumunda hat kayıplarında minimuma
doğru azaldığı görülmüştür.
4. TARTIŞMA
Hat kayıplarını minimum yapacak optimizasyon çalışması yapılıp, hat kayıpları minimum değerde
tutacak değerler belirlenip tap değiştiricilerle birlikte çalışmalıdır. Mevcut durumda kademe ayarları
operatörler tarafından talimatlara göre gerilimleri limitler içinde tutmak için değiştirilmektedir. Bunların
operatörler tarafında değil de bilgisayarlar tarafından yapılmalıdır. Kademe değiştirme sayıları çok
fazladır. Bilgisayar kademe oranlarını değiştirmesi engel bir durum değildir.
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Abstract
Renewable energy, known as green energy, in recent times, has been more popular all around the world
as well as in Turkey. Many regions and cities in Turkey are very much gifted with numerous renewable
energy sources, of which, the Thrace region currently hosts various rich renewables, such as wind, solar,
biomass, etc. In this study, first of all, the renewable energy potential in the Thrace region will be put
forth taking into consideration some reliable references (some scientific works and a few official
institutions in Turkey). And then, as of now, the utilization of renewable energy potentials in the Thrace
region and its contribution to the total renewable energy utilization of Turkey will be updated by giving
importance to the historical evolution of renewable energy utilization of the region.
Keywords: Renewable energy, Wind, Solar, Biomass, Thracia.
1. INTRODUCTION
There are many advantageous of renewable energy sources: environmentally-friendly, cost free,
indigenous, domestic, endless and inexhaustible and low electricity production costs and increasing
competition power with fossil fuels. Thanks to these good features, they have been recently more
popular and in high demand all over the world. Today, unlike the past, renewable energy has become a
more preferred energy source for electricity generation. In other words, in recent years, generating and
obtaining electricity demand routines have indicated a serious change and gained a different dimension
with the increasing contribution of renewable energy, which is a clean energy source. It is foreseen that
the renewable contribution in the provision of the globally energy demand will continue increasingly in
the future, too (Dursun, et al., 2014; BP Global, 2016; Uğurlu, et al., 2017; Verbruggen, et al., 2015)
In Turkey, many energy based events recently have been experiences and happened, starting from 2005
to now. These events generally are related to arranging and improving energy legislation framework of
Turkey and making investment incentives attractive. As a result of these efforts, the foundations of
renewable energy in the electric energy market have strengthened; started to attract more investments,
increased its profit margin, increased investors' appetite. Meanwhile, the Thrace region has also emerged
as a region in which energy movements have increased in excess; nuclear and wind-based energy
projects have increased and investors' interest is increasing every year (MENR, 2016; Uğurlu, et al.,
2017).
In this study, first of all, the renewable energy potential in the Thrace region will be put forth taking into
consideration some reliable references (some scientific works and a few official institutions in Turkey).
And then, as of now, the utilization of renewable energy potentials in the Thrace region and its
contribution to the total renewable energy utilization of Turkey will be updated by giving importance to
the historical evolution of renewable energy utilization of the region.
2. WIND ENERGY POTENTIAL AND UTILIZATION IN THE THRACE REGION
According to the REPA (Wind Energy Potential Atlas), total estimated wind energy potential of Turkey
is estimated as 114GW (REPA, 2019) while the current total installed wind power capacity value of
Turkey is 7078.1 MW (TWEA, 2019; TEIAS, 2019). Note that only wind speed values of 6.5 m/s and
above are included in the calculation of 114 GW.
It is situated in the Marmara region which includes particularly fairly rich wind energy potential. The
average wind speed is 5.5-7 m/s in Edirne and Kirklareli, and 6.5-7 m/s in Tekirdag (Gökçöl, 2018).
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Figure 1. Estimated wind energy potentials for the Thrace cities (REPA, 2019)
According to Figure 1, Tekirdag has the highest wind energy potential in the Thrace region, followed
by Tekirdag and Kirklareli. The total estimated wind energy potential value for the Thrace region is
11176.08 MW. The distribution of this total wind energy potential is as following: 42% for Tekirdag,
31% for Edirne, and 28% for Kirklareli.
Table 5. Up-to-date wind energy utilization values and general overview of the uncompleted wind
projects in the Thrace region (Enerji Atlası, 2019; TWEA, 2019)
Installed
Cities of Wind
Thrace
Power Plants
(MW)

Licensed
Wind
Power Plants
(MW)

Pre-licensed
Underand Planned
Construction
Wind Power Total
Wind Power
Plants
Plants (MW)
(MW)

Kirklareli

199.6

155

0

545

899.6

Edirne

167.2

6

0

249.96

323.16

Tekirdag

155.8

30

25.2

160

371

Total

522.6

191

25.2

954.96

1593.76

According to Table 1, the currently installed wind power plant capacity has reached by 522.6 MW in
which the highest share is occupied by Kirklareli with 199.6 MW. Note that though Kirklareli takes the
last place in the Thrace region in terms of wind energy potential, it appears a leader city from the aspect
of wind energy utilization. Meanwhile, the 522.6 MW wind power plant capacity accounts for only
about 5% of the total regional wind energy potential and also occupies almost 7% of Turkey’s total
installed wind power plant capacity. Out of this, there are also licensed, under-construction and prelicensed wind power plants in the Thrace region. With the completion of these projects that are not yet
ready the total installed wind power plant capacity will reach by 1593.76 MW. With this capacity value
the capacity usage rate will increase to about 14%. As a result, the wind energy utilization in the region
is not at the desired level such that 95% is not currently evaluated unfortunately.
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3. SOLAR ENERGY POTENTIAL AND UTILIZATION IN THE THRACE REGION
Turkey is a rich country in terms of solar energy potential. According to the GEPA (Solar Energy
Potential Map of Turkey), the total annual sunshine duration and total annual solar irradiation values of
Turkey are 2741 hours, 1527 kWh/m2, respectively (GEPA, 2019). Additionally, the total installed solar
power plant capacity has reached by 5316.1 MW (TEIAS, 2019) .

Figure 2. Solar potential atlas of Turkey(GEPA, 2019)
According to Figure 2, the Tharace region is coloured with blue, that is, the region has a relatively low
solar energy potential considering Turkey’s solar average. For the Thrace region, the total annual
sunshine duration and total annual solar irradiation values are 2647 hours (7,5 hours per day), 1328.6
kWh/m2, respectively (GEPA, 2019). These values of Thrace seems relatively low, but it is still high
enough compared to, for example, Germany in which the sunshine duration value is only 900 hours.
Table 2. Installed solar plant capacity values (MW) for the Thrace cities (Enerji Atlası, 2019)
Kırklareli
Tekirdağ
Edirne
Total

0
0
2.51
2.51

According to Table 2, the highest solar installed power plant capacity is currently realized in the city of
Edirne. The total solar installed power plant capacity of the region is now 2.51 MW. This value is
considered fairly small because the regional solar energy potential is much more than Europe. For
instance, Germany has fairly low solar energy potential values, but it generates a huge amount of
electricity and owns an installed solar power plant capacity of more than 50000MW. On the other hand,
Turkey and Thrace can generate unfortunately a small size of electricity from solar energy and its
installed solar power plant capacity has just exceeded 5000MW. Due to this fact that Turkey must
urgently concentrate on making new and big solar energy projects and meeting its energy requirements
from completely domestic energy sources because it is strong enough according to energy potential and
diversity.
4. GEOTHERMAL ENERGY POTENTIAL AND UTILIZATION IN THE THRACE REGION
Turkey is among the top seven countries in the world in terms of geothermal potential. Meanwhile,
Turkey's theoretical geothermal potential is generally known as 31,500 MWt, of which, 7% is available
in the Marmara Region (Balat, 2006; Dursun, et al., 2012; Gökçöl, 2018).
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Figure 3. Underground temperature map of Turkey (Basel, et al., 2010)
It is understood from Figure 3 the Thrace region has an underground temperature range between 30600C. The geothermal reserve temperature of this region is not hot enough for electricity generation. No
electricity generation from geothermal energy sources is provided in the region, but there are some
geothermal reserves with low temperature, discovered by the MTA (Official Mine Research Institution
in Turkey) in Kirklareli and Tekirdag (Jeotermal Haberler, 2018).
5. BIOMASS ENERGY POTENTIAL AND UTILIZATION IN THE THRACE REGION
According to the BEPA (Biomass Energy Potential Atlas), the estimated biomass energy potential of
the Thrace region is tabulated detail in Table 3. According to Table 3, Tekirdag has the highest potential
values for all 3 categories: animal waste, plant waste and urban organic waste. Additionally, the total
estimated biomass energy potential is equal to 2603276 TOE/yr, corresponding to 3447 MWh. The main
source of the regional biomass energy potential is made up of the plant waste with 97%. By the way,
the total installed biomass plant capacity is 28.27 MW (Enerji Atlası, 2019). It is considered a slight
value in comparison to the total biomass potential and corresponds to only 0.8% of the total potential.
Table 3. Estimated biomass energy potential for the Thrace region (BEPA, 2019)
Energy
Potential,
TOE/yr

KIRKLARELİ

Animal Waste 10417

11100

11667

33184

900143 970681

2516324

Urban Organic
9368
Waste

10715

53768

Total Waste
Energy
Potential
(TOE/yr)

921957 1016033

Plant Waste

645500

EDİRNE TEKİRDAG THRACE

665285

33685

2603276

6. CONCLUSION
The Thrace region includes a great variety of renewable energy sources such as Wind, Biomass, and
Geothermal. Particularly wind energy applications and facilities have been conducted densely compared
to other renewable energy sources. About wind energy potential and utilization, the region makes
possible to harness or produce totally a great amount of more than 11000 MWh if all possible wind
energy reserves can be evaluated in there. But, only 5% of the total wind energy potential is currently
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used. With the addition of the uncompleted (under construction, licensed, pre-licensed) wind power
plants, the total installed wind power plant capacity will reach by about 1500 Mw corresponding to 14%
of the total estimated reserve potential. Furthermore, although the region has a lower solar energy
potential considering Turkey’s solar energy average, it can be still accepted as a high potential compared
to many European countries making huge amounts of electricity generation from solar. However, the
solar energy utilization in the region is nearly zero like in Turkey and it is only 2.51MW. In a word,
high amount of renewable potential in the region is currently staying at the state of useless and idle each
passing year, unfortunately, which is a very sad situation. That’s why the remaining or unused renewable
potential of the Thrace region must be urgently evaluated so that the energy dependency of Turkey and
Thrace destroyed and the total energy expenditure is diminished considerably. Everything that needs
to be done should therefore be performed.
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Özet
Klasik asenkron motorların enerji tüketimleri, sesleri, güç değerleri kullanıcıları daha verimli Fırçasız
Doğru Akım Motorlarına (FDAM-BLDC) yönlendirmiştir. İlk çıktığı yıllarda kontrolünün zor olması
nedeniyle rağbet görmeyen FDAM’ların güç elektroniğindeki gelişmelerden sonra yayılmaya başladığı
görülmektedir. Güç elektroniği anahtarlama elamanlarından oluşan motor sürücü devreleri yüksek
hızlarda anahtarlama yaparak motorun hız ve yön kontrolünü yapmaktadır. Bu anahtarlama zamanları
çok önemli olup bir çakışma anında sürücü devre zarar görebilmektedir. Bu nedenle motorun sürümü
çok da kolay olmamaktadır. Bu çalışmada bir FDAM motor türü olan hub motorun kontrolünde
kullanılan Hall sensörler, motorun çalışma akım ve gerilim değerleri incelenmiş ve bu değerlere göre
anahtarlama elamanları tespit edilmiştir. Bu değerler göz önüne alınarak motor sürücü devresi
tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Motorun kontrol edildiği sürücü devresi test edilmiş, giriş ve çıkış akım
gerilim değerleri, sensör bilgisi, hız gibi veriler ölçülerek grafikler elde edilmiş ve sürücünün teknik
analizi yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Güç Elektroniği, BLDC, FDAM, Motor Sürücü

Abstract
The energy consumption, sound and power values of the conventional asynchronous motors have
directed users to more efficient Brushless Direct Current Motors (FDAM-BLDC). It is observed that
FDAMs, which are not in demand due to the fact that it is difficult to control during the first years, began
to spread after the developments in power electronics. Motor driver circuits consisting of power
electronic switching elements control the speed and direction of the motor by switching at high speeds..
These switching times are very important and can cause damage to the driver circuit during a collision.
Therefore, it is not easy to drive the motor. In this study, Hall sensors used in the control of the Hub
motor which is a type of FDAM motor, the operating current and voltage values of the motor were
examined and the switching elements were determined according to these values. Considering these
values, the motor driver circuit is designed and developed. The drive circuit where the motor is
controlled is tested. Data such as input and output current voltages, sensor information, speed were
measured and graphics were obtained, technical analysis of the driver was performed.
Keywords: Power Electronics, BLDC, FDAM, Motor Driver
1. GİRİŞ
Fırçasız doğru akım motorları (FDAM-BLDC) günümüzde en çok kullanılan ve giderek uygulama alanı
artan motor tipidir. Yüksek torku, verimliliği ve sessiz olması başlıca tercih edilmeli nedenleri arasında
yer almaktadır. En büyük dezavantajı ise kontrol edilmesidir. Kontrol edilmesi için sürücülere ihtiyaç
vardır. Güç elektroniği devre elemanları gelişene dek bu motorlar hakettiği yeri bulamamıştır.
Anahtarlama elamanlarının kayıplarının azaltılması, yüksek akım ve gerilimlere dayanabilecek şekilde
geliştirilmesi bu motorlarında kullanımın artmasına neden olmuştur.
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Fırçasız motorların sağlam yapısı, yüksek verimliliği, yüksek moment/akım ve yüksek
moment/eylemsizlik oranı, yüksek verim ve güvenirlilikleri bu motorları üstün kılmaktadır[1].
Dezavantajları ise maliyet, karışık kontrol (sürücü) devresi ve ilave konum sensörü ihtiyaçlarıdır [2].
Bir sürücü devresinin kullanılmasındaki temel amaç doğru sargıyı doğru yönde ve doğru zamanda
enerjilemektir. Bu olaya komutasyon denir [3]. Sürücüler, motordan aldıkları (sensörlü ve ya sensörsüz)
konum bilgileri ile, DC bara üzerindeki gerilimi doğru zamanlarda anahtarlayarak ilgili sargıların
enerjilenmesini sağlamaktadır. Anahtarlama (gate) sinyalinin doluluk oranına göre de (pwm)
anahtarlama frekansı ayarlanmakta, sargılara giden gerilim seviyesi dolayısı ile motorun hızı kontrol
edilebilmektedir.
Sürücü, anahtarlama işlemini sensörlerden aldığı konum bilgisine göre gerçekleştirir. Konum bilgisi
sensörsüz de olabileceği gibi encoder veya hall sensörleri kullanılarak alınabilir. Bir çok hub motor
içerisinde hall sensörleri ile üretilmektedir. Hall Effect Sensörler, harici bir manyetik alan tarafından
aktive edilen cihazlardır . Temel olarak, galyum arsenit (GaAs), indiyum antimonit (InSb) veya indiyum
arsenit (InAs) gibi kendisine sürekli bir akım geçiren dikdörtgen p-tipi yarı iletken malzemeden oluşur.
Cihaz manyetik bir alana yerleştirildiğinde, mıknatıs akı çizgileri yarı iletken malzeme üzerinde bir
kuvvet uygulayarak yük taşıyıcılarını, elektronları ve hücreleri yarıiletken levhanın her iki tarafına
saptırır. Yük taşıyıcıların bu hareketi, yarıiletken levhalardan geçen manyetik kuvvetin bir sonucudur.
Hall efekti, manyetik kutup türüne ve manyetik alanın büyüklüğüne ilişkin bilgi sağlar [4].
Fırçasız DA makinaları farklı faz sayılarında (2,3,4,5, vs) olabilir. Sargıları kontrol etmek için faz başına
bir veya iki anahtarlama elemanı kullanılabilir. Bunlar farklı kombinasyonlarla tetiklenerek, sargılardan
akacak akım kontrol edilir. Akım, eğer faz sargılarında tek yönde akıyorsa tek kutuplu (unipolar), çift
yönde akıyorsa çift kutuplu (bipolar) çalışma olarak adlandırılır [4]. Şekil 1.1.’de hub motorun dış ve iç
yapısı görülmektedir.

(a)

(b)

(c)

Şekil 1.1. BLDC nin bir türü olan hub motor (a), iç yapısı (b) ve Hall sensörleri (c).
BLDC motorların sürücü devrelerinde kontrol elemanı olarak mikrodenetleyiciler kullanılmaktadır.
Mikrodenetleyici, konum bilgisini alır ve sonra anahtarlama sinyallerini üreterek anahtarlama
elemanlarını kontrol eder. Anahtarlama elemanlarından oluşan bu katman inverter veya sürücü olarak
adlandırılır. Genellikle mosfetlerden oluşur ve Şekil 2 deki gibi bir yapıya sahiptirler. Bu katmanda,
motor kontrolünün sağlanmasında kullanılacak gerilim elde edilir. Aynı zamanda, stator sargılarından
geçen akımın yönünün değişimini, rotor pozisyon bilgisini kullanarak sağlar ve böylelikle rotor dönüşü
gerçekleşir. Denetleyici, pozisyon sensörlerinden edindiği bilgiye bağlı olarak eviricideki altı adet yarı
iletken anahtarlama elemanlarına açma ve kapama sinyali gönderir [5]. Şekil 1.2.’de mosfetlerden
oluşturulmuş bir üç faz inverter sürücü devresi görülmektedir.
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Şekil 1.2. Mosfetlerle oluşturulmuş bir sürücü devresi [5].
Güç mosfetleri yüksek frekanslarda kullanabilen özel bir anahtarlama elemanıdır. Diğer güç
elemanlarıyla karsılastırıldığında en önemli avantajı yüksek anahtarlama hızı ve düsük gerilimlerde iyi
performans göstermesidir. Yarıiletken teknolojisinin gelişmesiyle 1970’lerin sonlarında entegre devre
halinde üretilmeye başlanmıstır [6].
Bu çalışmada piyasa da çok kolay bulunabilecek devre elemanları kullanılarak bir sürücü devresi
tasarlanarak, 3 kwlık bir hub motor kontrol edilmiştir. Bu motor dahili hall sensörlere sahiptir. Ayrıca
anahtarlama elemanları olarak daha kararlı çalışması bakımından mosfet ve sürücüleri kullanılmıştır.
2. MATERYAL VE METOD
2.1. Anahtarlama Elemanlarının Belirlenmesi
Bu çalışmada motor tespit edildikten sonra motorun maksimum değerlerine göre öncelikle anahtarlama
elamanları tespit edilmiştir. Şekil 2.1.’de kullanılan mosfete ait sembol, kılıf ve çalışma değerleri
görülmektedir.

Şekil 2.1. Sürücü devrelerinde genellikle mosfetler kullanılmaktadır.
2.2. Mosfet Sürücü Devresi
Mosfet sürücüler, mosfetlerin çok daha hızlı ve verimli kontrol edilmesini sağlarlar. Mosfetler , gate
uçlarından bazen bir mikrodentleyicinin veya pwm üretecinin vermeyeceği kadar gerilim/akım
çekebilirler. Denetleyici bunu sağlayamaz ise mosfet tam iletime geçmeyebilir. Bu da problemlere neden
olur. Ayrıca çoklu mosfet kullanılan devrelerde ve aynı anda iki mosfetin iletimde olmaması gereken
bu tip yarım ve tam köprü sürücü devrelerinde çakışmaları önlemek için mutlaka gate sürücüler
kullanılır. Şekil 2.2.’de sürücüde kullanılan gate sürücü görülmektedir.

Şekil 2.2. Mosfet sürücü entegresi ve teknik bilgileri.
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2.3. Mikrodenetleyici ve Özellikleri
Kontrolcü ve gate sinyal üreteci olarak ise yaygın olarak kullanılan 8 bit mikrodenetleyici kullanılmıştır.
Şekil 2.3.’te kullanılan mikrodenetleyici ve özellikleri gösterilmiştir.

Şekil 2.3. Sürücüde kullanılan mikrodenetleyici ve özellikleri.
Hız değişimini kontrol etmek için ise potansiyometre kullanılmıştır. Potansiyometre ile darbe genişlikli
modülasyon sinyalinin (pwm) doluluk oranı değiştirilerek mosfetler kontrol edilmiştir.
2.4. PWM Sinyalinin Üretilmesi
Doğru akım devrelerinde gerilim değeri olarak ortalama gerilim değeri ele alınır. Bu nedenle anahtarın
kapalı kalma süresi veya açık kalma süresi değiştirilerek, elde edilen gerilimin alacağı ortalama gerilim
değeri değiştirilir [7].
PWM yöntemi ile çok geniş aralıkta gerilim kontrolü sağlanabilir. Bu işlem, bir yarı iletken anahtar ve
anahtarlama süresini değiştiren birkaç elektronik devre elemanı ile gerçekleştirilir. Bu, uygulamacılara
oldukça hafif ve hızlı bir tasarım olanağı verir. PWM yöntemi, diğer gerilim kontrol ve ayar
yöntemlerinden farklı olarak, hızlı bir şekilde gerilim kontrolü sağlar. Bu yöntemde, gerilimin hızlı bir
şekilde kontrolü yapılırken, minimum kayıp oluşur. Bu nedenle, verimli ve hızlı bir kontrol işlemi
gerçekleştirilir. Bunun dışında ayarlı transformatörlere nazaran daha hafif ve daha az yer kaplaması gibi
avantajlara da sahiptir[8]. Şekil 2.4.’de elde edilen pwm sinyalinin simülasyonu görülmektedir.

Şekil 2.4. PWM sinyal simülasyonu.
2.5. Sürücünün Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi
Kullanılan motorun özelliklerine bağlı olarak seçilen devre elemanları ile devre tasarlanmış ve baskı
devresi çıkarılmıştır. İhtiyaç halinde kullanılması ihtimali ile tasarımda, esas mosfetlere paralel olacak
şekilde ikinci bir mosfet grubu daha eklenmiştir. Şekil 2.5’te sürücü devresi görülmektedir.
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Şekil 2.5. Tasarlanan sürücü devresi.
2.6. Sürücü Devresi Ölçümleri
Sistem 24 V ile test edilmiştir. Takometre ile hız bilgisi, ölçü aletlerinden gerilim ve akım bilgileri,
osilaskop ile de hall sensör çıkışları, faz faz arası gerilimler ve kaynaktan çekilen akımın değişimi
izlenmiştir. Ayrıca termal kamera ile de motor ve devresinin sıcaklık haritası çıkarılmıştır. Şekil
2.6.’daki test düzeneği kurularak analizler yapılmıştır.

Şekil 2.6. Test düzeneği
Şekildeki sistem 24 V ile beslenmiş, 3 kanal izolasyonlu bir osilaskop ile sinyal değerleri, takometre ile
devir bilgisi ve termal kamera ile motorun ve sürücünün termal görüntüleri elde edilmiştir.

(a)

(b)

Şekil 2.7 .Termal kamera ile motor (a) ve sürücü devresi (b) görüntüsü.
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Şekil 2.7. (a) da motorun kendisini termal görüntüsü görülmektedir. Motorun rulman bölgesinden bir
ısınma yaptığı görülmektedir. (b) de ise çalışmakta olan devrede mosfet elemanlarının ısındığı
görülmektedir. Şekil 2.8.’de motorun bir fazına ait akım değeri görülmektedir.

Şekil 2.8. Kalkış anında kaynaktan çekilen akımın oluşturduğu pik değerin görüntüsü.
Her motor ilk kalkış anında yüksek akım çekmektedir. Önemli olan bu sürenin kısa tutulmasıdır. Şekil
2.8. de kalkış anındaki akımın değişimi görülmektedir. Çekilen akım yaklaşık 750 milisaniyede kararlı
hale geçmiştir. Şekil 2.9.’da çeşitli hız değerleri için motorun kalkış akımları elde edilmiştir.

Şekil 2.9. Hız ayarının (potansiyometrenin) ilk kalkış anındaki değerine bağlı olarak kalkış akımı
değerleri.
Şekil 2.9.’da ilk kalkış anında mikrodenetleyiciye farklı hız seviyeleri ile hareket etmesi istenerek sistem
yüksek akım değerleri içinde denemiştir. Beklendiği şekilde yüksek hız taleplerinde çekilen akımlarında
yüksek olduğu görülmüştür.
Tablo 2.1.’de değişik hızlar için motorun çektiği akım ve motorun devir bilgileri elde edilmiştir.

852

Tablo 2.1. Hız değişim sinyaline karşı kaynaktan çekilen akım ve motorun RPM değeri.

Hız bilgisi sinyali, denetleyiciye gerilim sinyali olarak bildirilmektedir. Potansiyometreye ile ayarlanan
her hız seviyesi aslında bir gerilim seviyesidir.

(a)

(b)

Şekil 2.10. Tabloda bilgileri verilen hız değişimine göre akım (a) ve akım değişimine karşı RPM
değişiminin (b) grafiksel gösterimi.
Şekil 2.10.a’da motorun hızının arttırılması ve ya yavaşlatılması için kullanılan potansiyometrenin
ürettiği sinyal ile motorun çektiği akımın değişimi görülmektedir. Üretilen sinyalin gerilim değeri ile
motor akımının doğrusal olarak değiştiği görülmektedir. Şekil 2.10.b’de ise çekilen akım ile motor
devrinin değişiminin de doğrusal olduğu görülmüştür.
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Şekil 2.11. Mekanik frenleme sonucu hız değişimine karşı çekilen akım grafiği.
Şekil 2.11’de maksimum devrine ulaşmış bir motora mekanik frenleme yapılmıştır. Devri düşen
motorun belirli devirlerdeki çektiği akımlar ölçülmüştür. Tam frenleme de motorun durduğu ve 19 A
akım çektiği görülmüştür.
Sistemdeki mosfetlerin açma kapaması işlemi hall sensörlerinden gelen sinyal ile sırayla kontrol
edilmektedir. Sensörlerin vermiş olduğu sinyalin osilaskop görüntüsü Şekil 2.12.’de verilmiştir.

(a)

(b)

Şekil 2.12. Motor yavaş iken (a) ve hızlı iken (b) hall sensörlerden alınan sinyalin görüntüsü.
Şekil 2.12.a ve Şekil 2.12.b’de hall sensörlerinden alınan sinyaller görülmektedir. Motorun hızına bağlı
olarak hall sensörlerinin de verdiği sinyallerde değişmektedir. Motorun düşük hızlardaki hareketlerinde
hall sensöründen gelen sinyalin periyodu büyük dolayısı ile frekansı az, hızlı hareket ettiğinde ise
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sensörlerden gelen bilgi daha sık yani periyodu düşük ama frekansı yüksektir. Mikrodenetleyici buradan
gelen bilgilere göre sürücü devresindeki mosfetleri iletime ve kesime sokmaktadır. Şekil 2.13.’de bu
durum görülmektedir.

(a)

(b)

Şekil 2.13. Motor yavaş (a) ve hızlı (b) iken faz-faz arası gerilim değeri.
Motor sargılarına giden üç faz kablosundan alınan gerilim bilgileri Şekil 2.13 de görülmektedir.
Motorun hem hızlı hem yavaş anında alınan dalga şekillerine bakıldığında, gerilim değerinin aynı
kaldığı ama alınan sinyalin periyodunun azaldığı, yani daha hızlı faz değişimi olduğu görülmektedir.
Fazlar arasındaki değişimin ise beklenildiği gibi 120 derece olduğu görülmüştür.
3. SONUÇ
Elde edilen veriler neticesinde bir hub motor boşta ve mekanik frenleme vasıtası ile yüklenmiş olarak
kontrol edilmiştir. İstenilen hız miktarı ile çekilen akım ve devir bilgilerinin lineer olduğu görülmüştür.
Bütün motorlarda beklendiği şekildeki gibi kalkış anında akım pik değere ulaşmış, 750 milisaniye
içerisinde akım kararlı hale gelmiştir. Motorun kontrol edildiği sürücü devresi test edilmiş, giriş ve çıkış
akım gerilim değerleri, sensör bilgisi, hız gibi veriler ölçülerek grafikler elde edilmiş ve sürücünün
teknik analizi yapılmıştır.
4. TARTIŞMA
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3 kw lık bir hub motor, 8 bit bir mikrodenetleyici ile 24 Volt ile sürülmüştür. Ancak bu motorun normal
çalışma gerilimi olan 48 Volt da ve 32 bit mikrodenetleyici ile sürüldüğü takdirde daha iyi sonuçlar
alınabileceği düşünülmektedir.
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Özet
Orman ekosistemlerinde etkili olan bir çok biyotik ve abiyotik doğal afet vardır. Orman yangınları bu
doğal afetler arasında en etkili olanların başında gelir. Orman yangınlarının kontrol edebilmesi ve yangın
davranışının tahmini çoğunlukla yanıcı madde özellikleriyle ve özellikle de yüzey yanıcılarıyla
yakından ilişkilidir. Özellikle genç ve orta yaşlı kızılçam meşcerelerinde yanıcı madde özelliklerini
belirlemeye yönelik yapılacak çalışmalar orman yangınlarından korunma ve yangınlarla mücadele
faaliyetleri açısından oldukça önemlidir. Çalışmada hiç müdahale görmemiş 15 saf kızılçam
meşceresinde, gelişim çağı ve kapalılığa da bağlı olarak, yüzey yanıcı madde miktarının belirlenmesi
amacıyla 30x30 cm ölçülerinde ölü örtü ve humus örnekleri alınmıştır. Ölü örtü (ibre, ince, orta kalın
ve çok kalın dallar) ve humus yanıcı maddeleri 24 saat süreyle ve 105 °C'de fırında kurutulmuş ve fırın
kurusu ağırlıkları belirlenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre ölü örtü miktarı 8.90-13.30 ton/ha ve humus
miktarı ise 5.10-19.40 ton/ha arasında bulunmuştur. Ortalama toplam yüzey yanıcı madde miktarı ise
14.10-32.80 ton/ha olarak bulunmuştur.
Keywords: Yüzey yanıcıları, Ölü örtü, Humus, Müdahale görmemiş, Pinus brutia, Türkiye

PRELIMINARY RESULTS OF THE DETERMINATION OF SURFACE FUEL LOAD
IN UNTHINNED YOUNG CALABRIAN PINE (Pinus brutia Ten.) PLANTATION
STANDS
Abstract
There are many biotic and abiotic factors effective in forest ecosystems. One of the most important ones
is forest fires. The ability to control forest fires and the successful prediction of fire behavior are mostly
associated with fuel characteristics and especially in surface fuels. Therefore, the studies to determine
the characteristics of fuel in young and middle aged Calabrian pine stands are very important for fire
prevention and fire fighting activities. In order to determine the amount of litter and duff on the forest
floor, 30x30 cm samples were taken in 15 unthinned pure young and middle-aged Calabrian pine stands
depending on the age of development and crown closure percentages. Oven-dried litter fuel components
and duff materials were determined in laboratory. According to study results average litter fuel was
found between 8.90 to 13.30 t·ha–1 and duff material was found between 5.10 to 19.40 t·ha–1. Average
total surface fuel load was found 14.10 to 32.80 t·ha–1 for studied Calabrian pine stands.
Keywords: Surface fuels, Litter, Duff, Unthinned, Pinus brutia, Turkey

1. GİRİŞ
Orman yangınları birçok orman ekosisteminin ayrılmaz bir bileşeni olmakla birlikte (Agee, 1993),
sosyal, ekonomik ve ekolojik etki ve sonuçları olan doğal afetlerdendir (Bilgili, 1999). Orman
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yangınlarıyla etkin ve başarılı bir şekilde mücadele edebilmek için yangın öncesi tebdirlerin alınması
önemli olmakla birlikte orman yangını davranışının tahmini ve analizi de büyük önem arz etmektedir.
Bu bağlamda, orman yangını davranışı üzerinde belirleyici olan meteorolojik ve topografik faktörlerle
birlikte yanıcı maddeler hakkında bilgi sahibi olunması, gerek yangın öncesi gerekse yangın esnasındaki
mücadele faaliyetleri için hayati önem taşımaktadır.
Yanıcı maddeler, orman yangını davranışı üzerinde önemli ölçüde etkili olan fakat müdahale
edilebilirlikleri son derece güç ve neredeyse imkânsız olan topoğrafya ve hava hallerine kıyasla kolayca
kontrol edilebilmeleri nedeniyle orman yangını yönetiminde ana aktör görevini üstlenmektedirler.
Yangınların kontrol altına alınabilmeleri ve yangın davranışının başarılı bir şekilde tahmin edilebilmesi
büyük oranda yanıcı madde özelliklerine bağlıdır [Bilgili, 1995; Küçük, 2004]. Yanıcı madde
özellikleri, ölçülebilir ve yangın davranışının belirlenmesinde kritik göstergelerden olan yangın yayılma
oranı, yangın şiddeti ve yanıcı madde tüketimi (Bilgili, 2014) ile olan yakın ilişkisinden dolayı da orman
yangını yönetim planlarının en önemli bileşenlerindendir (Van Wagner, 1963).
Yangınların büyük çoğunluğu orman zeminindeki ölü örtüde başlar ve yanıcı madde ile hava hallerine
bağlı olarak gelişir (Rothermel, 1972). Zemin ve yüzey yanıcı maddelerinin miktarı ve özelliklerinin
bilinmesi yanıcı madde yönetimi ve orman yangını davranışı çalışmalarında ihtiyaç duyulan bilgi ve
verilerin temininde gereklidir. Böylelikle, yüzey yanıcı madde miktarı ve özelliklerinin belirlenmesi
(Brown et al., 1982) ile birlikte, yanıcı madde yükünün azaltılması kapsamında denetimli yakmaların
gerçekleştirilmesi (Fernandes and Botelho, 2003), yüzey yanıcı madde özelliklerine bağlı olarak yangın
davranışının ortaya konulması amaçlı dünya (McAlpine and Wakimoto, 1991; Dupuy, 1995; Fernandes
et al., 2008; Fernandes et al., 2009) ve ülkemiz (Baysal, 2006; Küçük et al., 2007; Küçük et. al., 2012;
Küçük et. al., 2018) genelinde yapılan çalışmalar için gerekli veriler elde edilebilmektedir. Bu
çalışmada, ağaçlandırma çalışmaları ile tesis edilmiş ve hiç müdahale görmemiş genç ve orta yaşlı
kızılçam meşcerelerinde yüzey yanıcı maddelerinden ölü örtü ve humus miktarının araştırılması
hedeflenmiştir.
2. MATERYAL VE METOD
Çalışma, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Göynük Orman İşletme Müdürlüğü, Hacımahmut Orman
İşletme Şefliği sınırları içindeki ağaçlandırma çalışmaları ile tesis edilmiş kızılçam meşçereleri ormanlık
alanlarında gerçekleştirilmiştir. Araştırma, saf ve %70 ve üzeri kapalılık değerlerine sahip Çzab3, Çzb3
ve Çzbc3 gelişim çağlarındaki meşcerelerde gerçekleştirilmiştir. Her meşçere tipinden 5 adet olmak
üzere toplamda 15 örnekleme alanı belirlenmiştir. Örnekleme alanlarından, örnekleme alanını en iyi
temsil edecek şekilde 30X30 cm ölçülerinde üç farklı noktada ölü örtü ve humus örneklemesi yapılmıştır
(Şekil 1). Ölü örtü tabakası alınmadan önce en az 6 noktada ölü örtü derinliği bir cetvel yardımıyla
ölçülmüş ve ortalaması alınarak arazi envanter karnesine kayıt edilmiştir. Humus tabakasına kadar olan
yüzey yanıcıları toplanarak plastik poşetler içine yerleştirilmiştir. Humus tabakası mineral toprak
yüzeyine kadar olacak şekilde toplanmış ve benzer şekilde plastik poşetler içine konulmuştur. Poşetlerin
üzerlerine örnekleme alanı ve örnek numarası ile ölü örtü ya da humus örneği olduklarına ilişkin bilgileri
yazılarak laboratuvar ortamına taşınmıştır.

Şekil 1. Arazide ölü örtü ve humus örneklerinin alınması çalışmalarından görünümler
Laboratuvar ortamında ölü örtü örnekleri ibre, kabuk-kozalak, çok ince kalınlıktaki dal (0- 0.3cm),ince
kalınlıktaki dal (0,3-0.6cm), orta kalınlıktaki dal (0.6-1.0 cm), kalın dal (1 – 2.5 cm ) ve çok kalın dal
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(2.5cm den büyük) olmak üzere 5 sınıfa ayrılmıştır (Küçük et al., 2004). Humus örnekleri ise içinde taş
ya da organik olmayan materyal bulunup bulunmaması bakımından kontrol edilmiştir. Ölü örtü ve
humus örnekleri daha sonra fırın kurusu ağırlıklarının belirlenmesi amacıyla fırına yerleştirilmiştir.
Örnekler 24 saat süre ile 105 oC’de 1 gün süre ile bekletilmiş ve hassas terazide (0,01 gr) tartılarak fırın
kurusu ağırlıkları belirlenmiştir (Şekil 2).

Şekil 2. Ölü örtü ve humus örneklerinin sınıflandırılması ve fırın kurusu ağırlıklarının belirlenmesi
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Ölü örtü yanıcı maddesini oluşturan ibre, kozalak ve kabuk ile birlikte 5 ayrı kalınlık sınıfındaki dallar
ile humus yanıcı maddelerinin fırın kurusu ağırlıkları Tablo 1’de verilmiştir. Ortalama yaş ve çap değeri
en düşük olan Çzab3 meşçereleri için humus miktarı en az belirlenmiş olmakla birlikte, yaş ve çap
değerlerindeki artışa da bağlı olarak orman zemininde biriken humus miktarında da bir artış olduğu
tespit edilmiştir. Benzer şekilde, toplam ölü örtü ve humus miktarının ortalama değeri genç yaştaki
Çzab3 meşçerelerinde en az miktar belirlenmiş olup, Çzb3 meşcereleri için artış gösteren, Çzbc3
meşcerelerinde ise yaklaşık olarak iki katından fazla miktarda bir artış gösterdiği tespit edilmiştir.
Tablo 1. Gelişim çağlarına göre humus ve ölü örtü fırın kurusu ağırlıkları
Meşcere tipleri
Ortalama yaş
Ortalama çap (cm)
Ortalama boy (m)
Ortalama göğüs yüzeyi (m2/ha)
Humus (ton/ha)
Ölü örtü (ton/ha)
Toplam humus ve ölü örtü (ton/ha)

Çzab3
17,8
8,9
5,9
13,9
5,1
9,0
14,1

Çzb3
21,3
11,9
8,3
23,2
11,10
8,9
20,0

Çzbc3
23,9
15,4
11,6
32,9
19,40
13,3
32,8

Çepel ve Tekerek (1980) tarafından, Antalya ilinde Düzlerçamı, Bük ve Korkuteli bölgelerindeki saf
kızılçam meşcelerinde gerçekleştirilen çalışmalarında ölü örtü miktarı 6,06-13,16 ton/ha, humus miktarı
0,62-32,69 ton/ha, toplam ölü örtü ve humus miktarını ise 7,22-43,43 ton/ha arasında olduğu
bildirilmiştir. Çalışmamız kapsamında Çzbc3 meşcerelerinde tespit edilen ölü örtü miktarı, Çepel ve
Tekerek (1980) tarafından yapılan çalışmalarındaki ölü örtü miktarından fazla bir değerde tespit edilmiş
olup, toplam ölü örtü ve humus miktarı bakımından ise altında bir değerde kaldığı görülmüştür. Baysal
ve arkadaşları (2015) tarafından Antalya ili, Serik ilçesi kızılçam ormanlık alanlarında farklı kapalılık
ve gelişim çağlarındaki saf kızılçam meşcerelerinde tespit edilen toplam ölü örtü ve humus yanıcı madde
miktarı 0,3-34,27 ton/ha arasında bulunmuştur. Bu çalışma sonuçlarından elde edilen ortalama 16,13
ton/ha değeri ile karşılaştırıldığında yaşlı ve çok yaşlı kızılçam meşcelerinin de dikkate alındığı
araştırmalarından elde edilen miktarlara yakın bir değerde olduğu anlaşılmaktadır. Küçük ve arkadaşları
(2007) tarafından orta yaşlı Çkc3 ve normal kapalılıktaki saf karaçam meşcelerinde 12,7-24,5 ton/ha
olarak belirlenen toplam ölü örtü ve humus miktarı, üç farklı meşcere tipi için ortalama değer olarak
belirlenen ve 16,13 ton/ha ile kıyaslandığında, bu çalışma kapsamında belirlenen toplam ölü örtü ve
humus değerinin altında kalmaktadır.
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Çalışmanın gerçekleştirildiği Bolu ili civarındaki göknar kayın meşçerelerinde ortalama 42,93 ton/ha,
göknar çam meşçerelerinde 46,92 ton/ha, göknar kayın çam meşçerelerinde ise 33,85 ton/ha ölü örtü
miktarı ölçülmüştür (Arol, 1959). Bolu Aladağlar da Sarıçam meşçerelerinde ölçülen ölü örtü ağırlık
miktarları ise 4,440 ton/ha ile 14,23 ton/ha arasında değişmektedir (Arol, 1959). Çalışma kapsamında
en fazla miktarda ölü örtünün tespit edildiği Çzbc3 meşcerelerindeki ölü örtü miktarı, göknar-kayın
karışık ve göknar-çam karışık meşcerelerinde tespit edilen ölü örtü miktarından az olmakla birlikte,
farklı gelişim çağlarındaki kızılçam meşcereleri için belirlenen ortalama ölü örtü değerlerinin ise
sarıçam için belirlenen en düşük ve en yüksek değerleri arasında kaldığı görülmektedir. Farklı ağaç
türleri ve bu türlere ait meşcereler için yapılan bu değerlendirmelerde, meşcere ve yetişme ortamına
ilişkin açıklayıcı bazı parametrelerin bulunmaması, karşılaştırma ve değerlendirmelerde karşımıza bir
eksiklik olarak çıkmaktadır. Bu bağlamda gelişim çağı, yaş, boy, çap veya göğüs yüzeyi gibi araştırma
alanını tanımlamada ve araştırmadan elde edilen sonuçların kıyaslanmasında meşcere ve yetişme ortamı
özelliklerini tanımlayıcı verilerin olması daha sağlıklı değerlendirmelerin yapılabilmesine imkan
sağlayacaktır.
4. SONUÇ
Genç ve orta yaşlı kızılçam ağaçlandırma alanları yüksek yangın potansiyeli özelliğinde olan ormanlık
alanlardır. Bu ormanlık alanlardaki yanıcı madde miktarı ve bu miktarın yatay ve dikey yöndeki dağılımı
meşcere ve orman genelindeki yanıcı maddenin azaltılması dolayısıyla yangın tehlikesini azaltma
önlemlerinin gerekli olup olmadığına karar vermede belirleyici ve yardımcı olabilmektedir. Genç
kızılçam ağaçlandırma alanlarında gerçekleştirilen bu çalışmadan elde edilecek sonuçlardan, yangın
davranışının ortaya konulması, denetimli yakma uygulamalarında ihtiyaç duyulan yanıcı madde
miktarının ve özelliklerinin belirlenmesi, ayrıca orman yangınlarının önlenmesi ve mücadelesi
çalışmaları kapsamında uygulanacak yanıcı madde yönetimi çalışmalarının belirlenmesi ve
gerçekleştirimi gibi farklı alanlarda yararlanılabilecektir. Ayrıca çalışma sonuçlarından, örtü yangını
mekanizmalarının anlaşılması, yanıcı madde haritalaması ve yangın modellemesi gibi çeşitli çalışma
konularında da yararlanılabilecektir.
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ÖZET
Bu çalışmada, pervaporasyon membranı için su akısını arttırdığı ve membran kirlenmesini engellediği
bilinen fonksiyonelleştirilmiş çok duvarlı karbon nanotüp (MWCNT-COOH) ile yüksek hidrofilikliğe
sahip polivinil alkol (PVA) kullanılmıştır. Membranlar çözeltiden dökme buharlaştırma tekniğiyle
üretilmiştir. %1 ve %2 oranlarında MWCNT-COOH katkılı PVA membranlar hazırlanmıştır.
Membranların suda çözünmesini engellemek için glutaraldehit ile çapraz bağ yapması sağlanmıştır.
Membranların karakterizasyonu için Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ve Termogravimetrik
Analiz (TGA) kullanılmıştır. Tuzlu suyun ayrımını test etmek için pervaporasyon deneyleri yapılmıştır.
Her membranda %98’in üzerinde tuz reddi görülmüştür. Karbon nanotüp katkılı membranlarda ise
akının saf PVA membrana göre arttığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Pervaporasyon, Desalinasyon, Karbon nanotüp

FUNCTIONALIZED MULTI-WALLED CARBON NANOTUBE DOPED PVA
MEMBRANE FOR DESALINATION
Abstract
In this study, functionalized multi-walled carbon nanotubes (MWCNT-COOH) loaded polyvinyl
alcohol (PVA) was synthesized and used to desalinate synthetic saline water. Membranes were prepared
using the solution-casting technique. MWCNT-COOH fillers were incorporated in the concentration of
1wt% and 2wt%. In order to prevent the dissolution of the membranes in the water, cross-linking was
applied. Sorption studies were carried out to determine the degree of swelling of the MWCNTCOOH/PVA membranes into salt solution. Membranes were characterized using Scanning Electron
Microscobe (SEM) and Thermogravimetric Analysis (TGA). Pervaporation experiments were
performed to test the separation of saline water.
Key words: Pervaporation, Desalination, Carbon nanotubes
1.GİRİŞ
Son yüzyılda su kullanımı nüfus artış hızının iki katından daha fazla artmıştır ve 2030 yılına kadar
gelişmekte olan ülkelerde yoğunlaşan dünya nüfusunun üçte birinden fazlası, önemli su sıkıntısı ile baş
etmesi gerektiği öngörülmektedir (Goh ve diğ., 2013). Suyun dünyada kapladığı yüzey %71 fakat bunun
sadece %0,65’i erişilebilir temiz su olduğu bilinmektedir. Bu bilgiler göz önüne alındığında denizlerden,
okyanuslardan, madenlerden ve jeotermal kaynaklardan içilebilir su elde etmek için desalinasyon
çalışmaları başlatılmıştır (Kaminski, 2018).
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Desalinasyon yötemleri termal yöntemler ve membran yöntemleri olarak ikiye ayrılır. Termal yöntemler
en eski yöntemler olup, suyun buharlaşıp yoğunlaşmasıyla tuzdan arındırılma prensibine dayanır. Çok
Kademeli Ani Distilasyon (MSF), Çok Etkili Distilasyon (MED), Buhar Sıkıştırmalı Distilasyon (VC)
gibi farklı distilasyon teknikleri geliştirilmiştir. Termal yöntemlerde suyun kaynama sıcaklığına
ulaşması için fosil yakıtlar ve elektrik enerjisi yoğun olarak kullanılmaktadır. Fazla enerji harcamaları
ve karbondioksit salınımı gibi çevreye zararlı etkilerinden dolayı yenilenebilir enerji uygulamaları ve
yeni yöntemler geliştirilmeye devam etmektedir (IRENA, 2013; Dolgen ve diğ., 2013).
Membran yöntemlerinde su seçici bariyer olan membran sayesinde tuzdan arınmış bir şekilde geçerken
tuz iyonları membrandan geri döner. Düşük sıcaklıklarda çalışılabilir ve termal yöntemlerden daha az
enerji harcayarak tasarruf sağlar. Membran teknolojilerden en yaygını ters osmozdur. Ters osmozda
tuzlu suyun osmotik basıncını yenerek tuz iyonlarından arınmış bir şekilde membrandan geçmesi
sağlanır. Diğer membran yöntemleri; elektrik akımının kullananıldığı Elektrodiyaliz, itici gücün sıcaklık
farkı olduğu Membran Distilasyonu, basınç farkının kullanıldığı Ultrafiltrasyon ve Mikrofiltrasyondur
(Mulder, 1991).
Dehidrasyon alanında yaygın olarak kullanılan bir yöntem olan pervaporasyonun ise son zamanlarda
desalinasyon alanında çalışmaları artmıştır. Pervaporasyon yönteminde konsantrasyon farkı itici güç
olarak kullanılmaktadır. Seçici geçirgen olan membrandan geçebilen bileşen membranın diğer
yüzeyinden buhar olarak alınır, geçemeyen bileşen geri döner. Ürünün vakum sayesinde sürekli buhar
şeklinde alınmasıyla konsantrasyon farkı oluşur ve bu da sistemde itici güç sağlar. Buhar şeklinde alınan
bileşen sıvı azot kapanlarına gelerek yoğunlaştırılır (Wang, 2016).
Karbon nanotüpler grafen tabakalarının silindir hale getirilmesiyle oluşan sağlam yapılı, esnek,
bükülerek yapıları bozulmayan bir maddedir. Karbon nanotüplerin iç duvarlarının pürüzsüzlüğünden
dolayı suyun akısını arttırdığı ve tuz iyonlarını geçirmediği için desalinasyon için uygun bir seçenek
haline gelmiştir (Das ve diğ., 2014). Karbon nanotüpler aglomerasyona yatkın olduklarından polimer
içerisinde düzgün dağılım sağlamazlarsa suyun akısına faydası olmaz ve tuz iyonlarını engelleyemezler.
Bu yüzden fonksiyonelleştirirken uygun fonksiyonel gruplar bağlanarak karbon nanotüplerin polimerde
düzgün dağılımı sağlanır. Yaygın ve kolay bir teknik olan oksidasyon ile –OH, -COOH ve –C=O
grupları inorganik asit karışımı (HNO3 ve H2SO4) ve oksidasyon ajanları (H2O2, KMnO4, NaOCl vb.)
sayesinde karbon nanotüplere bağlanabilir. Bunun yanında biyomoleküller, metal nanohibritler,
manyetik nanopartiküller, alkali aktivasyonu ve çeşitli polimerler ile modifikasyonu gibi daha bir çok
fonksiyonelleştirme yöntemi bulunmaktadır (Punetha ve diğ., 2017; Sarkar ve diğ., 2018).
Bu çalışmada %1 ve %2 oranında MWCNT-COOH katkılı PVA membranlar ile karbon nanotüpün
akıya etkisi laboratuvar ölçekli pervaporasyonda incelenmiştir. PVA düzgün film oluşturması, yüksek
mekanik dayanımı, yüksek termal ve kimyasal direnç ve yüksek hidrofiliklik gibi özelliklerinden dolayı
tercih edilmiştir (Bolto ve diğ., 2009). Desalinasyonda 10.000 ppm NaCl, 1.000 ppm KCl ve 1.000 ppm
MgCl2 içeren sentetik tuz çözeltisi kullanılmıştır.
2.MALZEME VE YÖNTEM
2.1.Malzemeler
10 ila 30 nm aralığında çap ile 10 ila 30 nm arasında değişen uzunluktaki fonksiyonelleştirilmiş karbon
nanotüpler (MWCNT-COOH) Grafen Co. firmasından sağlanmıştır. Polivinil alkol (Mw:125,000
g/mol) Aldrich Chemistry, Hidroklorik asit J.T.Baker Inc., 2-propanol ve Magnezyum hegzahidrat
(mw:203,3 g/mol) Merck Chemicals, Sodyum klorür Carlo Erba Reagents, Potasyum klorür (mw:74,55
g/mol) Sigma Aldrich, Gluteraldehit %50 sulu çözeltisi Alfa Aesar tarafından sağlanmıştır.
2.2.Membranların hazırlanışı
Membranlar dökme-buharlaştırma yöntemiyle hazırlanmıştır. %6’lık PVA çözeltisi 90⁰C’de 3 saat
karıştırıcıda tutularak hazırlanmıştır. MWCNT-COOH katkılı membranlar için %1 ve %2 oranında
olacak şekilde karbon nanotüpler tartılıp az miktarda distile su ile ultrasonik cihazında en az 1 saat
tutulmuştur. Daha sonra ilkleme (priming) yöntemiyle karbon nanotüpler PVA çözeltisiyle
karıştırılmıştır. Membran çözeltileri cam petri kaplarına dökülerek oda sıcaklığında 2 gün boyunca
kurumaya bırakılmıştır. Kuruyan membranların suda çözünmemesi için gluteraldehit, hidroklorik asit,
distile su ve izopropil alkol içeren çapraz bağ banyosunda 3 saat tutulmuştur.
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2.3. Membran Karakterizasyonu
Membranların termal analizi için TGA (termogravimetrik analiz) yöntemi kullanılmıştır. Azot atmosferi
altında, 20 m/dk ısıtma hızıyla 800⁰C’ye kadar ısıtılmıştır. Membrandaki karbon nanotüplerin dağılımını
incelemek için SEM görüntüleri çekilmiştir.
2.4. Sorpsiyon Testleri
Membranların tuz konsantrasyonlarına bağlı şişme özelliklerini incelemek için sorpsiyon testi
yapılmıştır. 10.000 ppm NaCl, 1.000 ppm KCl ve 1.000 ppm MgCl2 içeren çözelti hazırlanmıştır. 10’ar
ml çözelti içeren kaplara 1cm2’lik membran parçaları kuru ağırlıkları tartıldıktan sonra konulmuştur. Her
saat başında membranlardaki fazla su bir süzgeç kağıdına emdirilerek ağırlıkları tartılmıştır. Böylece
ağırlık artışıyla membranların şişme dereceleri denklem (1) ile hesaplanmıştır. Ws, şişmiş membran
ağırlığı; Wd, kuru membran ağırlığıdır.
Şişme derecesi (%) = [

Ws – Wd
]
Wd

x 100

(1)

2.5. Pervaporasyon Deneyleri
Pervaporasyon deneyleri 40oC’de çalışılmıştır. 10.000 ppm NaCl, 1.000 ppm KCl ve 1.000 ppm MgCl2
içeren sentetik tuz çözeltisi ile laboratuvar ölçekli pervaporasyon ünitesinde çalışılmıştır. Etkin
membran alanı 19,6 cm2’dir. Her bir deney 4 saat sürmüştür. Suyun iletkenliği iletkenlik ölçer ile
ölçülmüştür. Akıyı (J) bulmak için denklem (2) kullanılmıştır. W, membrandan geçen akımın ağırlığı
(permeate) ; A, etkin membran alanı; t ise deney süresidir.
J=

W
A.t

(2)

Tuz reddi (R) denklem (3) ile hesaplanmıştır. Cf besleme suyunun iletkenliği, Cp ise membrandan geçen
akımın iletkenliğidir.
R (%) = [

Cf −Cp
Cf

] x 100

(3)

3. SONUÇ VE TARTIŞMA
3.1. Membran Karakterizasyonu
Membranlardaki karbon nanotüp dağılımını görmek için SEM görüntüleri çekildi. Şekil 1’de SEM kesit
görüntüleri verilmiştir. SEM kesit görüntülerinde belirgin bir aglomerasyon görülmemektedir. Karbon
nanotüpler fonksiyonelleştirilmiş olduğundan dolayı membranda iyi dağılım sağlamış olabilir. Karbon
nanotüp arttıkça membranın yapısını etkilediği görülmektedir.

Şekil 1. (a)Saf PVA, (b) %1 ve (c) %2 MWCNT-COOH/PVA membranların SEM kesit görüntüleri
Membranların termal kararlılıklarını ölçmek için TGA analizi yapılmıştır. Şekil 2’de saf PVA, %1 ve
%2 oranında MWCNT-COOH katkılı PVA membranların analiz sonuçları görülmektedir.
Membranlarda 3 adımlı bozunma gerçekleşmiştir. İlk adımda çözücü suyun buharlaşması
gerçekleşmiştir. İkinci adımda PVA zincirlerinde kopma ve son adımda tam bozunma gerçekleşmiştir.
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Karbon nanotüp katkılı membranlar genel olarak katkısız membrana benzerken 230-370⁰C sıcaklıkları
dışında termal kararlılığı daha yüksek olduğu görülmüştür. Saf PVA membranda analiz sonucu hiç
kalıntı kalmazken %1’lik membranda %8 kalıntı, %2’lik membranda %6 kalıntı bulunmaktadır.

Şekil 2. Saf PVA, %1 ve %2 MWCNT-COOH/PVA membranların TGA analizi
3.2. Sorpsiyon Sonuçları
Membranların sorpsiyon sonuçları Şekil 3’te verilmiştir. Şişme derecesi membran ile çözelti arasındaki
ilişkiyi görmemizi sağlar. Yüksek şişme derecesine sahip membranlar yüksek akıya eğilimlidir.
Aşağıdaki grafikte görüldüğü üzere en yüksek şişme derecesini %2 MWCNT-COOH/PVA membran
vermiştir.

Şekil 3. 10.000 ppm NaCl tuz konsantrasyonunda sorpsiyon deney sonuç grafiği

3.3. Desalinasyon Sonuçları
Desalinasyon deneyleri 10.000 ppm NaCl, 1.000 ppm KCl ve 1.000 ppm MgCl2 içeren sentetik tuzlu
sular ile 40⁰C’de yürütülmüştür. Saf PVA membranla ilgili sonuçlar daha önceki çalışmadan alınmıştır
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(Yılman ve diğ., 2018). Şekil 4’teki grafikte görüldüğü üzere tuz reddi sonuçları oldukça yüksektir. Bu
yüzden karbon nanotüpün tuz reddinde bir etkisi olduğu görülmemektedir. Akılara bakıldığı zaman
karbon nanotüplü membranların saf PVA’ya kıyasla akıyı arttırdığı görülmektedir. %2 oranında karbon
nanotüp içeren membran ile 2,08 kg/m2h akı elde edilmiştir.

Şekil 4. 10.000 ppm NaCl, 1.000 ppm MgCl2 ve KCl içeren sentetik tuzlu sudaki akı ve tuz reddi
sonuçları
4. SONUÇ
Tuz reddi yüzdelerinde ciddi bir fark gözlenmemiştir, bütün membranlarda tuz reddi %98’in
üzerindedir. %1 ve %2 MWCNT-COOH içeren membranlar saf PVA membrana karşı daha yüksek akı
elde etmişlerdir. En yüksek akı %2 MWCNT-COOH/PVA içeren membran ile elde edilmiştir. 2,08
kg/m2h akı ile saf PVA membrana göre %192,9 artış göstermiştir.
5.TARTIŞMA
Hazırlanan fonksiyonelleştirilmiş karbon nanotüp katkılı polivinil alkol membranlar akıyı arttırmıştır.
Membran kirliliğini önleyen karbon nanotüplerin PVA gibi hidrofilik bir polimere katılmasıyla elde
edilen membranların pervaporatif desalinasyon için uygun olduğu görülmüştür.
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Özet

AISI D6, dayanımı yüksek, %12 Cr'luledeburitik yapılı soğuk iş takım çeliğidir. Derin çekme kalıpları,
sacların kesme kalıplarında, kağıt ve plastik bıçakları, sıvama kalıpları, aşındırıcı tozların presleme
kalıpları(seramik ve ateş tuğlası), profil röleleri ve civata ovalama toplarında kullanımı yaygındır.
Bununla birlikte, işlenmesi kolay, yüksek sertleşme kapasitesi olan bir soğuk iş takım çeliğidir.Bu
çalışmada, AISI D6 soğuk iş takım çeliğikaplamasız karbür ve CVD kaplı karbür kesici takımlar ile
işlenerek ortalama yüzey pürüzlülüğü (Ra) değerlerindeki değişimler deneysel olarak tespit edilmiştir.
Kesme parametreleri olarak iki farklı kesici takım (kaplamasız karbür, CVD kaplı karbür), üç farklı
kesme hızı (120, 160 ve 240 m/dak), üç farklı ilerleme hızı (0,12, 0,16, 0,24 mm/dev) ve sabit kesme
derinliği (0,5 mm) belirlenmiştir. Bu çalışma kapsamında 18 adet tornalama deneyi gerçekleştirilmiş,
işlenen yüzeylerin farklı bölgelerinden 5 (beş) adet ölçüm yapılarak ortalama yüzey pürüzlülüğü
değerleri tespit edilmiştir. Sonuç olarak, kesici takım kaplamasının ve kesme parametrelerinin yüzey
kalitesi üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar grafiklere dökülerek literatürde
yapılan benzer çalışmalara bakılarak bilimsel olarak yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: AISI D6, CVD, Kaplamasız karbür, Yüzey pürüzlülüğü.
Abstract
AISI D6 is a cold work tool steel with a strength of 12% Cr'luledeburitic. Deep drawing dies, cutting
dies of sheets, paper and plastic blades, plastering dies, abrasive powder pressing dies (ceramic and
firebrick), profile relays and bolt scrubbing steel. AISI D6 cold work tool steel The average plane
roughness (Ra) is processed experimentally where it is. Two different cutting tools (uncoated carbide,
above CVD carbide), three different cutting speeds (120, 160 and 240 m / min), three different speeds
(0.12, 0.16, 0.24 mm / rev) and fixed cutting depth (0.5 mm). 18 turning tests were carried out in these
studies and 5 (five) measurements were made from different regions of the treated surfaces and the mean
surface roughness was adjusted. As a result, the effect of the cutting tool coating and cutting parameters
on the surface quality. These results were graphically interpreted and reviewed scientifically while
looking at similar studies in the literature.
Key Words: AISI D6, CVD, Uncoated carbide, Surface smoothness.
1.GİRİŞ
Makine ve imalat sektöründe yüzey pürüzlülüğü, üretilen parçaların yüzey kalitesinin belirlenmesinde
büyük bir rol oynamaktadır. Yüzey kalitesini etkileyen parametrelerin en başında kesme hızı, ilerleme
hızı, kesme derinliği gibi parametreler gelir. AISI D6, dayanımı yüksek soğuk iş takım çeliğidir. Derin
çekme kalıpları, sacların kesme kalıplarında, kağıt ve plastik bıçakları, sıvama kalıpları, aşındırıcı
tozların presleme kalıpları(seramik ve ateş tuğlası), profil röleleri ve cıvata ovalama toplarında kullanımı
yaygındır. Bununla birlikte, işlenmesi kolay, yüksek sertleşme kapasitesi olan bir soğuk iş takım
çeliğidir. (Lima vd.2005), Bu çalışmada, düşük alaşımlı AISI D2 soğuk iş takım çeliğinin farklı kesme
şartlarında işleyerek yüzey pürüzlülüğü ve takım aşınma mekanizmalarını incelemiştir. Sonuç olarak
kesme hızı artarsa yüzey pürüzlülüğünün azaldığını, ilerleme hızının artması ile arttığı gözlemlenmiştir.
(KAVAK N. 2012) Bu çalışmada, deneysel olarak AISI 1040 çeliğinin kesme hızı ve ilerleme hızının
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yüzey pürüzlülüğüne etkileri incelenmiştir. Yüzey kalitesinin, ilerleme miktarının artması veya kesme
hızının azalması ile kötüleştiği gözlenmiştir.(PARLAK N. vd.2012) Bu çalışmada AISI D6 soğuk iş
takım çeliği CBN kesici takım ile yüzey pürüzlülüğü deneyleri yapılmıştır. Deneyler farklı kesme hızı,
ilerleme ve talaş derinliği altında yapılmıştır. Deneyler sonucunda, kesme hızının artmasıyla yüzey
pürüzlülüğünde düşüş, ilerleme ve talaş derinliğinin artması ile yüzey pürüzlülüğünde artış olduğu
görülmüştür. Bu çalışmada AISI D6 soğuk iş takım çeliğinin universal torna tezgahında cvd kaplı karbür
ve kaplamasız karbür ile ortalama yüzey pürüzlülüğü ölçümü yapılmıştır. Malzeme daha önce belirlenen
120,160, 240 m/dak kesme hızlarında 0,12, 0,16, 0,24 mm/dev ilerleme hızlarında işlenerek yüzey
pürüzlülüğü testi uygulanmıştır. Çalışmanın amacında bu malzemede kullanılacak takımların malzeme
yüzeyine etkisi deney yapılarak gözlemlenmiştir.
2.MATERYAL METOD
Deneylerde kullanılan AISI D6 soğuk iş takım çeliği Ø60x250 mm ölçülerinde imal edilmiş olup
kimyasal bileşimi Tablo’1 de verilmiştir.

C
2,12

Sİ
0,25

Tablo’1 AISI D6 Çeliğin Kimyasal birleşimi
Mn
Cr
Mo
Ni
0,45
12
-

V
-

W
0,70

Deneylerde, KORLOY marka CS5115 ( WNMG 080408 – TF) CVD kaplı karbür ve
(WNMG080408-HA/WNMG432-HA) H01 kaplamasız karbür takım kullanılmıştır. Net
sonuçlar elde etmek için her deneyde bir kesici takım ucu değiştirilmiştir.
Deneylerde kullanılan kesme parametreleri Tablo 2’ de verilmiştir.
Tablo’2 Kesme parametreleri
V(m/dak)
120
160
240

f(mm/dev)
0,12
0,16
0,24

İşlenebilirlik çalışmalarında yüzey pürüzlülüğünün ölçülmesi ve değerlendirilmesi oldukça
önemlidir. İşlenmiş yüzeylerin yüzey pürüzlülük ölçümleri için ‘MAHR MARSURF PS 10’
marka yüzey pürüzlüğü ölçüm cihazı kullanılmıştır. İşlenen yüzeylerden üç defa yüzey
pürüzlülüğü ölçümü yapılmış ve bunların ortalaması alınarak ortalama yüzey pürüzlülük (Ra)
değerleri belirlenmiştir. Pürüzlülük ölçümlerinde kullanılan ‘MAHR MARSURF PS 10’
marka yüzey pürüzlülük test cihazı Şekil 1’de verilmiştir

Şekil 1.Tornalama deneylerindeki yüzey pürüzlülüğü ölçüm aleti
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BULGULAR VE TARTIŞMA
Şekil 1’de kesme hızına ve kesici takım kaplama türüne bağlı olarak yüzey pürüzlülüğünün değişimi
verilmiştir. Deney sonuçları incelendiğinde, en düşük Ra değeri kaplamasız kesici takım ile 240m/dak
kesme hızında ve 0,12mm/dev ilerleme hızında 0.82 µm olarak ölçülmüştür. En yüksek Ra değeri 2,84
µm olarak bulunmuştur. Genel olarak tüm sonuçlara bakıldığında kesme hızının artışı ile yüzey
pürüzlülüğünün azaldığı görülmüştür. Bu durum, artan kesme hızıyla birlikte kesici takım-talaş-iş
parçası ara yüzündeki sıcaklığın artması ve buna bağlı olarak termal yumuşama meydana gelmesi ile iş
parçasının daha kolay kesilebilmesi ile ilişkilendirilmiştir. 120 m/dak kesme hızı için 0,12 mm/dev
ilerleme hızında CVD kaplı kesici takım ile Ra değeri 1,04 µm iken kaplamasız kesici takımda 1,21µm
olduğu görülmüştür. 160 m/dak kesme hızı için 0,12 mm/dev ilerleme hızında CVD kaplı kesici takım
ile Ra değeri 1,21 µm iken kaplamasız kesici takımda 0,98 µm olduğu görülmüştür. 240 m/dak kesme
hızı için 0,12 mm/dev ilerleme hızında CVD kaplı kesici takım ile Ra değeri 0,90 µm iken kaplamasız
kesici takımda 0,82 µm olduğu görülmüştür.
Kesici takım kaplama türüne göre bir değerlendirme yapıldığında Kaplamasız kesici takım CVD kaplı
takıma göre daha düşük Ra değerleri sergileyerek daha iyi işleme performansı göstermiştir.

Şekil 1. Kesme hızına bağlı olarak yüzey pürüzlülüğünün değişimi
Şekil 2 de ilerleme hızına ve kesici takım kaplama türüne bağlı olarak yüzey pürüzlülüğünün değişimi
verilmiştir.Deney sonuçları incelendiğinde,en düşük Ra değeri kaplamasız takım ile 0,12mm/dev
ilerleme hızında 240 m/dak kesme hızında 0,82 µm olduğu ölçülmüştür.En yüksek Ra değeri 2,94 µm
olarak bulunmuştur.Genel olarak tüm sonuçlara bakıldığında ilerleme hızının azaldığında yüzey
pürüzlülüğünün azaldığı görülmüştür.Bu durum azalan ilerleme hızıyla birlikte kesici takım-iş parçası
yüzeyinde malzeme üzerinde daha az dirençle karşılaşması ve daha uygun yüzey kalitesi elde
edilmesiyle ilişkilendirilmiştir.0,12 mm/dev ilerleme hızında 240m/dev kesme hızında CVD kaplı kesici
takım ile en düşük Ra değeri 0,90 µm iken kaplamasız kesici takımda 0,82 µm olduğu görülmüştür.0,16
mm/dev ilerleme hızında 240m/dak kesme hızında CVD kaplı kesici takım ile en düşük Ra değeri 1,30
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µm iken kaplamasız kesici takımda 1,16 µm olduğu görülmüştür.0,24 mm/dev ilerleme hızında 240
m/dak kesme hızında CVD kaplı kesici takım ile en düşük Ra değeri 1,98 µm iken kaplamasız kesici
takımda 1,82 µm olduğu görülmüştür.
Kesici takım kaplama türüne göre bir değerlendirme yapıldığında Kaplamasız kesici takım CVD kaplı
takıma göre daha düşük Ra değerleri sergileyerek daha iyi işleme performansı göstermiştir.

Şekil 2.İlerleme hızına bağlı olarak yüzey prüzlülüğünün değişimi
SONUÇ
Bu çalışmada AISI D6 soğuk iş takım çeliğinin universal tornada işlenerek yüzey pürüzlülüğünün etkisi
incelenmiştir. Kesici takım olarak kaplamasız karbür ve CVD kaplı karbür kullanılmıştır. Deneyler sabit
kesme derinliğinde (0,5mm) ,üç farklı kesme hızında(120, 160, 240 m/dak),üç farklı ilerleme
hızında(0,12, 0,16, 0,24mm/dev) kesme şartlarında gerçekleştirilmiş olup yüzey pürüzlülüğü
değişimleri incelenmiştir. Deneylerde ulaşılan sonuçlar aşağıda verilmiştir.
• Yapılan bu deneyin sonucunda yüzey pürüzlülüğü için kesme hızının en yüksek değeri olan
240 m/dak, ilerleme hızının en düşük değeri olan 0.12 mm/dev, en düşük yüzey pürüzlülükleri
H01 kaplamasız karbür kullanılarak elde edilmiştir.
• Yüzey pürüzlülüğü üzerindeki en etkili parametrenin ilerleme hızı, daha sonra sırasıyla kesme
hızı ve kesme derinliği olduğu anlaşılmıştır.
• Bu parametrelerden de anlaşılacağı gibi kesme hızı arttıkça yüzey pürüzlülüğü azalır,ilerleme
hızı arttıkça yüzey pürüzlülüğü artar.
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Özet
AISI L1/L3, iyi aşınma dayanımına sahip orta alaşımlı, yağda sertleşebilen soğuk iş takım çeliğidir.
Bilyalı yatak çeliği veya rulman çeliği olarak bilinir. Bu malzeme, mastar ve ölçü takımları yapımında,
zımbalarda, soğuk çekme yapan haddelerde, ağaç ve kağıt işleme takımlarında, baskı makaraları, bilyalı
yatakları, giyotin ve makas bıçakları gibi ürünlerin imalatında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu
çalışmada AISI L1/L3 soğuk iş takım çeliği CVD, PVD kaplı karbür kesici takımlar ile farklı kesme
parametrelerinde işlenerek ortalama yüzey pürüzlülüğü (Ra) değerlerindeki değişimler deneysel olarak
tespit edilmiştir. Kesme parametreleri olarak iki farklı kesici takım (CVD ve PVD kaplı karbür), üç
farklı kesme hızı (100, 150, 200 m/dak), üç farklı ilerleme hızı (0,1, 0,15, 0,2 mm/dev) ve sabit kesme
derinliği (0,5 mm) belirlenmiştir. Tornalama deneyleri sonucunda elde edilen yüzey pürüzlülüğü
değerleri grafiklere dökülerek kesme parametrelerinin ve kesici takım kaplama türünün Ra üzerindeki
etkisi ortaya koyulmuştur. ).
Anahtar Kelimeler: AISI L1/L3, CVD, PVD, Yüzey pürüzlülüğü.
Abstract
AISI L1 / L3 is known as alloyed, mid-alloy ball bearing steel or bearing steel in the middle. This
material has been expanded in the production of gauge and measuring tools, punches, cold drawing rolls,
wood and paper processing tools, pressure rollers, ball bearings, guillotine and scissors blades. AISI L1
/ L3 cold work tool steel CVD, PVD coating, carbide cutting tools and various pipes of different options
were processed and the mean surface roughness (Ra) was changed experimentally at different times.
Two different cutting tools (CVD and PVD surface carbide), three different cutting speeds (100, 150
and 200 m / min), three different speed speeds (0.1, 0.15 and 0.2 mm / rev) and fixed cutting depth (0.5
mm). Turning tests, obtained surface smoothness, graphics, pouring parameters and cutting tool coating
type.
Keywords: AISI L1 / L3, CVD, PVD, Surface smoothness.
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1) GİRİŞ
Günümüzdeki malzeme ve kesici takım teknolojisiyle sertleştirilmiş çelikler işlenebilir. Bu da rulman,
otomotiv, kalıp ve dişli imalatı gibi sektörlerde büyümeyi sağlamıştır. (Elbestawi ve ark., 1996).
Günümüzde makine ve imalat endüstrisinde yüzey pürüzlülüğü, üretilen parçaların yüzey kalitesinin
hassasiyetinde büyük bir görevi vardır. Yüzey kalitesini etkileyen faktörler denildiğinde aklımıza kesme
hızı, ilerleme hızı, kesme derinliği, kesme zamanı, kesici takım uç açısı, malzeme karakteristiği,
malzeme sertliği, takım tezgâhı rijitliği, iş parçasının bağlanması ve titreşim gelmektedir (Karabatak ve
ark 2016). Kopac ve Bahor, sanayi de sık kullanılan temperlenmiş Ç1060 ve Ç4140 çeliklerinin işleme
koşullarına bağlı olarak ile yüzey pürüzlülüğünün değişimi üzerine çalışmalarında, işleme
parametrelerinin rasgele seçimi neticesinde ne tür sonuçlar ile karşılaşılabileceği üzerinde durmuşlardır.
Çalışmalarında, her iki çelik için büyük uç yarıçaplı kesici takım kullanıldığında, düşük yüzey
pürüzlülüğü değerlerine ulaşıldığını bildirmişlerdir (Kopac and Bahor, 1991). Lin’in S55C çeliği
kullanarak yaptığı çalışmada, yüzey pürüzlülüğü ve kesme kuvvetlerinin deneysel çalışmalarla elde
ettiği sonuçları, regresyon analizleriyle formülize etmiş, kesme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü ve
kesme kuvvetlerine etkilerini modellemiştir (Lin and Lee, 2001). Değişik şekilde talaşlı imalat işlemleri
uygulanarak talaş kaldırılan yüzeyler işleme parametrelerinden etkilenmektedir. Doğru seçim
yapılmadığında işleme parametreleri kesici takımların aşınma sürelerini ayrıca kesicinin kırılması gibi
kayıpların yanı sıra iş parçasının bozulması veya yüzey kalitesinin düşüklüğü gibi ekonomik zararlara
da sebep olmaktadır.(2004) Bu çalışmada AISI L1/L3 rulman çeliğinin üç farklı (100-150-200 m/dak)
kesme hızında, üç farklı ilerleme hızında (0,10, 0,15, 0,20 mm/dev) ve sabit talaş derinliğinde (0,5
mm) tornalanması ile elde edilen yüzey pürüzlülükleri karşılaştırılarak, kesme hızı ve ilerleme
değerlerinin değişimi ile malzemenin yüzey pürüzlülüğü arasındaki ilişki incelenmiştir.
Bu çalışmada, AISI L1/L3 rulman çeliğinin CVD ve PVD kaplı kesici takımlarla tornalanmasında kesici
takım kaplama metodu ve kesme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü üzerinde etkisi deneysel olarak
incelenmiştir.
2)MATERYAL METOD
2.1)Deney Malzemesi
Deneylerde kullanılan AISI L1/L3 SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİĞİ Ø60x250 mm ölçülerinde imal
edilmiş olup kimyasal bileşimi tabloda gösterilmiştir.

C
1,02

Tablo 1 AISI L1/L3 çeliğinin kimyasal bileşimi.
Kimyasal Bileşimi (%)
Si
Mn
0,25

0,33

Cr
1,50

Deneylerde, KORLOY marka CS5115 ( WNMG 080408 – TF) CVD kaplı karbür ve
PC5300(WNMG080408-HS) PVD kaplı karbür takım kullanılmıştır. Net sonuçlar elde etmek için her
deneyde bir kesici takım ucu değiştirilmiştir.
2.3 Kesme Parametreleri
Tornalama deneyleri üç farklı kesme hızı (100, 200, 300 m/dak),üç farklı ilerleme hızı (0,1-0,150,2mm/dev) ve sabit kesme derinliği (0,5 mm) olmak üzere 18 farklı işleme kombinasyonu ile
yapılmıştır.
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Deney
no
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Tablo 2 Kesme Hızı Ve ilerlemeye Bağlı olan Yüzey Pürüzlülüğü Tablosu
Kesme Hızı ve İlerlemeye Bağlı Yüzey Pürüzlülüğü
Malzeme Kesici
Kesme Derinliği
Kesme
İlerleme
Ra (µm)
Takım
Derinliği(mm)
Hızı (V) (f)
Yüzey
m/dak
mm/devir
Pürüzlülüğü
CVD
0,5
100
0,1
0,922
CVD
0,5
100
0,15
0,95033333
CVD
0,5
100
0,2
1,647
CVD
0,5
150
0,1
0,64333333
CVD
0,5
150
0,15
1,10166667
CVD
0,5
150
0,2
1,82033333
CVD
0,5
200
0,1
0,62266667
CVD
0,5
200
0,15
1,145
CVD
0,5
200
0,2
1,58566667
PVD
0,5
100
0,1
0,683
PVD
0,5
100
0,15
1,116
PVD
0,5
100
0,2
1,63
PVD
0,5
150
0,1
0,608
PVD
0,5
150
0,15
0,90466667
PVD
0,5
150
0,2
1,325
PVD
0,5
200
0,1
0,45
PVD
0,5
200
0,15
1,05633333
PVD
0,5
200
0,2
1,40666667

2.4 Yüzey Pürüzlülüğü Ölçümü
İşlene bilirlik çalışmalarında yüzey pürüzlülüğünün ölçülmesi ve değerlendirilmesi oldukça önemlidir.
İşlenmiş yüzeylerin yüzey pürüzlülük ölçümleri için ‘MAHR MARSURF PS 10’ marka yüzey
pürüzlüğü ölçüm cihazı kullanılmıştır. İşlenen yüzeylerden üç defa yüzey pürüzlülüğü ölçümü yapılmış
ve bunların ortalaması alınarak ortalama yüzey pürüzlülük (Ra) değerleri belirlenmiştir. Pürüzlülük
ölçümlerinde kullanılan ‘MAHR MARSURF PS 10’ marka yüzey pürüzlülük test cihazı Şekil 1’de
verilmiştir.

Şekil 1.Tornalama deneylerindeki yüzey pürüzlülüğü ölçüm aleti
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
AISI L1/L3 rulman çeliğinin 0,1 mm/dev ilerlemede 100-150-200 m/dak kesme hızında işlenerek
yüzey pürüzlülükleri kontrol edilmiştir. PVD kaplı kesici takımın 200 m/dak kesme hızında 0,1
ilerlemede 0,450 mikron olduğu görülmüştür ve en az yüzey pürüzlülüğü bu değerlerde elde edilmiştir.
875

Şekil 2’de kesme hızına ve kesici takım kaplama türüne bağlı olarak yüzey pürüzlülüğünün değişimi
verilmiştir. Deney sonuçları incelendiğinde, en düşük Ra değeri PVD kaplı kesici takım ile 200 m/dak
kesme hızında ve 0,10 mm/dev ilerleme hızında 0,45µm olarak ölçülmüştür. En yüksek Ra değeri 0,922
µm olarak bulunmuştur. Genel olarak tüm sonuçlara bakıldığında kesme hızının artışı ile yüzey
pürüzlülüğünün azaldığı görülmüştür. Bu durum, artan kesme hızıyla birlikte kesici takım-talaş-iş
parçası ara yüzündeki sıcaklığın artması ve buna bağlı olarak termal yumuşama meydana gelmesi ile iş
parçasının daha kolay kesilebilmesi ile ilişkilendirilmiştir. 100 m/dak kesme hızı için 0,10 mm/dev
ilerleme hızında CVD kaplı kesici takım ile Ra değeri 0,922 µm iken PVD kaplı takımda 0,683 µm
olduğu görülmüştür. CVD kaplı kesici takım 150 m/dak kesme hızı için Ra değeri 0,7 µm PVD kaplı
kesici takım için Ra değeri 0,608 µm CVD kaplı kesici takım 200 m/dak kesme hızı için 0,622667 µm
PVD kaplı kesici takımda 0,45 µm olarak değerler elde edilmiştir.
Kesici takım kaplama türüne göre bir değerlendirme yapıldığında PVD kaplı takım CVD kaplı takıma
göre daha düşük Ra değerleri sergileyerek daha iyi işleme performansı göstermiştir.
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Şekil 2. Kesme hızına bağlı olarak yüzey pürüzlülüğünün değişimi
Şekil 2’de kesme hızına ve kesici takım kaplama türüne bağlı olarak yüzey pürüzlülüğünün değişimi
verilmiştir. Deney sonuçları incelendiğinde, en yüksek Ra değeri CVD kaplı kesici takım ile 100 m/dak
kesme hızında ve 0,20 mm/dev ilerleme hızında 1,647µm olarak ölçülmüştür. En düşük Ra değeri 1,25
µm olarak bulunmuştur. 100 m/dak kesme hızı için 0,20 mm/dev ilerleme hızında CVD kaplı kesici
takım ile Ra değeri 1,647µm iken PVD kaplı takımda 1,49 µm olduğu görülmüştür. CVD kaplı kesici
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takım 150 m/dak kesme hızı için Ra değeri 1,605 µm PVD kaplı kesici takım için Ra değeri 1,325 µm
CVD kaplı kesici takım 200 m/dak kesme hızı için 1,4 µm PVD kaplı kesici takımda 1,25 µm olarak
değerler elde edilmiştir.
Şekil 3’de İlerleme hızı verilmiştir. Genel olarak artan ilerleme hızıyla birlikte Ra değerlerinin düştüğü
görülmüştür. Bu durum ilerleme hızındaki artış ile birlikte birim zamanda kaldırılan talaş kesitinin
artması ve kesme işleminin zorlaşması ile ilişkilendirilmiştir. Artan talaş kesiti talaş kaldırma işleminde
oluşan kesme kuvvetlerinin arttırmaktadır. Kesme kuvvetlerinin artması kesme işleminin zorlaştığını
göstermektedir. Bu durumda işlenen yüzeylerin daha pürüzlü çıkmasına neden olmaktadır.

CVD

CVD

PVD

1,8
1,6
1,2

Ra(μm)

Ra(μm)

1,4
1
0,8
0,6
0,4

V=100 m/dak

0,2
0
0,1

0,15

2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

PVD

V=150 m/dak

0,2

0,1

f (mm/dev)

0,15

0,2

f (mm/dev)
CVD

PVD

1,8

1,6

Ra(μm)

1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4

V=200 m/dak

0,2
0
0,1

0,15

0,2

f(mm/dev)
Şekil 3 İlerleme hızına bağlı olarak yüzey pürüzlülüğünün değişimi
SONUÇ
Bu çalışmada AISI L1/L3 çeliğinin sert tornalanmasının yüzey pürüzlülüğünde etkileri incelenmiştir.
Kesici takım olarak CVD (TiCN + TiC + Al2O3 + TiN) ve PVD (TiAlN) kaplı karbür kesici takımlar
kullanılmıştır. Deneyler sabit kesme derinliğinde (0,5mm), dört farklı kesme hızında (100, 150, 200
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m/dak) ve üç farklı ilerleme hızında (0,10, 0,15, 0,20 mm/dev) yüzey pürüzlülüğündeki değişimler
incelenmiştir. Deneylerde elde edilen sonuçlar aşağıda sıralanmıştır.
• Yapılan yüzey pürüzlülüğü deneyleri sonucunda, artan kesme hızıyla birlikte tüm takımlarda
Ra değerlerinde azalma eğilimi görülmüştür.
• PVD kaplı karbür takımlar CVD kaplı karbür takımlara göre daha düşük yüzey pürüzlülük
değerleri elde edilmiştir.
• İlerleme hızındaki artış ile Ra değerlerinin her iki takım içinde arttığı görülmüştür. İlerlemenin
0,20 mm/dev olduğu deneylerde elde edilen yüzey pürüzlülük değerleri, ilerlemenin 0,10
mm/dev olduğu deneylere göre arttığı görülmüştür.
• Tüm kesme parametreleri ve kesici takımlar dikkate alındığında, PVD takımların CVD
takımlara göre AISI L1/L3 malzemesinin işlenmesinde daha iyi yüzey pürüzlülük değerleri
elde edilmiştir.
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Abstract
In late decades, animal’s creation has expanded quickly, especially in the creating scene. The greater
part of the expanded creation originates from modern ranches bunched around major urban focuses.
Such vast groupings of creatures and creature squanders near a thick human populace regularly cause
significant contamination issues. The quick development of animal’s generation features the earnest
requirement for successful arrangements to manage concentrated domesticated animal’s tasks and
bolster naturally and financially economical ways to sustainable approaches to handling waste Between
1980 and 2018, worldwide meat creation nearly multiplied. A large portion of the development occurred
in creating nations, where generation became triple, expanding at a yearly rate of in excess of 5 percent.
Despite the fact that individuals in industrialized nations still eat three to fourfold the amount of meat
as individuals in creating countries on a for each capita premise, creating nations presently produce and
expend well over a large portion of the world's meat. In many creating locales, this fast development
has been prodded by emotional moves in the nature and area of domesticated animal’s generation.
Customary blended cultivating frameworks, in which ranchers raise a couple of creatures nearby their
yields, have offered an approach to huge mechanical activities with a great many creatures. The new
generation has moved progressively from dairy cattle and different ruminants that munch on grass and
feed to pigs and poultry swelled on weight control plans of concentrate feed. What's more, the focal
point of gravity for animal’s creation has moved from rustic, cultivating networks to the edges of urban
areas.
Keywords: Livestock, Emotions, Air pollutions, Environmental impact.
1. INTRODUCTION
In the continuous thirty years, the animals' creation structure on the planet has experienced present day
unsettling. The measure of creatures raised for meat has been steady or developing, even as the quantity
of bequests raising creatures has declined. Today, we have just a quarter the quantity of group ranches
we had in 1982, regardless, the measure of wine sold has gone up. How could that be? Basically because
of a significant change in the manner animals have passed on a change that impacts ranchers, clients,
affiliations, and our frameworks. (Borl, et al., 2017).
A great part of the ecological mischief brought about by processing plant ranches measuring the volume
should put away and discarded when persistently keeping such a significant number of creatures only
or fundamentally inside, with certain tasks delivering as much waste as a whole city. (M. S. U.S. 1997,
Borl et al., 2015). With creature sustaining activities produce around 500 million tons of compost each
yearwith CAFOs producing 4716 - 60%10 of this feces. The EPA has evaluated that "all bound creatures
produce multiple times more crude waste than is created by people in the U.S. ( U.S. Environmental
Protection Agency, 2003).
In recent decades, moves in creature Business of Agricultural have exacerbated existing waste
organization issues,with more creatures being seriously kept in less, however bigger, operations. The
USDA's Natural Resources Conservation Service (NRCS) and the EPA plot the progressions as
including the advance toward escalated imprisonment; the unfaltering substitution of little and mediumsized activities with substantial control tasks; the proceeded with combination of all parts of generation;
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the expansion in quantities of restricted creatures per task; and the spatial grouping of tasks in high
generation regions. (Kello R., et al,. 2000).
These types of progress have acknowledged present-day creature agribusiness work environments
passing on more compost that can be acclimatized by accessible land, especially in high age regions.
Exactly when related with harvests at a rate that the earth can ingest, creature squander fills in as a
gainful excrement; in any case, a striking segment of creation line ranches is their nonappearance of any
brief bind to the land and near to fundamental resources, (Naylor R, Et al, 2005) making them "landless"
as opposed to landbased like standard farms. On conventional blended (or improved) ranches, ranchers
balance the quantity of creatures with the land's capacity to hold the upgrades in their manure. On age
line builds up, this reusing of upgrades to empower the earth and prepare harvests is missing in light of
the way that, instead of raise creatures and yields together, creatures are housed in close obliged inside
and there is reliably lacking area open to spread a large portion of the faecal matter. ( Iowa State
University and the University of Iowa Study Group. 2002) The all-encompassing volume of waste in
CAFOs deals water quality, and, "as activities become logically unique and focused on obliged land
bases, there is an all-inclusive hazard for the incapacitating of water quality."
Transporting the incident to fields requiring manure is expensive, so it is normally connected with fields
close to the task. The creature squander is over applied to arrive, in this manner outflanking the purpose
of control of soil and procures to adjust its upgrades; it can sully water supplies and transmit dangerous
gases into the earth. Since there is no need that planning plant ranch manure be treated before it is related,
its trade addresses extra dangers to open prosperity. Of unequivocal concern are pathogens that may
envelop with surface water, overwhelming metals, and improvements, for example, nitrogen and
phosphorous that can channel into groundwater, flood fields where compost has been related, and, due
to nitrogen, volatilize into smelling salts outpourings (Osteberg, 2004).
2. Air Pollution from Waste
Another approach utilized by subdued animals creation work environments to discard squander is the
shower use of solidified fertilizer to fields encompassing the activity. Showering a lot of fertilizer make
dust particles into the air that can enter the lungs of people close-by. The particles pass on destructive
gases, for example, smelling salts, which can hinder the lungs from clearing dust particles, and hydrogen
sulphide, which can shield cells from utilizing oxygen and causes loss of perception, conspicuousness,
or going at high presentation levels. One examination found that occupants living downwind from
CAFOs transmitting hydrogen sulphide at genuinely low estimations were experiencing suffering
material system deterrent ( U.S. E. P. A. 2003).
2.1. AMMONIA
it is a lacklustre gas that is dissolvable in water. It is a nitrogen-containing exacerbate that is delivered
in creature digestion and discharged through creature squander. The EPA appraises that about seventyfive percent of the nation's smelling salts contamination originates from domesticated animal’s offices.
Smelling salts is an aggravation and at high portions can be harmful. Engineered smelling salts can be
connected as a compost. Poultry lodging is vulnerable to raised dimensions of smelling salts that can
adversely influence the winged animals' wellbeing and advancement. Levels over 30 sections for every
million (ppm) are related to these negative impacts. The models utilized by Animal Welfare Approved
at accreditation note that if any smelling salts is identified in one of their confirmed offices, disposal
move must be made, even at levels underneath 10 p p m. (Baur et al., 2016; Bekref et al., 2015).
2.2. HYDROGEN SULFIDE
It is a manure gas that can be hazardous. At low fixations, people see its trademark smell of "destroyed
eggs." At higher focuses, the gas can be savage. On a range in the midst of, centralizations of hydrogen
sulphide can cause cerebral desolations, affliction, eye agitating impact, and weakness. Hydrogen
sulphide is passed on anaerobically by infinitesimal living creatures secluding sulphur-containing
material. The sulphur can begin from sources near manure, including creature feed, gypsum bedding,
and waste milk. Hydrogen sulphide is heavier than air and adjustments low to the ground in the event
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that it isn't overwhelmed by the breeze or all things considered scattered. A top reason behind air sullying
happens when excrement tidal ponds are blended to re-suspend strong waste, discharging high groupings
of the gas into the air. Hydrogen sulphide might be perceived on fields where faecal issue is sprinkled
for manure and can be disseminated by the breeze. (Leliveld et al., 2015; Vino et al., 2016).
2.3. GREENHOUSE GASES
Air emanations from domesticated animal’s activities make up 14.5 present of worldwide ozoneharming substance (GHG) outflows. Indeed, the best three meat organizations on the planet have a
carbon impression a similar size as France and almost the extent of a noteworthy worldwide oil and gas
enterprise. The most predominant ozone-harming substances, emerging from creatures' stomach related
emanations and excrement corruption, incorporate methane and nitrous oxide. Domesticated animals
cultivating transmits a few ozone-depleting substances that add to environmental change, and may
likewise be liable with the impacts of environmental change because of expanded creature worry in
managing rising temperatures. (V. den Brm,, 2015).
3. Air Pollution in Livestock
The air quality is the level of contamination of clean air. Clean air is the air that is free from polluting
influences. Air quality can be dictated by estimating the grouping of toxins noticeable all around. The
lower the convergence of airborne poisons, the better is the air quality. other characterized air
contaminations as mixes or materials that, when suspended in or blended with air, corrupt air quality
and impede its utility for any of a wide scope of purposes. The outflow of contaminations is the discharge
or release of a substance into the earth. By and large, alludes to the arrival of gases or particulates into
the air (Cokr et al., 2011; One Health Iniative, 2017),
Also the Great air quality in domesticated animal’s offices can affect the wellbeing and prosperity of
creatures and people. There are numerous ramifications and potential effects of air quality on human
and creature wellbeing. Broad research reports intense and endless respiratory ailment and brokenness
among specialist’s creatures in swine and poultry structures from introduction to particulate and
vaporous contaminations. Pigs consistently presented to hydrogen sulphide convergences of 20 ppm had
decreased feed admission, expanded pressure and dread of light Creature generation execution is
additionally influenced by air quality. Studies led in Australia showed that pigs brought up in a spotless
situation with preferred air quality developed quicker over pigs living under "ordinary" business.
Keeping up great air quality isn't significant for the profitability of the creatures, yet in addition to the
welfare of the creatures. Air quality is a worry to makers just as rustic occupants. CFOs animals air
quality may have a local, national and worldwide effect on nature. (Lelveld et al., 2015).
3.1 ADVANTAGES OF İMPROVİNG DOMESTİCATED ANİMALS AİR QUALİTY?
• To improves the wellbeing, welfare and generation execution of the creatures.
• Improves the wellbeing and security of makers and labourers.
• Reduces emanations of destructive toxins to the outside condition which decreases aggravation
objections.
• Results in huge vitality and financial reserve funds.
• Prolongs the life of structure structures
The air quality is influenced by climate, animal’s offices, and the board conditions, the air is the
specialist that vehicles and scatters toxins among sources and receptors. Air quality is deteriorating amid
light wind conditions, as toxins can't be overwhelmed. For discharges at a given source, a higher breeze
speed gives the toxins a more prominent air volume inside which to scatter. In the other hands, The
Livestock offices and fertilizer the executives: Building cleanliness is a standout amongst the most
significant variables influencing air quality and animals wellbeing. Receiving progressively inventive
administration frameworks is fundamental for improving air and surface cleanliness in both new and
existing animal’s structures, (Brle et al., 2017; Rdon et al., 2007).
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4. CONCLUSION
The Developing and executing "another framework to direct homestead squander (that will supplant the
resolute and broken structure that exists today) to shield Americans from the antagonistic regular and
human flourishing risks of inappropriately managed IFAP [industrial ranch creature production]
squander." Also, the Improved endorsement of the present government, state, and neighbourhood
guidelines to improve siting and secure the soundness of the general population who live close to these
assignments. Besides, the Local control and open responsibility to the siting of new work environments,
correspondingly as access to review for the neighbours’ the point at which these activities negligence to
consent to models.
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Özet
Çevre, toplum ve sosyal donatılar değerlendirildiğinde yapı ve uygulamalarında geçmişten günümüze
üretim ve montaj anlamında değişen bir sürecin olduğu dikkati çekmektedir. Bu süreç içerisinde en
dikkat çekici unsurlardan biride malzeme ve malzeme teknolojisi alanında yapısal uygulamaların hızlı
ve nihai bir yönetim ile elde edilebilmesidir. Üç boyutlu yazıcı teknolojisi amaca uygun son ürünün elde
edilmesinde önemli bir teknoloji olarak kullanılmaktadır. Diğer bir deyişle, teknolojinin birçok alanda,
çeşitli uygulama çözümleri oluşturması ile bu alanlara özgü malzeme teknolojileri ve malzeme
çeşitlilikleri de gelişim göstermiştir. Bu çalışmada, gelişen teknolojinin bir göstergesi olarak üç boyutlu
yazıcılar öncesi ve sonrasında, çevresel yapı ve uygulamaları içerisinde kullanım alanına sahip
çalışmaların geçmişten günümüze değerlendirmesi yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Üç boyutlu yazıcı, yapı malzemesi, çevresel faktörler, malzeme teknolojisi

DEVELOPMENT OF MATERIAL TECHNOLOGY IN ENVIRONMENTAL
STRUCTURE AND APPLICATIONS
Abstract
When the environment, society and social facilities are evaluated, it is noteworthy that there is a process
that changes in terms of production and assembly from past to present. One of the most remarkable
elements in this process is the rapid and final management of structural applications in the field of
material and material technology. Three-dimensional printer technology is used as an important
technology in obtaining the end product. In other words, the technology has developed various
application solutions in many fields, and material technologies and material diversity specific to these
areas have also developed. In this study, as an indicator of the developing technology, the studies which
have been used in the environmental structure and applications before and after the three-dimensional
printers have been evaluated from the past to the present.
Keywords: 3D printer, structure materials, environmental factors, material technology

1. GİRİŞ
Kütlesel parça üretiminde, üç boyutlu yazıcılar hem akademik anlamda hem de sanayinin oldukça büyük
ilgisini çekmektedir. Bu sebeple artan ilgi ile birlikte yazıcılarında baskı kaliteleri geliştirilmiş ve hızları
artırılmıştır. Hatta ilk aşamalarda yalnızca PLA ve ABS gibi plastik esaslı malzeme üretimleri
yapılabilirken yeni nesil üç boyutlu cihazlar ile metal malzemelerde üretilebilmektedir [Dizon ve ark.,
2018]. Metal yazıcılar için özellikle toz metalürjik ürünler kullanılarak üretimler yapılabilmektedir.
Çevresel ve yapısal uygulamalar, binalar, köprüler, sanayi malzemeleri gibi çeşitli alanlarda kullanım
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alanlarına sahip ürün gruplarını oluşturabilmektedir [Dizon ve ark., 2018-Gao ve ark., 2015]. Dolayısı
ile kütlesel parçaların üretim maliyetlerinin azaltılmış olması, hızlı üretim süreçlerinin uygulanabilirliği,
istenilen ürünlerin kısa bir zaman aralığında teslim edilebilirlikleri üç boyutlu yazıcıların en büyük tercih
sebepleri arasında görülmektedir [Leon ve ark., 2016].

2. ÜÇ BOYUTLU YAZICILAR VE UYGULAMA ALANLARI
Üç boyutlu yazıcılar, karmaşık şekil ve geometrilerine sahip parçaların elde edilebilmesinde büyük
kolaylıklar sağlamaktadır. Sistem incelenecek olursa, öncelikle üretimi yapılmak istenilen parçanın bir
tasarımı yapılmaktadır. Tasarımı yapılan parça, üretimin yapılacağı üç boyutlu cihazın boyut koşullarına
göre değerlendirilerek katmanlı yapıları ve örgü sıklıkları belirlenmektedir. Tasarımı ve boyut
toleransları belirlenmiş parça, üç boyutlu yazıcıya elektronik ortamda aktarılır. Elde edilmesi istenilen
ürünün malzeme özellikleri belirlenir. Bu amaçla genellikle PLA ya da ABS malzeme tercih
edilmektedir. Ancak son dönemlerde kullanım alanlarına özgü üç boyutlu metal yazıcılar ile metal esaslı
malzemelerde üretilebilmektedir [Lee ve ark., 2018]. Uygulama alanları incelendiğinde, ev
tasarımlarından tıp uygulamalarına, otomotiv alanından mekanik sektörüne kadar geniş bir ürün
yelpazesi içerinde kullanıldığı görülebilmektedir.

Şekil 1. Üç Boyutlu Yazıcı ile yapılmış çeşitli modeller
3D yazıcılar, inşaat sektöründe ilk olarak maket yapımında kullanılmaya başlanmıştır. 3D beton
yazıcıları ile birlikte beton yapıların yapımına da başlanmıştır. Bu yazıcı teknolojisi hem tasarım hem
de üretim açısından kolaylık sağlamaktadır. Aynı zamanda kalıp kısıtlaması olmayacağı için daha
karmaşık şekiller de üretilebilir.
Agrega olarak 0-1,5 mm aralığında dayanımı yüksek silis kumu, bağlayıcı olarak CEM I 42,5 R ve BPÇ
52,5 çimentoları seçilerek yapılan çalışmada BPÇ 52,5 çimento içeren betonun hem dayanım hem de
dayanıklılık açısından CEM I 42,5 çimento içeren betona göre daha iyi sonuçlar verdiği görülmüştür.
3D yazıcı teknolojisi ile üretilen betonların küp basınç dayanımlarının 60-65 MPa olması ile yüksek
dayanımlı beton olarak değerlendirileceği görülmüştür. [Özalp ve ark., 2018]
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3. İNŞAAT SEKTÖRÜNDE 3D BASKI UYGULAMALARI
İlk 1984’te icat edilen 3D yazıcılar en hızlı büyüyen teknolojilerden biri haline geldi. Başlangıçta çok
karmaşık ve pahalı bir teknolojiyken, yıllar geçtikçe 3D baskı günlük yaşamda kullanılmaya başlandı
ve yazıcılar her türlü endüstri alanında yaygın olarak kullanıldı. 2014 yılında ilk evin basılması ile
birlikte inşaat sektöründe gerçek bir devrim başlamış ve bina teknolojisinde yeni bir bölüm açılmış oldu.
[Hager ve ark., 2016]
3.1. 3D Baskı Kanal Evi
3B Baskı Kanal Evi, Amsterdam'da çeşitli sektörlerden oluşan uluslararası bir ekibin birlikte çalıştığı
üç yıllık “Yaparak Tasarım ve Araştırma” projesidir. XL 3D yazıcı ile basılmış olan ev birçok basılı
parçalardan yapılmıştır. Bio bazlı plastik malzemelerinin kullanımının yanı sıra, son zamanlarda ecobeton malzeme kullanılması için testler yapılmaya başlanmıştır. Bu proje ile, evin bileşenlerini doğrudan
alana bastırarak bina atıklarını tamamen ortadan kaldırabileceklerini ve nakliye maliyetlerini en aza
indireceklerini ispatlamak istenmiştir. Yazıcının hareketliliği, malzemenin taşınması ve bir şantiyede
depolanmasının maliyetinin muhtemelen ortadan kalkması nedeniyle dünyanın her yerine taşınabileceği
en büyük avantaj olarak kabul edilmiştir. [https://3dprintcanalhouse.com]
3.2. Geleceğin Ofisi
“Geleceğin Ofisi”, türünün ilk 3 boyutlu basılmış binasıdır. Binayı basmak için 20 fit yüksekliğinde,
120 fit uzunluğunda ve 40 fit genişliğinde bir 3D yazıcı kullanılmıştır. Yazıcı, yazdırma işlemini
gerçekleştirmek için otomatik bir robot kol içermektedir. Tüm yapı dev bir çimento yazıcısı kullanılarak
basılmış, sonrasında sahada monte edildi. Baskı 17 gün sürmüş ve 2 gün içinde kurulmuştur. İç mekân
ve peyzaj çalışmaları yaklaşık 3 ay sürmüştür. Baskı işlemine dahil olan işçilik, yazıcının işlevini
izlemek için bir teknisyen, bina bileşenlerini sahada kurmak için yedi kişilik bir ekibin yanı sıra, makine
ve elektrik işleri ile ilgilenmek üzere 10 elektrik teknisyeni ve uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından
yapılmıştır. İşgücü maliyeti benzer büyüklükteki geleneksel binalara kıyasla %50'den fazla az olduğu
görülmüştür. [http://www.officeofthefuture.ae]

(a)

(b)

Şekil 2. (a) Geleceğin Ofisine Ait Dış Görüntü, (b) Geleceğin Ofisine Ait İç İmaj
[http://www.officeofthefuture.ae]
3.3. Winsun Evleri
Çinli bir kuruluş olan Winsun, 3D baskı teknolojisiyle basılmış evler inşa etmiştir. Bu evler, prefabrik
elemanlar olarak basılarak, sahada monte edilerek yapılmışlardır. Şekil 3’te Winsun 3D yazdırma üretim
süreci şeması verilmiştir. Parçalar, 6 metre yüksekliğinde, 10 metre genişliğinde ve 40 metre
uzunluğunda yazıcı tarafından basılmaktadır. 2015 yılında 5 katlı bina basarak ilk en yüksek katlı bina
basılmış oldu. [http://www.winsun3d.com]
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Şekil 3. Winsun 3D Yazdırma Üretim Süreci [http://www.winsun3d.com]

Şekil 4. Winsun 5 Katlı Baskı Bina [http://www.winsun3d.com]
3.4. Apis Cor
Apis Cor firması, 3D yazıcı ile sadece 24 saat içinde 400 metrekarelik bir ev yaptı. Bu yapının tüm
duvarları ve temelleri beton bir karışımla basıldı ve inşaat sonrası pencere, demirbaş ve mobilya ilave
edildi. Ev, tüm projenin toplam maliyeti 10,134 ABD $ olarak belirtildi. [https://www.apis-cor.com]

Şekil 5. Apis Cor Tarafından Basılan Bina [https://www.apis-cor.com]
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4. ÇEVRESEL FAKTÖRLER
3 boyutlu yazıcılarda kullanılan malzemeler çevresel açıdan büyük önem taşımaktadır. Sürdürülebilir,
çevre dostu, biyo bozunur malzemelerin kullanılması başta insan sağlığını ve doğal kaynakları
koruyacaktır. Ama boya, toz gibi hammaddelerin kullanımı hava kalitesine olumsuz katkı sağlamakla
beraber patlama riskleri de taşımaktadırlar. Dönüştürülebilir malzemelerin kullanılması tükenen yeraltı
ve yerüstü kaynakların sürdürülebilirliği açısından çok önemlidir.
5. SONUÇ
Bu çalışmada 3D yazıcı teknolojisinin gelişimi, inşaat sektöründeki uygulama alanları ile çevresel
faktörler araştırılmıştır. Bu teknolojinin gelişimi ile inşaat sektöründe maliyetlerin azalmasına sebep
olacaktır. Bu teknoloji ile hızlı üretim yapılacağından özellikle doğal afetlerde geleneksel yöntemlerle
yapılan binalara göre çok daha kısa sürede yapılar üretilecektir.
Geri dönüşümlü malzemelerin kullanımı ve ürün gerekli olan kadar malzeme kullanımı ile birlikte atık,
kirlilik giderek azalacaktır.
Henüz çok yeni bir teknoloji olması açısından öngörülemeyen olumsuzlukların olabileceği de
düşünülmektedir.
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Özet
Son yıllarda çevre bilincinin artmasıyla birçok mühendislik uygulamasında tercih edilen kompozit
malzemelerin üretiminde doğal lif kullanımı oldukça popüler hale gelmiştir. Kompozit malzemelerin
üretiminde doğal liflerin kullanım avantajı sürdürülebilir kaynaklar olup kısa sürede yetiştirilebilir ve
biyo-bozunur olmalarıdır. Günümüze kadar yapılan çalışmalarda kullanılan doğal lifler ; Hindistan
cevizi lifi, sisal, jüt, nami, ananas yaprağı, kenaf, abaka, hurma, bambu, palmiye, muz, kenevir, keten,
pirinç kabuğu lifi ve pamuk şeklinde sıralanabilir. Doğal lif takviyeli polimer kompozit malzemeler
otomotiv endüstrisinde, uçak sanayide, inşaat uygulamalarında kullanılabilir. Doğal elyaf takviyeli
polimer kompozit malzemelerin uygulama alanları arttıkça işlenebilirlikleriyle ilgili de bir çok çalışma
yapılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada doğal elyaf takviyeli polimer matrisli kompozit malzemelerin
işlenebilirlik özellikleriyle ilgili yapılan çalışmalar incelenmiş ve değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Doğal elyaf takviyeli polimer kompozitler, NFRP, işleme yöntemleri, kesici
takımlar ve kesme parametreleri, yüzey kalitesi
MACHINABILITY OF NATURAL FIBER REINFORCED POLYMER COMPOSITES
(NFRP)
Abstract
In recent years, the use of natural fiber has become very popular in the production of composite materials
which are preferred in many engineering applications with the increase of environmental awareness.
The use of natural fibers in the production of composite materials is sustainable sources and can be
grown in a short time and biodegradable. Natural fibers used in the studies to date; Coconut fiber, sisal,
jute, nami, pineapple leaf, kenaf, abaka, palm, bamboo, palm, banana, hemp, flax, rice husk fiber and
cotton. Natural fiber reinforced composites can be used in engineering applications in the automotive
industry, aircraft industry and construction applications. As the usage areas of natural fiber reinforced
composite materials increase, their workability has also been studied. In this study, the studies on the
machinability properties of natural fiber reinforced polymer matrix composite materials were
investigated and evaluations were made.
Keywords : Natural Fiber Reinforced Polymer Composites, NFRP, machining methods, cutting tools
and cutting parameters, surface quality

1. GİRİŞ
Günümüzde fiber takviyeli polimerler üstün mekanik özellikleri, düşük özgül ağırlık, yüksek
mukavemet gibi özellikleri nedeniyle havacılık otomobil ve inşaat endüstrilerinde sıklıkla
kullanılmaktadır (Zhang ve diğ., 2001). Ancak gelişen çevre bilinciyle polimer atıkların çevreye ciddi
zararlar verdiği tespit edilmiş ve araştırmacılar doğal elyaf takviyeli polimer kompozitlere ilgi
göstermiştir. Doğal lifler çevresel sorunların üstesinden gelmek için biyobozunur malzeme üretiminde
önemli bir rol oynamaktadır. Doğal elyaflar sentetik elyaflara göre düşük yoğunluk ve özgül ağırlığa
sahiptir. Ek olarak doğal elyafların maliyeti sentetik elyafların maliyetinden daha düşüktür (Harish ve
diğ., 2009). Bu nedenle havacılık endüstrisinde, otomotiv endüstrisinde, inşaat uygulamalarında ve
ambalaj sanayiinde doğal elyaf takviyeli polimer kompozitler (Natural Fiber Reinforced Polymers
(NFRP)) sıklıkla tercih edilmektedir(Chandramohan ve Bharanichandar, 2014). Avrupada 2008 yılına
890

kıyasla 2009 yılında NFRP kullanımı %5-10 oranında arttığı görülmüştür (Markets ve Markets
2009).Yapılan araştırmalarda 2011–2016 yılları arasında NFRP endüstrisinin dünya genelinde % 10
büyüdüğü tahmin edilmektedir(Uddin, 2013).
Kompozit malzeme üretimi için doğal lif kaynakları ; tohum lifleri (pamuk, hindistan cevizi ve kapok),
yaprak lifleri (sisal, ananas ve abaca), çim ve kamış lifleri (pirinç, mısır ve buğday) ve çekirdek lifleri
(kenevir, kenaf ve jüt) ve diğer tüm çeşitler (odun ve kökler) şeklinde sıralanabilir (Faruk ve diğ., 2012).
Yapılan araştırmalara göre, NFRP kompozitlerin otomobil endüstrisinde % 20 maliyet azalması ve %
30 ağırlık azalması avantajları sağladığı tespit edilmiştir (Kaup ve Karus, 2002). Avrupa’da otomobil
üreticilerinin çoğu NFRP kompozit malzemeleri otomobil parçalarına eklemek için birçok araştırma
yapmıştır. Özellikle otomobil içi koltuk arkalıkları, bagaj örtüleri, ön ve arka kapı örtüleri gibi
bölümlerde NFRP kompozit malzeme tercih edilmiştir (Lan Mair, 2000).
Alman otomobil şirketleri (BMW, Audi, Ford, Opel, Volkswagen, Daimler Chrysler ve Mercedes)
selüloz elyaftan üretilen kompozit mazlemeleri koltuk kılıfları için kullanmıştır. Mercedes Benz A-sınıfı
modeli için paspas üretiminde sisal elyaf kullanmıştır. Mercedes-Benz E-sınıfı modelinde epoksi kapı
paneli tercih etmiştir (Shinoj ve diğ., 2011). Audi şirketi kapı trim panelleri yapmak için bir karışımı
olan keten / sisal takviyeli poliüretan kompozit kullanmaktadır (Suddell, 2008). Ford, “Mondeo”
modelinde Bangladeşten ithal edilen kenaf lifleri kullanmaktadır. Mondeo’nun kapı panellerinde keten
kullanırken zemin halısında kenaf takviyeli PP (Polipropilen) kompozitler kullanılmaktadır (Pickering
2008). BMW şirketi 2004 yılında yaklaşık 10.000 ton doğal elyaf kullanmıştır (Holbery ve Houston,
2006). BMW 7 serisinin her otomobilinde doğal elyaf bulunmaktadır. İç kapı panellerinde keten ve sisal
kullanırken, ses yalıtımında pamuk, döşemede yün, koltuk arkalıklarında odun lifi kullanmıştır (Shinoj
ve diğ., 2011; Shuit ve diğ., 2009). Toyota, Proton, Volvo ve diğer otomobil şirketleri de otomobil iç
parçaları için selüloz lifi kullanmışlardır (Bos 2004, Suddell 2008, Mohanty ve diğ., 2005).

2. NFRP KOMPOZİT MALZEMELERİN İŞLENEBİLİRLİĞİ
Doğal elyaf takviyeli polimer kompozitlere ilgi arttıkça işleme özellikleriyle ilgili çalışmalarda gündeme
gelmiştir. Kompozit malzemeler her ne kadar üretim aşamasında nihai şeklini alsa da montaj gerektiren
bazı durumlarda ve spesifik çalışmalarda tornalama, frezeleme, delme gibi işleme yöntemlerine ihtiyaç
duyulmaktadır (Salleh, 2013).
NFRP kompozitlerin nispeten düşük ağırlık, düşük maliyet, işleme ekipmanına daha az zarar,
biyobozunurluk ve asgari sağlık tehlikeleri gibi özellikleri mevcuttur (Shalwan ve Yousif, 2013). Bunun
yanında sert, hafif, doğal yapıya sahip elyafın polimere (termoplastik ve termoset) eklenmesiyle yüksek
sertliğe ve kuvvete sahip malzemeler ortaya çıkmaktadır (Xie ve diğ., 2010). Buna karşın bu
malzemelerin işlenmesi sırasında önemli sorunlar meydana gelebilmektedir. NFRP kompozit
malzemelerin işlenmesi sırasında yüksek sıcaklığa maruz kalan iş parçası eriyip kesici takıma yapışma
gibi sorunlar bildirilmiştir (Hutyrova ve diğ., 2016). Ayrıca nem tutma özelliğinden dolayı işleme
esnasında soğutma sıvısı kullanılamaz bu sebeple yine yüksek sıcaklıklarda termal çatlaklar,
delaminasyon gibi yüzey hasarları meydana gelmektedir (Ray ve Bousmina, 2005).
NFRP kompozit malzemelerinin işlenebilirlik özellikleri, kesme kuvveti, takım aşınması, takım ömrü,
delaminasyon ve yüzey pürüzlülüğü gibi farklı performans göstergeleri ile ölçülmektedir (Davim ve
diğ., 2010).
Bu çalışmada NFRP kompozit malzemelerin işlenmesinde sıklıkla kullanılan tornalama, frezeleme ve
delik delme süreçleri incelenmiştir. Kullanılan kesici takım geometrileri ve malzemeleri, kesme
parametreleri, işleme şartları ile birlikte işlenen yüzeylerin kaliteleri hakkında değerlendirmelerde
bulunulmuştur.

2.1 NFRP Kompozit Malzemelerin Tornalanması
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Literatür araştırmaları sonucunda NFRP kompozit malzemelerin tornalanmasına ilişkin çok az sonuca
rastlanmaktadır. Yapılan bir çalışmada ahşap plastik kompozit (WPC) bir malzemenin Yüksek Hız
Çeliği (HSS) takım ile tornalanmasında daha iyi bir yüzey kalitesi elde etmek için düşük ilerleme oranı
ile büyük yarıçaplı bir kesici takım ucu seçilmesi ve yüksek kesme hızları kullanılması gerektiğini
bildirmişlerdir (Zajac ve diğ., 2014). NFRP kompozit malzemelerin tornalanmasındaki ana problem
sentetik reçine malzemesinin eriyerek kesici takıma yapışmasıdır. Bu sorunu ortadan kaldırmak için
aşındırıcı su jeti ile tornalama işlemi önerilmiştir (Hutyrova ve diğ., 2016).
2.2 NFRP Kompozit Malzemelerin Frezelenmesi
Yapılan bir çalışmada(Chegdani ve diğ., 2015) 3 farklı doğal lif (Bambu, sisal, mikantus) ile ayrı ayrı
numuneler hazırlayıp frezeleme işlemine tabi tutmuştur. Numunelere frezeleme işlemlerinden önce
parlatma işlemi uygulanmıştır. Freze çakısı olarak 12 mm çapında 25 ° helis açılı iki kesme kenarından
oluşan karbür uç kullanıldığı bildirilmiştir. Frezeleme işlemi esnasında kesme hızı (Vc) 47 m/dk, kesme
derinliği 1mm olarak sabitlenmiş olup 0,04, 0,08 ve 0,12 mm / dev şeklinde üç farklı ilerleme değerinin
incelendiği bildirilmiştir. Yapılan çalışmada hazırlanan numunelerin yüzeylerinde başlangıçta lif
kalıntıları ve parlatma çizgilerinin gözle görülür şekilde olduğu belirtilmiştir.
Frezeleme işleminden sonra her numunenin farklı yüzey özellikleri ortaya çıktığı görülmüştür. Bambu
lif takviyeli kompozit malzemenin yüzeyinin frezeleme işleminden sonra pürüzsüz bir görüntüye sahip
olduğu bildirilmiştir. Miscanthus elyaf kompoziti için yüzeylerde elyaf arayüz kopması olduğu
belirtilmiştir. Doğal lif yüzey morfolojisinin başlangıçtaki durumdan farklı olduğu bildirilmiştir. Sisal
takviyeli kompozit malzeme yüzeyinde lif arayüzlerinde içi boş noktaların oluştuğu görülmüştür.
Sonuçta NFRP kompozitlerin davranışı hem yüzeysel temasa hem de liflerin içsel davranışına bağlı
olduğu bilgisine ulaşılmıştır. SEM gözlemleri sonucunda liflerin kendine özgü iç yapılarının mekanik
özellikleri ve kompoziti oluşturan matris ve takviye malzemelerinin yapışma özellikleri nedeniyle
farklılıklar gözlemlendiği tespit edilmiştir. Doğal liflerin içeriğinde bulunan yüksek selüloz miktarından
dolayı yumuşak bir yapı meydana gelir. Bu sebeple işleme esnasında uygulanan kuvvet, sıcaklık,
sürtünme, kesme gibi faktörlerden dolayı deformasyon sorunları meydana gelebilmektedir (Morvan ve
diğ., 2003, Nirmal ve diğ., 2012).
Farklı bir çalışmada(Chegdani ve Monsari, 2019) iş parçası olarak keten lifi takviyeli PP matrisinden
oluşan 45 × 25 × 4 mm boyutlarında numuneler hazırlanmıştır. Numunelerin yüzeyleri parlatma
işlemine tabi tutulmuştur. Freze çakısı olarak PVD-TiAlN kaplamalı 30° helis açılı uç kullanılmıştır.
Çalışmanın amacı DCH freze takımının kesme performansını yüzey kalitesi, yüzey hasarı ve takım
aşınması açısından incelemek olduğu bildirilmiştir. Her kesme parametresinde keten liflerinin
davranışının farklı olduğu gözlenmiştir. İlerlemenin 0,04 mm/dev ‘den 0,1 mm/dev yükseltilmesi
sonucu liflerin kesilmesinde iyileşme sağlamıştır. Kesme hızının arttırılması sonucu sıcaklık arttığı için
keten lifleri sertliklerini yitirdiği ve matris malzemesi erime gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. İşlenmiş
yüzeylerin sınırlarında takım kinematiğinden kaynaklanan çapaklanma kusurları görülmüştür. Bu
çalışmada kesme hızının 100 m/dak’dan 300 m/dak ‘ya çıkarıldığı durumda kenar çapaklanmalarında
azalma görüldüğü bildirilmiştir.

2.3 NFRP Kompozit Malzemelerin Delinmesi
NFRP kompozit malzemelerin montaj işlemi için en sık kullanılan yöntem delme işlemidir. Bir
çalışmada kenevir lifi takviyeli kompozit malzemenin Taguchi ve ANOVA analiz metodu ile çekme
dayanımı ve delme parametreleri üzerine bir çalışma yapmıştır. Farklı ilerleme ve kesme hızları
kullanarak sonuçları analiz etmiştir. Araştırmada, ilerleme oranının ve kesme hızının delaminasyon
etkisine büyük katkı sağladığı görülmüştür. Araştırma sonucunda ilerleme oranının ve kesme hızının
delaminasyona sebep olduğunu bildirilmiştir (Babu ve diğ., 2013).
Çalışmalar sonucunda delaminasyon (Tabakalanma veya hasar) faktörü için en uygun parametrelerin
ilerleme hızı (100 mm / dak) ve kesme hızı (2000 dev/dak) olduğu saptandığı bildirilmiştir. Genel
olarak, yüksek kesme hızı ve düşük ilerleme hızı kullanımı, delme işleminde minimum delaminasyonu
meydana getirdiği tespit edilmiştir.
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Bir başka çalışmada (Sridharan ve Muthukrishnan 2013) jüt takviyeli kompozit malzemelerin
işlenmesinde delaminasyon faktörünü incelemiştir. Deneysel çalışmada iki farklı numune olarak
merserizasyon işlemi görmüş ve işlem görmemiş jüt lifi takviyeli kumaşlar imal edilmiştir. Delme işlemi
sonucunda deliğin hem giriş hem de çıkış bölümünde delaminasyon faktörü incelenmiştir. Delme işlemi
için 6 mm çapında 118º uç açılı HSS uç kullanıldığı ve işleme soğutucu ve yağlayıcı kullanılmadan
gerçekleştiği bildirilmiştir. Yapılan 16 deney sonucunda deliklerin giriş ve çıkış noktalarında yüksek
ilerleme hızında maksimum delaminasyon seviyesine ulaşıldığı tespit edilmiştir.
Farklı bir çalışmada (Ismail 2016) HSS matkaplar kullanarak kenevir lifi takviyeli ve karbon fiber
takviyeli polimerlerin işlenebilirliğini karşılaştırmıştır. Delinmeye bağlı hasar analizi olarak özellikle
delaminasyon ve yüzey pürüzlülüğü konularını ele almıştır. Yapılan deneyler analiz edildiğinde
numunelerde en iyi delme koşullarının, yüzey kalitesi ve delik kalitesinin düşük ilerleme hızı, orta
derece kesme hızında ve küçük matkap çapında sağlandığı tespit edilmiştir. Sonuçta işlenebilirlik
yönünden kenevir liflerinin daha iyi sonuçlar verdiği saptanmıştır. Son olarak, ANOVA ile elde edilen
sonuçlara dayanarak, karbon fiber takviyeli kompozit numunesi daha düşük bir yüzey pürüzlülüğüne
(daha iyi yüzey kalitesi) sahipken, kenevir lifi takviyeli kompozit numunesi daha düşük bir
delaminasyon delinmesine bağlı hasar gösterdiği bildirilmiştir.
3. SONUÇLAR
NFRP kompozit malzemelerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yüzeylerin pürüzlülüğü ve malzemeye
verilen hasarlar araştırma konusu olarak sıklıkla çalışılmıştır. NFRP kompozitlerin tornalanması
hususunda çok fazla çalışma bulunmamaktadır. Frezeleme ve delme işlemleri sıklıkla çalışılmıştır.
Frezleme de genel olarak kaplamalı takımlar tercih edilirken, yüzey kalitesini artırmak için yüksek
kesme hızları ve düşük ilerlemeler seçilmiştir. Delme ile ilgilide benzer şekilde düşük ilerleme ve
yüksek kesme hızlarında ve küçük matkap çapında en iyi sonuçların elde edildiği saptanmıştır. Delme
işleminde en sık rastlanılan kusurun delaminasyon kusurları olduğu bilgisine ulaşılmıştır.
4. TARTIŞMA
NFRP kompozit malzemelerin işlenmesi ve yüzey kalitelerinin incelenmesi hususunda ülkemizde
yapılan çalışmalar oldukça sınırlı olduğu aşikardır. Bu yüzden NFRP kompozit malzemelerin geleneksel
işleme yöntemleriyle işlenmesinin yanında modern imalat işlemleri ile işlenmesi çalışılarak yüzey
kalitelerinin kesme parametreleriyle, kesici takım geometrileriyle olan ilişkileri çalışılarak literatüre
katkıda bulunulabilir.
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Özet
İşletmelerin rekabetçi piyasa koşullarında ayakta kalabilmeleri için müşteri memnuniyetini sağlamaları
en önemli unsurdur. Müşteri memnuniyetini sağlamak için maliyet, kalite, zamanlama gibi birden fazla
konuda firmalar kendilerini sürekli geliştirmek durumundadır. Lojistik süreçleride geliştirilmesi gereken
konuların başında gelmektedir. Lojistik operasyonların verimli bir şekilde yönetilmesi, piyasa
koşullarında öne çıkabilmede çok büyük bir avantaj sağlamaktadır, bu sebeple lojistik süreçleri
içerisinde büyük bir önem arz eden depo yönetimi de firmaların üzerinde durduğu bir konu olmuştur.
Depo Yönetim sistemleri(WMS) mevcut piyasada oluşan talebe istinaden zaman içerisinde büyük bir
gelişim kaydetmiştir. Bir çok firma konuyla ilgili kendi yazılımını geliştirirken bazı firmalarda mevcuta
bulunan paket sistemlerini tercih etmektedir. Bu sistemlerin Kurumsal Kaynak Planlamasını ile entegre
edilmesiyle birlikte bütünleşik bir sistem oluşturulmaktadır ve tedarik zinciri sürecinin yönetimi
sistematik bir hal almış olur.
İlgili uygulamaya konu olan firma Depo Yönetim Sistemi seçimi için bir araştırma yapaktadır. Seçim
sırasında birden fazla amaç için birden fazla firma olmasından sebep Çok Kriterli Karar Verme
(ÇKKV)metodu kullanımı zorunlu olmuştır. ÇKKV için birden fazla seçenek mevcuttur, bunların
içerisinden güvenilirlik, işlem kolaylığı ve işlem zamanı yönünden daha avantajlı olan MOORA
metodları tercih edilmiştir.
Moora Metodlarından, Oran Yöntemi, Referans Noktası Yöntemi, Önem Katsayısı Yöntemi, Tam
Çarpan Yöntemi ve Multi-Moora Yöntemi ile yapılan seçim sonucunda 4 ayrı yazılım ve tedarikçiden
en uygun yazılım ve firma seçimi yapılıp projeye başlanmıştır.
Anahtar Kelimeler:Moora yöntemi,depo yönetim sistemi, Çok kriterli karar verme

1. GİRİŞ
Depo Yönetim Sistemleri’nin günümüzde firmalar tarafından, Tedarik Zinciri süreclerinde Kurumsal
Kaynak Planlamasına entegre edilip, bütünleşik bir sistem halini almasından ötürü önem derecesini
artırmış ve bu konuda bir çok çalışmanın yapılmasına sebebiyet vermiştir. Depoların yönetimlerini daha
efektif hale getirerek karlılığını artırmak isteyen firmalar, bu sistemlerin kurulumu için gün geçtikçe
artan bir talep oluşturmaktadır. Bu talep doğrultusunda firmalar piyasaya arz edilen ürünler içerisinden
gereksinimlerini karşılamak için, detaylı çalışmalar yaparak ciddi maliyetetlere katlanmaktadır. Bu
seçim için firmalara yardımcı olabilecek metodlarında kullanımı, sistem ihtiyacı aynı parelellikte artış
göstermiştir.
Bir otomotiv yan sanayi firması olan X Otomotiv, yeni bir Depo Yönetim Sisteminin kurulması kararını
almıştır. Depo yönetimsitemiyle ilğili birden fazla yazılım ve firma sektörde faaliyet gösterdiğinden
ötürü bunların arasından firma ihtiyaçlarına en uygun sistemin seçimi için, çok kriterli karar verme
tekniklerinin karşılaştırması yapılarak, Moora Metodunun kullanımına karar verilmiştir. Metoda ait
litaretürde yer alan Oran Yöntemi, Referans Yakşalımı Yöntemi, Önem Katsaysı Yöntemi, Tam Çarpan
Yöntemi ve Multi Moora Yöntemi kullanılarak en uygun yazılım ve firma seçimi yapılmıştır. Belirtilen

896

tüm yöntemlere ait işlemler Microsoft Excel üzerinde formülize edilmiştir ve farklı seçim çalışmalarında
kullanılmak üzere firma arşivene aktarılmıştır.
2. Depo Yönetim Sistemi
2.1 Depo Yönetiminin Genel Tanımı
Depo Yöntetim Sistemi, tedarikçilerden alınan malzemelerin, müşteriye sevk edilmesine kadar
gerçekleşen süreçte oluşan, tüm iş adımlarının yöntilmesi için, bilgisayar ortamında faliyet gösteren ve
otomasyon sistemleriyle desteklenmiş, akıllı algoritmaların aktif olarak kullanıldığı, kaynak
yönetimi,takibini ve raporlamasını sağlayan sistemlerdir. Mal kabul,depolama, hazıredim, sevk gibi
lojistik adımlarını içerisinde barındırır.
2.2 Depo Yönetim Sistemi İhtiyacı
Depo yönetim sistemlerine temelde ihtiyaç duyulmasının sebebi firmaların rekabet ortamında
süreçlerini maksimum verim ile kullanarak karlılık sağlamak amacıdır. Bu amaç doğrultusunda tedarik
zinciri faliyetlerinin merkezinde bulunana depoların yönetim sürecini detaylandırırsak, neden bir depo
yönetim sistemine gerek duyulduğunu anlamak daha kolay olacaktır.
Öncelikle karlılık bakımından işletmeye birçok açıdan fayda ve piyasada rekabet evantajı sağlar. İş
gücünün verimli kullanılmasını sağlayarak iş gücü tasarrufu oluşturur. Envanterin daha efektif
kullanılmasıyla stok maliyetlerinde azalmaya sebebiyet verir. Karar verme süreçlerinde algoritmalar
sayesinde zamandan kazanç sağlar. Envanter doğruluğunu ve envanteri izleme kolaylığını sağlar,
oluşacak stok farklarının önüne geçer.
2.3 Depo Yönetim Sistemi Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Depo yönetim sistemlerine firmaların çok fazla talep oluşturması ile sektörde bu alanda faliyet gösteren
bir çok firma ve bunlara ait yazılımlar ortaya çıkmıştır. Bu firmalara ait paket yazılımların haricinde bu
sistemi, kendi bünyeleri içerisinde geliştirmeler yaparak kullanan firmalarda vardır.
Bu kadar çeştliliğin olduğu sektörde, firmalar kendilerine en uygun sistemi seçmek için belirli
noktalarda çok iyi analizler yapmalıdırlar. Bunlara değinecek olursak, öncelikle ele alacağımız konu
firmanın kendi iç hedeflerini belirleyip, hangi noktalarda, nasıl bir sisteme ihtiyacı olduğu net bir şekilde
ortaya koyması olacaktır. Bunları yaparken gelecek planlarını, mecutta yöneteceği fiziksel depoyu, etki
edeceği diğer operasyonel süreçlerle olan bağını ve entegre olması gereken diğer sistemleri de göz
önünde bulundurmalıdır. Bu seçim sürecinin en kritik noktasıdır. Bu tip yazılımlar ve süreç tasarımları
iş gücü ve maliyeyet anlamında çok büyük yatırım gerektirdiğinden, firmalar öncelikle kendi
durumlarını analiz ederek ihtiyaçları noktasında tüm süreç sahipleriyle mutabık kalmalılardır.
Firmanın, sistemden beklentileri netleştirildikten sonraki süreçte, bu sistemin teknik özellikleri ve
kullanılabilirliği, kurulum ve destek sağlayan firmanın güvenilirliği, oluşacak olan kurulum ve destek
maliyetleri ve bu süreçlerin tamamlanması için gerekli olan zaman konularına yoğunlaşarak piyasa
araştırması yapması beklenir. Belirtilen bu ana başlıklar seçim aşamasında detaylandırılarak, en verimli
sistemin seçilmesi için bir matrise dönüştürülmelidir. Oluşturulan matrisler nicel verilere
dayandırılmalıdır.
Verilerin analizi için litaratürde kabul görmüş seçim metodlaarından
yararlanılmalıdır. Bu tip birden çok amaç ve alternatiflerin olduğu matrislerde Çok Kriterli Karar Verme
tekniklerinden yararlanılması tavsiye edilmektedir.
3. Moora Metodu
3.1 Literatür Taraması
Çok Kriterli Karar Verme teknikleri, işletme kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlar.
Ölçülemeyen veya ölçülebilen değerler anlamlandırılıp, karar verme mekanizması içerisine dahil
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edebilir. Tüm alternatiflerin tek bir süreç içerisinde net bir şekilde konumlandırılması, şeçim sürecini
kolaylaştırır.
Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri günümüze kadar bir çok alanda, seçim problemlerinde aktif olarak
kullanılmıştır. Yapılan çalışmanında bir Depo Yönetim Sistemi ve bu sistemin desteğini sağlayan
firmann seçimi olarakta düşündüğümüzde, çalışmayı
bir tedarikçi seçim problemi olarak
konumlandırabiliriz.
Tedarikçi seçme problemi birden fazla değerlendirme kriternin, bir çok alternatif tedarikçi için
değerlendirilmesini gerektiren kompleks bir süreçtir. Tedarikçi seçimi probleminin çözümü için
geliştirilen modeller; maliyet tabanlı modeller, çok kriterli karar modelleri, matematiksel modeller ve
istatistiksel modeller olmak üzere dört ana grupta toplanmıştır. Kriter ağırlıklarına göre seçim yapmanın
yanında optimal sonuç aranan, tedarik miktarı, ulaştırma, teslimat süresi, hata oranı, konum, rotalama
gibi, yargıların ötesinde açık bir değerlendirme gerektiren tedarikçi seçimi problemlerinde kullanılan
tüm yöntemler, matematiksel programlama yöntemleri altında toplanabilir. Bilgisayar destekli bir
yaklaşım olan yapay zeka uygulamaları ve karar yargılarındaki belirsizlikleri sayısal ifadelere
dönüştürerek programlama modelleriyle uzantılı kullanılan bulanık yaklaşım da aynı başlık altında ele
alınabilir.
Tedarikçi seçimi ile ilgili ilk çalışmayı Dickson (1966) yılında yapmıştır. Bu çalışmasında işletmede
çalışan 273 adet satın alma sorumlusu ile görüşmüş ve 23 maddenin, tedarikçi seçimine etki ettiğini
ortaya koymuştur.(Sezhiyan ve Nambirajan, 2010: 29). Tedarikçi seçimi problemlerinde Çok Kriterli
Karar Verme yöntemlerinin kullanımıyla ilgili literatürde birçok çalışmaya rastlamak mümkündür.
MOORA metodu; ilk olarak Willem Karel M. Brauers ve Edmundas Kazimieras Zavadskas tarafından
2006 yılında ‘Control and Cybernetics’ adlı çalışmaları ile tanıtılmıştır. Brauers ve Zavadskas 2008
yılında yapmış oldukları çalışmada firmalar için sıralandırma yapmayı amaçlamışlardır ve bunun için
MOORA’nın bir çeşidi olan Multi-MOORA yöntemini kullanmışlardır. 2010 yılında Brauers vd. tesis
bölgelerinin değerlendirilmesinde MOORA yönteminden faydalanmışlardır. Brauers vd. 2011 yılında
yapmış olduğu çalışmada banka kredisine karar verme üzerine bir çalışma yapmışlardır ve MOORA
metodunu kullanmışlardır.
3.2 Moora Metodu
MOORA literatürde henüz yeni bir çalışma olup, diğer ÇKKV töntemlerine göre çözümü daha basit bir
yöntemdir. MOORA yönteminin en temel özellikliği problemdeki tüm amaçları dikkate alarak
değerlendirme yapmasıdır. MOORA yönteminin diğer yöntemlere göre karşılaştırışması aşağıdaki
gibidir.

Moora yöntentimi litaratürde, Oran Yöntemi, Referans Yaklaşımı Noktası Yöntemi, Önem Katsayısı
Yöntemi, Tam Çarpım Yöntemi, Multi Moora olarak karşımıza çıkmaktadır.
3.2.1 Moora Oran Metodu
İ=1,2…,m alternatif sayısını, j=1,2,…,n (kriter) amaçların sayısını göstermek üzere her bir alternatifin
karelerinin toplamının karekökü ile kriterler bölünerek normalizasyon işlemi yapılır.Bu işlem;
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formülüyle gerçekleştirilir. Xij * ; i. alternatifin j. amaçtaki(kriterdeki) değerinin normalleştirilmiş
halidir. Xij *∈[0,1]’dir. Bazı durumlarda Xij *∈ [-1,1] olabilmektedir.
Normalizsayon ilşeminden sonra oluşturulacak olan tablo, amaçların maksimum ve minumum olmasına
göre hazırlanır ve toplanır. Maksimum amaç değerleri toplandıktan sonra bunlardan toplanan minumum
amaç değerleri çıkartılır. J =1, 2,.. , g maksimize edilecek amaçlar, j = g +1, g + 2,.. , n minimize edilecek
amaçlar olmak üzere aşağıdaki şekilde yazılabilir.

yi * : i alternatifinin tüm amaçlara göre normalleştirilmiş değerlendirilmesidir. Yi * ’lerin sıralanmasıyla
işlem tamamlanmış olur.
3.2.2 Referans Noktası Yaklaşımı
Referans noktası yaklaşımında, oran metoduna ek olarak her amaç için maksimal amaç referans
noktaları (rj ler) belirlenir. Bu referans noktaları amaç maksimizasyon ise maksimum noktalar, amaç
minimizasyon ise minimum noktalardır. Belirlenen bu noktalara her xij * ’lerle olan uzaklıklar bulunur.
Yani; rj -xij * işlemi yapılır ve matris olarak yazılır. Burada; i= 1,2, …, m alternatiflerin sayısını, j=
1,2,…, n amaçların (kriterlerin) sayısını, xij *= i. alternatifin j. amaçtaki (kriterdeki) normalleştirilmiş
değerini,rj = j. amacın (kriterin) referans noktasını göstermektedir.
Oluşturulan yeni matris “Tchebycheff Min-Maks Metrik” işlemi; mini {maksj (|r jxij * } uygulanır.
Böylece sıralama yapılır. Örneğin minimizasyon işleminde Xij * ’nin rj ’den büyük olmasıyla |rj -xij *
| mutlak değer kullanılmasına gerek duyulur.
3.2.3 Önem Katsayısı Yöntemi
Bazı kriterlerin önem değerlerinin diğerlerinden fazla olması durumunda, normalizasyon aşamasında
kriterlerin normalize edilmiş değeri önem katsayısıyla çarpılır.
ÿ i * = ∑ sjxij g * j=1 - ∑ sj n j=g+1 xij *
Bu formülde; j=1,2,…,g maksimum olması beklenen amaçlar, j=g+1, g+2,…,n minumum olması
beklenen amaçlardır. ÿi * : i alternatifinin önem katsayısıyla tüm amaçlara göre normalleştirilmiş
değerlendirilmesidir. Sj: j. amacın önem katsayısıdır.
3.2.4 Tam Çarpım Yöntemi
Brauers ve Zavadskas 2010 yılında yaptıkları çalışmada Tam Çarpım Yaklaşım Metodu ’nu
geliştirmişlerdir. MOORA ile yapılacak çalışmanın sonucunu teyit edeceğine inanarak yöntemi
geliştirmişlerdir.
Tam Çarpım Formu için aşağıdaki eşitlik geçerlidir.
Ui= Ai/Bi, Ai= ∏ xij, Bi=∏ xij
Burada Ai değeri maksimum olması amaçlanan tüm kriterlerde i. kriterin aldığı değerlerin çarpımdır. Bi
ise minimum olması amaçlanan tüm kriterlerde i kriterin aldığı değerlerin çarpımdır. Çıkan sonuçlar
maksimumdan minimuma doğru sıralanır ve sıra sayısı belirtilir.
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3.2.5 Multi-MOORA Yöntemi
Multi-MOORA da ki temel amaç oran metodu, referans nokta yaklaşımı ve tam çarpım formu sonucu
yönteminde çıkan sonuçlar arasında baskın olanı belirlemektir. Multi-MOORA diğer yöntemlerin
sonucu yapılan bir yorumlama yöntemidir. Bu çalışmada, Oran Metodu, Referans Nokta Yaklaşımı,
Önem Katsayısı ve Tam Çarpım sonuçları daha sonra Multi-MOORA kapsamında da değerlendirilip
yorumlanmıştır.
4.Uygulama
Bir x otomotiv firmasında depo yönetim sistemi kurulumunda seçilecek olan yazılım ve destek sağlayıcı
firmanın belirlemsi aşamasında Moora Metodu kullanılmıştır.
Öncelikle Depo Yönetim Sistemi için göz önünde bulundurulacak kriterler belirlenmiştir bu kriterlere
numara verilmiştir. Bu kriterlerin bazıları için maksimum sonuç tercih sebebi iken bazıları için
minumum sonuç tercih sebebi olmaktadır.
Ana başlıklar
Kurumsal Hedeflere
Uygunluk

Yazılım Fayda/Maliyet
Analizi

Teknik Altyapısı ve
Destek sistemi

Detay Başlıklar
Sektör tecrübesi
Refranslar ve Ekip Yetkinliği
Tamamlanan Proje Sayısı
Kurulum ve Devreye alma süresi
Mali Güven ve Teminat Durumu
Bakım,Danışmanlık ve Eğitim Maliyeti
Kurulum Maliyeti ve Lisans Maliyeti
Teknik Garanti Süresi, Yazılımın Güvenilirliği ve Güvenliği
Web Tabanlı Uygulama Desteği
Gelişmiş Raporlama Seçenekler
Mevcut İşletim Sistemi, Donanım ve Veritabanlarıyla Uyumluluğu
Donanım Desteği

Kriter Numarası
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.1
2.2
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

İlgili yazılım ve tedarikçiler için isim kullanılmadığından a, b, c ve d olarak çalışma boyunca
adlandırılmıştır. A, b, c ve d seçenekleri ve belirlenen kriterlere göre durumlarını gösteren standart karar
matrisi oluşturulmuştur.Tablo1

4.1 Oran Yöntemine Göre Sıralama
Oran Metodu uygulaması yapılacak ilk yöntemdir. Bu metotta öncelikle Standart karar matrisindeki
veriler normalize edilecektir.Normalizasyon işlemi sırasında öncelikle değerlerin
kareleri
alanımıştır.Tablo2
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Sonrasında ilgili formülde belirtildiği gibi diğer alternatiflerdeki karelerin toplamının kareköküne
bölünecektir. Bu işlem sonrasında oluşan normalize edilmiş değerler Tablo3’te gösterilmiştir.

Son olarak ortaya çıkan değerler Oran Yönetemine g öre sıralanmıştır.Tablo4

4.2 Referans Noktası Yöntemine Göre Sıralama
Referans noktası yaklaşımındaki temel amaç en iyi kriterlerin temel referans olarak dikkate alınmasıdır.
Buradaki temel amaç alternatife ait fayda ve maliyetlere ait kriterlerin toplam sapmasını hesaplamaktır.
Bu yöntemde normalize edilmiş değer adımına kadar süreç aynı şekilde işlemektedir.
Bu adımdan sonra ise min max yöntemine göre referans değerler belirlenir. Eğer bir kriterin maksimize
edilmesi amaçlanıyorsa referans değeri o kriterin tüm alternatifler arasındaki en yüksek değeri olur.
Minimize amaçlandığı taktirde ise o kriterin tüm alternatifler arasındaki en düşük değeri referans değeri
olur.
Tablo5’te kriterlerin referans değerleri belirtilmiştir. Bu adımda mevcut değerler referans değerlerden
çıkarılır ve mutlak değeri alınır. Daha sonra her bir kriterin maksimum değeri seçilir. Seçilen maksimum
değerleri küçükten büyüğe sıralanır ve en küçük değere sahip tedarikçi en birinci sırada seçilir.

4.3 Önem Katsayısı Yöntemine Göre Sıralama
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Burada referans notası yaklaşımına ilave olarak kritererin firma içerisinde uzman kişilerin görüşlerinden
yararlanarak belirlenmiş olan kriter ağırlıkları hesaplamaya dahil edilmiştir.
Önem katsayıları yüzdesel olarak hesaplanmıştır ve direkt olarak Oran Metedoundaki değerler ile işleme
sokularak, Önem Katsısına Göre Hesaplanmış Referans Noktası yaklaşımı elde edişmiş ve buna göre
sıralama yapılmıştır. Tablo6

4.3 Tam Çarpım Yöntemine Göre Sıralama
Tam çarpım formunda maksimize edilecek kriterin minimize edilecek kritere bölümü ile ortaya çıkan
değerler alternatifin kullanım derecesidir. Bu değer Ui değeri olarak ifade edilmektedir. Ui değerlerinin
bulunması sırasında maksimize edilmek istenen değer minimize edilmek istenen değere bölünerek
ilerlenmiştir. Çıkan sonuç değerleri maksimum değer alan tedarikçi öncelikli olmak üzere büyükten
küçüğe sıralaması yapılır.Tablo7

4.4 Multi-MooraYöntemine Göre Sıralama
Multi-MOORA yöntemi için Oran Yöntemi, Tam Çarpım Yöntemi, Referans Noktası Yöntemi ve Önem
Katsayısına Yöntemi sonuçları gerekmektedir. Bunlar arasında her bir yöntem sonucu ortaya çıkan
sıralamada, her bir kriter için baskınlık durumları göz önünde bulundurularak yeniden sıralama
yapılır.Yapılan sıralama sonucu oluşan durum Tablo8 gösterilmiştir.

a
b
c
d

Referans
Önem
Oran
Nokta
Katsayısı
Tam Çarpım
Metodu
Yaklaşımı
Yaklaşımı
Yaklaşımı
4
3
3
4
1
1
1
1
2
2
2
2
3
4
4
3
8.Multi - Moora Yöntemi İle Yapılmış Sıralama

Multi- Moora
3 veya 4
1
2
3 veya 4

5.Sonuç
Yapılan analizler sonucunda uygulanan tüm yöntemlerde B sistemi 1. Olmuştur yine C sistemide tüm
uygulamalarda 2. sırayı almıştır. A sistemi Oran ve Tam Çarpım Yönteminde 3. sırayı alırken Referans
noktası ve Önem Katsayısı Yönteminde 4. olmuştur. D seçeneği Tam Çarpım Yöntemi ve Oran
Yöneteminde 3. olurken Referans Yakalaşımı ve Önem Katsayısı Yönteminde 4. sırayı almıştır.
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X firması tarafından seçilen B firması ile anlaşma sağlanmış ve kurulum süreci başlatılmıştır.Uygulanan
yöntemlerin güvenirliliği sayesinde farklı seçim problemlerindede firma tarafından bu yöntemin
uygulanmasına karar verilmiştir.
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Özet
Petrole alternatif olan en önemli enerji kaynaklarından biri yenilenebilir bir kaynak olan biyodizeldir.
Biyodizel üretimi sırasında yan ürün olarak önemli miktarda gliserin meydana gelmektedir. Oluşan
gliserin miktarının piyasa talebinin çok üzerinde olmasından dolayı bu yan ürünün katma değere
dönüştürülmesi oldukça önemlidir. Buradan yola çıkarak gliserinin değerli birtakım kimyasallara
dönüştürülmesi hem biyodizel üretim maliyetini düşürecek hem de kimyasal madde üretimi konusunda
petrol dışında alternatiflerin kullanılmasına imkân sağlayacaktır. Laktik asit, gliserinin
dönüştürülebileceği önemli bir organik asittir. Özellikle biyobozunur plastik olan polilaktik asidin
hammaddesi olması nedeniyle, etkin bir dönüşüm süreci gliserini atık olmaktan çıkartırken biyobozunur
plastiklerin daha yaygın kullanılabilmesine de olanak sağlayacaktır. Bu nedenlerden dolayı, bu
çalışmada gliserinden laktik asit üretiminde etkin olabileceği tahmin edilen Au/hidrotalsit katalizörünün
etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla laboratuvarımızda bulunan ve önceden farklı Mg/Al
oranlarında hazırlanmış olan destek malzemeleri üzerine altın metali emdirilmiş ağırlıkça %5’lik
Au/hidrotalsit katalizörleri kullanılmıştır. Bu çalışmada söz konusu katalizörler XRD cihazı kullanılarak
karakterize edilmiştir. Literatürde gliserinden laktik asit üretimi ile ilgili tepkimelerin oksijenli ortamda
gerçekleştiği ile ilgili pek çok çalışma mevcuttur. Yaptığımız bu çalışmanın en önemli tarafı
kullandığımız hidrotalsit desteğinin gerekli olacak oksijen kaynağı olarak görev yapacağını
öngörmemizdir. Bu nedenle tepkimeler oksijensiz ortamda, NaOH:gliserin oranı 4 iken, 90 0C sıcaklık
ve atmosferik basınçta gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar gliserinden laktik asit üretimi için
hidrotalsit destekli altın katalizörlerinin oksijensiz ortamda etkin olduğunu göstermektedir. Bu Çalışma
Dr. Öğretim Üyesi Meltem Yıldız Tarafından Danışmanlığı Yapılan, Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik
Fakültesi, Kimya Mühendisliği “Fen Bilimleri Enstitüsü”nde Öğrenciliği devam eden Büşra Sever’in
“Gliserinden laktik asit üretiminde farklı oksijen kaynaklı destekler ile hazırlanan altın katalizörlerinin
oksidasyon etkilerinin incelenmesi” Başlıklı, Yüksek Lisans çalışmasından türetilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Biyodizel, Gliserin, Laktik Asit, Hidrotalsit

INVESTIGATION OF THE OXIDATION EFFECTS OF Au BASED CATALYSTS IN
ATMOSPHERIC ENVIRONMENT FOR THE PRODUCTION OF LACTIC ACID
FROM GLYCEROL
Abstract
One of the most important sources of alternative energy to oil is “biodiesel” which is a renewable
resource. A significant amount of glycerol is produced during biodiesel production as a by-product. It
is very important to convert this by-product into added value because the amount of glycerol formed is
far above the market demand. Therefore, the conversion of glycerol into several valuable chemicals will
both reduce the cost of biodiesel production and will enable the use of alternatives other than oil in the
production of chemicals. An important organic acid, that glycerol can be converted, is lactic acid.
Especially since it is the raw material of polylactic acid, which is a biodegradable plastic, an efficient
transformation process can enable the use of biodegradable plastics more widely when taking out
glycerol from waste. Therefore, the aim of this study is to investigate the effect of Au / hydrotalcite
catalyst which is estimated to be effective in production of lactic acid from glycerol. In our laboratory,
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%5 (wt) of Au / hydrotalcite catalysts were prepared by impregnating Au metal on the support materials
in different Mg / Al ratios at the background investigations. In this study the catalysts were characterized
by using the XRD method. The most important aspect of this study is that we anticipate that hydrotalcite
support can serve as a source of oxygen. Therefore, the reactions were carried out at 90 0C reaction
temperature, atmospheric pressure, at the oxygen-free medium and NaOH: glycerol ratio 4. The results
show that the hydrotalcite supported gold catalysts for the production of lactic acid from glycerol are
effective in the oxygen-free medium. This study is derived from the thesis of Büşra Sever, who is a
MSc. student of Kocaeli University, Institute of Science and Technology and administrated by Meltem
Yıldız.
Keywords: Biodiesel, Glycerol, Lactic Acid, Hydrotalcite
1.GİRİŞ
Gliserol (1,2,3-propanetriol) renksiz, kokusuz, viskoz ve toksik olmayan bir trihidrit (herbiri farklı bir
karbon atomuna bağlı üç hidroksil grubu (OH) içeren) alkol olup oda sıcaklığında erime noktasının (18
ºC) üzerinde bulunur. Gliserol bir yan ürün olarak sabunlaşma ve yağ hidrolizasyonu gibi
reaksiyonlardan üretilebilmektedir. Bu proseslerden üretilen gliserol piyasa ihtiyacını karşılamayınca
petrokimyasal bir ürün olan propilenden üretime gidilmiştir. Ancak propilenin yenilenebilir bir kaynak
olmaması gliserolün elde edilebileceği yeni üretim yöntemlerine ilişkin araştırmaları hızlandırmıştır.
Son yıllarda ise yaygınlaşan biyodizel üretiminde toplam ürünün ağırlıkça %10’u oranında yan ürün
olarak ortaya çıkan gliserolün kullanımına yönelik çalışmalar artmıştır. Gliserolün kozmetik, boya,
otomotiv, gıda, tütün, ilaç, kâğıt, deri, tekstil gibi birçok endüstride kullanım alanı bulur ve çok sayıda
değişik kimyasalın hammaddesidir. Gliserolün günümüzdeki çeşitli kullanım alanları şekilde
gösterilmektedir (Othmer, 1978).

Şekil 1.Gliserolün kullanım alanları (Pagliaro ve ark., 2007)
Biyodizel, bitkisel ve hayvansal yağların metil alkol ile katalizör eşliğinde üretilen ve dizel yakıtına göre
alternatif olan bir yakıttır. Bitkisel ve hayvansal yağların metil alkol ile bir katalizör eşliğinde biyodizel
üretilirken bir yan ürün olarak da gliserol oluşur ve burada oluşan gliserol toplam ürünün ağırlıkça
yaklaşık %10’unu oluşturur. Bu önemli miktar gliserol pazarında fazlalık yaratmaktadır ve
değerlendirilmesi gerekmektedir (Othmer, 1978).
Biyodizel üretiminde toplam ürünün %10’u gliserol olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle biyodizel
üretimindeki bu artış ile dünya gliserol pazarında önemli miktarda bir gliserol fazlalığı oluşmuştur.
Biyodizelin petrol dizeline göre ekonomik ve çevre dostu olan kullanımının değerli olabilmesi için
üretimde oldukça yüksek miktarlarda meydana gelen gliserolün değerlendirilerek yeni kullanımlarının
bulunması gerekmektedir. Saf gliserol yüksek değerli ürünlere dönüştürülmektedir. Yüksek değerli bu
ürünler arasında çeşitli epoksi türevleri, gliserol eterler, gliserol aminler, organik ve inorganik asıl
esterleri sayılabilir (Othmer, 1978).
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Laktik asit üretimi kimyasal yöntem veya fermentasyon yöntemiyle yenilenebilir karbonhidratlardan
üretilebilir. İki üretim de ticari olarak yapılmaktadır. Kimyasal yöntemle üretimde rasemik laktik asit
elde edilirken, fermentasyonla tek bir stereoizomer elde edilebilmektedir. Bu yüzden fermentasyonla
üretim toplam üretimin %90’ınını kapsamaktadır. Laktik asit günümüzde birçok firma tarafından
üretilmektedir, buna rağmen sadece bir kısmı yiyeceklerde, tatlandırıcılarda, kozmetikte, deri
üretiminde ve ilaç endüstrisinde kullanılmaktadır. Polimerleştirilecek olan laktik asit ise oldukça yüksek
saflıkta olmalıdır. Laktik asit gıda, kozmetik, farmasötik, tekstil ve deri sektörlerinde kullanılmasının
yanı sıra pirüvik asit ya da akrilik asit gibi kimyasallara dönüştürülebilir veya türevlerinden,
plastikleştiriciler üretilebilir. En önemli uygulamalarından biri polilaktik asitin (PLA) hammaddesi
olmasıdır. Yüksek erime noktası, kristallenme derecesi, transparanlık ve üretim kolaylığına sahip olan
PLA, bu özellikleriyle plastik sanayisinde ve ambalaj sektöründe kullanılabilecek yeşil hammadde
olarak, petrol kaynaklı plastiklere biyobozunur alternatif oluşturmaktadır (Wasewar, 2005). Fakat, son
yıllardaki artışa rağmen, tarımsal kökenli PLA’dan üretilen plastik miktarı petrokimyasal plastiklerin
oldukça gerisindedir; bunun en önemli nedeni olarak laktik asit üretiminin oldukça maliyetli olması
gösterilmektedir. Oysa, ekonomik tahminler dünya çapında PLA’ya olan talebin 2020 senesinde 1,3
milyon tona ulaşacağını öngörmektedir. Belirtilen hususlar çerçevesinde, birim maliyetleri düşürme
hedefiyle, bu çalışmada son ürün olarak laktik asit tercih edilmiştir (Venus ve ark., 2018).
Literatürde gliserolden laktik asit üretimi hem homojen katalizörlerle hem de heterojen katalizörlerle
gerçekleştirilmiştir. Homojen katalizör kullanılan hidrotermal dönüşüm yönteminin alkali, yüksek
sıcaklık ve yüksek basınç koşulları altında çalışması nedeniyle, bu koşulları iyileştirmek adına çeşitli
katı katalizörler hazırlanmış ve etkinlikleri çalışılmaktadır. Bakır temelli heterojen katalizör yönteminde
homojen kataliz yöntemine göre sıcaklıkta kısmen iyileşme olmasına rağmen (180-240°C) asıl kazanç
gereken basıncın yarıya düşürülmesi olarak görülebilir (14-35 bar) (Liu ve Ye 2015). Literatür
incelendiğinde, farklı destek maddeleri kullanılarak hazırlanan bakır temelli katalizörlerin denendiği
göze çarpmaktadır. Toplamda ulaşılan en yüksek laktik asit kazancının %52 (mol/mol) olduğu ifade
edilmiştir. Değerli metal ile hazırlanan katalizörlerle yapılan çalışmalarda asıl amaç reaksiyon
koşullarını sıcaklık ve basınç açısından iyileştirmektir. Ilımlı koşullarda en yüksek kazancı (%81,34)
elde eden (Lakshmanan ve ark., 2013), çalışmalarını 3 boyunlu balonda, atmosferik basınç altında, 90
°C’de ve ortama doğrudan hava akışı sağlayarak elde etmişlerdir.
Hidrotalsit (HT) ve benzeri bileşikler (HTlcs), iyon değiştirici, adsorban, katalizör destekleri, biyoaktif
nanokompozitler ve çeşitli katalitik uygulamalar için iyi karışmış oksitlerin öncüleri olarak yaygın
şekilde kullanılır. Gliserolün laktik asite dönüşme reaksiyonu için bazik ortamda katı katalizör üzerine
okside olması beklenilmektedir. Bu sebeple gliserolden laktik asit üretimi sırasında oksijen akışı
olmadan altın katalizörünün destek maddesi oksitleyici özelliğinden dolayı hidrotalsit olarak tercih
edilmiştir.
2.MATERYAL VE METOD
Ilımlı koşullarda gerçekleşen ve yüksek laktik asit kazancının hedeflendiği bu çalışmada Mg/Al oranı 2
olan bentonit destekli ve altın metali ile hazırlanan katalizör denenmiştir. Reaksiyon ortamı atmosferik
basınç altında hazırlanmıştır. Ortam sıcaklığını sabit tutmak ve iyi bir karışım sağlamak amacıyla ısıtıcılı
manyetik karıştırıcı ve yağ banyosu tercih edilmiştir. İndirgemedeki manyetik karıştırıcıdan alınan balon
joje, içinde bulunan gliserin ağırlıkça %10’a gelecek kadar deiyonize su ile seyreltilmiş ve bu karışıma
NaOH/Gliserin oranı 4/1 olacak şekilde NaOH katısı eklenmiştir.
Yapılan tartımlar sonrasında kimyasallar reaktörün içine alınmıştır. Reaktör yağ banyosu içine
yerleştirilmiştir. Reaktörün iki ucu tıpa ile kapatılmış, bir ucu açık bırakılmıştır. Karıştırma hızı 800 rpm
ve sıcaklık 90 0C’ ye ayarlanarak termokupl 90 0C’ yi gösterdiğinde reaksiyon başlatılmıştır. Deney
düzeneği Şekil 2.1’de gösterilmiştir.
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Şekil 2. Deney Düzeneği
Reaksiyon süresi 4 saattir. Reaksiyon tamamlandıktan sonra süzgeç kağıdı yardımıyla süzme işlemi
yapılmıştır. Berrak bir sıvı elde edilene kadar işlem tekrar edilmiştir. Şırıngaya filtre takılarak
katalizörün karışımdan tamamen ayrılması sağlanmıştır. Sonuç analizlerinde Kocaeli Üniversitesi
Kimya Mühendisliği Bölümü Polimer Laboratuvarında bulunan Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografi
(High Pressure Liquid Chromatography – HPLC) cihazı kullanılmıştır.
3.SONUÇ
Mg/Al oranı 2 olan destek maddesi kullanılarak hazırlanan altın katalizörlerinin karakterizasyonları
XRD ve ICP-OES ile yapılmıştır. Elde edilen XRD grafiği Şekil 3’de görülmektedir. Hazırlanan
katalizörlerin gliserin dönüşümleri ve laktik asit seçimlilikleri ise HPLC analiz sonuçlarından
yorumlanmıştır.

Şekil 3. %1 Au/hidrotalsit katalizörünün XRD grafiği
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XRD grafiğinin nicel olarak da sonuç verdiği göz önünde bulundurulduğunda, altın piklerinin çok küçük
olması, sentezlenen katalizördeki altın parçacık boyutunun da küçük olduğu anlamına gelmektedir.
Çalışılan reaksiyonda altın metali üzerinde gliserin okside olmaktadır. Küçük parçacık boyutunun neden
olduğu yüzey artışı nedeniyle, hazırlanan hidrotalsit desteklerin oksidatif özelliklerinin daha baskın
olması söz konusudur.
Analiz sonucunda % 90 Gliserol dönüşümü elde edilmiştir. Ürün olarak 7 ppm laktik asit oluşumu
gözlemlenmiştir. Hidrotalsit destekle hazırlanan katalizörün HPLC analizlerinden çıkartılabilecek en
önemli sonuç, bu destek ile hazırlanan katalizörlerin laktik asit üretiminde etkisiz olduğudur. Bu
katalizör ile yapılan reaksiyonlarda okzalik asit, tartarik asit ve glikolik asit oluştuğu gözlenmiştir. Bu
üç organik asidin de önerilen reaksiyon adımlarının oksidasyon yönünde ilerlemesi nedeniyle oluştuğu
göz önünde bulundurulduğunda, hidrotalsit desteğin laktik asit üretimi için kullanılamayacağı sonucuna
varılabilir. Bu bulgu, XRD analiziyle de örtüşmektedir. Alınan bu sonuç nedeniyle, hidrotalsit ile
hazırlanan katalizörlerle çalışmalar bu noktada sonlandırılmıştır.
4.TARTIŞMA
Sonuçlara bakıldığında yüksek gliserol dönüşümü elde edilmiştir. Elde edilen dönüşüm biyodizelin yan
ürünü olan gliserolün değerli hammaddelere dönüşmesine olanak sağlamıştır. Bundan sonraki
çalışmalarda; hidrotalsit desteğinin aktivasyon koşulları, NaOH/ Gliserol’ ün molce oranı, tepkime
sıcaklığı, tepkime süresi gibi parametreler değiştirilerek reaksiyonlara devam edilecektir.
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Özet
Günümüzde eczacılık ve gıda başta olmak üzere birçok ticari alanda kullanılan laktik asitin önemi gün
geçtikçe artmaktadır. Gıda endüstrisinde aroma maddesi ve koruyucu olarak kullanılması, eczacılıkta
şurup ve damla olarak kullanılması, inşaat sanayinde betonun asitlik derecesini ayarlaması, bira ve
şaraplarda mikrobiyel stabilite sağlaması gibi bir çok kullanım alanı vardır. Birçok yöntemle laktik asit
üretilebilir ancak son yıllarda biyodizel üretimi sırasında oluşan yan ürünü olan gliserolden laktik
üretimi ile ilgili çalışmalar ilgi çekici hale gelmiştir. Gliserol temiz ve zararsız bir kimyasal olduğundan
çevreci bir hammaddedir. Dünyadaki enerji ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan fosil yakıtların
hem çevreye zarar vermesi hem de kaynaklarının sınırlı olması, alternatif bir enerji kaynağı olan
biyodizele ilginin artmasına sebep olmuştur. Üretilen biyodizelin toplam kütlesinin %10 u kadar ham
gliserol transesterifikasyon reaksiyonu sonunda oluşmaktadır[1]. Artan enerji talebi ile biyodizel
üretiminin artması yan ürün olan gliserolün de artmasına neden olacağından, gliserolün kullanım alanları
ile ilgili çalışmaların artması gerektirmektedir. Yapılan ön denemeler sonucunda TiO 2 destekli Al2O3
katalizörünün gliserolden laktik asit eldesinde etkin olabileceği sonucuna varılmıştır. Bu çalışmada söz
konusu katalizör hidrotermal yöntem ile hazırlanmıştır. Hidrotermal yöntem kullanarak katalizör
hazırlama esnasında reaktör sıcaklığı 130 0C ve reaksiyon süresi 24 saat olarak belirlenmiştir. Hazırlanan
TiO2 destek maddesi üzerine Al2O3 emdirilerek katalizör hazırlanmıştır. Hazırlanan katalizör ile laktik
asit oluşum reaksiyonu fotokatalitik koşullarda 90 0C sıcaklık ve 4 saat reaksiyon süresinde
gerçekleştirilmiştir. 10 ppm laktik asit, %5 (ağ.) hazırlanan Al2O3-TiO2 katalizörü ile elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Laktik Asit, Gliserol, Katalizör
Abstract
Today, the importance of lactic acid used in many commercial areas, especially in pharmacy and food,
is increasing day by day. There are many uses in food industry, such as the use as a flavoring agent, as
a syrup and a drop in pharmacy, as a means of regulating the acidity of concrete in the construction
industry, and to provide microbial stability in beer and wine. The lactic acid, the chemical name of which
is 2-hydroxypropanoic acid, shows both alcohol and acid property. There are many commercial
production methods such as production of lactic acid from sour milk. In the literature, there are studies
on the production of biodiesel byproduct glycerol. As glycerol is a clean and harmless chemical, it is an
environmentalist raw material. It is also a liquid polar organic trihydroxy alcohol, a slightly sweet, nontoxic liquid, miscible with water and alcohol.
The fact that fossil fuels, which meet most of the energy needs in the world, both harm the environment
and their resources are limited caused an increase in interest to biodiesel which is an alternative energy
source. As known, up to 10% of the total mass of the produced biodiesel consists of crude glycerol.
Increasing energy demand and increasing the production of biodiesel will cause the increase of glycerol,
which is a by-product, increase the number of studies related to the use of glycerol. As a result of the
literature review, it was concluded that TiO2 supported Al2O3 catalyst may be effective in the
production of lactic acid from glycerol. In this study, the catalyst was prepared by hydrothermal method.
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The reactor temperature was determined to be 130 ° C and the reaction time was 24 hours during catalyst
preparation using hydrothermal method. The catalyst was prepared by impregnating Al 2O3 on the
prepared TiO2 support. The lactic acid formation reaction with the prepared catalyst was carried out at
90 0C temperature and 4 hours reaction time under photocatalytic conditions.
Keywords : Lactic Acid, Glycerol, Catalysts
1. GİRİŞ
Günümüzde halen enerji ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan fosil yakıtların hem çevreye olan
olumsuz etkileri hem de kaynaklarının sınırlı ve tükenmekte olması nedeniyle alternatif enerji kaynakları
arayışı hızla artmaktadır. Biyodizel bu alternatif enerji kaynaklarından biridir ve günümüzde dizel
araçlarda kullanılmaktadır. Biyodizel, ayçiçeği, pamuk, keten tohumu, yer fıstığı, soya gibi bitkisel
yağların, atık yemeklerin ve hayvansal yağların bir katalizör varlığında alkol ile kimyasal reaksiyonu
sonucunda elde edilen ve dizel motorlarında kullanabilen bir alternatif yakıttır. Biyodizel üretiminin en
önemli yan ürünü gliseroldür. Üretilen toplam biyodizel miktarının %10 u kadar gliserol yan ürün olarak
meydana gelmektedir. Yani üretilen her 100kg biyodizelden 10kg ham gliserol elde edilir (Roschata W
ve ark.(2018)). Gliserolün hali hazırda bir çok kullanım alanı olmasına rağmen elde biriken gliserol
miktarı çok fazladır. Bu gliserol biyodizel üreticileri tarafından ya atık olarak bertaraf edilmekte ya da
depolanmaktadır. 2016 yılında, biyodizel üretim kapasitesinin 37 milyar litreye ulaştığı yani yan ürün
olarak meydana gelen ham gliserolün 4 milyar litre olduğu bilinmektedir. Ekonomik Kalkınma ve
İşbirliği Örgütü’ne (OECD) göre ise biyodizel üretiminin 2020 yılında 42 milyar litreye ulaşacağı
tahmin edilmektedir (Razalia N. Ve ark.(2017)). Bu durum pazarlamada da sorunlar yaratmaktadır.
Gliserolün kullanım alanlarının arttırılması bu nedenle çok önemlidir. Gliserol, glikol, glikol alkol,
gliserin olarak da adlandırılır. IUPAC adı propan-1,2,3-triol’dür. Suda tamamen çözünen, renksiz,
kokusuz, tatlı, yapışkan ve toksik olmayan bir maddedir. Köken bakımından biyokimyasal bir bileşiktir
çünkü bitkisel ve hayvansal yağların bileşiminde bulunur (Deveci Ş.T. (2008), Erdoğan S. (2013), Gürel
G. (2009)).
Gliserol, başta kozmetik, ilaç, sabun endüstrisi olmak üzere kağıt, gıda, tütün, boya gibi bir çok alanda
kullanılır. Örnek vermek gerekirse araçlarda ve mikrobiyolojide antifriz olarak, gıda sektöründe krema
ve şekerlemelerin kristalleşmesini önlemek amacıyla, bazı gıdalarda şeker yerine kullanıldığı
bilinmektedir. Şekil 1.’de gliserinden farklı reaksiyonlarla elde edilebilecek çeşitli kimyasalların
diyagramı verilmiştir. (Tektas Y.(2018)).Laktik asit ise ilk defa 1780 yılında İsveçli bir bilim insanı CW
Scheele tarafından ekşi süt ve doğal kaynaklı ürünlerden keşfedilmiştir. Laktik asit gıda endüstrisinde
bir asitleştirici olarak, süt endüstrisinde bir pH düzenleyici olarak, farmasötikler, kozmetikler, tekstil
ürünleri, biyolojik olarak çözünebilen polimer üretimi için bir hammadde olarak da kullanılır (Arcanjo
M.R.A. ve ark. (2016)). Laktik asit , PLA (özellikle biyolojik olarak bozunabilir bir polimer olan olarak
kısaltılmış) ve laktatların (yeşil çözücüler olarak kullanılır) üretilmesi için önemli bir biyokimyasal
üründür (Li L. (2017)).
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Şekil 1. Gliserolden Üretilen Diğer Kimyasallar
Bu çalışmada, TiO2 destekli Al2O3 katalizör yardımıyla gliserolden laktik asit üretimi için oksidasyon
ve seçimli dehidrasyon tepkimeleri üzerine çalışılmıştır.
2. DENEYSEL ÇALIŞMA
2.1 Katalizör Hazırlama
Katalizör desteği olarak kullanılan TiO2, hidrotermal yöntem ile hazırlanmıştır. Üretim reaksiyonu
fotokatalitik olacağından TiO2 'in ultraviyolede etkin fazı olan anataz fazı kullanılmıştır. 40g NaOH
100mL saf su ile karıştırılarak 10M NaOH elde edilmiştir. Bu çözelti 1,5g TiO2 ile 1 saat manyetik
karıştırıcıda, 1 saat ultrasonik banyoda karıştırılmıştır. Daha sonra hidrotermal reaksiyon başlatılmıştır.
Reaksiyon koşulları 130 0C, 500 rpm karıştırma hızı, kendi basıncında 24 saat olarak belirlenmiştir. Bu
reaksiyondaki amaç ısıl etki ile TiO2 'in plaka halini alması ve uçlarına OH iyonlarının bağlanmasıdır.
Hidrotermal reaksiyondan sonra çözelti önce süzülmüş sonra 150 ml 0,1M HCI ile yıkanmıştır. Bu işlem
pH sabitlenene kadar sürdürülmüştür. HCI ile yıkanma amacı, numunenin asidik etki ile kapanarak
nanotüp halini almasıdır. Daha sonra asidik numune 150ml su ile yıkanarak nötr hale getirilmiştir. 1100C
'de 16 saat kurutulan numune 500 0C 'de 3 saat kalsine edilmiştir. % 5 Al2O3-TiO2 hazırlamak için 0,37g
Al(NO3)3.9H2O, kuruluğa kadar emdirilmiştir. Numune, 16 saat kurutulmuş, 4000C 'de 3 saat kalsine
edilerek reaksiyona hazır hale getirilmiştir.
2.2 Fotokatalitik Oksidasyon Tepkimesi
Gliserolden laktik asit üretimi için yapılan oksidasyon reaksiyonunda kullanılan katalizör oranı %5
Al2O3-TiO2'tir. Bu reaksiyonda 5g gliserol, 45.5ml su, 0,25g katalizör, 8.73g NaOH kullanılmıştır.
Literatüre göre, NaOH/Gliserol oranı molce 4 olarak belirlenerek hesaplamalar yapılmıştır. Reaktör
hacmi 100ml'dir. Reaksiyon 800 rpm karıştırma hızı, 900C ve atmosferik basınçta 4 saatte ekzotermik
olarak gerçekleştirilmiştir. Şekil 2.’de reaksiyon sistemi verilmiştir. Işın kaynağı olarak 254 nm’de UVC lamba kullanılmıştır.

Şekil 2. Reaksiyon Sistemi
3. SONUÇ
Fosil yakıt tüketiminin çevresel etkilerine yönelik duyarlılık arttıkça biyodizel üretimi de günden güne
artacaktır. Bununla beraber biyodizel üretiminin yan ürünü olan gliserol de aynı oranda artacaktır ve bu
durum gliserolün kullanım alanlarının arttırılmasını daha önemli bir hale getirecektir. Laktik asitin
kullanım alanı oldukça fazla olduğundan laktik asitin uygun bir katalizör ile gliserolden üretimi oldukça
önemlidir. Yapılan deney sonucunda %5 Al2O3-TiO2 oranında hazırlanan katalizör ile gliserol
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dönüşümü %90 olarak gözlemlenmiştir. Oluşan laktik asit miktarı ise 10 ppm'dir. Çalışmanın bundan
sonraki sürecinde katalizör farklı katalizör-destek oranları ile hazırlanarak, reaksiyondaki NaOH/
Gliserol oranları değiştirilerek ve reaksiyona oksijen ilavesi yapılarak bu değişimlerin reaksiyon
üzerindeki etkileri incelenecektir.
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İNCELENMESİ
Furkan Önat
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Özet
Bu çalışmada, pillerin termal özelliklerini incelemek amacı ile kullanılan termal denklem Caputo
kesirsel türev operatörü yardımı ile yeniden tanımlanmış ve çözülmüştür. Elde edilen bu çözüm ile
kesirsel türev mertebesinin farklı değerleri için grafiksel bir gösterim yapılmıştır. Elde olunan bu
denklemin farklı türev mertebeleri için ileride yapılacak olan deneysel çalışmalarda kullanılmasının
daha doğru olduğu düşünülmekle birlikte, deneysel değerler ile de uyum içinde olacağı beklenmektedir.
Yenilenebilir enerjinin ve enerji depolama sistemlerinin önemi gün geçtikçe artmakta, bu sistemlerin
termal özelliklerini incelemekte daha önemli bir hale gelmektedir. Bu nedenle, termal denklemi daha
doğru bir şekilde tanımlamak ve çözmek bu ve benzeri araştırmalarda daha yararlı olacaktır
Anahtar Kelimeler: Li-iyon piller, termal model, kesirsel matematik, kesirsel termal model

INVESTIGATION OF THE THERMAL PROPERTIES OF BATTERIES USED IN
ENERGY STORAGE WİTH A FRACTIONAL MATHEMATICAL APPROACH
Abstract
In this study, the thermal equation used to examine the thermal properties of batteries was redefined and
solved with the help of Caputo fractional derivative operator. With this solution, a graphical
representation is made for the different values of the fractional derivative order. It is expected that this
equation will be used in experimental studies to be carried out in future studies for different derivatives,
but it is expected to be in harmony with experimental values. The importance of renewable energy and
energy storage systems is increasing day by day and it becomes more important to examine the thermal
properties of these systems. Therefore, more accurately identifying and solving the thermal equation
will be more useful in this and similar research..
Keywords: Li-ion batteries, Thermal model, Fractional calculus, Fractional thermal model

1. GİRİŞ
Geçmişten günümüze kadar gelişen Lityum-iyon piller, özellikle yenilenebilir enerji alanında yerini
almaya başlamıştır, gerek hibrit gerekse tamamen elektrikli araçlar gibi güncel örnekleri de mevcuttur.
(Muratoğlu, 2017). Depolama sistemlerinden birisi olan lityum-iyon piller maliyetleri açısından
bakıldığında yüksek fiyatlarıyla karşımıza çıksa da geçmişte karakteristik yapısının incelenmesi üzerine
farklı çalışmalar yapılmıştır (Baker ve Vebrugge, 1999, Yanji ve ark., 2013).
Gelişmiş lityum-iyon pillerinin tasarlanmasında pilin performansı ve güvenlik en çok dikkat edilmesi
gereken iki temel önceliktir. Lityum-iyon pilleri performans açısından incelendiğinde, termal
ortamlardan çok fazla etkilenebilir olduğu söylenebilir. Şarj ve deşarj olaylarının gerçekleştiği sırada,
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pilin ısıl davranışı pilin içinde oluşan elektrokimyasal ve kimyasal olaylarla belirlenmektedir (Yanji ve
ark., 2013).
Lityum-iyon pillerde kullanılan malzemelerin yapısını incelemek ve pilin performansı hakkında
değerlendirme yapabilmek için her nekadar deneysel çalışmalar yapılmış olsa da matematiksel
modelleme çalışmalarına da ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmalara bakıldığında Fuller ve arkadaşları
(Doyle ve ark., 1994) yaptıkları çalışmada bir çift lityum-iyon pil için izotermal olan bir elektrokimyasal
model geliştirdiler bu modele bakacak olursak, bunula birlikte Botte ve arkadaşları (Johnson ve ark.,
1999) da yaptıkları çalışmalar da bir model geliştirmişlerdir. Baker ve Vebrugge (Baker ve Vebrugge,
1999) ise pil sistemleri için genel bir termal-elektrokimyasal model geliştirmişlerdir. Model çok boyutlu
olmakla birlikte pil içindeki sıcaklığı tahmin edebilir. Bu model yardımıyla lityum-iyon pil için termal
elektrokimyasal çalışmalarda gerçekleştirilmiştir (Yanji ve ark., 2013).
Bu çalışmada, girişi takip eden ikinci bölümde kesirsel matematik hakkında kısa bir giriş yapılmıştır.
Üçüncü bölümde termal model kesirsel bir formda ele alınmış ve grafiksel gösterimleri yapılmıştır. Son
bölümde ise sonuçlar verilmiştir.
2. KESİRSEL MATEMATİK
Kesirsel matematik, kesirli mertebeden türev ve integral işlemcileri kullanarak, tam sayı mertebeden
türevlerin genelleştirilmesi olarak tanımlanabilir. Standart matematik ile inceleyemediğimiz fraktal veya
karmaşık sistemleri kesirsel matematik ile incelemek daha doğru olmaktadır (Oldham ve Spanier, 2006).
Kesirsel matematik eski bir araştırma alanı olmasına rağmen, günümüzde yapılan birçok alanda
uygulanmaya devam edilmektedir. Fen ve mühendislik bilimlerinde birçok çalışma bulunmaktadır
(Uzun ve ark, 2018, Çalık ve ark, 2017, Ertik ve ark, 2015, Çalık ve ark.,2016).
Literatürde birçok kesirsel türev ve integral tanımı bulunmakla birlikte, en yaygın tanımlar, GrünwaldLetnikov, Riemann-Liouville ve Caputo tanımlarıdır. Caputo kesirsel türev tanımını fizikçiler ve
mühendisler daha fazla tercih etmektedir. Çünkü bu tanımda sabitin türevi sıfırdır ve başlangıç
koşullarında fiziksel olarak anlamlı olmaktadır (Çalık ve ark.,2017).
Bu türev tanımında, 𝛼 > 0 olmak üzere
Dα f(t) = Jm−α Dm f(t)

m−1<α≤m

(1)

olarak ifade edilir.
Dα f(t) =

t
1
fm (τ)
dτ,
∫
0
(t−τ)α+1−m
Г(m−α)
{ dm
f(t),
dtm

m−1<α<m
(2)
α=m

Kesirsel hesaplamalarda karşımıza çıkan bir diğer önemli fonksiyon ise Mittag-Leffler (ML)
fonksiyonudur. Eksponansiyel fonksiyonu genelleyen ML fonksiyonu
𝑧𝑘

𝐸𝛼 (𝑧) = ∑∞
𝑘=0 Г(𝑎𝑘+1)

(3)

olarak tanımlanmaktadır (Çalık ve ark., 2016). Burada 𝛼, kesirsel türev parametresi olarak
tanımlanmıştır. ML fonksiyonu α=1 için eksponansiyel fonksiyonuna indirgenmektedir. Eksponansiyel
fonksiyon standart matematik için ne kadar önemli ise kesirsel mertebeli diferansiyel denklemlerin
çözümünde de ML fonksiyonu aynı derecede öneme sahiptir. Tek terimli hali (3) denklemi ile
tanımlanan ML fonksiyonunun iki veya çok parametreli genelleştirilmiş formları da bulunmaktadır.
(Çalık ve ark., 2016).
3. KESİRSEL TERMAL MODEL
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Standart termal modelin denklemi,
mcp

dT
dy

= hAs (T∞ − T)

(4)

ile tanımlanmaktadır. Burada 𝜏 karakteristik soğuma zamanıdır (Yanji ve ark., 2013). (4) denkleminin
genel çözümü ise
−t

T − T∞ = e τ

(5)

olarak verilmektedir [3].
Bu çalışmada ise standart termal modeli kesirsel matematik çerçevesinde ele almak için
d
dt

→

dα
dtα

(6)

operatör tanımını kullanarak (4) denklemini yeniden yazacak olursak;
dα T
mcp α = hAs (T∞ − T)
dt

(7)

elde ederiz, bu denklemi termal kesirsel model olarak tanımlanabilmektedir. Caputo kesirsel türev
çözümünden yola çıkılarak
α

hA

α

hA

Dα [T(t)] + (mcs ) T(t) = (mcs ) T∞
p

(8)

p

α

hA

α

hA

Dα T(t) = Jm−α Dm T(t) = − (mcs ) T(t) + (mcs ) T∞
p

(9)

p

şeklinde ifade edilir ve sonrasında da Laplace dönüşümü uygularsak
α

hA

α

hA

L{T(t)} = L{T(0)} + L {− (mcs ) Jα T(t)} + L {Jα (mcs ) T∞ }
p

p

α̌
α
T(s)
hAs
1
+
(
)
T∞ sα+1
α
s
mc
p
p

̃(s) = T(0) 1 − ( hAs )
T
s
mc

(10)

(11)

ve daha sonra bu denklemin ters Laplace alındığında
T − T∞ = Eα (−τ⁄t)

(12)

elde edilir. Bu şekilde termal modelin denkleminin kesirsel çözümü elde edilmektedir. Burada 𝐸𝛼 tek
parametreli ML fonksiyonudur. 𝛼 = 1 durumunda standart termal denklem elde edilmektedir.
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Şekil 1. α kesirsel türev mertebesinin farklı değerleri için kesirsel termal denklem
Şekil 1 de, (12) denklemi T∞ = 65 𝐶 𝑜 değeri için ve 𝛼 = 0,2, 0,4, 0,6, 0,9, 1 değerleri için gösterilmiştir.
T∞ 𝑠ıcaklık değeri rasgele seçilmiş olup, zaman olarak 0 ile 800 s aralığı dikkate alınmıştır. Şekilden
görüldüğü gibi kesirsel türev mertebesi 𝛼’nın değişen değerlerine göre deneysel değerleri fit etmek
mümkün olmaktadır
4. SONUÇ
Yenilenebilir enerji açısından bakıldığında depolama sistemlerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkan
li-iyon pillerin termal olarak karakteristiği incelendiğinde şarj ve deşarj durumlarını etkileyen birçok
faktör vardır. Sıcaklık da bu faktörlerden biri olarak ele alınmaktadır.
Bu çalışmada, termal denklemi kesirsel bir modelleme yaparak ele almak li-iyon piller için ileride
yapılacak olan deneysel çalışmalar için de uygun bir model olduğu düşünülmektedir. Bu amaçla kesirsel
matematik, piller için kullanılan standart termal modele uygulanmış ve bu denklem, doğada olması
gereken gerçekçi sistemlere uygun hale getirilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla Caputo kesirsel türev
operatörü kullanılarak yeniden tanımlanan diferansiyel denklem kesirsel matematiksel yöntemlerle
çözülerek ML fonksiyonu cinsinden elde edilmiştir. Elde edilen çözüm kullanılarak kesirsel türev
mertebesi 𝛼’nın farklı değerleri için grafiksel gösterimler yapılmıştır.
Karmaşık sistemlerde kesirsel türev operatörlerini kullanmak ve sistemi temsil eden denklemi bu şekilde
çözmek, bellek etkisini dikkate almamıza olanak sağlamaktadır. Bu çözüm vasıtasıyla, deneysel
değerlerle daha uyum içinde sonuçlar elde edilmesi umulmaktadır.
4. TARTIŞMA,
Gerçek bir sistemi temsil etmek istiyorsak kesirsel matematik kullanmamız gerekmektedir. Bu nedenle
termal denklemi kesirsel olarak yazmak ve çözmek ise karmaşık sistemler için daha doğru olmaktadır.
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SICAK PRES İLE ÜRETİLEN Tİ-6AL-4V ALAŞIMININ ALUMİNA
PARTİKÜLLERİ İLE KUMLANMASI VE AŞINMA DAVRANIŞININ
İNCELENMESİ
Yağız Akyıldız, Rıdvan Yamanoğlu
Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
yagiz.akyidiz58@gmail.com, ryamanoglu@kocaeli.edu.tr
Özet
Titanyum ve titanyum alaşımları üstün korozyon dirençleri, düşük yoğunluk ve yüksek mekanik
özellikleri sayesinde oldukça geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bu üstün özelliklerine rağmen titanyum
ve alaşımlarının endüstriyel uygulamalarda kullanımını sınırlayan en önemli etken aşınma özelliklerinin
oldukça zayıf olmasıdır. Bu nedenle titanyum ve alaşımlarının; yüzey ve yüzey altı mekanik özelliklerini
arttırmak için kumlama, ısıl işlem ve kaplama gibi işlemler uygulanmaktadır. Bu çalışmada, Ti-6Al-4V
alaşımının yüzeyine 45° ile 90° partkül çarpma açıları kullanarak kumlama işlemi yapılmış ve aşınma
testlerine tabi tutulmuşladır. Aşınma testleri kuru sürtünme koşulları altında ball-on-disk tipi aşınma
cihazı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Numunelerin aşınma oranları belirlenmiş, ardından aşınma
yüzeyleri incelenerek sonuçlar detaylı bir şekilde değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ti-6Al-4V alaşımı, sıcak pres, kumlama, aşınma davranışı

SHOT PEENING OF HOT PRESSED Ti-6Al-4V ALLOY WITH ALUMINA
PARTICLES AND INVESTIGATION OF ITS WEAR BEHAVIOR
Abstract
Titanium and titanium alloys are used in many industrial applications due to their high corrosion
resistance, low density and high mechanical properties. Althought these high properties, the most
important factor limiting the usage of titanium and their alloys in industrial applications is their poor
wear characteristics. For this reason, shot peening, heat treatment and coating techniques are applied in
order to increase the mechanical properties of the surface and subsurface of titanium and its alloys. In
the current study, the surface of Ti-6Al-4V alloy was shot peened using a 45° and 90° particle impact
angles then subjected to wear tests. Wear tests were performed using a ball-on-disc type wear device
under dry sliding conditions. Wear rates of the samples were determined, the wear surfaces were
examined and the result were evaluated in detail.
Keywords: Ti-6Al-4V alloy, hot press, shot peening, wear behaviour

1. GİRİŞ
Titanyum ve alaşımları üstün mekanik ve kimyasal özelliklerinden dolayı birçok uygulama alanında
tercih edilmektedir. Uzay ve havacılık sanayi başta olmak üzere otomotiv, denizcilik ve tıp alanları
örnek olarak verilebilir. Ancak titanyum ve alaşımları yüksek maliyetlerinden ötürü dezavantajları
bulunur. Diğer bir dezavantajı ise saf halde aşınma dirençlerinin düşük olmasıdır. Bundan dolayı aşınma
direnci istenen uygulamalarda alaşımlandırma yapılarak kullanılmaktadır. Bu gibi dezavantajlarına
sahip olmasına rağmen titanyumun sahip olduğu spesifik dayanımı, yüksek korozyon direnci önemli
avantajlarındandır (Sha ve arkadaşları, 2004).
Titanyum alaşımları içinde endüstride toplam titanyum üretiminin %50’sinden fazlasını Ti-6Al-4V
oluşturmaktadır. Ti-6Al-4V alaşımı α+β faz yapısına sahip alaşımdır. 1950’lerde geliştirilmiş olan bu
alaşım Ti64 olarak bilinmektedir ve özellikle havacılık sanayiinde yaygın olarak kullanılmaktadır
(Fhores, 2015). Ti-6Al-4V alaşımının mekanik özelliklerinin geliştirmenin birçok yolu bulunmaktadır.
Bu mekanik özelliklere ısıl işlem, kumlama gibi uygulamalar örnek olarak verilebilmektedir. Özellikle
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aşınmanın önemli olduğu yüzey bölgelerinde malzemeye ısıl işlem uygulamaya gerek kalmadan
kumlama işlemiyle aşınma davranışlarını önemli ölçüde geliştirebiliriz. Kumlama işlemi ile yüzeyde
artık basma gerilme bölgeleri oluşturulması sonucunda aşınma oranında önemli ölçüde azalma ayrıca
gerilmeli korozyon gibi oluşacak hasarlara da direnç sağlamaktadır (Yalçın, 2009).
Kumlama işlemi, bir gaz veya sıvı ortamında homojen bir şekilde dağılmış partiküllerin malzeme
yüzeyine yüksek hızla ve tekrarlı bir şekilde çarpması ile oluşan mekanik işlem olarak tanımlanır.
Mühendislik uygulamalarında kumlama işlemi avantajlı bir prosestir. Kumlama işlemi ile malzemenin
yüzey ve yüzey altı özellikler geliştirilebilir. Uygun kumlama işlemi sonucu yüzeyde meydana gelen
artık basma gerilmesi oluşumu ile yüzeyde sertlik artışı meydana gelmektedir. Bu işlem ile yüzeyde
meydana gelen bu pozitif gelişmeler sonucunda endüstride yaygın olarak kullanılarak, malzemenin
aşınma davranışını ve parça ömrünü olumlu yönde geliştirmektedir. Malzemede yüzeyindeki aşınma
davranışını etkileyen aşındırıcı partikül şekli, boyutu ve sertliği, partikül püskürtme basıncı, partikül
geliş açıcı, kumlama süresi gibi parametreler örnek olarak verilebilir (Balyalı ve ark., 2014).
Malzemede görülen aşınma, yorulma, korozyon gibi hasarların çoğu hasarlanma durumu malzeme
yüzeyinde başlayarak malzemenin iç yüzeyine doğru ilerlemektedir. Malzemede oluşan bu hasarların
çoğu malzeme yüzeyinde bulunan girinti çıkıntılar, yüzey pürüzlülükleri, boşluk gibi süreksizliklerinden
kaynaklanmaktadır. Bu süreksizliklerin azaltılması ile malzemenin mekanik özelliklerinde artış söz
konusudur. Yüzey hataları, makine elemanlarının mekanik yüklenme sırasında mekanik gerilme
değerlerinin maksimum olduğu bölgelerdir. Gerilme değerlerinin değişmesinin nedeni uygulanan
kuvvetin bir kesit alanında daha fazla olmasından kaynaklanmaktadır (Ünal, 2011) (Doğan, 2007).
2. MATERYAL VE METOD
Bu çalışmada, Şekil 1’de taramalı elektron mikroskobu (SEM) görüntüsü verilen 75 μm ön alaşımlı
Ti-6Al-4V tozları kullanılmıştır. Tozların üretim tekniği nedeni ile tozlar karmaşık şekilli morfolojiye
sahiptirler. Bu tarz keskin köşeli partiküller geleneksel toz metalürjik proseslerde düşük yoğunluk
ortaya koysa da çalışmamızda kullanılan basınç destekli sinterleme ile bu negatif etki ortadan
kaldırılmakta ve yoğun deformasyon ile yüksek yoğunluk değerleri elde edilebilmektedir.

Şekil 1. Ti-6Al-4V tozunun SEM görüntüleri
Çalışma kapsamında Ti-6Al-4V tozları basınç destekli sinterleme tekniği kullanılarak üretilmiştir.
Numunelerin üretim aşamaları; tozun hazırlanması, tozların kalıp boşluğuna yerleştirilmesi ve tozlara
sıcaklık ve basıncın eş zamanda uygulanarak sıcak pres cihazı ile tozların yoğunlaştırılması şeklindedir.
Ti-6Al-4V tozları Şekil 2.a’da verilen grafit bir kalıp içerisine alt ve üst zımbalar yardımı ile sabitlenerek
doldurulmuştur. Kalıp Şekil 2.b’de gösterilen DIEX VS 50 sinterleme cihazı ile tozların
yoğunlaştırılması gerçekleştirilmiştir. Sinterleme işlemi 950°C’de 30 dakika boyunca aynı zamanda 45
MPa basınç uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Proses boyunca sinterleme sistemi 10-4 mbar basınç altında
gerçekleştirilmiştir. Sinterleme işlemi sonrasında Şekil 2.c’de şematik olarak verilen, 4 mm
yüksekliğinde 20 mm çapında numuneler üretilmiştir. Sıcak preste elde edilen numunelerin yoğunlukları
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Arşimed prensibi ile ölçülmüştür. Üretilen numuneler metalografik olarak 320, 600, 1000 ve 2000
meshlik zımparalama ardından 9, 6, 3 ve 1 mikronluk çuhada parlatma işlemi ile hazırlanmıştır. Sıcak
preste üretilen ve metalografik olarak hazırlanan Ti-6Al-4V numunelerinden bir tanesi referans numune
olarak alınmış ve sonuçlarda değerlendirilmiştir.

Şekil 2. (a) Grafit kalıbın şematik gösterimi, (b) DIEX VS 50 Sıcak pres cihazı, (c) Üretilen numune
Hazırlanan numunelerin yüzeyleri Şekil 3‘te gösterilen kumlama düzeneğinde FETAŞ METALURJİ
tarafından kumlama işlemine tabi tutulmuştur. Şekilde görüldüğü üzere abrasif besleme hunisine F30F36 kodlu (425-710 μm) beyaz Al2O3 partikülleri yerleştirilmiştir. Kumlamada kullanılan aşındırıcı
partikül kompozisyonu Tablo 1’de verilmiştir. Kompresörden yollanan 7 bar basınçlı hava ile
aşındırıcı partiküller püskürtme tabancasında buluşup nozülden numune yüzeyine gönderilmektedir.
Ayarlanabilir numune tablasına yerleştirilen numunelere 45° ve 90°’lik partikül çarpma açısı ve 30 cm
partikül geliş mesafesine göre ayarlanmıştır. Farklı açılarda kumlanan numunelerdeki ağırlık kayıp
değerleri kumlama öncesi ve sonrasında ölçülmüştür.
Tablo 1. Aşındırıcı partikül olarak kullanılan beyaz Al2O3 kompozisyonu
Al2O3
Na2O
SiO2
>99.0 %
<0.4 %
<0.1 %
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Fe2O3
0.1 %

Şekil 3. Kumlama düzeneğinin şematik gösterimi
Referans numune ve farklı açılarda kumlanmış numunelere yüzey pürüzlülük değerleri (Ra, Rt, Rz vb.)
DIN 4768’e göre Mahr Perthometer M4Pi cihazında ölçülmüştür. Yüzey pürüzlülük ölçümlerinin
ardından, kumlama işleminin numunelerdeki tribolojik özelliklere etkilerinin incelenmesinde referans
ve farklı açılarda kumlanan numunelere oda sıcaklığında kuru sürtünme aşınma testi yapılmıştır. Aşınma
testleri ASTM G99-95 standardına uygun bir şekilde Nanovea MT/60/NI marka ball-on-disc tipi aşınma
cihazı kullanılarak yapılmıştır. Aşınma testi 250 metre boyunca 20 N yük altında 150 rpm hız
koşullarında gerçekleştirilmiştir. Aşınma testinde AISI 52100 5 mm çapında 100Cr6 çelik bilya
kullanılmıştır. Aşınma testi öncesi ve sonrasında numunedeki ağırlık kayıp değerleri ölçülmüş ve aşınma
oranları hesaplanmıştır. Referans ve kumlanan numune yüzeyleri taramalı elektron mikroskobunda
(SEM) incelenmiştir.
3. SONUÇ
3.1.Yoğunluk Sonuçları
Toz metalürjisinde sinterleme işleminin yeterliliğinin ölçümü amacı ile üretilen numunelerin
yoğunlukları Arşimed prensibi ile ölçülmüştür. Sinterleme sonrası ölçülen nihai yoğunluk değerlerinin
teorik yoğunluk değerleri ile karşılaştırılması Şekil 4‘de verilmiştir. Kumlama işlemlerinin ardından
yapılan yoğunluk ölçümlerinin sebebi, yapıya kumlama ile ilave olan partiküllerin numunelerin teorik
yoğunluğunu değiştirmeleri nedeniyledir. Farklı açılar ile kumlama ile elde edilen yoğunluk
değerlerinde etkili bir değişim meydana gelmemiştir.
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Şekil 4. Numunelerin sinterleme sonrası nihai yoğunluk değeri ve teorik yoğunluk bilgisi
3.2.Kumlama İşlemi Ağırlık Kaybı Değeri ve Yüzey Pürüzlülük Ölçüm Sonuçları
Metalografik olarak hazırlanan referans ve kumlanan numunelerin kumlama işlemi öncesi ve sonrasında
ağırlık kaybı değerleri ve yüzey pürüzlülüğü değerleri ölçülmüştür. Numunelerdeki ağırlık kaybı ve
yüzey pürüzlülüğü değerleri Şekil 5‘te verilmiştir. Partikülün numuneye geliş açısı ile malzemedeki
aşınma davranışı da değişmektedir. 45°’lik partikül çarpma açısında numunede maksimum ağırlık kaybı
oluşmaktadır. Referans numune ve kumlanan numunelerin yüzey pürüzlülüklerinin ölçümü
incelendiğinde partikül geliş açısının 90° olması ile birlikte malzeme yüzeyine gömülen alümina
partiküllerinin sayısında artış gözlenmiştir. Düşük açılı kumlamada yüzeyden malzeme kaybı daya fazla
olduğundan ayrıca malzeme kaybının yoğun bir deformasyon ile gerçekleşmesinden dolayı yüzey
pürüzlülük değerleri daha yüksek bulunmuştur.

Şekil 5. (a) Kumlama işlemi ve sonrasında numunedeki ağırlık kayıp değerleri
(b) Kumlama işlemi sonrasında malzemelerde yüzey pürüzlülük Ra değerleri
3.3.Aşınma Testi Sonuçları
Referans numune ve farklı açılarda kumlanan numunelerin test öncesi ve sonrasında ağırlıkları hassas
terazi ile ölçülmüştür. Ölçülen bu ağırlıklar sonucunda numunelere uygulanan ball-on-disc aşınma
testindeki aşınma oranları hesaplanmıştır. Hesaplanan bu oranlar Şekil 6’da verilmiştir. Şekilden
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görüldüğü gibi artan kumlama açısı ile aşınma oranında bir azalma görülmüştür. Bunun en önemli sebebi
yüzeye gömülen partiküllerin takviye fazı etkisi göstererek kompozit bir yüzey oluşturmasıdır.

Şekil 6. Ball-on-disc aşınma testi sonrası ağırlık kayıpları
3.4. SEM İncelemeleri
Partikül geliş açısının değişmesi üzerinden numune yüzeylerinin SEM görüntüleri Şekil 7’de verilmiştir.
Partikül geliş açısının 45° olması durumunda aşındırıcı partiküller numune yüzeyinde bir sıvama etkisi
bıraktığı görülmektedir. Ayrıca bazı durumlarda plastik etki ile numune yüzeyine saplanmış partiküller
de görülmektedir. Partikül geliş açısının 90° olduğu durumunda abrasif partiküller numune yüzeyine
saplanmış ve bu durumunun sürekli olması durumunda numune yüzeyine saplanan partiküllerin çatlayıp
kırılması görülmektedir.

Şekil 7. (a) 45°’lik partikül geliş açısının numune yüzey görüntüsü
(b) 90°’lik partikül geliş açısının numune yüzey görüntüsü
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4. TARTIŞMA
Katı hal difüzyonu ile kontrol edilen katı faz sinterleme prosesinde sıcaklık itici güç olarak
davranmaktadır. Sinterlemede uygulanan basınç ile önce noktasal temasta bulunan tozlar sıcaklık artışı
ile kuvvetlenen temaslarda boyun oluşumu ile gözenekler azalacaktır. Gözeneklerin azalmasından
dolayı malzemede elde edilen nihai yoğunluk teorik yoğunluğun %98 ile %99 civarında olacaktır.
Kumlama işleminde aynı partikül cinsi ve aynı boyut dağılımında yapılan çalışmada partikül geliş açısı
ile malzemelerdeki ağırlık kayıpları değişmiştir. Partikülün numuneye geliş açısı ile malzemedeki
aşınma davranışı da değişmektedir. 45°’lik partikül çarpma açısında numunede maksimum ağırlık kaybı
oluşmaktadır. Referans numune ve kumlanan numunelerin yüzey pürüzlülüklerinin ölçümü
incelendiğinde partikül geliş açısının 90° olması ile birlikte malzeme yüzeyine gömülen ve malzeme
yüzeyindeki topografiyi azaltması sonucunda yüzey pürüzlülük değerleri 45° ile gelen partiküllerin
oluşturduğu sünek aşınma davranışına göre daha az bir topografik etki oluşturmuştur.
Aşınma testi sonuçlarına göre 90°’lik açı ile gelen partiküller numune yüzeyine gömülerek yüzeyde sert
bölgeleri oluşturmuştur. Partikül geliş açısının 90° olması ile malzeme yüzeyinde artık basma
gerilmeleri oluşmuştur. Oluşan bu artık basma bölgeleri malzemenin yüzeyinde mukavemet artışı
sağlamaktadır. Artan mukavemet artışının aşınma oranı değerleri ile desteklendiği görüşmektedir.
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Özet
Bu çalışmada poliüretan köpüklerden poliol geri kazanımı için glikoliz yönteminde farklı oranlarda Nazeolit ve titanyum (IV) bütoksit katalizörlerinin etkisi incelenmiştir. Tepkimede çözücü olarak
dietilenglikol kullanılmıştır. Poliol dönüşümü tepkimesi, çözücü içinde esnek PU köpüğün katalizör
varlığında, 200°C'de ve azot atmosferi altında üç saat tepkimesi ile gerçekleştirilmiştir. Katalizör
tepkimede üç farklı oranda kullanılmıştır. Tepkime süresince 30 dakikada bir örnek alınarak, Fourier
Transform Infrared Spektroskopisi (FTIR) ile üretan bağ bandı alanının ve yüksekliğinin azalması takip
edilmiştir. Geri dönüşüm sonunda elde edilen örnekler için jel geçirgenliği kromotografisi (GPC) ile
poliol dönüşüm değerleri belirlenmiştir. Daha sonra, elde edilen poliollerden poliüretan sünger üretimi
yapılmıştır. Üretilen süngerlere kopma dayanımı, kopmada uzama ve yırtılma gibi mekanik testler
uygulanmıştır. Ayrıca, termogravimetrik analiz (TGA) yapılarak süngerlerin ısıl bozunma davranışları
da incelenmiştir. Sonuç olarak, en yüksek poliol dönüşüm değeri Na-zeolit kullanıldığı durumda elde
edilirken, en yüksek mekanik özelliklerde titanyum (IV) bütoksit kullanılarak elde edilen geri dönüşüm
poliolünün kullanıldığı süngerlerde elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: : poliüretan (PU), Geri dönüşüm, Katalizör

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF DIFFERENT CATALYSTS IN CHEMICAL
RECYCLING OF POLYURETHANE FOAM WASTES BY GLYCOLYSIS
Abstract
In this study, the effect of different ratios of Na-zeolite and titanium (IV) butoxide catalysts in the
glycolysis process for polyol recovery from recycled polyurethane foams were investigated.
Diethylglycol was used as the solvent in the reaction. The polyol conversion reaction was carried out by
keeping the flexible PU foam in the solvent by the presence of the catalyst at 200 0C and under the
nitrogen atmosphere for three hours. The catalyst was used in three different ratios in the reaction. The
reduction of the urethane ligand area and height was followed by Fourier Transform Infrared
Spectroscopy (FTIR), which was sampled every 30 minutes during the reaction. Polyol conversion
values were determined by gel permeation chromatography (GPC) for the samples obtained at the end
of recycling. Then, polyurethane foam was produced from the recycled polyols obtained. Mechanical
tests such as tensile strength, elongation at break and tearing were performed on the foams produced by
using the recycled polyol. In addition, thermogravimetric analysis (TGA) was applied to the produced
foams and thermal decomposition behaviours of the PU foams were also investigated. As a result, the
highest polyol conversion value was obtained with Na-zeolite, while the highest mechanical properties
were obtained by using titanium (IV) butoxide in the chemical recycling of polyurethane.
Keywords: Polyurethane (PU), Recycling, Catalyst
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1. GİRİŞ
Poliüretan, yılda yaklaşık 18000 milyon tonluk bir üretim ile dünyanın en çok kullanılan altıncı
polimeridir (Febrero, 2014). Poliüretanlar, polioller ve izosiyanatlardan sentezlenen kondenzasyon
polimerleridir. Ticari başarılarının doğrudan bir sonucu olarak, son yıllarda poliüretanlar artan
miktarlarda atık depolama yolu ile bertaraf edilmektedir. Geri dönüşüm, atık depolama için alternatif
bir yaklaşımdır. Bunun yanında ise polimer içyapısını değiştirmeden kullanılan fiziksel süreçler de
vardır. Bu süreçler temel olarak yeni malzeme üretiminde kullanılacak olan pul, granül veya toz atık
mekanik dönüşümüne dayanır. Bu yöntemlerin başlıca üstünlükleri, basitliği, düşük maliyeti ve
termoplastik poliüretan geri kazanımı için başarılı sonuçlarla neticelenmesidir. Yaklaşık olarak, şu anda
üretilen poliüretanın toplam miktarının %1'ine fiziksel süreçler uygulanmaktadır (Behrendt ve Naber,
2009). Bununla birlikte, çapraz bağlanmış yapıları nedeniyle, PU köpüklerin geri dönüşümü için
kimyasal geri dönüşüm süreçleri kullanılacak en etkili yöntemlerdir (Molero ve diğ., 2010). Petrol türevi
olan polioller, poliüretan endüstrisinin en ilgi çeken ürünüdür. Polioller, monomerik epoksitlerin
polimerizasyonu ile elde edilmektedir. Ancak rezervlere bakıldığında ve tüketimi artan petrol kaynakları
her geçen gün daha hızlı bir şekilde azalmaktadır. Bu nedenle, poliüretan üreticileri bir yandan petrol
bazlı poliollerin yerini alabilecek yenilenebilir enerji kaynakları araştırırken bir yandan da
poliüretanların geri dönüşümü için çalışmaktadırlar. Poliüretan geri dönüşümünde glikoliz, asit ile
hidroliz ve aminoliz gibi farklı yöntemler literatürde kullanmaktadır. Glikoliz ile poliüretan geri
dönüşüm tepkimesinde katalizör seçimi, katalizör miktarı, geri kazanılan ürünün özelliğini ve poliüretan
zincirinin tamamen bozunmasını etkileyen önemli faktörlerdir. (Bauer, 1991).
Bu çalışmada esnek poliüretan süngerlerin geri dönüşümü üzerine farklı katalizörlerin farklı oranlarda
etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla geri dönüşüm için glikoliz yöntemi, katalizör olarak
da titanyum (IV) bütoksi ve sodyum zeolitleri kullanılmıştır. Geri dönüşüm tepkimeleri FT-IR ile takip
edilerek elde edilen geri dönüşüm poliolleri için jel geçirgenlik kromatografisi (GPC) analizi yapılmıştır.
Elde edilen geri dönüşüm poliollerden esnek poliüretan sünger üretilmiştir. Üretilen süngerlere yırtılma,
kopma ve kopmada uzama testleri uygulanmıştır. Isıl kararlılıklarını belirlemek amacıyla geri dönüşüm
için kullanılan poliüretan sünger ve elde edilen süngerlere termogravimetrik analizler (TGA)
yapılmıştır. Ayrıca üretilen süngerlerin optik mikroskop ile gözenek dağılımı incelenmiştir.
2. MATERYAL VE METOD
Çalışmada kullanılan esnek PU köpükler, Marfom Sünger A.Ş'den elde edilip ve 20 ila 25 mm arasında
boyutlara sahip olacak şekilde rastgele parçalanmıştır. Geri dönüşüm tepkimelerinde sodyum zeolit ve
titanyum (IV) bütoksit olmak üzere iki farklı katalizör üç farklı oranda kullanılmıştır.
Deneyleri yapmak için 100 ml hacmindeki behere 200 gram DEG konulmuş, üzerine belirlenen
oranlarda (0,3; 0,6; 1,2 g) katalizör eklenmiştir. 120 °C’de DEG ve katalizör karışımı dört boyunlu
tepkime balonuna (1000 ml) ilave edilmiştir. Tepkime ortamı 190 0C’ye geldiğinde ise önceden tartılan
PU süngerler 50 dakika boyunca ortama eklenmiştir. Deney süresince ortam 700 rpm’de devamlı
karıştırılmıştır. 50 dakikalık ekleme sonunda 15., 45., 90. ve 150. dakika sonlarında numune alınarak
fourier dönüşümlü infrared spektrofotometre (FT-IR) analizi yapılarak yeni bağların oluşup oluşmadığı
ve üretan bağ bandı yüksekliğinin azalması takip edilmiştir. Deney sonunda elde edilen ürünler soğumak
üzere 1 gece bekletilmiş, ardından ürünler süzülerek son ürünler için tekrar FT-IR analizi yapılmıştır.
Elde edilen tüm ürünlere jel geçirgenlik kromatografisi (GPC) analizi yapılmıştır. Daha sonra geri
dönüşüm poliolleri kullanılarak poliüretan köpük üretilmiştir. Köpük üretiminde geri dönüşüm poliolü
%1, %3 ve %5 oranlarında kullanılmıştır. Yırtılma ve çekme testleri Zwick Roell Z005 markalı cihaz
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Filmlerin ısıl bozunma sıcaklıkları ve kalıntı miktarları Mettler Toledo
TGA 1 marka cihaz ile belirlenmiştir. Elde edilen ürünlerin gözenek yapısı ve gözenek dağılımındaki
farklılığın gözlenmesi için Microdirect marka dijital mikroskop ve Portable Capture HD programı
kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
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3. SONUÇ
Çalışmada iki farklı katalizör kullanılmıştır. Katalizörler üç farklı oranda kullanılarak poliüretan
köpükten, geri dönüşüm polioller elde edilmiştir. Elde edilen polioller ile PU köpük üretimi

gerçekleştirilmiştir. PU köpüklere çekme testi uygulanmıştır. Üretilen köpüklerin kopma
dayanımı değerleri Şekil 1’de verilmiştir. Şekil 1 incelendiğinde geri dönüşüm poliolü eklenmesi
ile örneklerin çekme dayanımı değerlerinde bir miktar azalma gözlenmiştir. PU süngerler arasında 0,6
Titanyum(IV) Bütoksit ve %1 oranında kullanım ile üretilen köpük en yüksek çekme dayanımı değeri
vermiştir. En düşük çekme dayanımı değeri ise 0,6 oranında Na-zeolit ile sentezlenmiş ve 3 pph
kullanılan köpükte görülmektedir.

Kopma dayanımı N/cm2
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Şekil 1. Geri dönüşüm poliolü katkılı PU süngerlerin çekme dayanımları

Kopma Uzama %

Geri dönüşüm poliolü kullanılarak üretilen köpüklerin kopmada uzama değerleri Şekil2’de verilmiştir.
Şekil 2 incelendiğinde PU süngere, geri dönüşüm poliolü ilavesi ile kopmada uzama değerinde belirgin
bir artış meydana geldiği görülmektedir. Standart köpüğün kopmada uzama değeri %110’dur. Na-zeolit
ilavesi ile genel olarak kopma uzaması değerleri azalmıştır. Ancak, 1.2 oranındaki katkı ile kopma
uzama değerlerinin arttığı gözlemlenmiştir. Titanyum(IV) Bütoksit katkısı ile kopma uzama
değerlerinde anlamlı bir artış gözlemlenmiştir.
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Şekil 2. Geri dönüşüm poliolü katkılı PU süngerlerin kopmada uzama değerleri
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Yırtılma N/cm

Titanyum(IV) Bütoksit ve Na-Zeolit katalizörleri ile glikoliz edilmiş poliol katkılı PU süngerlerin
yırtılma değerleri Şekil 3’de gösterilmiştir. PU süngere geri dönüşüm poliolü ilavesi ile yırtılma
değerinde artış meydana geldiği Şekil 3’de görülebilir. Na-zeolit ilavesindeki artış ile genel olarak
yırtılma değerlerinde anlamlı bir artış gözlemlenmemiştir. Ancak, 3 pph Titanyum(IV) Bütoksit
kullanılarak geri dönüştürülmüş poliol katkısı ile yırtılma değerlerinin arttığı gözlemlenmiştir.
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Şekil 3. Geri dönüşüm poliolü katkılı PU süngerlerin yırtılma değerleri
Şekil 4 ve 5’de farklı oranlarda kullanılan Na-zeolit ve titanyum (IV) bütoksit katalizörleri ile elde
edilen geri dönüşüm poliollerine (GDP) ait FT-IR spektrumu verilmiştir. 3400 cm-1’deki pik saf
poliol ve PU süngere göre Na zeolit ve Titanyum (IV) bütoksit katalizörü kullanıldığı durumda daha
belirgin görülmektedir. FTIR spektrumlarında 1600-1700 cm-1 civarında geri dönüşümden
kaynaklı kirlenmeler gözlenmektedir. Na zeolit içeren bütün ürünlerde 1000-1200 cm-1 civarındaki
pikte yarılma olarak görülmüştür. Bu yarılma 1,2 oranında Na zeolit kullanıldığında azalmıştır.
Titanyum (IV) bütoksit içeren bütün ürünlerde 1000-1200 cm-1 civarındaki pikte yarılma olarak
görülmüştür.

Şekil 4. Na Zeolitin farklı oranlarından elde edilen GDP’lerin FT-IR spektrumu
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Şekil 5. Titanyum (IV) bütoksit’in farklı oranlarından elde edilen GDP’lerin FT-IR spektrumu
Geri dönüştürülmüş poliollere jel geçirgenliği kromatogrofisi (GPC) uygulanmış ve geri dönüşüm oranı
elde edilen piklerin alanlarından hesaplanmıştır. Sonuçlar Şekil 6’da verilmiştir. Referans poliollerle
karşılaştırıldığında, alan olarak NaB3 ün daha iyi sonuç verdiği gözlemlenmiştir.
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Şekil 6. Titanyum(IV) Bütoksit , Na-Zeolit katkılı ve referans poliollerin GPC alan karşılaştırılması
Şekil 7’de Geri dönüşüm poliolü katkılı PU süngerlerin optik mikroskop görüntüleri verilmiştir. Elde
edilen poliüretan süngerlerin morfolojisi incelendiğinde Na zeolitlerinin referans ürüne en yakın yapı
olduğu görülmüştür.

Şekil 7. Geri dönüşüm poliolü katkılı PU süngerlerin optik mikroskop görüntüleri

929

4. TARTIŞMA
PU süngerler arasında, 0.6 titanyum (IV) bütoksit ve %1 oranında kullanımda en yüksek çekme
dayanımı değerleri vermiştir. %3 titanyum (IV) bütoksit katkılı geri dönüşüm poliolü katkısı ile yırtılma
değerlerinin arttığı gözlemlenmiştir. PU süngerlerin bozunmaya başlama sıcaklıkları 280ºC’nin
üzerindedir. 1. bozunma başlama sıcaklıkları referans ürün ile karşılaştırıldığında, NaB1-3 kodlu
numune en düşük bozunma sıcaklığına sahip olduğu görülmüştür. TiB2-1 kodlu numunenin en düşük
kalıntı miktarına sahip olduğu görülmüştür. Referans poliyollerle karşılaştırıldığında, dönüşüm oranının
Na-Zeolit kullanıldığında en yüksek değerde olduğu gözlemlenmiştir. Na-Zeolit katkılı süngerin daha
düzenli bir yapıda olduğu mikroskop görüntülerinden belirlenmiştir.
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Özet
Günümüzde doğuştan veya sonradan ortaya çıkan sakatlık, algı düşüklüğü, işitme kaybı, konuşamama
sorunu ve otizm gibi rahatsızlıklardan dolayı fizik tedavi ve rehabilitasyon eğitimleri önem kazanmıştır.
Sağlık ve eğitim sektörü ülkelerin gelişmişlik seviyesi, etkililiği ve etkinliğini ölçmek için kullanılan en
önemli sektörlerdendir. Performans Analizi, sistemlerin mevcut kaynaklarını belirli hedefler
çerçevesinde hangi ölçüde etkin ve verimli kullandığını belirleyen bir terimdir. Yakın zamanda
sistemlerin performanslarını ölçmek için kullanılan analizlerden biri de sıklıkla kullanılmaya başlanan
etkinlik analizi olarak da bilinen Veri Zarflama Analizi (VZA)’dir.
Veri Zarflama Analizi’nin tercih edilmesinde ki başlıca sebep, girdi ve çıktıların ortak bir birimle ifade
edilmediği zamanlarda etkinlik ölçümünün yapılmasına olanak sağlaması ve etkin olmayan karar verme
birimlerinin etkin olması için yapılması gereken işlemlerle alakalı yol gösterebilmesidir. Veri Zarflama
Analizi‘nin sıklıkla kullanıldığı alanlar; bankalar, hastaneler, mağazalar, mahkemeler ve okullar vb.
sayılabilir. Bu çalışma kapsamında fizik tedavi ve rehabilitasyon eğitim merkezlerinin göreceli
etkinliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Yöntem olarak etkinlik analizlerinde sıkça
kullanılan Veri Zarflama Analizi tercih edilmiş ve işletmelerin etkinlikleri incelenmiştir. Veri Zarflama
Analizi kapsamında girdi verileri ve çıktı verileri belirlenmiştir. Çalışmada Veri Zarflama Analizinin en
çok kullanılan CCR yöntemi ile değerlendirme yapılmıştır. Yöntemin uygulanmasında ise Excel
çözücüden faydalanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Eğitim Merkezleri, Veri Zarflama Analizi, CCR
Yöntemi.

APPLICATION OF DATA ENVELOPING ANALYSIS IN PHYSICAL THERAPY
AND REHABILITATION CENTERS
Abstract
Nowadays, physical therapy and rehabilitation trainings have gained importance due to innate or
subsequently occurring disability, impairment of perception, loss of hearing, inability to speak and
problems such as autism. The health and education sectors are among the most important sectors used
to measure the level of development, effectiveness and efficacy of countries.
Performance analysis is a term that determines the extent to which systems are actively and efficiently
using their existing resources within specific objectives. One of the analyses that have been used to
measure the performance of systems recently is Data Enveloping Analysis, also known as activity
analytics, which is often introduced. The main reason for preferring Data Enveloping Analysis is that
when inputs and outputs are not expressed with a common unit, it allows the measurement of activity
and the need to be done in order for inactive decision making units to be effective related processes.
Areas where Data Enveloping Analysis is used frequently; banks, hospitals, shops, courts, schools, etc.
The aim of this study is to assess the relative activities of physical therapy and rehabilitation training
centres. As a Method, Data Enveloping Analysis used frequently in activity analysis has been preferred
and the activities of enterprises are examined. Input data and output data are determined within the scope
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of Data Enveloping Analysis. In the Study, evaluation of Data Enveloping Analysis was performed with
the most used CCR method. In the implementation of the method, the Excel solvent has been utilized.
Keywords: Physical Therapy And Rehabilitation Training Centres, Data Enveloping Analysis, CCR
Method.

1. GİRİŞ
Her gün daha fazla gelişen dünyada, birinci amaç; insanların psikolojik, fizyolojik ve toplumsal
rahatsızlıklar duymadan yaşamlarını sürdürebilecekleri, eğitim görebilecekleri, yaptıkları işlerde daha
verimli olmalarını sağlayabilecek yeni çevreler oluşturulmasıdır (Çetin, 1999). Doğuştan gelen veya
sonradan herhangi bir sebepten dolayı rahatsızlık yaşayan kişilerin toplumdan izole edilmemesi,
topluma kazandırılması, yaşamları boyunca kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi büyük önem
taşımaktadır. Bu bağlamda son yıllarda fizik tedavi ve özel eğitim rehabilitasyon hizmetleri çok ön plana
çıkmıştır. Özellikle 18 yaş altı çocukların durumlarına özgü eğitim ve tedavi almaları hayata adapte
olmaları açısından önem taşımaktadır.
Rehabilitasyon programları, danışmanlık, eğitim, bakım ve tedavi uygulamaları gibi hizmetleri
kapsamaktadır. Rehabilitasyon; fizyoterapi, beslenme eğitimi, kas eğitimi, gevşeme teknikleri, genel
sağlığı koruma ve geliştirme, psikoterapi, kişisel eğitimi, kullanılan ilaçlarla ilgili eğitim, iş
rehabilitasyonu, okul eğitimi, işitme ve konuşma rehabilitasyonunu kapsayan programları içermektedir
(Akdemir ve Akkuş, 2006).
Çalışmada yöntem olarak kullanılan veri zarflama analizi ile alakalı literatürde birçok çalışma
yapılmıştır.
Bağcı, 2018 yılında kamu hastanelerine performanslarına yönelik bir çalışma yapmıştır. Bu çalışmada
yöntem olarak veri zarflama ve malmquist indeks yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre
hastanelere verimliliklerini arttırmaları için yapılması gereken iyileştirmeler önerilmiştir (Bağcı, 2018).
Taşdemir, 2018 yılında Samsun ilinde sağlık sektöründe VZA ile verimlilik ölçümü çalışması yapmıştır.
Çalışma dahilinde etkinlikleri ölçülen karar verme birimlerinin etkinlik skorlarında yıllar içerisinde
farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (Taşdemir, 2018 ). Kurşun, 2016 yılında katılım bankacılığı
sektöründe performans değerlendirmesi yönünde çalışma yapmıştır. Elde edilen sonuca göre bağıl
verimliliği düşük olan şubelerde nasıl geliştirmeler olması gerektiği üzerine çalışılmıştır (Kurşun, 2016).
Öztürk, 2016 yılında OECD Ülkeleri Sağlık Sistemleri Performansı ile alakalı çalışma yapmıştır. Elde
edilen sonuca göre hangi sağlık sistemi modelinin diğerlerine göre daha iyi olduğu tartışılmıştır (Öztürk,
2016). Sarı, 2015 yılında veri zarflama analizi yöntemiyle bir uygulama yapmıştır. Sonuca göre etkin
bulunmayan polikliniklerin etkin olabilmesi için azaltılması veya artırılması gereken kaynaklar ortaya
çıkarılmıştır (Sarı, 2015). Gülsevin ve Türkan, 2012 yılında Afyonkarahisar hastanelerinin
etkinliklerinin değerlendirilmesinde veri zarflama analiziyle çalışma yapmıştır. Elde edilen sonuca göre
8 hastane etkinlik skoru 1 ile etkin olarak bulunmuştur (Gülsevin ve Türkan, 2012). Gök, 2012 yılında
Türkiye hastanelerinin verimlilik hesabını VZA ile değerlendirmiştir. Bu araştırma kapsamında, hastane
verimliliklerinin iyileştirilmesine ve verimsizlik sebeplerinin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak
sağlık politikası uygulayıcılarına çeşitli öneriler getirilmektedir (Gök, 2012). Arkan, 2011 yılında
mağaza performans ölçümünü veri zarflama analizi ile değerlendirmiştir. Verimlikliler hesaplanmış ve
önerilerde bulunulmuştur (Arkan, 2011). Bayraktutan vd., 2010 yılında Türkiye’deki göğüs hastalıkları
hastanelerinde veri zarflama analizi yöntemiyle çalışma yapmıştır. Etkinlik skorları, etkinlik seviyesinin
düşük olduğunu ve kaynakların etkin kullanılmadığını göstermektedir. Ve önerilerde bulunulmuştur
(Bayraktutan ve ark., 2010).
Bu araştırma da fizik tedavi ve özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinin Veri Zarflama Analizi ile CCR
yöntemi kapsamında etkinlikleri ölçülmüştür. Uygulamada karar verme birimi olarak 7 tane fizik tedavi
ve özel eğitim rehabilitasyon merkezleri ile görüşülmüştür. Çalışma için 4 tane girdi; 2 tane çıktı
belirlenmiştir.
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2. VERİ ZARFLAMA ANALİZİ
Etkinlik analizi olarak da adından sıkça söz ettiren Veri Zarflama Analizi (VZA), benzer girdiler
yardımıyla benzer çıktıları ortaya çıkaran kurum, firma, işletme gibi karar verme birimlerinin, kendi
içlerinde etkinliklerini hesaplamak için geliştirilmiş bir yöntemdir. Ayrıca doğrusal programlamaya
dayanan parametrik olmayan bir yöntemdir. İlk çalışma Charnes, Cooper ve Rhodes tarafından
yapılmıştır (Sarı, 2015).
Birçok sektörde VZA yöntemi uygulanmıştır. Bankalar, hastaneler, okullar, mağazalar, kamu
kuruluşları, restoranlar başlıca alanlar olarak sayılabilir.
Yöntemin 4 aşaması bulunmaktadır.
1. Adım. Karar noktalarının seçimi: Göreli etkinlikleri incelenecek organizasyonel birimlerin
seçilmesidir (Sarı, 2015). Analize hatalı birimlerin dâhil edilmesi sonucun hatalı çıkmasına sebep
olabilir. Karar verme birimi (KVB) sayısı hakkında 3 bakış açısı mevcuttur;
•
•
•

KVB sayısı, girdi ve çıktı sayılarının toplamının en az üç katı olabilir.
KVB sayısı, girdi ve çıktı sayılarının toplamının en az iki katı olabilir.
KVB sayısı, en az girdi ve çıktı sayılarının toplamının + 1 fazlası olabilir (Sarı, 2015).

2. Adım. Girdi ve çıktı faktörlerinin seçimi: Çalışmada önemli bir değişkenin dâhil edilmemesi, bu
değişkeni kullanan KVB’nin etkinliğinin düşük çıkmasına sebep olabilir (Sarı, 2015).
3. Adım. Modelin ve yöntemin seçimi
Modelin belirlenmesi: Girdi odaklı ve çıktı odaklı model olmak üzere iki grupta toplanır.
Girdi Odaklı Model: Çıktılar sabit tutulurken, girdi miktarının ne derece azaltılması gerektiğini
belirlemeye çalışan modellerdir (Sarı, 2015). Diğer bir ifadeyle çıktılar üzerinde kontrol azsa tercih
edilir (Özden).
Çıktı Odaklı Model: Mevcut girdi ile en fazla çıktının üretilmesine çalışılır (Sarı, 2015). Girdiler
üzerinde kontrol azsa tercih edilmektedir (Özden).
Ölçeğe göre getiri tipinin seçilmesi: 3 yöntemden oluşmaktadır.
CCR Yöntemi: Ölçeğe göre sabit getiri varsayımına dayanarak karar birimlerinin toplam etkinlik
skorlarını belirler. Sabit getiri varsayımı, birimin girdisindeki artış çıktısındaki artışa eşit denk gelmesi
durumudur (Sarı, 2015).
BCC Yöntemi: Ölçeğe göre değişken getiriyi kabul etmesi durumudur (Sarı, 2015).
Toplamsal Model: Modelin, girdi ve çıktı odaklanmayı da beraber değerlendirmesidir.
4. Adım. Çözüm ve sonuçların yorumlanması: Çözüm için hazırlanmış çok sayıda paket program
vardır.
Başlıcaları;
Excel eklentisi olan DEA-Solver,
EMS,
Warwick DEA,
DEAP (Özden).
Girdiye yönelik CCR modelinde etkin olan bir karar birimi çıktıya yönelik karar biriminde de etkin
bulunmaktadır (Sarı, 2015).
Çalışmada sadece girdi odaklı CCR’dan bahsedilecektir.
Etkinlik skoru Ѳ* olmak üzere,
Ѳ*=1 ise ayrıca artıklar sıfırsa bu karar verme birimi etkindir.
Ѳ*<1 ise bu karar verme birimi etkin değildir (Sarı, 2015).
Formül yapısı ise aşağıda Tablo 1’de gösterilmiştir.
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Tablo1. Girdi Odaklı CCR Yöntemi Formülleri (Özden, 2008).
Primal

Dual

Enb ∑sr=1 ur Yrk

(1)

Enk Ѳk

(5)

∑sr=1 ur Yrj − ∑m
i=1 vi X ij ≤ 0

(2)

∑nj=1 λjk X ij ≤ Ѳk X ik

(6)

∑m
i=1 vi X ik = 1

(3)

∑nj=1 λjk Yrj ≥ Yrk

(7)

ur , vi ≥ 0

(4)

λjk ≥ 0

(8)

n= karar verme birimi, m= girdi, s= çıktı,
ur : k KVB tarafından r’inci çıktıya verilen ağırlık,
vi : k KVB tarafından i’inci girdiye verilen ağırlık,
Yrk : k KVB tarafından üretilen r’inci çıktı,
X ik : k KVB tarafından kullanılan i’inci girdi,
Yrj : j’inci KVB tarafından üretilen r’inci çıktı,
X ij : j’inci KVB tarafından kullanılan i’inci girdi
Primal problemde amaç maksimizasyon ise, dual problemde amaç minimizasyon olmaktadır. Dual ve
primal problemlerden herhangi birisinin optimali doğrudan diğerinin optimal çözümünü vermektedir
(Sarı, 2015).
Dualite yöntemi tercih edilmesinin en önemli nedeni primal probleme göre bazı durumlarda daha az
hesaplama gerektirmesi ve önemli ek yorumlar verebilmesidir (Sarı, 2015).
VZA’da n tane KVB varsa, n tane model oluşturulur ve her bir KVB’nin etkinliğinin ölçülebilmesi için
n tane en iyileme modelinin çözülmesi gerekir (Özden, 2008).

3. UYGULAMA
Fizik tedavi ve özel eğitim rehabilitasyonun amacı zihinsel ve hareket yapmamaya sebep olan
hastalıkların rehabilitasyonu, fonksiyon eksikliği ve bozukluklarını normal haline döndürmektir. Bu
araştırma, fizik tedavi ve özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinin etkinliklerinin tespit edilmesine
yöneliktir.
1. Adım. Karar noktalarının seçimi.
Karar verme birimleri olarak belirlenen 7 fizik tedavi ve özel eğitim rehabilitasyon merkezleri KVB1,
KVB2, KVB3, KVB4, KVB5, KVB6, KVB7 olarak kodlanmıştır.
Bu çalışmada karar verme birimlerinin sayısı girdi+çıktı+1 (m+s+1) olarak belirlenmiştir.
2. Adım. Girdi ve çıktı faktörlerinin seçimi.
Girdi olarak: Personel sayısı, sınıf sayısı, ekipman sayısı, aylık gelir belirlenmiş ve sırasıyla v1 , v2 , v3 ,
v4 olarak kodlanmıştır.
Çıktı olarak: Eğitim gören sayısı, aylık gelir belirlenmiş veu1 ,u2 olarak kodlanmıştır. Elde edilen
veriler Tablo2’de gösterilmiştir.
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Tablo 2. Elde Edilen Veriler
Çıktılar

Girdiler

Karar
Noktaları

Eğitim Gören
Sayısı (u1 )

Aylık
Gelir (u2 )

Personel
Sayısı ( v1 )

KVB1
KVB2
KVB3
KVB4
KVB5
KVB6
KVB7

335
535
255
149
300
175
245

225.000
300.000
170.000
135.000
165.000
130.000
180.000

29
65
28
13
25
26
32

Sınıf
Sayısı (
v2 )
22
32
30
12
22
13
23

Aylık Giderler
( v4 )

Ekipman
Sayısı ( v3 )
5
20
10
3
9
6
12

210.000
290.000
150.000
80.000
130.000
115.000
150.000

3. Adım. Modelin seçimi.
Çalışmada girdi miktarının ne derece azaltılması gerektiğini belirlemeye çalışan girdi odaklı CCR
modeli seçilmiştir. Kullanılacak formül Tablo 1’de gösterilmiştir. Primal formül ele alınacaktır.
4. Adım. Çözüm ve sonuçların yorumlanması.
Öncelikle her bir karar verme birimi için olmak üzere ilgili formüller kullanılarak 7 doğrusal

programlama modelleri kurulmuştur.
KVB1için örnek doğrusal programlama modeli:
Enb 335u1 + 225.000u2

(1)

Kısıtlar

(2)
335u1 + 225.000u2 − 29v1 − 22v2 − 5v3 − 210.000v4
535u1 + 300.000u2 − 65v1 − 32v2 − 20v3 − 290.000v4
255u1 + 170.000u2 − 28v1 − 30v2 − 10v3 − 150.000v4
149u1 + 135.000u2 − 13v1 − 12v2 − 3v3 − 80.000v4
300u1 + 165.000u2 − 25v1 − 22v2 − 9v3 − 130.000v4
175u1 + 130.000u2 − 26v1 − 13v2 − 6v3 − 115.000v4
245u1 + 180.000u2 − 32v1 − 23v2 − 12v3 − 150.000v4

≤0
≤0
≤0
≤0
≤0
≤0
≤0

29v1 + 22v2 + 5v3 + 210.000v4 = 1

(3)

u1 , u2 , v1 , v2 , v3 , v4 ≥ 0

(4)

Sonraki aşama her bir fizik tedavi ve özel eğitim rehabilitasyon merkezi için kurulan modeller Excel
çözücü ile çözülmüştür. Çözüm sonuçları Tablo 3’te gösterilmiştir.
Tablo 3. Excel Çözücü Sonuçları
KVB1
KVB2
KVB3
KVB4
KVB5
KVB6
KVB7

r*

𝐮𝟏

𝐮𝟐

𝐯𝟏

𝐯𝟐

𝐯𝟑

𝐯𝟒

1
1
0.79
1
1
0.94
0.81

0.002
0.001
0.002
0
0.002
0.002
0.002

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0.024
0.014
0
0
0
0.077
0.023

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
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Sonuçlara bakılırsa fizik tedavi ve özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinden KVB1, KVB2, KVB4 ve
KVB5 etkin olarak bulunmuştur. Ayrıca KVB3, KVB6 ve KVB7 etkinlik skoru Ѳ*<1 olduğundan etkin
değildir yorumu yapılır.
Bu sonuçlara bakılırsa KVB3-0.79, KVB6-0.94 ve KVB7-0.81 oranında kaynaklarını etkin kullanma
konusunda diğer merkezlerin gerisinde kaldığı görülmektedir.
Etkin olmayan karar birimlerinin nasıl etkin olabileceklerinin belirlenmesinin bu karar birimleri için
önemi büyüktür. Etkin olmayan karar birimlerine yol gösterebilecek özellikteki karar birimleri referans
küme olarak adlandırılır (Sarı, 2015). Bu durum duyarlılık analizi ile incelenebilir.
Örneğin; Etkin olmayan KVB7karar birimine ilişkin modelin duyarlık analizi sonuçları Şekil 1’deki gibi
incelendiğindeKVB2,KVB4 ve KVB5’in KVB7’nin referans kümesinde yer aldığı görülür.

Şekil 1. Duyarlılık Analizi
KVB7’nin etkinlik skoru 0.81’dir. Etkinliği arttırırken referans alabileceği veri setinin ilki
KVB2 ikincisiKVB4 diğeri KVB5’tir. Etkinliği arttırabilmek için %4 oranında KVB2, %85 oranında
KVB4, %33 oranında KVB5 referans alınmalıdır.
Aşağıda örnek bir hesaplama gösterilecektir.
Şekil 1’deki gibi tüm etkin olmayan KVB’lerin duyarlılık analizi referans sonuçları Tablo4’te
verilmektedir.
KVB3
KVB6
KVB7

Tablo 4. Referans Kümesi
KVB4 (0.56) , KVB5 (0.57)
KVB1 (0.36), KVB4 (0.35)
KVB2 (0.04), KVB4 (0.85) , KVB5 (0.33)

Ayrıca analiz sonuçlarına göre etkin olan KVB’lerin referans sıklıkları Tablo 5’de gösterilmektedir.
Tablo5. Etkin Sayılan KVB Sıklığı
Referans Sıklığı
1
KVB1
1
KVB2
3
KVB4
2
KVB5
Yorumlamak gerekirse örneğin, KVB1, etkin olmayan KVB6 karar verme birimi tarafından 1 kez
referans gösterilmiştir.
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Tablo 6. Etkin Olmayan KVB İçin Hedef Değerler
Değişkenler

KVB
KVB3

Girdi

KVB6

Girdi

KVB7

Girdi

Gerçek Değerler

Personel Sayısı
Sınıf Sayısı
Ekipman Sayısı
Aylık Gider
Personel Sayısı
Sınıf Sayısı
Ekipman Sayısı
Aylık Gider
Personel Sayısı
Sınıf Sayısı
Ekipman Sayısı
Aylık Gider

28
30
10
150.000
26
13
6
115.000
32
23
12
150.000

Hedef Değerler
21
19
7
118.900
15
12
3
103.600
22
19
6
122.500

Araştırma sonucunda etkin olmayan KVB’lerin etkin olması için kullanılan girdi çıktı değişkenlerinde
ulaşmaları gereken hedef değerler Tablo 6’da belirtilmiştir. Tabloda belirtilen hedef değerler, etkin
olmayan KVB’lerin referans kümelerinde yer alan etkin KVB’lerin ilgili değişken değerlerine göre
hesaplanmaktadır.
Örneğin,
KVB7, ele alınan değişkenler ile yapılan analiz sonucu etkin bulunmamıştır. Etkin hale gelebilmesi için
ele alınan değişken değerlerine ait hedef değerleri referans kümesinde yer alanKVB2,KVB4 ve KVB5
ilgili değişkenleri ve elde edilen veriler kullanılarak hesaplanmıştır. İlgili merkezlerde, girdiler hedef
değerlerde olursa merkezlerin etkin çıkacağı yorumu yapılır.
Personel sayısı = (KVB7 ‘ninreferans kümesi KVB2* elde edilen verilerdeki KVB2)+ (KVB7 ‘nin referans
kümesi KVB4* elde edilen verilerdeki KVB4 ) + (KVB7 ‘nin referans kümesi KVB5* elde edilen
verilerdeki KVB5 )
0.04*65+0.85*13+0.33*25≈22 şeklindedir.
4. SONUÇ
VZA, işletmelerin performansını ölçmede en uygun tekniklerden birisidir. 7 fizik tedavi ve özel eğitim
rehabilitasyon merkezlerinin içinden 4 merkez olanKVB1, KVB2, KVB4 ve KVB5 etkin
olarakbulunmuştur. Ayrıca diğer 3 merkez olan KVB3, KVB6 ve KVB7 etkinlik skoru Ѳ*<1 olduğundan
etkin değildir yorumu yapılır. Etkin hale getirilmesi için referans kümesi belirlenerek sonrasında hedef
değerlerin hesaplanmasıyla ne şekilde etkin hale getirilebileceğine dair sonuçlara ulaşılmıştır. Bu
çalışma ile ilgili kurumların girdilerin azaltılmasıyla etkin bulunup kâra geçmesi için yol
gösterilmektedir.
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ROBOTİK TEDAVİ VE TENS CİHAZININ YÜRÜME REHABİLİTASYONUNDA EŞ
ZAMANLI KULLANIMININ İNCELENMESİ
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Kocaeli Üniversite / Teknoloji Fakültesi / Biyomedikal Mühendisliği Bölüm
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Özet
Mühendislik alanındaki gelişmeler ile beraber robotlar hastalıkların tedavisinde cazip birer tedavi aracı
olmaya başlamıştır. Robotlar, bir düzene dayalı planlı tedavi seansları sunmaları ve tedavi sürecinde
meydana gelebilecek insan hatalarını ortadan kaldırmaları nedeniyle fizyoterapistlerin ile hekimlerin
tercih sebepleri olmaya başlamıştır. Günümüzde klinik ve labaratuvarlarda yürüme eğitimi ve
rehabilitasyonunda robotlar aktif olarak kullanılmaktadır. Robotik tedavilerin belirgin özellikleri;
hastanın hareketlerini algılamaları, verilerin kayıt edilebilmesi, teşhis ve tedavi adına daha hassas ve
kapsamlı değerlendirmelerin yapılabilmesine olanak sağlamalarıdır. Aynı zamanda robotik tedavi ile
tedavinin tekrar sayısının, sıklığının ve yoğunluğunun kontrol edilebilmesi sağlanmaktadır. Buna
karşılık olarak, robotik sistemler kas tembelliği gibi sorunlara sebebiyet verebilmekte, hastaların
kaslarını yeterince kullanamadığı durumlarda tedavinin etkisini kaybedebilme olasılığı bulunmaktadır.
Bu çalışmada, alt ekstremite rehabilitasyon robotları ile eşzamanlı tens tedavisi uygulanmasının
faydaları incelenmiş, sağlıklı bireyler uzerinde yapılan çalışmalarla tens cihazı kullanımı ile kas
tembelliğinin önüne geçilebileceği ve gerçeğine çok daha yakın yürüme simülasyonu sağlanabileceği
gözlemlenmiştir. İlaveten, kaslarını yeterince kullanamayan hastalar için daha faydalı yürüme
simülasyonu sağlanabileceğini ve kaslarını hiç kullanamayan hastaların tedavisinde kas erimesi
probleminin yaşanma oranını azaltacağı öngörülmektedir. Böylelikle teşhis, tedavi ve rehabilitasyonda
diğer yöntemler ile birlikte tens cihazının önemli bir uygulama alanı olacağı önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Robotik Tedavi, Tens cihazı, Yürüme Analizi, Rehabilitasyon

INVESTIGATION OF THE SIMULTANEOUSLY USING OF ROBOTIC
TREATMENT AND TENS DEVICE IN WALKING REHABILITATION
Abstract
With the developments in engineering, robots have become an attractive treatment method. The robots
have started to offer an order-based planned treatment sessions and the reason for the preference of
physicians with the physiotherapists because they eliminate the human errors that may occur during the
treatment process. Today, robots are actively used in walking rehabilitation in clinics and laboratories.
Significant features of robotic treatments; the ability of the detecting patient movements, to record the
data, to enable more accurate and comprehensive evaluations on behalf of diagnosis and treatment. At
the same time, it is possible to control the number of repetitions, frequency and intensity of treatment
by robotic treatment. In contrast, robotic systems can cause problems such as muscle laxity, and the
possibility that the treatment may lose its effect if patients cannot use their muscles adequately. In this
study, the benefits of concurrent tens treatment with lower extremity rehabilitation robots were
investigated and it was observed that muscle laziness could be prevented by using tens device and
realistic walking simulation could be provided. In addition, it is predicted that more useful walking
simulation can be provided for patients who cannot use their muscles sufficiently, and that the problem
of muscle loss in the treatment of patients who cannot use their muscles is reduced. Thus, it is suggested
that tens device will be an important field of application with other methods in diagnosis, treatment and
rehabilitation.
Keywords: Robotic Treatment, Tens Device, Walking Analysis, Rehabilitation
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1. GİRİŞ
Teknolojinin gelişesiyle robotlar günlük hayatımızı kolaylaştırdığı gibi sağlık sektöründe tedavilerde de
kullanılmaya başlanmıştır. Fizik tedavide kullanılan ilk robot örneği 1981 yılında Wisconsin
Üniversitesi tarafından geliştirilen ve tüm alt ekstremiteyi kaplayan ankle robotlarıdır. 90’lı yılların
sonlarında vücut ağırlığını da destekleyen ilk modern yürüme robotları treadmill sistemleri kullanılmaya
başlanmışdır (FEHLINGS ve ark 2011).
Robotik sistemleri sabit egzersiz robotları, giyilebilen robotlar, yürütgeçler ve günlük aktivitelere
yardımcı robotlar olarak sınıflandırabiliriz. Tedavi amaçlı kullanılan robotlar tek eklemli basit
robotlardançoklu hareket sağlayan sistemlere kadar farklı tiplerdedirler. Rehabilitasyon robotları end
effector ve eksoiskelet sistemleri olarak iki gurupta incelenebilirler (DAMIANO 2014).
Günümüzde end effector sistemler kendi vücut ağırlığını taşıyamayacak durumda veya denge
problemleri yaşayan hastalarda kullanılır. Vücut ağırlığı harici bir lift ile dengelenir ve hastanın
yürüyüşü robot tarafından simüle edilir. Şekil 1’de örnek bir end effector robotik sistemi görülmektedir

Şekil 1 End effector robotik sistem
Robotik yürüme sistemlerindeki en büyük sorunların başında hastanın egzersize katılmaması veya
katılamaması gelmektedir. Yürüyüş egzersizleri yürüme bozukluklarının giderilebilmesinin yanı sıra
kan dolaşımı arttırır ve metabolizmayı düzenlemede yardımcı olur. Kan dolaşımının yeterli olabilmesi
için kasların kasılıp gevşemesi gerekmektedir. Fakat hastaların egzersize aktif katılım göstermemesi
veya kaslarını aktif kullanamayan hastalarda tedavi yetersiz kalabilmektedir. Kasların uzun süre
kasılmaması ayrıca kas erimelerine sebebiyet verecektir (DREW ve ark. 2014).
Bu çalışmada robotik yürüme tedavisine ek kas kasılımını sağlamak amacıyla kasların harici olarak
elektriksel uyarımını içeren bir tedavi metodu geliştirilmiştir. Bu sayede kaslarını aktif olarak
kullanamayan hastalar için suni kasılmalar yaratılabileceği, kan dolaşımının hızlanması ve yeterli
seviyede olması sağlanacağı öngörülmüştür. Ayrıca kasların kasılıp gevşemeleri sayesinde kas
erimesinin önüne geçileceği düşünülmektedir (ÖNEN ve ark. 2014)
2. MATERYAL VE METOD
Çalışmada suni kasılmalar yaratılması için Tens cihazı kullanılmışdır. TENS ingilizce orjinali
olan,Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation kelimelerinin baş harflerinden oluşmuş bir kelimedir.
Tens cihazı günümüzde kas ağrılarının giderilmesinde kullanılmaktadır. Cihaz dışarıdan kasları uyardığı
için sinir uçlarının acı hissini iletmesini engellemektedir öte yandan uyarı kasın kasılmasını
sağlamaktadır (KITAI ve ark. 2016).
Kasların kasılıp gevşemesi kan dolaşımını hızlandırdığından özellikle kasların yoğun oldu bölgelerde
ısı artışına neden olmaktadır. Çalışmada yürüyüş simülasyonu için kondisyon bisikleti kullanılmıştır.
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Sağlıklı 10 katılımcı üzerinde yapılan çalışmada önce katılımcılar yarım saat bisikleti yalnızca bacak
kasları ile kullanmış bacak kasları maksimum kuvvet ve kalp atım sayısı (nabız) ölçümleri alınmıştır.
Katılımcılar 3 farklı durum için incelenmiştir. 10dk egzersiz ile(bacak kasları ile), 10dk bacak kaslarını
kullanmadan yalnızca dışarıdan hareket ile ve son olarak da Tens Cihazı bağlı iken dışarıdan hareket ile
yapılan çalışmada, ölçüm sonrası 1dk’lık egzersiz esnasındaki nabız ölçümleri ve maksimum kas
kuvveti kaydedilmişdir.

Şekil 2: Kondisyon bisikleti
Maksimum kuvvet ve nazbız ölçümleri normal değerin yüzde fazlası olarak alınmıştır. Dinlenmiş
haldeki nabız ve koşu sonrası nabız arasındaki yüzde değişimi ve harek başlangıcı EMG sinyalleri ile
hareket sonu EMG sinyalleri değişimi dikkate alınmıştır.

3. SONUÇ
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Tablo 1 10 dakikalık egzersiz sonu nabız ve EMG yüzde değişimi
Bacak Kasları

Bacak Kasları
Tens Cihazı

Tens Cihazı

Kuvvet
(%)

Nabız
(%)

Kuvvet
(%)

Nabız
(%)

Kuvvet
(%)

Nabız
(%)

Katılımcı 1

-40

104

-10

10

-35

51

Katılımcı 2

-38

102

-11

15

-34

50

Katılımcı 3

-36

105

-12

11

-32

51

Katılımcı 4

-35

108

-12

10

-30

49

Katılımcı 5

-40

101

-14

12

-32

52

Katılımcı 6

-38

110

-12

11

-31

53

Katılımcı 7

-34

109

-13

12

-29

50

Katılımcı 8

-35

102

-12

13

-30

48

Katılımcı 9

-36

104

-11

11

-31

51

Katılımcı 10

-35

105

-14

10

-30

51

Yapılan çalışma gösteriyorki tens cihazı kullanıldığında kaslar daha az yorulmaktadır. Ayrıca kasların
yalnızca tens cihazı kullanılarak kasılması sonucu nabız artışı ve maksimum kuvvet düşüşnleri kasların
azda olsa kullanılıp yorulduğunu, dolayısı ile egzersize fayda gösterdiğini göstermektedir. Tens cihazı
kullanımı nabız artışını azaltmışdır. Buda efor sarfiyatının azaldığını göstermektedir.
4. TARTIŞMA
Çalışma sağlıklı bireyler üzerinde yapılmış ve geliştirilen tedavinin bacak kaslarını kullanamayan kişiler
üzerinde özellikle yürüme robotu tedavisi ile beraber kullanılmasının büyük fayda vereceği görülmüştür.
Tens cihazı kullanılırken darbe frekansı ve şiddetinin iyi ayarlanması gerekmektedir. Ayrıca yüzeysel
elektrotların iletkenlik jeli ile kullanılması tavsiye edilmekdedir. Tens cihazı destekli robotik tedavi
farklı kas grupları ve üst ektremite için de kullanıla bileceği öngörülmekdedir.
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Özet
Cerrahlar, Laparoskopik cerrahi gerçekleştirirken dokuları tutmak ve hareket ettirmek için tutucular
kullanır. Bu tutucular genel olarak dişli bir profile sahiptir ve yeterli tutma için dokunun sıkıştırılması
gerektiğinden doku hasarına neden olabilir. Bu hasar riski için dokuyu sıkmadan hatta dokunmadan
tumak ve hareket ettirmek için bir alternatif olabilir. Endüstriyel alanda Bernoulli prensibi kullanılarak
temassız tutma vardır. Bu çalışma Laparoskopik cerrahi sırasında doku hareketi için Bernoulli
prensibinin uygulama olasılığını araştırmaktadır. Bernoulli prensibi kullanılarak Laparoskopik bir
tutucu geliştirildi. Doku hasarını önlemek, kaldırma kuvvetini arttırmak ve hava akış yönünü
değiştirmek için tutucuda bir deflektör kullanıldı.Tavuk dokusunun tasarlanmış nozul ile tutulması için
deneysel bir düzen kullanıldı. Deney sonuçları, temassız bir tutucunun tavuk dokusu gibi esnek
malzemeleri kaldırmak için uygulanabilir olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Temassız tutucu, Laparoskopik cerrahi, Bernoulli tutucu

THE FEASIBILITY OF BERNOULLI PRINCIPLE IN MINIMALLY INVASIVE
SURGERY
Abstract
Surgeons use grippers to grip and manipulate tissues when performing minimally invasive surgery.
These grippers generally have toothed profile and, due to require pinching of the tissue for sufficient
grip, can be lead to risk of tissue damage It can be an alternative to grip and manipulate the tissue
without pinching or even touching it for this risk of damage. Non-contact gripping exists in the industrial
field by using the Bernoulli principle. This study explores the possibility of applying Bernoulli principle
for tissue manipulation during minimally invasive surgery. A Laparoscopic gripper using the Bernoulli
principle was developed. In order to prevent tissue damage, increase the lifting force and change the
direction of the air flow, a deflector was used in gripper. An experimental setup was used to grasping of
chicken tissue via designed nozzle. Test results showed that a non-contact gripper is feasible to lift
flexible materials such as chicken tissue.
Keywords: Non-contact gripper, Minimally invasive surgery. Bernoulli gripper

1. GİRİŞ
Laparoskopik cerrahi, uzun, ince tutucular ve kamera kullanılarak yapılan kapalı bir ameliyat türüdür.
Tutucular, karın boşluğuna trokar adı verilen tüpler vasıtasıyla yerleştirilir. Karın boşluğunda
karbondioksit gazı vasıtasıyla cerrah için bir çalışma alanı oluşturulur. Laparoskopik cerrahide iç
organları tutmak ve hareket ettirmek için özel olarak tasarlanmış aletlere ihtitaç duyulur (Marucci ve
ark., 2000), (Shakeshaft ve ark., 2001), (Cartmill ve ark., 1999), (Frank ve Cuschieri, 1997), (Sjoerdsma
ve ark., 1997), (Rosen ve ark., 1999), (Westebring ve ark., 2008), (Trejo ve ark., 2007), (Hu ve ark.,
2004). Laparoskopik cerrahide tutucu kaynaklı bağırsak hasarı, doku bozulmalarının en ciddi
biçimlerinden biri olarak düşünülür (Taylor ve Li, 1994), (Deziel ve ark., 1993). Bağırsak delinmeleri,
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hastalık ve ölüm oranlarını artıran karın zarı iltihabına neden olur (Voort ve ark., 2004). Doğrudan
yırtılmasa bile dokunun tutucu kaynaklı zarar görmesi mümkündür. Bu çalışmanın amacı, Bernoulli
prensibi ile çalışan bir tutucu geliştirmek ve bu tutucunun Laparoskopik cerrahide kullanılabilme
olasılığını araştırmaktır.
Bağırsak, büyük, narin ve esnektir. Ayrıca doku yüzeyinde doğal bir kayganlaştırıcıya sahiptir. Bu da
bağırsağın tutulmasını ve hareket ettirilmesini zorlaştırmaktadır. Bağırsakları kavramak ve hareket
ettirmek için kullanılan aletler, sıkı ve güvenli bir tutma sağlamak zorundadırlar. Endüstriyel ve
akademik uygulamalarda Bernoulli prensibi ile çalışan tutucular, başarılı bir tutma tekniği olarak
kullanılmasına rağmen medikal alanda uygulama kısıtlamalarından dolayı kullanılmamaktadır.
Tasarımı ve üretimi yapılan ve hava ile çalışan tutucu ile, hazırlanan deney düzeneğinde, cansız tavuk
bağırsağının tutulması ve hareket ettirilmesi deneyleri yapılmıştır. Amaç, bağırsak gibi yumuşak
organları kavramak için Bernoulli prensibi ile çalışan bir tutucunun uygulanabilirliğini tespit etmektir.
2. TUTUCUNUN ÇALIŞMA PRENSİBİ
Bernoulli prensibine bağlı olarak hava ile çalışan standart tutucularda basınçlı hava, Şekil 1’ de
gösterildiği gibi merkezi bir kanal boyunca kaldırılacak nesneye çarpıncaya kadar akar. Bu hava, nesne
üzerinde, nesneyi tucucudan uzaklaştıran itici bir kuvvet oluşturur. Tutucunun dairesel yapısından
dolayı hava, merkezi kanaldan her yöne yayılır. Nesneye çarpan basınçlı hava, radyal yönde saparak
tutucu ile nesne arasından atmosfere akar. Tutucu, nesneye kaldırmak için yaklaştırıldığında nesne ile
arasındaki boşluk azalır ve havanın hızı da artmış olur. Bu esnada, tutulan nesnenin üst ve alt yüzeyleri
arasındaki basınç farkı nedeniyle tutucu ile nesne arasında çekici bir kuvvet meydana gelir. Çekme
kuvveti, itme kuvvetinden daha büyük olduğunda nesne, tutucu yüzeye doğru çekilir. Tutucu, nesneye
yaklaşmaya devam ettikçe çekme kuvveti ve itme kuvveti artacaktır. Sonunda nesne, bir denge noktasına
ulaşır ve tutucu ile nesne arasında herhangi bir temas olmadan tutulur.

Şekil 1. Bernoulli prensibi ile çalışan standart bir tutucu
Bernoulli prensibi ile çalışan standart tutucularda, basınçlı hava direk kaldırılacak nesneye çarptığından
dolayı bu tutucularla bağırsak gibi narin ve yumuşak dokular tutulamaz. Bu sorunu çözmek için Şekil
2’ de görüldüğü gibi tutucunun merkezine yerleştirilen bir hava dağıtıcı (deflektör) kullanılmıştır.
Basınçlı hava, merkezi kanaldan aşağı doğru akarken nesneye temas etmeden deflektöre çarptıktan sonra
yatay yönde akmaya zorlanır. Bunun sonucunda tutucu, nesne yüzeyine yaklaştığı zaman deflektörden
dolayı itici bir kuvveti olmayan sadece çekici bir kuvvet ortya çıkar.
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Şekil 2. Bernoulli prensibi ile çalışan deflektörlü bir tutucu
Hava ile çalışan deflektörsüz standart tutucularda basınçlı hava, doğrudan kaldırılacak nesne üzerine
çarptığından dolayı, özellikle esnek ve narin yüzeye sahip tavuk bağırsağının zarar görme riski vardır.
Bağırsağın yüzey yapısı basınçlı havanın çarpma kuvvetine yeteri kadar dirençli değil ise doku delinerek
zarar görebilir. Bundan dolayı tutucu tasarımında, bağırsağın kuvvetli hava jetinden zarar görmemesi
için, tutucu merkezinden dik yönde gelen basınçlı havanın direk doku üzerine çarpmadan yön
değiştirmesi için Şekil 3’ deki kesitte gösterildiği gibi tutucunun merkezine hava yön değiştirici
(deflektör) yerleştirilmiştir.
Hava girişi

Deflektör
Hava çıkışı

Şekil 3. Tutucu hava akış modeli
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3. LAPAROSKOPİK TUTUCU
Bu çalışmada Tablo 1’ de özellikleri verilen ve Bernoulli prensibi ile hava kullanılarak çalışan
Laparoskopik bir tutucunun tasarımı yapılmıştır.
Tablo 1. Laparoskopik tutucu özellikleri
Delik iç çapı Tutucu yüzey çapı Tutucu yüzey açısı Deflektör açısı
(mm)
(mm)
5

30o

14

30o

Laparoskopik tutucunun, Şekil 4 a)’ da katı modeli ve Şekil 4 b)’ de kesit görünüşü görülmektedir.

a)

b)

Şekil 4. Laparoskopik tutucu a) katı modeli b) tam kesiti
4. DENEYSEL ÇALIŞMA
Bernoulli prensibi ile çalışan tutucu ile tavuk bağırsağının kaldırılabilmesi için bir deney düzeneği
kuruldu. Deney düzeneği Şekil 5’ de görülmektedir.

Şekil 5. Deney sisteminin şematik görünümü
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Laparoskopik işlem sırasında bağırsak sıklıkla hareket ettirildiğinden deney sırasında tutucu ile iki
hareket gerçekleştirildi. Birincisi, tutucu dokuya yaklaştırılarak tutuldu ve Şekil 6’ da görüldüğü gibi
90o yukarıya 200 mm kaldırıldı. İkinci hareket için Şekil 7 ‘da görüldüğü gibi bağırsak, 45 o açı ile 200
mm yatay olarak tutuldu ve çekildi. Her iki harekette de bağırsak herhangi bir zarar görmeden başarılı
bir şekilde tutuldu ve hareket ettirildi.

Şekil 6. Bağırsağın 90o yukarıya kaldırılması

Şekil 7. Bağırsağın 45o yana doğru çekilmesi
4. SONUÇ
Bu çalışmada, Laparoskopik cerrahide Bernoulli prensibinin uygulanabilirliği üzerinde durulmuştur.
Deneyde cansız tavuğun bağırsağı kullanılmıştır. Deney için özel tasarlanmış bir deney düzeneği
kurulmuştur. Bağırsak 4 bar giriş basıncı ve 2m3/h debi ile 90o yukarıya doğru 200 mm ve 45o açı ile
200mm yan tarafa doğru çekilerek kaldırılmıştır. Basınçlı havanın bağırsağa direk çarpmasını önlemek
için tutucu üzerinde deflektör kullanıldığından dolayı, deflektörde Bernoulli etkisi görülmemiştir.
Dolayısıyla dokunun havanın geçmediği deflektöre minimal teması olmuştur. Deney sonuçları
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değerlendirildiğinde tasarlanan tutucu ile tavuk bağırsağının herhangi bir zarar görmeden Bernoulli
prensibi ile başarılı bir şekilde kaldırılabileceği sonucuna varılmıştır.
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Özet
Güç sistemlerinde sistemlerinin dinamik analizlerinde, geçici hal kararlılığı analizi önemli bir yer teşkil
etmektedir. Geçici hal kararlılığı analizi bir güç sisteminin arıza ile karşılaştığında sistemin yeniden
senkron çalışmaya dönmesi durumunu inceler. Bu çalışmada birden fazla makinalı güç sisteminde üç
faz arızayla karşılaştıktan sonra sistemin yeniden eski haline dönme süresi olarak bilinen kritik
temizlenme süresi hesaplanmıştır. Buna ek olarak sistemin büyüklüğünün yani eylemsizlik katsayısının
(H) kritik temizlenme süresi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu analizler çok makinalı örnek bir güç
sistemi üzerinde, güç sisteminin generatörlerinin rotor açıları ve hızları incelenerek yapılmıştır. Bu
çalışmamızdaki analizler Power World simülasyon programı kullanılarak yapılmıştır. Programda
salınım denklemlerinin çözümü nümerik metot olan Euler metodu kullanılarak yapılmıştır. Yapılan
çalışmada çok makinalı güç sisteminde salınım denklemlerinin doğru ve güvenilir bir şekilde analizinin
sistemin kararlılığı üzerindeki etkisi ortaya konulmuş ve sonuçlar karşılaştırılmalı olarak açıklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çok Makinalı Elektrik Güç Sistemleri, Salınım Denklemleri, Euler Metot, Kritik
Temizlenme Süresi, Geçici Hal Kararlılığı

STABILITY ANALYSIS OF MULTI-MACHINE ELECTRICAL POWER SYSTEMS
WITH SWING EQUATIONS SOLVED BY EULER METHOD
Abstract
Transient stability analysis is an essential feature in the operating of the electrical power systems. It
analyzes the system's return to its previous synchronous operation condition when a power system
encounters a fault. In this study, the critical cleaning time, which is known as returning time of the
system to its previous condition, has been calculated after a three-phase fault occurred in multi-machine
power system. In addition to this, the effect of the size of the system, which is known as the inertia
coefficient (H), on the critical cleaning time was investigated. These analyzes were carried out by
examining the rotor angles and speeds of the generators of the multi-machine power system. The
analyzes in this study were performed by using the Power World simulation program. The solution of
the swing equation is calculated by Euler method in the program. In our study, the effect of accurate and
reliable analysis of the swing equation on the stability of the system in multi-machine power system is
demonstrated and the results are comparatively described.
Keywords: Multi-Machine Electrical Power Systems, Swing Equation, Euler Method, Critical Clearing
Time, Transient Stability

1. GİRİŞ
Günümüzde elektrik güç sistemleri çok hızlı bir şekilde dönüşümler gerçekleştirmektedir. Bu
dönüşümler politik, ekonomik, çevresel ve güvenirlilik gibi endişeler üzerine kuruludur
(Dougles,2010). Modern güç sistemlerinin karmaşıklıklığı sistemin kararlılığı için yeni
tekniklerin geliştirmesini gerektirmektedir (Wang 2012). Güç sistemleri sürekli, stabil bir
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voltaj değerinde çalışan bir güç kaynağı sağlamak için tasarlanmıştır (Hussain Hassan, 2010).
Bir güç sisteminin denge durumunda kalabilmesi için bozucu kuvvetlere karşı eşit veya daha
fazla bir kuvvet uygulaması durumudur kararlılık. Sistem bozucu bir etki altında kaldıktan
sonra senkron makinaların senkronizmadan çıkmadan kalabilmesi kararlı kalma durumu olarak
ifade edilir (Saadet 2002). Bundan dolayı elektrik güç sistemlerinin kararlılık analizi çok önemli
bir yere sahiptir. Güç sistemleri tek makinalı olabildiği gibi birden fazla makinalıda
olabilmektedir. Büyük güç sistemlerine bakıldığında bunlar karmaşık birden fazla makinalı
sistemler olarak karşımıza çıkmaktadır (Obayes 2010). Bu tür sistemlerin kararlılık analizi de
önem arz etmektedir.
Kararlılık analizi; küçük işaret veya sürekli hal kararlılığı, geçici hal kararlılığı ve dinamik hal
kararlılığı olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır (Harıchandan 2010). Sürekli hal kararlılığı;
sürekli olarak küçük şiddette bozucu etkilere maruz kalan sistemin senkronizmada kalmasını
irdeler. Dinamik hal kararlılığı ise mekanik regülatörlerinde devreye girdiği sistemin birkaç
dakikalık süredeki senkronizmada kalma durumunu inceler (Uğur, 2002). Bu çalışmada rotor
açısı karalılığı olarak da bilinen geçici hal kararlılığı üzerinde durulacaktır (Wang 2013). Geçici
hal kararlılığı; faz-toprak, faz-faz-toprak ve üç faz kısa devresi gibi şiddetli bozucu etkiye
maruz kaldıktan sonra sistemin senkronizmada kalma kararlılığını irdelemektedir.
Geçici hal kararlılığı analizinde önemli bir parametre olan salınım denklemlerinin incelenmesi
ve analizi önemlidir. Bu denklem sistemin elektriksel tork ve mekaniksel torkun dengesi
durumunu ifade etmek için kullanılır (Menike 2004). Salınım denklemi lineer olmayan ikinci
dereceden bir diferansiyel denklemdir. Bundan dolayı denklemin çözümü çeşitlilik arz eden nümerik
metotlarla gerçekleştirilir (Agrawal 2016). Bu çalışmada salınım denkleminin çözümü Euler
metoduyla gerçekleştirilmiştir. Elektrik güç sisteminin geçici hal kararlılığı analizi ve salınım
denkleminin Euler metoduyla çözümü 1996 yılında Power World Corporation tarafından
kurulan bir simülatör programı olan Power World ile gerçekleştirilmiştir (Glover J.D. ve ark.
2017).
Bu çalışmada sistemin geçici hal kararlılığı analizi sistemin maruz kaldığı üç faz arıza
durumunda generatörlerin rotor açıları kontrol edilerek kritik temizlenme süresi belirlenmiş ve
sistemin H sabitinin bu süreye etkisi incelenerek yapılmıştır. Buna ek olarak; generatörlerin
hızlarının ve senkron reaktansının zamana göre değişiminin incelenmesi de elektrik güç
sisteminin geçici hal kararlılık analizi için önemli bilgiler vermiştir.
2. MATERYAL VE METOD
2.1 Geçici Hal Kararlılığı Analizi
Geçici hal kararlılığı analizi sistemin şiddetli bozucu etkiye maruz kaldıktan sonra sistemin
senkronizmada kalıp kalmadığını analiz eder. Sistemdeki bozucu etki üç faz arızası olarak
gerçekleştirilmiştir. Bu şiddetli bozucu etkide sistemin generatörlerinin rotor açılarında büyük
titreşimler meydana gelir. Çok makinalı elektrik güç sisteminde geçici hal kararlılığı analizi
generatörlerin rotor açılarına bakılarak gerçekleştirilebilmektedir. Buna ek olarak da generatörlerin hız
değişimi de geçici hal karalılığı analizinde önemli bilgiler vermektedir.
Geçici hal kararlılığı incelemelerinde analiz süresi küçük sistemlerde bozucu etkiden sonra 3-5
saniyelik zaman diliminde gerçekleşirken, çok büyük sistemlerde bu yaklaşık olarak 10 saniye
civarlarındadır. Sistemin büyüklüğü sistemin eylemsizlik katsayısı olarak bilinen H sabitidir.
Örnek sistemde Şekil 1 de görüldüğü gibi 5 baralı 4 yüklü ve 2 generatörlü bir sistemdir. Örnek sistem
Power World Simülasyon programında gerekli sistem değerleri girilerek oluşturulmuştur.
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Şekil 1. Çok makinalı elektrik güç sistemi
2.2 Rotor Açısı Kararlılığı
Şekil 1 de görülen çok makinalı güç sisteminde 1. bara da 1.saniyede 0.2 saniye süren bir üç faz arızası
oluşturulmuştur. Bu arıza sonrası generatörlerin rotor açılarındaki değişimler şekil 2 de görülmektedir.
Sistemin büyüklüğünü oluşturan H sabiti default 3 MJ/MVA olarak alındığından sistemimizin arıza
sonrası toparlanması 5. saniye civarlarında gerçekleşmiştir.
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Şekil 2. Sırasıyla generatör 1 ve 2’nin rotor açılarının zamana göre değişimi
Sistemin arıza durumunda ne kadar süre ile senkronizmadan çıkmadan kalabileceğini gösteren kritik
temizlenme süreside de hesaplanmış ve 0.25 saniye olarak bulunmuştur. Şekil 3 de sistemdeki arıza 0.26
saniye sürdüğünde yani kritik temizlenme süresi aşıldığında sistemdeki generatörlerin rotor açılarındaki
değişime bakıldığında sistemin senkronizmadan çıktığı görülmektedir.
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Şekil 3. Kritik temizlenme süresi aşıldığında sırasıyla generatör 1 ve 2’nin rotor açılarının zamana
göre değişimi
Sistemin büyüklüğü ile kritik temizlenme süresi arasındaki ilişki doğru orantılı olarak azalıp
artmaktadır. Sistem büyüklüğü ile değişen eylemsizlik katsayısı olan H sabiti büyüdüğünde kritik
temizlenme süreside artmaktadır. Şekil 4 te sistem H sabiti 10 MJ/MVA olarak alındığında sistemin
kritik temizlenme süresi 1.4 saniyelere kadar çıkmaktadır. Şekilden de görüleceği üzere sisteme 1.
saniyede verilen 1.4 saniyelik arızaya rağmen sistem senkronizmadan çıkmamıştır. Arıza sonrası
sistemin senkronizmada kalma süreside artmış 10. saniye civarlarında rotor açılarındaki stabilite
sağlanmıştır.

Şekil 4. H sabiti 10 saniye olduğunda sırasıyla generatör 1 ve 2’nin rotor açılarının zamana göre
değişimi
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2.3 Generatör Hızlarıyla Kararlılık Analizi
Elektrik güç sistemindeki üç faz arıza durumunda generatörlerin hızlarında artış gerçekleşmektedir.
Sistem senkronizmadan çıkmadığında sistemin zamanla senkron hıza dönmesi gerekmektedir. Bundan
dolayı generatörlerin hız değişim eğrisi sistemin analizi hakkında önemli bilgiler vermektedir. Şekil 5
de görüldüğü gibi sistem 5. saniye civarlarına kadar rotor salınımlarına bağlı olarak azalıp artan bir artış
gerçekleştirmekte ve rotor açısındaki denge durumundan ise generatörlerin hızları zamanla senkron hıza
gelmektedir.

Şekil 5. Sırasıyla generatör 1 ve 2’nin hızlarının zamana göre değişimi
Rotor açısı kararlılık analizinde de olduğu gibi kritik temizlenme süresi aşıldığında Şekil 6 da görüldüğü
gibi generatör hızlarındaki değişimden de anlaşıldığı üzere sistem kararsız hale gelmektedir.
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Şekil 6. Kritik temizlenme süresi aşıldığında sırasıyla generatör 1 ve 2’nin hızlarının zamana göre
değişimi
Yukarıda gerçekleştirilen kararlılık analizlerine ek olarak da senkron reaktansındaki değişim
irdeletilerekte sistemin geçici hal kararlılığı analizi gerçekleştirilebilinir. Sistemin Xd senkron reaktansı
2.1 default olarak alınmıştır. Rotor açısı kararlılık analizinde olduğu gibi sitem 5.saniye civarlarında
stabil hale gelmiştir.
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Şekil 7. Sırasıyla generatör 1ve 2’nin senkron reaktanlarının zamana göre değişimi

3.SONUÇ
Bu çalışmada çok makinalı elektrik güç sistemlerinde önemli bir yer teşkil eden geçici hal kararlılığı
analizi gerçekleştirilmiştir. Çok makinalı örnek sistemde üç faz arızası verildiğinde sistemdeki
generatörlerin rotor açışlarındaki salınım incelenerek kararlılık analizi gerçekleştirilmiştir. Nispeten
küçük olan sistemin toparlanması ve senkronizmadan çıkmaması 4-5 saniye civarlarında olmuştur.
Sistemin H sabiti değiştirilerek bu süre 10 saniyelere kadar çıkmıştır. Buradan da anlaşılacağı üzere
daha büyük sistemlerde sistemin senkronizmadan çıkması daha fazla zaman almakta ve generatörlerin
hızlarına bakıldığında arıza sonrası senkron hıza varması da uzun sürmektedir. Daha küçük sistemler de
tersi olmaktadır. Kritik temizlenme süresinin aşılması durumunda sistemin kararsızlığa doğru gittiği
görülmüş ve bu zamanın sistemin H sabitiyle doğru orantılı olduğu görülmüştür. Xd senkron
reaktansının arıza durumunda göstermiş olduğu salınımın incelenmesi de elektrik güç sisteminde geçici
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hal kararlılığı analizinde önemli bilgiler vermektedir. Power World te simülasyonunu yaptığımız
sistemin salınım denklemlerinin çözümü de Euler metoduyla etkili bir şekilde çözülmüştür.
4.TARTIŞMA
Çok makinalı elektrik güç sistemlerinde generatörlerin rotor açısı ve hızlarının arıza sonrası salınımları
irdelendiğinde sistemin geçici hal kararlılığı analizi başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Güçlü bir
simülasyon programı olan Power World programı yardımıyla sistemin salınım denklemleri Euler
metoduyla çözülmüş ve analizler etkili bir şekilde gerçekleştirilmiştir.
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Abstract
Kitchen countertops are one of the important parts of kitchen decoration and have a very wide
application area according to usage purposes. While a decorative kitchen counter is preferred for family
members living in dwellings, durable, functional and long lasting kitchen countertops are preferred
where industrial kitchens such as hotels, cafes or restaurants are used extensively. In this study, the
decoration and durability criteria were taken into consideration for the selection of kitchen counter and
the alternative kitchen counters were evaluated by Analytical Hierarchical Process (AHP) method and
the most suitable kitchen counter was tried to be determined. The aim of the study is to contribute to the
design of kitchen counter from decorative and durability perspectives.
Keywords: Decorative Kitchen Countertop Design, Appearance, Durability, AHP.
1. INTRODUCTION
Kitchens are living spaces where people use heavily during the day. Kitchens in individual residences,
industrial kitchens in areas such as hotels and business centers, or cafe shops and restaurants, which
serve many people every day, are kitchen spaces in which people spend considerable amount of time.
Kitchen countertops are one of the most important hardware in such spaces. These countertops are an
important element for the kitchen decoration efforts as well and many designers focus on this issue.
Kitchen decoration is a multi-dimensional and time consuming decision making process, which consists
of many elements. Design of kitchen cabinets, selection of floor covering material, ceiling and color
design, determining the plumbing elements, choice of kitchen tools and layout of these tools are among
the decisions need to be made within the scope of kitchen decoration. Kitchen countertops are one of
the main parameters considered in this decision making process. Due to the improving technology and
innovations in design, various kitchen countertops can be found in the sector, thus it can be challenging
to choose the best among these countertops. Many criteria such as design, color, material, durability,
and functionality can have an impact on countertop selection. In this study, materials of kitchen
countertop are analyzed in terms of design and durability and the best kitchen countertop material is
determined using AHP technique.
AHP technique is one of the multi-criteria decision making techniques and it is among the most widely
used methods in the literature. A selection of studies conducted by using AHP method is provided in
Table 1.

The second section of the study presents the definition of the problem while the third section
provides the solution methodology used in the study. The fourth section consists of a case study
towards the selection of appropriate countertop and the last section covers the evaluations and
conclusions related to the results of the study and future research directions.
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Table 6. AHP-Related Studies in the Literature
Author

Subject

Adiguzel (2009)
Akdeniz and Turgutlu (2007)

Selection of engineer to work at R&D department
Supplier performance evaluation with Analytic Hierarchical Process
approach
Selection of an appropriate strategy for a faculty in a university
Hospital location selection for the city of Ankara with AHP
Decision making model development for reverse logistics
Employee selection for information management system
Elective course selection with AHP
Selection of dean at the university
Automobile selection with AHP approach
Selection of the best software
Analysis of service quality of the hotels with AHP approach
Selection of the most appropriate logistics firm
Selection of the best solvent in medicine production stage

Arslan (2010)
Aydin et al. (2009)
Barker and Zabinsky (2011)
Chen and Cheng (2005)
Dundar (2008)
Gibney and Shang (2007)
Gungor and Isler (2012)
Lai et al. (2002)
Murat and Celik (2012)
Ozbek and Eren (2012)
Vega et al. (2011)

2. PROBLEM DEFINITION
Decorative kitchen design is a multi-dimensional process which includes various components in it.
Kitchen countertop is among the most important ones and the selection of an ideal kitchen countertop
can be an issue that is viewed from different perspectives. In this study, kitchen countertops are first
evaluated from a decorative and then from durability perspectives, then the most appropriate countertop
material is aimed to be determined based on the these criteria. Table 2 presents the alternatives that are
considered for the purpose of this study.
Table 2. Alternatives Considered within the Study (URL-1)
Ceramic tile with grout
Concrete
Granite
Laminate
Marble
Paper Composite

Solid Surface
Stainless Steel
Terraroza
Quartz
Wood

AHP methodology is utilized in the process of choosing the best alternative among the others based on
a pre-determined set of criteria.
3. SOLUTION METHODOLOGY
Analytic Hierarchy Process (AHP) technique is one of the multi-criteria decision making methods
(Akdeniz and Turgutlu, 2007). The purpose of this method is choosing an optimum alternative among a
list of others based on certain criteria. AHP method is composed of a hierarchical structure and the
objective of the method is evaluated based on the criteria while the criteria are evaluated based on the
alternatives.
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Figure 5. Hierarchical Mechanism of AHP Methodology
For various reasons, AHP method is a decision support system used in decision-making problems.
Ability of evaluating many criteria at the same time, being able to determine the ideal alternative,
providing the decision makers with the flexibility to reflect their opinions, avoiding the uncertain factor
in situations where uncertainty exists, and chance of restructuring in the cases of disagreements can be
listed as some these reasons contributing to the popularity of the method.
The advantages of AHP methodology can be listed as follows:
• It enables the evaluation of all alternatives by considering many different criteria. Doing this task
manually can be very challenging and it consumes considerable amount of time.
• The users can express their opinions in a flexible manner with AHP method and make more detailed
and different evaluations by adding various criteria and objectives.
• It provides an analysis and information utilization process to re-evaluate the conflicts and produce
solutions for them.
• It helps avoiding the uncertainty in situations where risk and uncertainty exists.
The steps of AHP method are presented below:
Step 1 Defining the decision-making problem.
Step 2 Generating the decision matrix between the criteria.
Step 3 Determining the percentage priority distribution of the criteria.
Step 4 Measuring the consistency value in comparisons of the criteria.
Step 5 Determining the percentage priority distributions at decision points for each criterion.
Step 6 Determining the resulting distributions at decision points.
AHP method is generally composed of six different steps. First, the definition of the problem to be
investigated within the study is provided, then a decision matrix is generated among the criteria effecting
the selection of the alternatives and relative priorities of these criteria are determined. Consistency
values for the calculated criteria priorities are also calculated and if this value is lower than 0.1, then it
is concluded that the relative priorities are valid. After these calculations, percentage priority values are
determined by evaluating the alternatives for each criterion and the best alternative is determined using
the resulting distribution. In the next section, an ideal kitchen countertop in terms of appearance is
determined through the use of explained methodology of AHP. Appearance related criteria are listed in
Table 3.
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Table 3. Appearance criteria considered within the study (URL-1)
Colors
Unique Pattern
Consistent Pattern
Seam Quality
One Piece Appearance

4. APPLICATION
The related alternatives and the criteria are analyzed by using the Expert Choice software which is
developed for the AHP method and the ideal kitchen countertop is attempted to be determined from the
appearance perspective.
The analysis indicates that the consistency value is lower than 0.1 in all decision matrices, thus the
conducted analysis is valid. It was mentioned that the earlier steps of AHP method involves calculation
of criteria priorities and ranking the alternatives based on these priority values. In this context, criteria
priorities that were obtained from the analysis are exhibited in Table 4.
Table 4. Priority Values of the Criteria
Criterion

Priority value

Colors
Unique Pattern
Consistent Pattern
Seam Quality
One Piece Appearance

0,412
0,209
0,055
0,257
0,067

Table 4 indicates that the most important criterion is “Colors” and it is followed by “Seam Quality”
criterion. On the other hand, the criterion with the lowest priority value is “Consistent Pattern”.
The alternatives are evaluated according to these criteria priorities and obtained results are shown in
Table 5. The table indicates that the ideal kitchen countertop material based on the pre-determined
criteria in terms of appearance is “Concrete” which is followed by “Ceramic tile with grout” and “Solid
Surface”. It was observed that the kitchen countertop material with the lowest score is “Paper
Composite”.
Table 5. Priority Values of the Alternatives
Criterion

Priority value

Ceramic tile with grout
Concrete
Granite
Laminate
Marble
Paper Composite
Solid Surface
Stainless Steel
Terraroza
Quartz
Wood

0,142
0,151
0,110
0,085
0,075
0,033
0,129
0,071
0,079
0,066
0,06
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There are a lot of parameters that need to be considered in the selection of kitchen countertops.
Decorative style, color, appearance, usability and durability are some of these parameters. In this section,
ideal kitchen countertop material is attempted to be determined by considering the durability factor and
Analytic Hierarchical Process is utilized to guide the selection process.
At this point, an ideal kitchen countertop material is aimed to be determined from the durability
perspective. Although there are a lot of alternatives in the industrial sector for kitchen countertop and
many criteria can have an impact on the selection among these alternatives, durability criterion is
considered here and the sub-factors effecting durability are listed in Table 6.
Table 6. Durability Criteria Considered within the Study (URL-1)
Scratch Resistant
Stain Resistant
Chip Resistant
Heat Resistant
Household Chemical Resistant

Easy to Maintain
Repair-ability
Non-porous(will not absorb moisture)
Renewable Surface

The analysis indicates that the consistency ratio is lower than 0.1 in all decision matrices, thus the
conducted analysis is valid. Criteria priorities that were obtained from the analysis are exhibited in
Figure 2.

Figure 2. Priority Values of the Criteria
Figure 2 shows that the most important criterion in terms of durability is “Repair-ability” which is
followed by “Household Chemical Resistant” and “Heat Resistant” criteria. On the other hand, it is
observed from the figure that the least important criterion is “Renewable Surface”.
Software output obtained as a result of the analysis related to the alternatives according to the determined
criteria is presented in Figure 3.
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Figure 3. Priority Values of the Alternatives
It can be observed from Figure 3 that the most durable kitchen countertop material based on the
determined criteria is “Stainless Steel” and it is followed by “Solid Surface” and “Ceramic tile with
grout”. The figure also shows that the least durable material is “Marble”.
5. RESULTS AND CONCLUSIONS
Kitchen is one of the individual or common areas in which people spends considerable amount of time.
Various types of equipment exist in this area and kitchen countertops are one of the main equipment.
Recent technological improvements are resulting in various designs in kitchen decoration. These designs
make it possible to do the activities in the kitchen in a more safe and healthy manner and also provides
an environment where people can spend quality time in the kitchen. Kitchen countertops are renewed
along the lines of such designs and countertop products with various properties are offered for the use
of customers in the sector. The customers try to choose the best one among the alternatives according
to their purposes of use and thus spend considerable amount of time for this activity. While safer and
more durable kitchen countertops are preferred in industrial kitchens by the users, visual integrity, color
harmony, and design play a bigger role for the individuals living in residences. In marketing industry,
different countertops exist based on design and purpose of use, thus it can be a challenging task to choose
the most appropriate one among the others. In this study, kitchen countertop materials are evaluated
using AHP method, according to their appearance parameters from a decorative perspective and then
from the durability perspective. An ideal countertop material is attempted to be determined. After the
analysis, the most appropriate material in terms of decoration is determined to be “Concrete”, while the
material with the least degree of importance is “Paper Composite”.
The results of the analysis also indicate that the ideal material in terms of durability is “Stainless Steel”.
A direction for the future research can be the calculation of more economic and better quality materials
by adding other factors such as cost and profitability while increasing the number of alternatives.
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Abstract
The photovoltaic cell straightly transforms solar light into electrical power. The shining light on the
photovoltaic cell generates both a voltage and a current to produce electrical energy. This operation
necessitates initially, a material in which sorption of the light brings an electron to the bigger power
state and secondly this bigger energy electron’s movement from the photovoltaic cell into an exterior
circuit. Then, the electron diffuses its power in the exterior circuit and goes back to the photovoltaic
cell. The process and material diversity can meet the demands for solar energy transformation, but
practically almost all solar energy transformations utilize semiconductor materials in the p-n junction
type related to the sustainable energy’s development, such as sun energy.
Understanding how electrical load, sunlight, and temperature impact the output of a photovoltaic cell is
important. In a photovoltaic cell, the key operating parameters are efficiency, area, fill factor, and
current-voltage (I-V) characteristics. This study’s aim is to determine the photovoltaic performance and
compare photovoltaic cells fabricated in different types according to key operating parameters.
Keywords: Photovoltaic, Solar cell, Solar energy, Renewable Energy, Global solar radiation, Data
Analysis.
1. INTRODUCTION
The sun energy is an inexhaustible, free source which can be employed utilizing diverse technics. Figure
1 shows globally direct normal irradiation (URL-1). In the 21st century, Sun rays are one of the
sustainable power resources that can worldwide contribute to solution of the energy and environmental
problems. To utilize solar light as efficient as possible with low cost, photovoltaic cells have been
strongly manufactured for convenient utilization.

Figure 6. Globally Direct Normal Irradiation
In fact, the amount of sun irradiation throughout the world over a 3 day period is equal to the energy
stored in all fossil power resources (Bagher et al., 2016). The real energy at certain fields differs with
seasons and relies upon the field’s geographical position (Vozel, 2011). The photovoltaic is the quickest
developing energy production sector of the world. From 2008 to present, the photovoltaic’s global
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contribution to electrical generation rised between 0.06 % and 0.5 % (Krebs, 2009). Figure 2 displays
cumulative installed capacity, global solar PV market by Region (GW), between 2006 and 2025 (URL2). The solar PV market and global installed capacity is given from 2006 to 2025.

Figure 2. by Region (GW), 2006–2025 Cumulative Installed Capacity, Global Solar PV Market

Figure 3. Solar PV Market, Global Installed Capacity, 2006–2025 (URL-2)
Principally, the photovoltaic cells’ efficiency is restricted by the material’s utilized group range because
the group range has to match sun periodicity spectrum. It is also related with dirtiness in the material.
More affordable materials generally include much dirtiness, which can serve as recombination stations
for photogenic charge carriers, therefore reducing the photovoltaic cell’s stability and efficiency. The
chemical indecision means to the redox cycles’ limited number for electrolytes in new photovoltaic cells
or to light induced deterioration in amorphous silicon photovoltaic cells.
The second and first generation photovoltaic devices utilize n-p heterojunctions or monojunctions to
distinct load transporters. The novel (third) generation photovoltaic devices contain dye-sensitized or
photoelectrochemical cells, nanotechnology, and organic cells. These cells’ working mechanisms vary
importantly from second and first generation photovoltaic cells. The new cells’ working principles want
much smaller material than what is required for the second and first generation photovoltaic cells’
generation. However, these new cells are not yet fully advanced and their productivities stay depleted,
cases up to 10%, compared to the first generation photovoltaic cells with characteristically performances
about 20% and second generation photovoltaic cells with characteristically performances from 19% to
10% (Goetzberger and Hoffmann, 2005; Green et al., 2009). Photovoltaic cells’ classification is given
in Figure 4. Figure 5 which shows the silicon photovoltaic cell’s basic structure’s schematic (URL-3).
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Figure 4. The Photovoltaic Cells’ Classification (URL-3)

Figure 5. The Silicon Photovoltaic Cell’s Basic Structure Schematic (URL-3)
The following section presents a quantitative methodology for the purpose of determining the
performances of a selection of photovoltaic cells manufactured in various types and comparing them
based on a set of key operating parameters.
2. QUANTITATIVE ANALYSIS OF THIRD GENERATION PHOTOVOLTAIC CELL
Towards the goal of contributing to the photovoltaic cell industry development, this section aims to
provide an analysis methodology which covers determining a set of criteria for the comparison of
various photovoltaic cells. By utilizing processes resourced substantially on chemistry, the nanoelectrochemistry appears to be a nonnegligible alternative for broadly utilized, low-cost, and highperformance photovoltaic cell production. For photovoltaic cell producing, it is due to the fact that these
continuums are realized at minimum or ambience temperatures, which considerably diminishes the
energy invoice.
In this study, a set of nanomaterials are evaluated based on a set of criteria, then the most appropriate
material is aimed to be determined based on these criteria. The Table 1 presents the alternatives that are
considered for the purpose of this study.
Analytic Hierarchy Process (AHP) methodology is utilized in the process of choosing the best alternative
among the others based on a pre-determined set of criteria. AHP technique is one of the multi-criteria
decision making methods and its purpose is choosing the best alternative among a list of others based
on certain criteria. The method is composed of a hierarchical structure and the objective of the method
is evaluated based on the criteria while the criteria are evaluated based on the alternatives.
For various reasons, AHP method is a decision support system used in decision making problems.
Ability of evaluating many criteria at the same time, being able to determine the ideal alternative,
providing the decision makers with the flexibility to reflect their opinions, avoiding the uncertain factor
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in situations where uncertainty exists, and chance of restructuring in the cases of disagreements can be
listed as some these reasons contributing to the popularity of the method.
AHP methodology enables the evaluation of all alternatives by considering many different criteria.
Doing this task manually can be very challenging and it consumes considerable amount of time. The
users can express their opinions in a flexible manner with AHP method and make more detailed and
different evaluations by adding various criteria and objectives. It also provides an analysis and
information utilization process to re-evaluate the conflicts and produce solutions for them. The method
helps avoiding the uncertainty in situations where risk and uncertainty exists.
Table 7. Confirmed-Photovoltaic Cells Analyzed in This Paper ( values measured at 250C, global
AM1.5 spectrum and 1000W/m2, ASTM G‐173‐03 global) (Green et al., 2018; Essig et al., 2017;
URL-4).
Fill
Factor, %

Test Centre
(date)

Efficiency,%

Area, cm2

Voc, V

Jsc,
mA/cm2

38.8 ± 1.2

1.021 (ap)

4.767

9.564

85.2

NREL (7/13)

Spectrolab, 2‐terminal

37.9 ± 1.2
32.8 ± 1.4

1.047 (ap)
1.000 (ap)

3.065
2.568

14.27a
14.56b

86.7
87.7

AIST (2/13)
NREL (9/17)

Sharp, 2‐term
LG Electronics, 2‐term

GaInP/GaAs/Si (mech. Stack)

35.9 ± 0.5

1.002 (da)

13.6/11.0

87.5/78.5 NREL (2/17)

NREL/CSEM/EPFL,4‐term

GaInP/GaAs/Si (wafer bonded)
GaInP/GaAs/Si (monolithic)

33.3 ± 1.2
19.7 ± 0.7

3.984 (ap)
3.943 (ap)

12.7
10.0

83.8
84.3

Fraunhofer ISE, 2‐term
Fraunhofer ISE

GaInP/Si (mech. stack)

32.8 ±0.5

1.003 (da)

Perovskite/Si (monolithic)
GaInP/GaInAs/Ge; Si (spectral
splitminimodule)

23.6 ± 0.6

0.990 (ap)

2.52/0.68
1
3.127
2.323
1.09/0.68
3
1.651

34.5 ± 2.0

27.83 (ap)

Classification
III‐V multijunctions
5 junction cell (bonded)
(2.17/1.68/1.40/1.06/0.73 eV)
InGaP/GaAs/InGaAs
GaInP/GaAs (monolithic)
Multijunctions with c‐Si

a-Si/nc-Si multijunctions
a-Si/nc-Si/nc-Si (thin-film)
a-Si/nc-Si (thin-film cell)

1.045 (da)
14.0 ± 0.4
12.7 ± 0.4% 1.000(da)

FhG‐ISE (8/17)
FhG‐ISE (8/16)

Description

28.9/11.1d 85.0/79.2 NREL (12/16)

NREL/CSEM/EPFL,4‐term

18.09

79.0

Stanford/ASU

2.66/0.65

13.1/9.3

85.6/79.0 NREL (4/16)

UNSW/Azur/Trina, 4‐term

1.922
1.342

9.94
13.45

73.4
70.2

AIST
AIS

NREL (8/16)

AIST (5/16)
AIST (10/14)

AHP method is composed of several steps. First, the definition of the problem to be investigated within
the study is provided, then a decision matrix is generated among the criteria effecting the selection of
the alternatives and relative priorities of these criteria are determined. After these calculations,
percentage priority values are determined by evaluating the alternatives for each criterion and the best
alternative is determined using the resulting distribution. The criteria and efficiencies are listed in Figure
6.

Efficiency (%)
Area
V
I (A)
Fill Factor (%)

Priorities
1,00
0,14
0,50
0,50
0,20

Figure 6. The Criteria and Efficiencies
It was mentioned that the earlier steps of AHP method involve calculation of criteria priorities and
ranking the alternatives based on these priority values. In this context, criteria priorities that were
obtained from the analysis are exhibited in the following Figure 7.
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WEİGHTS

FF (%)
24%

Efficiency
(%)
42%

I (A)
14%
Area
6%

V
14%

Figure 7. Relative Priorities of the Criteria
The Figure 7 indicates that the most important criterion is “Efficiency” and it is followed by “Fill Factor”
criterion. On the other hand, the criterion with the lowest priority value is “Area”. The alternatives are
evaluated according to these criteria priorities and obtained results are shown in the figure below. The
figure indicates that the best material based on the pre-determined criteria is “5 junction cell (bonded)”
which is followed by “GaInP/Si”. It was observed that the material with the lowest score is a‐Si/nc‐Si
multijunctions. Table 1 indicates that three out of five attributes (efficiency, area, V) of 5 junction cell
are superior to the other photovoltaic cell alternatives. Thus, combined with the criteria priorities, such
a superiority resulted in a higher preference in favor of 5 junction cells.

Scores
0,02
0,02

a-Si/nc-Si

0,05
0,04

GaInP/GaInAs/Ge

0,15

GaInP/Si
0,06
0,10
0,11
0,11

GaInP/GaAs/Si
GaInP

0,13
0,20

5 junc
0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

Figure 8. Resulting Priorities
3. CONCLUSION
The sun power is already financially influential in a lot of implementations, and will keep broadening
its applicability as new generations rise in extent. The sun photovoltaic is one of the several small C
power technics with too big potency to outgrow. Depending on the recent knowledge in photovoltaic
technic it follows that: No other sector has enlarged as unpredictably or as fast as the photovoltaic sector
lately. No other photovoltaic sector nowadays superior in all important technical parameters: low
fabricating difficulty, low cost, low material utilization, and high energy transformation performance. If
solar cells could be collected with repression machines utilizing roll to roll technic, as though they were
banknotes or newspaper, they could be omnipresent and affordable. Lately, a few novel photovoltaic
technics have appeared and these technics rely on nano-structured materials or nanomaterials, which
can be readily designed to accomplish desired electrical and optical features which may access
performance and cost goals. Focusing on the properties, powerful and potential implementations of sun
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photovoltaic will assist people in determining excellent occasions for next photovoltaic technic
improvement and its application to satisfy the next world power need.
This study is intended to initiate a framework for a quantitative model in determining the related factors
to develop a basis of comparison for photovoltaic cells. The relative priorities of the selected factors are
determined based on expert opinions for the purpose of this study. In future researches, number of factors
can be increased and their relative priorities can be modified based on new perspectives.
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Özet
Günümüzde enerji ihtiyacının artması ile birlikte ham petrol, doğal gaz, jeotermal ısı gibi
kaynaklarından üretilen enerjinin verimliliği ve sürekliliği de önem kazanmaktadır. Bu tür enerji
kaynaklarının çıkarılmasında ve taşınmasında kullanılan boru transfer hatlarında hammaddeye bağlı
partüküller sebebiyle tıkanma, kabuklaşma ve korozyon gibi istenmeyen durumlar meydana
gelmektedir. Kimyasal dozajlama sistemleri kullanılarak transfer hatlarında oluşan bu tür istenmeyen
durumlar önlenebilmekte veya asgari düzeye indirilebilmektedir. Bu çalışmada, Programlanabilir Lojik
Kontrolör (PLC) tabanlı bir kimyasal dozajlama sistemi tasarlanmıştır. Geleneksel kimyasal dozajlama
sistemlerinde, dozajlama miktarının kontrolü debimetreler kullanılarak gerçekleştirilirken, önerilen
kimyasal dozajlama sisteminde ise hacimsel seviye ölçümü yapılarak anlık dozajlama miktarı kontrol
edilmektedir. Önerilen sistemde debimetre kullanılmaması önemli bir maliyet kazancı sağlamaktadır.
Önerilen sistem ve geleneksel sistem bileşen sayısı ve maliyet açısından karşılaştırılarak ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kimyasal Dozajlama, PLC, Akış Debimetresi, Endüstriyel Otomasyon
Sistemleri.
PLC BASED CHEMICAL DOSING SYSTEM DESIGN
Abstract
Nowadays, the efficiency and continuity of the energy produced from the sources such as crude oil,
natural gas and geothermal heat become even more important with the increasing energy demand. In the
pipe lines used in the extraction and transportation of such energy sources, undesirable conditions such
as clogging, crusting and corrosion occur due to the particles of the raw material. Such undesirable
conditions in transfer lines can be prevented or minimized by using chemical dosing systems. In this
study, a chemical dosing system based on Programmable Logic Controller (PLC) is designed. In the
proposed chemical dosing system, the control of the dosing amount is carried out by measuring the
volumetric level, while in the conventional chemical dosing systems; it is performed with flow meters.
Not using the flow meter in the proposed system provides a significant cost benefit. The proposed system
and the conventional system have been discussed by comparing the number of components and cost.
Key Words: Chemical Dosing, PLC, Volumetric Dosing Flow Measuring, Flow Meter, Industrial
Automation Systems.
1. Giriş
Sıvı kimyasal dozajlama üniteleri, endüstrinin birçok alanında (içme ve kullanma suyu arıtımı, gıda
sanayi, kozmetik sanayi, ısıtma ve soğutma sistemleri, kimya endüstrisi, deri sanayi, petrokimya vb.)
farklı farklı kimyasalların ana ürüne dozlanması amacıyla kullanılmaktadır (Wisch, Manring, Fales,
2017 - Deniau, 2005). Kimyasal dozajlama sistemleri, kullanıldığı endüstriyel sektöre göre farklı
amaçlar için uygulanmaktadır. Arıtma sektöründe su kalitesinin istenilen seviyeye getirilmesi,
petrokimya sektöründe hammadde kimyasalın işlenme süreci ve istenilen özelliklere getirilebilmesi,
kozmetik ve gaz sektöründe istenilen dozajda koku miktarının sağlanması, petrol transfer hatlarında
veya vizkositesi düşük sıvıların transferinin sağlandığı boru hatlarında viskozite arttırma amaçlı veya
korozyon önleme amaçlı olarak dozajlama sistemleri kullanılmaktadır (Holt , Barton, Wark, Mitchell
2002, Ganigue, Gutierrez, Rootsey, Yuan 2011, Tenkrat, Hlincik and Prokes 2010. )
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Enerji üretim tesisleri ve endüstriyel tesislerde, kimyasal enjeksiyon ve dozajlama işlemi genellikle
pozitif deplasmanlı hidrolik diyaframlı pompalar, dişli pompalar, peristaltik pompalar veya pals tip
pozitif basınçlı pompalar ile yapılmaktadır (Khayal 2001), Pompaların debi, basınç, gövde ve mil
malzemesi, diyafram tipi, tahrik tipi ve çalışma sahasına uygunluğu gibi parametreleri işletme ve
hatların özelliklerine göre seçilmektedir (Elphick 2000). Debi miktarının sürekli değişken olduğu
sistemlerde doğru miktarda dozajlama yapılabilmesi için dozaj pompalarının enjeksiyon ve dozajlama
miktarı debimetre veya kalibrayon kolonları ile anlık olarak sürekli ölçülmesi gerekmektedir. Ölçüm
sonuçları dikkate alınarak dozaj kimyasalının istenilen değerlerde sisteme aktarılıp aktarılmadığı kontrol
edilmektedir.
Bu çalışmada, dozajlama miktarı kontrolü için debimetre yerine hacimsel seviye ölçüm yöntemi içeren
kimyasal dozajlanma sistemi tasarlanmıştır. Önerilen dozajlama sisteminde debimetre ihtiyacının
ortadan kaldırılması ile geleneksel dozajlama sistemlerine kıyasla daha düşük kurulum maliyeti ortaya
çıkmaktadır. Önerilen sistemde, PLC tabanlı kontrol uygulaması ile tüm veriler sistem üzerinden anlık
olarak izlenerek kayıt altına alınmaktadır. Geleneksel kimyasal dozajlama sistem bileşenleri Bölüm
2’de, önerilen sistemin tasarım detayları ise Bölüm 3’de detaylıca ele alınmıştır. Her iki sistemin
karşılaştırması yapılarak ortaya çıkan sonuçlar irdelenmiştir.
2. Kimyasal Dozajlama Sistemleri
Kimyasal dozajlama sistemleri kullanılacak işletmenin özelliklerine uygun olarak belirlenmektedir. Bu
özelliklerin başında işletme ortamının durumu yer almaktadır. Özellikle sistemin yanıcı veya tehlikeli
ortamda kullanılıp kullanılmayacağı, bu gibi ortamlarda kullanılacaksa ortamın özelliklerine göre sistem
ekipmanlarının seçilmesi gerekmektedir. ATEX ve IECex gibi uluslarası sertifikalar veya genel
denetleme kuruluşlarınca belirtilen deklerasyonlar bu özelliklerin belirlenmesinde ve seçiminde en
önemli kaynaklardır. Bu özelliklerin belirlenmesinden sonra dozajlanacak sıvı veya katı maddesinin
kimyasal ve fiziksel özelliklerine uygun depolama tankı, dozajlama pompası, boru hattı ve enstrümanlar
seçilmektedir. Şekil 1’de geleneksel kimyasal dozajlama sistemi yer almaktadır.

Şekil 1. Geleneksel Kimyasal Dozajlama Sistemi
Sistemde bulunan kimyasal depolama tankı dozajlanacak kimyasalın depolanmasını sağlamaktadır.
Kimyasalın özelliklerine ve işletme talebine göre malzeme yapısı belirlenmektedir. Pompa emme
yapabilmesi için uygun yükseklikte (NPSH Net Positive Suction Height) olacak şekilde
tasarlanmaktadır. Tank üzerinde kimyasal dolum vanası, tahliye vanası, basınç göstergesi, emniyet
vanası, hava alma aparatı, seviye göstergesi ve sensörü vb. kısımlar bulunmaktadır. Tank ile dozajlama
poması arasında izolasyon vanaları ve kimyasal filtresi yer almaktadır. Pompa emme hattı borusu
kimyasalın özelliğine ve NPSH değerine göre malzemesi ve çapı belirlenmektedir. Kalibrasyon tüpü
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pompa emiş hattına tank ile paralel bağlanmaktadır ve tanktan daha küçük hacime sahip olduğu için
dozajlanan miktarının manuel olarak belirlenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Pompa çıkış hattında
dijital debimetre, basınç sabitleme vanası, pulsasyon önleyici, emniyet vanası, basınç göstgergesi,
basınç sensörü ve izolasyon vanaları dozajlamanın kontrolü ve sürekliliğini sağlamak amacıyla
kullanılmaktadır. Bu enstrümanların sonu proses hattına bağlanır ve dozajlama işlemi sağlanır. Sistemin
dozajlama pompaları pnomatik veya elektrikli dozajlama pompalarından oluşmaktadır. Dozajlama
işleminin başlangıcı ve kontrolünü genellikle kontrol panelleri aracılığı ile sağlanır. Kontrol panelleri
pompaların çalıştırılması, durdurulması, sensör değerlerinin okunabilmesi ve varsa otomatik kontrol
vanlarının pozisyonlarının belirlenmesi amacıyla kullanılır. Tablo 1’de geleneksel kimyasal dozajlama
sistemi enstrüman listesi verilmektedir.
Tablo 1. Geleneksel Kimyasal Dozajlama Sistemi Enstrüman Listesi
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Parça
Kimyasal Dozajlama Tankı
Taşma Güvenlik Havuzu
Tank Tahliye Vanası
Kimyasal Dolum Noktası
Tank Seviye Göstergesi ve Sensörü
Tank Seviye Gözlem Kapağı
Tank Kimyasal Çıkış Vanası
Filtre
Kalibrasyon Vanası
Pompa Emiş Hattı

No
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Parça
Pompa Giriş Vanası
Kalibrasyon Tüpü
Dozaj Pompası
Pompa Çıkış Hattı
Kalibrasyon Vanası
Emniyet Vanası
Debimetre
Kalirasyon Tahliye

No
21
22
23
24
25
26
27
28

Parça
Basınç Sabitleme Vanası
Tek Yön Vanası
İzolasyon Vanası
Dozajlama Çıkış Hattı
Dozajlama Esnek Boru Hattı
Dozajlama Bağlantı Elemanı
Proses Boru Hattı
Dozajlama Sistem Kabini

Darbe Önleyici
Basınç Göstergesi

Önerilen kimyasal dozajlama sistemi işlev olarak geleneksel sistemlerle aynı özelliktedir. Önerilen
kimyasal dozajlama sisteminde yer alan enstrümanlar Tablo 2’de verilmektedir. Tablo incelendiğinde,
önerilen sistemde, geleneksel sistemde bulunan pompa emiş hattında bulunan kalibrasyon kolonu ve
dijital debimetre kullanılmamaktadır. Bu iki enstrüman yerine sadece tanka adapte edilmiş seviye
sensörlü seviye göstergesi ve 3 yollu otomatik vana kullanılmaktadır.
Tablo 2. Önerilen Kimyasal Dozajlama Sistemi Enstrüman Listesi
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Parça
Kimyasal Dozajlama Tankı
Taşma Güvenlik Havuzu
Tank Tahliye Vanası
Kimyasal Dolum Noktası
Tank Seviye Göstergesi ve Sensörü
Tank Seviye Gözlem Kapağı
Tank Kimyasal Çıkış Vanası
Filtre
Kalibrasyon Vanası
Pompa Emiş Hattı

No
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Parça
Pompa Giriş Vanası
-----------------Dozaj Pompası
Pompa Çıkış Hattı
Kalibrasyon Vanası
Emniyet Vanası
-----------------------------------

No
21
22
23
24
25
26
27
28

Parça
Basınç Sabitleme Vanası
Tek Yön Vanası
İzolasyon Vanası
Dozajlama Çıkış Hattı
Dozajlama Esnek Boru Hattı
Dozajlama Bağlantı Elemanı
Proses Boru Hattı
Dozajlama Sistem Kabini

-----------------Basınç Göstergesi

Önerilen kimyasal dozajlama sistemi Şekil 2’de gösterilmektedir. Sistem normal çalışma anında
dozajlama debi miktarının belirlenebilmesi için seviye sensörüne bağlı 3 yollu otomatik vana pozisyon
değiştirmektedir. Tank ile pompa arasındaki hat kapanırken seviye sensörü ile pompa arasındaki hat
açılmaktadır. Bu durum ile pompa seviye sensörü haznesindeki kimyasalı kullanmaktadır. Seviye
sensörü hacim olarak tanktan daha küçük olduğu için seviye hızlı bir şekilde azalmaya başlar. Bu işlem
sensör haznesi içindeki kimyasalın bitmesine yakın bir durumda sensör ile algılanır ve PLC aracılığı ile
3 yollu otomatik vana pozisyon değiştirerek tekrar kimyasalın tanktan alınmasını sağlar. Vana
pozisyonunun sensör hattına doğru değiştirildiği ilk seviye ile vana pozisyonunson tank hattına doğru
973

değiştirildiği seviye arasındaki kullanılan kimyasal miktarını PLC Seviye olarak belirler. PLC
programına yazılan silindir hacim hesabı ile iki seviye arası kullanılan kimyasal belirlenir. Belirlenen
kimyasal miktarı Vana pozisyon değişimleri arasında geçen süreye PLC programına yazılan hesaplama
ile belirlenir. Bu hesaplamalar sonucunda pompanın debisi litre/saat olarak veya istenilen debi birimi
yazılarak belirlenir. Bu işlem dozajlama işlemi içinde belirli aralıklarla yapılarak pompa dozajlama
miktarının doğruluğu belirlenir.

Şekil 2. Önerilen Kimyasal Dozajlama Sistemi
3. Deneysel Ölçüm Sonuçlari
Önerilen ve geleneksel dozajlama sistemleri sırasıyla Şekil 1 ve Şekil 2’de gösterildiği gibi tasarlanarak
deneysel test düzeneği oluşturulmuştur. Her iki sistem için dozajlama kontrolü ve veri toplanması için
PLC kullanılmıştır. Geleneksel sistemde kontrol yapısında geri besleme elemanı olarak debimetre
kullanılmıştır. Debimetreden alınan anlık dozajlama kimyasal miktarı referans değer ile karşılaştırılarak
pompa kontrolü gerçekleştirilmiştir. Şekil 3’de farklı referans değerlerinde sisteme aktarılan kontrollü
dozajlama kimyasal değişimi gösterilmektedir.
Dozajlama Kimyasalı (cc)

4

Debimetre
Referans

3
2
1
0

0

50

100

150

Zaman (s)

Şekil 3. Geleneksel Kimyasal Dozajlama Sistemi Ölçüm Grafiği
Geleneksel dozajlama sistemi ile aynı deneysel şartlar altında önerilen dozajlama sistemi ölçüm grafiği
Şekil 4’de gösterilmektedir. Önerilen sistemde gösterge haznesinin kapasitesi oranında ortalama 15
saniyede bir doldurulması gerekmektedir. Bu doğrultuda, ölçüm grafiğinden de görüleceği gibi sistemde
ölçüm 15 saniye boyunca kesintisiz devam etmektedir. Bu süre sonunda hazne dolum işlemi 3 saniye
sürecinde gerçekleştirilmektedir. Dolum işleminden sonra dozajlama işlemi ve ölçümü devam
etmektedir. Bu işlem peryodik olarak devam etmektedir. Deneysel test sonuçları karşılaştırıldığında
önerilen sistemin debimetre kontrollü geleneksel sistemler ile benzer ölçüm performansı sağlamaktadır.
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Dozajlama Kimyasalı (cc)

4

Seviye Sensörü
Referans

3

2
1
0
0

50

100

150

Zaman (s)

Şekil 4. Önerilen kimyasal dozajlama sistemi ölçüm grafiği
4. Sonuç
Geleneksel kimyasal dozajlama sistemlerinde kontrol yapısında geri besleme elemanı olarak kullanılan
kalibrasyon kolonu ve debimetre sistem maliyetini arttırmaktadır. Önerilen kimyasal dozajlama
sisteminde, kontrol yapısı içerinde geri besleme elemanı olarak basit bir hacim haznesi ve sensörü
kullanılmaktadır. Bu durum önerilen sistemin, kurulum ve işletme maliyetleri açısından geleneksel
sistemlere göre üstün olmasını sağlamaktadır. Özel ve basınçlı hatlarda kullanılan kimyasalların
debilerini ölçmek için kullanılan debimetre, akış sensörü ve kalibrasyon kolonu maliyeti yaklaşık olarak
8000 Euro civarıdır. Yüksek basınç riski ve arıza gibi ek maliyet gerektiren durumlarda dikkate
alındığında yatırım ve işletme maliyeti 11.000 – 12.000 Euro değer aralığına kadar yükselebilmektedir.
Önerilen sistemle bu maliyetler minimize edilebilmekte veya tamamen ortadan kaldırılabilmektedir.
Deneysel testler, önerilen sistemin geleneksel sisteme benzer dozajlama performansı sağladığını
doğrulamaktadır.
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Özet
Dağıtılmış Hizmet Reddi (DDoS) saldırısı, aynı anda birden fazla kaynaktan gelen veri isteklerine cevap
veremeyerek çevrimiçi bir hizmetin kullanılamaz hale getirme girişimidir. Saldırganlar, bankalardan
haber sitelerine kadar çok çeşitli önemli kaynakları hedef alırlar ve önemli bilgileri yayınlayabilmelerini
ve erişebilmelerini sağlamak için büyük bir engel meydana getirirler. Sunucu sistemlerinin yeniden
cevap verme süreleri uzadıkça zararlar daha büyük boyutlara ulaşabilir. DDoS saldırıları çeşitli
şekillerde ortaya çıkabilir. Saldırı için kullanılan İnternet trafik türüne, miktarına ve hedefin istismar
durumuna göre sınıflandırılabilirler. DDoS saldırılarını üç ana kategoride gruplandırabiliriz: Volumetrik
Saldırılar, Protokol Saldırıları ve Uygulama Saldırıları. Bu çalışmada DDoS saldırılarının ayrıntıları
hakkında bilgiler verilecektir. Yakın zamanda meydana gelmiş büyük DDoS saldırıları incelenecektir.
Saldırılardan korunma metotları hakkında bilgiler aktarılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Dos, Ddos, Siber Güvenlik, Iso 27001

ANATOMY OF DDOS ATTACKS AND PREVENTION METHODS
Abstract
Distributed Denial of Service (DDoS) attack is an attempt to make an online service unavailable by
failing to respond to data requests from multiple sources at the same time. Attackers are targeting a wide
range of important resources, from banks to news sites, and are a major obstacle to enabling them to
publish and access important information. Damage can reach larger sizes as long as the response times
of server systems are extended. DDoS attacks can occur in a variety of ways. The Internet used for the
attack can be classified according to the type of traffic, the amount and the abuse of the target. We can
group DDoS attacks in three main categories: Volumetric Attacks, Protocol Attacks and Application
Attacks. In this study, details of DDoS attacks will be given. Recent recent DDoS attacks will be
examined. Information about protection methods will be transferred from attacks.
Keywords: Dos, Ddos, Cyber Security, Iso 27001
1. GİRİŞ
Günümüz dünyasında gelişmekte olan teknoloji ile birlikte birçok hizmet İnternet üzerinden
verilmektedir. Erişim kolaylığı bakımından artıları nedeniyle bu hizmetlerin sunulduğu sunuculara
erişim sayıları her geçen gün artmaktadır. Elektronik ticaret devlerinden birisi olan Amazon.com’un
sadece Türkiye sitesine günlük olarak ortalama 500.000’den fazla erişim olmaktadır. Erişim sayısı
arttıkça sunucuların bu isteklere verdiği cevap için harcadığı güç de artmaktadır. Siteye bağlanan her
insan aynı amaç için bağlanmamaktadır. Kötü niyeti olan birçok insan sunucuya bağlanabilmektedir. Bu
aşamada sunucuların erişim güvenliği de ön plana çıkmaktadır. Özellikle elektronik ticaret ortamında
sunucunun belirli bir süre cevap verememesi çok büyük bir mali zarara sebep olabilmektedir. Şirketin
borsada hissedarlara sunulduğunu da hesaba katarsak birden fazla insanı etkilediğini söyleyebiliriz.
İnternet, TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) iletişim protokollerinin üzerine
oturtulmuş olan bir ağlar arası ağdır. TCP/IP, 1969 yılında Amerika’da ARPANET (Advanced Research
Projects Agency Network) adı altında deneysel amaçlı olarak oluşturulmuş ve daha sonra gelişerek
İnternet ağının alt yapısını meydana getirmiştir. O yıllardan bu yıllara çok şey değişti. Çok az sayıda
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kullanıcısı olan ARPANET, gelişti ve dünya çapında yaklaşık 4.8 milyar kullanıcı sayısı ile İnternet
ağına dönüştü. Bunun sonucu olarak güvenlik tehditleri de her geçen gün artmaya başladı.
Bilişim güvenliği, İnternet veya benzeri ağ ortamlarında istemcilerin veya kullanıcıların
karşılaşabileceği ataklara karşı alınması gereken önlemlerin bütününe verilen isimdir. Bu kapsamda
aşağıdaki temel prensipler ortaya çıkartılmıştır.
• Süreklilik (Hizmetlerin aksamaması)
• Veri Bütünlüğü (Verilerin eksiksiz bir şekilde elde edilmesi)
• Gizlilik (Erişim güvenliğinin eksiksiz olması)

Şekil 24: Bilişim güvenliğinin temel prensipleri

ISO 27001 adlı bilgi güvenliği yönetim sistemi sayesinde işletmeler kullandıkları ağda var olan güvenlik
tehditlerini görebilmekte ve gerekli tedbirleri alabilmektedirler. Bu sertifika sistemindeki temel amaç,
işletmenin bilişim güvenliğinin temel prensiplerine sahip olduğunu belgelemektir.

2. MATERYAL VE METOT
DoS (Denial of Service) atakları veya saldırıları, sunucunun veya hizmeti veren sistemin isteklere cevap
verememesini sağlamak ve kullanılamaz hale gelmesi için yapılan tüm ataklara verilen isimdir. DoS,
“distributed” takısını alarak DDoS kavramına (Distributed Denial of Service: Dağıtık Hizmet Durdurma
Saldırısı) dönüşerek büyük bir tehdit haline gelir. Amacı, farkında olmadan kontrol altına alınmış birden
çok noktadan (DDoS Zombileri) aynı anda hedefe istek gönderme yoluyla sistemi cevap veremez hale
getirmektir. Bu saldırıları engellemek aslında oldukça zordur. Özellikle sunucuya gelen istekler
kaldırabileceği bant genişliğinden fazla ise sistem cevap veremez hale gelecektir.
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Şekil 2: DDoS ataklarının uygulanma biçimi

Bu çalışmada DDoS saldırılarında kullanılan atak çeşitleri ele alınacaktır. Daha sonra bu saldırılardan
korunma metotları üzerinde durulacaktır.
Ağ ortamında meydana gelebilecek birçok güvenlik tehdidini tespit etme ve gelen atakları bertaraf
etmeye yönelik birçok yazılım bulunmaktadır. Bu yazılımlar iyi niyetli veya kötü niyetli olarak
kullanılabilir. Açık kaynak kodlu bir yapı içerisinde sunulan Kali Linux, bu tür isteklere cevap
verebilecek yazılım paketlerine sahip bir Linux tabanlı işletim sistemidir. Sızma testleri (Penetrasyon),
atak tespiti gibi birçok yazılıma sahiptir. Açık kaynak kod olması nedeniyle herkesin Genel Kamu
Lisansı (GPL: General Public License) mantığı ile kullanabileceği bir işletim sistemidir.

3. DDoS SALDIRI ÇEŞİTLERİ
Dünyanın en büyük kod paylaşım platformu olan GitHub, 2019 mart ayının ilk haftasında şu ana kadarki
en büyük DDoS saldırısına maruz kalmıştır. Siber güvenlik şirketi olan Arbor Networks, ismi
verilmeyen Amerika kaynaklı hizmet sağlayıcısına yapılan saldırının, sunuculara saniyede 1.7 Terabayt
gibi çok büyük bir yük bindirdiğini açıklamıştır. GitHub servisi belirli bir süre kullanılamaz hale
gelmiştir. Bu seviyede bir saldırı belki ileride farklı bir servise yapılabilir. Bunu kimse garanti edemez.
Fakat saldırıların çapı büyüdükçe korunma yolları da o derece zorlaşmaktadır.
En çok kullanılan DDoS saldırı çeşitlerini temel olarak şöyle sıralayabiliriz.
• SYN FLOOD
• HTTP FLOOD
• UDP FLOOD
• DNS FLOOD

3.1. Syn Flood
SYN, TCP iletişim protokolüne ait bir temel özelliktir. TCP iletişimini başlatan bir TCP bayrağıdır. TCP
SYN paketi ortalama 60 byte olarak gönderilir ve her bir SYN paketi için hedef sistem ACK-SYN paketi
yani onay paketi üretecektir. Hedef sistemin taşıyabileceği yükün daha ötesinde bir SYN paketi
gönderilmesi anlamına gelen bir atak çeşididir. İlk olarak 1996 yılında SYN saldırısı gerçekleşmiştir.
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Şekil 3: TCP SYN isteğinin başlatılması

Korunmasız ve kontrolsüz olan açık bir porta (TCP/IP Bağlantı noktaları) aşırı derecede bir SYN paketi
isteği gönderilir. Hedef sistemin bant genişliğinden daha fazla bir istek gönderilince cevap veremez hale
gelir. Kali Linux işletim sistemindeki MetaSploit Framework yazılım paketi içerisinde SYNflood
modülü bulunmaktadır. Bu modülü herkes kullanarak bir SYNFlood atağı yapabilir. Buna benzer farklı
atak yazılımları da mevcuttur. Atağın kapasitesine göre engellenebilecek bir atak türüdür.

3.1. Http Flood
HTTP protokülü, TCP/IP içerisinde 80 numaralı port üzerinden hizmet veren ve web sayfalarını sunma
görevini yürüten bir protokoldür. Bu yüzden web sayfası hizmeti olan tüm sistemlerin bu portu açıktır.
Eğer port kapalı ise web hizmeti çalışmayacaktır. Güvenli web sunma hizmeti için de 443 numaralı port
kullanılır. Http protokolü açık olması gerekli olan bir protokol olduğu için saldırı çeşitleri arasında en
çok tercih edilenidir. Aktif olan bir web servisi HTTP FLOOD sayesinde cevap veremez hale gelir ve
web sayfası erişilemez olur.

Şekil 4: HTTP FLOOD atakları

3.2. Udp Flood
Udp (User Datagram Protocol), TCP/IP iletişim protokolünde var olan paketin hedefe ulaşıp
ulaşmadığının kontrol edilmediği bir gönderim çeşididir. UDP tabanlı TCP/IP servislerinde etkin olarak
UDP FLOOD kullanılabilir. DNS sistemi (Domain Name System) UDP tabanlıdır ve UDP FLOOD
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ataklarına en çok maruz kalan servistir. TCP paketleri gibi 3 yollu el sıkışma (3Way Handshake)
yöntemi bulunmayan UDP kullanılarak yapılan atakları engellemek oldukça zordur. Gönderici sahte Ip
adresi olabilir.

Şekil 5: UDP FLOOD atakları

3.3. Dns Flood
TCP/IP iletişim protokolüne göre DNS (Domain Name System) sistemi sayesinde isimler, sayısal olan
IP adreslerine dönüştürülürler. Bir anlamda karakterleri-sayıya, sayıyı-karakterlere dönüştüren bir
sistemdir. DNS sunucular sahip oldukları veya ulaşabildikleri veri tabanlarından isimleri çözer ve Ip
adresi olarak karşılığını ortaya çıkartır. Bu yüzden DNS sunucularına yapılacak olan bir saldırı çok geniş
bir aralığı etkileyecektir. Örneğin bir ülkenin temel DNS sunucusu veya sunucuları saldırıdan etkilenirse
ülkede hiçbir adrese giriş yapılamayacaktır. DNS, yukarıda da bahsedildiği üzere UDP paketi ile
çalıştığı için kontrol mekanizması yoktur ve kaynak gizlenebilir. Gerçek kaynak ile sahte kaynak
ayrıştırılamamaktadır. DNS FLOOD bu yüzden çok büyük bir öneme sahiptir. Ülkemizde en son 2015
Aralık ayında kayıtlara geçmiş bir DNS FLOOD bulunmaktadır. 10 gün süren bu saldırı sonrasında yurt
dışı İnternet bağlantıları yapılamamış, yavaşlamış ve birçok sistem bu saldırıdan etkilenmiştir.

Şekil 6: DNS FLOOD

4. DDoS SALDIRILARINDAN KORUNMA YOLLARI
•

Ağ alt yapısının kontrolünü farklı merkezlere dağıtın:
Bir saldırganın sunucularınıza karşı bir DDoS saldırısını başlatmasını engellemek için, iyi bir
yük dengeleme sistemine sahip bir alt yapınız olmalıdır. Sunucularınızı birden fazla veri
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merkezine yaydığınızdan emin olun. Mümkünse, bu veri merkezleri farklı ülkelerde veya en
azından aynı ülkenin farklı bölgelerinde olmalıdır. Bu stratejinin gerçekten etkili olması için,
veri merkezlerinin açık noktaların olmaması oldukça önemlidir.
Sunucularınızı coğrafik olarak farklı bölgelere dağıtmak, bir saldırganın sunucularınızın bir
bölümünden daha fazlasına başarılı şekilde ulaşabilmesini zorlaştıracaktır.
•

Ağın bant genişliğini arttırın:
DDoS saldırıları ile baş etmenin yolları arasında, bant genişliği altyapınızı "DDoS Ataklarına
Karşı Dirençli" yapmak için atmanız gereken en temel adım, kötü amaçlı faaliyetlerin neden
olabileceği ağ trafiğin ani hareketlerle başa çıkmak için yeterli bant genişliğinin olmasını
sağlamaktır.

•

Ağ alt yapınızı oluşturan donanımları DDoS saldırılarına karşı yapılandırın:
Bir DDoS saldırısını önlemeye yardımcı olmak için yapabileceğiniz bazı basit yapılandırmalar
bulunmaktadır. Örneğin, güvenlik duvarınızı veya yönlendiricinizi gelen ICMP (Internet
Control Message Protocol) paketlerini iptal edecek veya DNS cevaplarını ağınızın dışından
engelleyecek şekilde yapılandırmak, belirli DNS ve ping tabanlı saldırıların azaltılmasında
yardımcı olabilir.
Ayrıca veri tabanları güncel olmayan güvenlik duvarlarının sürekli güncel olmasını sağlayın.
Bu tedbir, yeni tür saldırıların tanınmasında etkili bir çözüm olacaktır. Güncellemeler, periyodik
olarak yapılabilir. Güncelleme durumlarının kontrol edilmesi oldukça önemlidir. Gözden kaçan
bir eksiklik büyük bir açığa sebep olabilir.

•

Sunucu yazılımlarını güvenli bir şekilde yapılandırın:
Sunucularınız, ağ güvenlik duvarları ve özel web uygulamaları, güvenlik duvarları tarafından
korunmalı ve bununla beraber yük dengeleyicileri de kullanmalısınız. Pek çok donanım satıcısı,
SYN FLOOD saldırıları gibi DDoS protokolü saldırılarına karşı yazılım koruması içerir.
Bazı DDoS saldırılarına karşı tedbirleri arttırmak için bazı web sunucusu yazılımlarına belirli
yazılım modülleri de eklenebilir. Örneğin, Apache 2.2.15 web sunucusuna bağlantılar açan
Slowloris saldırısı gibi uygulama katmanı (Application Layer) saldırılarına karşı kendini
korumak için mod_reqtimeout adında bir modülle birlikte gelir.

•

DDoS saldırılarına karşı üretilmiş donanımlar kullanın:
NetScout Arbor, Fortinet, Check Point, Cisco ve Radware dahil olmak üzere birçok güvenlik
ürünleri satıcısı, ağ güvenlik duvarlarının önünde bir kalkan gibi duran ve DDoS saldırılarını
etkili olmadan önce engellemek için tasarlanmış cihazlar sunar.
DDoS saldırılarını önlemeye yönelik bu tür bir yaklaşımın asıl zayıflığı, cihazların kendilerinin
başa çıkabilecekleri ağ trafiği hacmiyle sınırlı olmasıdır. Üst düzey cihazlar 80 Gbps veya daha
fazla hızda gelen trafiği denetleyebilse de, bugünün DDoS saldırıları bundan daha büyük bir
bant genişliği kapasitesine sahip olabilir.

•

Dns sunucularınızı koruma altına alın:
Kötü amaçlı bir saldırganın, DNS sunucularınızı DNS FLOOD atakları yaparak sunucularınızı
çevrimdışı duruma getirebileceğini unutmayın. Bu nedenle, DNS sunucularınızın yedeklerinin
olması oldukça önemlidir ve bunları yük dengeleyicilerin arkasındaki farklı veri merkezlerine
yerleştirmek iyi bir fikirdir. Daha iyi bir çözüm, dünyanın dört bir yanındaki veri merkezlerinde
yüksek bant genişliği ve çok sayıda hizmet noktası sunabilen bulut tabanlı bir DNS sağlayıcısına
geçmek olabilir.

•

Ayarların değişiklikleri sırasında dijital sertifikalar kullanın:
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Sunucunuzu korumak için PKI (Public Key Infrastructure) kullanın. Değişiklik yapmak için
DNS veya benzeri sunucularınızda oturum açtığınızda SSH oturumunuzu doğrulamak için
dijital sertifikalar kullanın.
•

Sunucu işletim sistemlerinin güvenlik güncellemelerini takip edin:
Sunucuyu yöneten işletim sistemlerinin güncellemelerini, yamalarını periyodik olarak
kontrolünü yapın. İşletim sistemlerinizi sürekli güncel tutun. Gözden kaçan bir güvenlik yaması
eksikliği, büyük bir açığın oluşmasına sebep olabilir.

4. SONUÇLAR
DDoS saldırıları, kapasitesi ve şekline göre büyük yıkımlar doğurabilecek saldırılardır. Zombi bilgisayar
sayısı arttıkça sunucuya binen yük artacaktır ve saldırının bertaraf edilmesi oldukça zorlanacaktır. DDoS
saldırılarını savacak tedbirlerin tamamı kullanılan donanım ve yazılımın kaldırabileceği ağ trafiği
kapasitesine bağlı olduğunu unutmamak gereklidir. Kapasite aşıldığında maalesef saldırılara karşı bir
şey yapılamayacaktır. Buradaki amaç saldırıları en aza indirmektir.
Bir işletmede çalışan bilgisayara yüklenen küçük bir arka kapı yazılımı (Trojan) kelebek etkisi gibi
ilerde büyük bir ağ açığına dönüşebilir. Ağ altyapısının düzenli olarak sızma testlerinden (Penetrasyon
Testleri) geçirilmesi gereklidir. Bu konuda uzman kuruluşlarla çalışmak oldukça önemlidir.
İnternetin günlük hayatımızın her aşamasına girmesi ile sürekli ağ güvenliği sorunları ile baş başa
kalmaktayız. Ağ güvenliği konusunda bilinçli nesiller yetiştirilmesi gereklidir. Eğitim sistemine ilk okul
seviyelerinde temel ağ güvenliği ile ilgili dersler verilmesi önemli bir farkındalığın temelinin atmış
olacaktır. Ayrıca sunucuları yöneten bilişim uzmanlarının bir kısmı temel ağ güvenliği eğitimlerini
almamış kişilerden oluşmaktadır. Hatta bir kısmı, İnternet’in dili olan TCP/IP hakkında bile temel
bilgilere sahip değillerdir. Yüksek öğretimde en azından ön lisans seviyesinde “Bilişim Güvenliği”
teknikerliği programlarının ihdas edilmesi gerekmektedir.
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Özet
Hızla gelişen teknolojik ürünler yeryüzünde ki malzemelerin olduğu gibi kullanımları yerine
özelliklerinde iyileştirmeler yapılarak kullanılması gereği oluşturmuştur. Geçen yarım asır boyunca
alaşımlar ve kompozit malzemeler üretilmiş böylece sanayide malzeme ihtiyacı giderilmeye
çalışılmıştır. Ancak özellikle son 20 yıllık gelişmeler bu alaşımların da özelliklerinde iyileştirme
gereğini ortaya koymuş bu amaçla da birçok çalışma alanına ilham kaynağı olmuştur. Aşırı plastik
deformasyon (APD) yöntemi malzemelerin mekanik özelliklerinde iyileştirmek amacıyla geliştirilen
işlemlerden dikkat çekenlerindendir. Aşırı plastik deformasyon (APD) işlemleri ultra ince taneler
oluşturmak için bir metal kütlesine ultra büyüklükte bir plastik gerilmenin uygulandığı metal oluşturma
sürecidir. APD sürecinin temel amacı çevreye uyumlu, yüksek mukavemetli ve hafif parçalar üretmektir.
Birçok APD yöntemi arasında Eş Kanallı Açısal Presleme (EKAP) özellikle malzemeye sertlik
kazandırırken malzemenin sünekliliğinde değişim göstermemesi ile diğer yöntemlerden daha da
avantajlı bir yöntem olmuştur. Alüminyum alaşımları özellikle de AA6082 alaşımları da hafif olması ve
içeriğinde ki Mg ve Si sayesinde yüksek korozyon dayanımına sahiptir. Bu özellikleri sayesinde
otomotiv, inşaat ve demir yolu vagonları gibi alanlarda tercih edilmektedir. Bu çalışmada EKAP
yöntemi ile işlenmiş AA6082 alaşımının Sertlik, Aşınma direnci ve işlem sonrasında ki mikroyapılarında değişimlerin incelenmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda Tavlanmış, EKAP ile 1 paso, 2
paso ve 4 paso işlenmiş malzemelerin aşınma direnci ve sertlikleri incelenmiş olunacaktır.
Anahtar Kelimeler: APD, EKAP, AA6082, Aşınma Direnci

INVESTIGATION of HARDNESS, WEAR RESISTANCE and MICROSTRUCTURAL
ANALYSIS of AA6082 ALLOY PROCESSED BY ECAP
Abstract
Technological products that are rapidly developing have created the necessity to use their properties
instead of using the materials in the nature. Alloys and composite materials have been produced during
the last half a century so that the material requirement in the industry has been supplied. However, the
developments in the last two decades have revealed the need for improvement in the properties of these
alloys. The Severe Plastic Deformation (SPD) method is one of the notable improvements in the
mechanical properties of materials. SPD processes are the process of forming metal in which an ultralarge plastic stress is applied to a mass of metal to form ultra-fine grains. The main objective of the SPD
process is to produce environmentally friendly, high strength and lightweight parts. Among the many
SPD methods, Equal Channel Angular Pressing (ECAP) was an advantageous method compared to other
methods, especially when the material did not change its ductility. Aluminum alloys, especially AA6082
alloys are lightweight and have high corrosion resistance due to Mg and Si content. Thanks to these
features, it is preferred in areas such as automotive, construction and railway wagons etc.. In this study,
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it is aimed to examine the hardness, wear resistance and micro-structure changes of AA6082 alloy
processed by ECAP method. Fort his purpose, the wear resistance and hardness of annealed, EKAP’ed
1 pass, 2 pass and 4 pass materials will be examined.
Key Words: APD, EKAP, AA6082, Wear Resistance

1. GİRİŞ
APD yöntemi malzemelerin mekanik özelliklerini iyileştirmek amacıyla 1970’li yıllarda Rusya’daki
bilim adamları tarafından literatüre sunulan önemli bir yöntemdir. Bu yöntemin asıl amacı malzemeyi
oluşturan taneciklerin boyutlarında küçültmeler yapmak, aynı zamanda bu taneciklere yönelmeler
vererek malzemeyi olduğundan daha iyi özelliklere getirebilmektir (Valiev et al. 2016). Nitekim
malzemelerin çalışma ortamlarına göre gelen yüklerin yönleri bilindiğinden taneciklerin de eksenel
olarak bu yönlere yönlendirilmiş olmaları ve bu yönlerdeki tanecikler arası boşlukların giderilmesiyle
özellikle mukavemetlerinde önemli ölçülerde iyileştirmeler netice verecektir. Bu amaçla bir metal
kütlesine ultra büyüklükte bir plastik gerilmenin uygulanmış, bu gerilme ile ultra ince taneler
oluşturulmaya çalışılmıştır. Zamanla ondan fazla APD yöntemi denenmiş ve hepsinden başarılı sonuçlar
elde edilmiştir. (Sepahi- et al., 2015), (Kocich et al., 2010), (Shahbaz et al. 2011), (Shamsborhan a et
al., 2014) Bu yöntemlerden uygun olanı seçmek ise öncelikle malzemenin kullanım alanına sonrasında
ise ekonomik kriterlere göre belirlenip, sanayide kullanılmaya başlanmıştır. Bu yöntemler arasında
diğerlerine göre daha sık tercih edilen ve kullanılan yöntem ise Eş Kanallı Açısal Presleme (EKAP)
yöntemidir (Segal 1999). Segal ve arkadaşları tarafından 1977’de geliştirilen bu metot malzemenin katı
halde iken eş kesit alanına sahip bir kanaldan, genelde 90o kavis açısı ile ektrüze edilmesidir. Yapılan
denemeler sonrasında taneciklerin boyutlarında küçülmeler gözlemlenmiş, özellikle ikincil fazların daha
homojen olarak dağıldığı tespit edilmiş ve ilk presleme işlemi sonrasında 45o açıyla yönelmeler
sağlanabilmiştir. EKAP işleminden daha fazla verim alabilmek amacıyla bu presleme işlemi
tekrarlanarak yapılmış ve bu tekrarlara “paso” adı verilmiştir. Bu pasolar tekrarlanırken bir önceki
presleme işleminden çıkan numunenin kanala yerleşme açıları büyük önem arz etmiştir. Rota olarak
adlandırılan bu konumlama işlemi taneciklerin yönelmesinde ve şekil almasında, işlem esnasında kayma
sistemlerinin oluşma açısına dolayısıyla malzemenin mekanik özelliğine doğrudan etki etmektedir.
EKAP işleminde A rotası, BA rotası, BC rotası ve C rotası olmak üzere 4 temel işlem rotası
bulunmaktadır ve. (Valiev and Langdon 2006) (Hasan Kaya 2013), (Horita et al. 2011)(Furukawa et al.
2009) Bu yöntemin ile malzemelerin kesit alanlarında değişim olmaması, lokalize ve homojen
dağılımlar elde edilebilmesi, diğer metal işleme işlemlerine elverişli olması gibi avantajlarının yanı sıra
en büyük avantajı ise geleneksel sertleştirme yöntemlerinin aksine, malzemenin sertlik vb mekanik
özelliklerinde iyileşmeler elde edilirken malzemenin gevrekleşmemesidir. Özellikle küçük ölçekli,
şekillendirilebilme özelliği yüksek malzemeler için elverişli bir yöntemdir. (Segal 1995)
Alüminyum alaşımları özellikle de AA6082 alaşımları; hafif olması, şekillendirilebilme özelliğinin
yüksek olması ve diğer alaşımlara kıyasla daha sünek olması nedeniyle EKAP işlemine uygun olup,
içeriğinde ki Mg ve Si sayesinde yüksek korozyon dayanımına sahiptir. Bu özellikleri sayesinde
otomotiv, inşaat ve demir yolu vagonları gibi alanlarda tercih edilmektedir (Develİoğlu n.d., 2017). Bu
çalışma kapsamında APD deformasyon yöntemlerinden EKAP yöntemi ile 1 paso, 2 paso ve 4 paso
işlenmiş AA6082 alaşımı ile tavlanmış AA6082 alaşımının sertlik ve aşınma direnci özelliklerinin
karşılaştırılarak, mikro-yapılarında ki değişimlerin incelenmesi hedeflenmektedir.
2. MATERYAL VE METOD
Bu çalışma kapsamında 4 adet AA6082-T6 alaşımı firmadan alındıktan sonra Şekil 1a’da görüldüğü
gibi 20mm çapında ve 60mm uzunluğunda torna tezgahında hazırlanmıştır. Hazırlanan numunelere ilk
olarak 460 oC sıcaklıkta 2 saat boyunca gerilim giderme tavlaması yapılmıştır. Tavlanan numuneler daha
sonra Şekil 1b’de görülen Hexa-EKAP (Hasan Kaya 2013) kalıbında sırasıyla 1 paso, 2 paso ve dört
paso olarak BC rotasında preslenmiştir.
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Şekil 1 (a) AA6082 Numune

(b) Hexa-EKAP çizim ve kalıbı(Hasan Kaya 2013)

Sonraki aşamada Şekil 2a’da görülen Hexa-EKAP kalıbından çıkan numuneler ve tavlanmış numune
hassas kesme ile kesilip Şekil2b’de gösterildiği gibi bakalit ile kaplanmıştır. Numunelerin karışmaması
amacıyla bakalit üzerine kazıma ile kodlamalar yapılmıştır.

Şekil 2 (a) EKAP’lanmış AA6082
Numunesi

(b) Hassas kesme işlemi sonrasında bakalit ile
kaplanmış numuneler

2.1 Sertlik Analizi
Sertlik analizi yapabilmek amacıyla numunelerin merkezinden köşesine kadar 8 adet ölçüm alınmış ve
en büyük değer ile en küçük değer atıldıktan sonra kalan 6 ölçümün aritmetik ortalaması alınmıştır.
Ölçümlerin yapılabilmesi için “Microhardness Tester Future-Tech FM-700” cihazı kullanılmıştır.
Deney esnasında numunelere 9 saniye boyunca 1000gf kuvvet uygulanmış, sonuçlar Hardness Vickers
olarak hesaplanmıştır.
2.2. Aşınma Direnci
Aşınma Direnci testinin yapılabilmesi amacıyla CSM Instrument Tribometer cihazı kullanılmıştır. Ballon-disk mekanizması ile kuru kayma aşınma testi; numunelere 6mm çapındaki çelik bilye ile 500m
boyunca, oda sıcaklığında, 18 cm/s sabit hızda, 2N kuvvet uygulanarak yapılmıştır. Yapılan bu
aşındırma işlemi sonucunda numune yüzeyi ile meydana gelen sürtünme katsayısı elde edilmiştir.
Hacimsel kaybın hesaplanabilmesi amacıyla aşınan yüzeylerin Veeco Dektak 8 profilometre cihazı ile
yüzey pürüzlülüğüne bakılmış ve kendi yazılımı aracılığıyla da malzemede meydana gelen hacimsel
kayıp hesaplanmıştır.
𝐾
=

𝑉
𝑙𝑁

(1)

Yukarıda (1) numaralı denklemde belirtildiği üzere, Aşınma direnci (K) miktarı, Hacimsel kaybın (V),
uzunluk (l) ile uygulanan kuvvetin (N) çarpımına bölümüyle elde edilmektedir. (Avcu, 2017)
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2.3. Optik Mikroskop Görüntüleri
Yapılan mekanik testler sonrasında sonuçların yorumlanabilmesi ve tanecik yapılarında ki değişimlerin
gözlemlenebilmesi amacıyla optik mikroskop görüntüleri alınmıştır. Bu kapsamda bakalit ile kaplanan
numuneler öncelikle sırası ile 240 – 320 – 400 –600 – 800 – 1000 SiC zımpara ile zımparalama işlemi
yapılıp, ardından 1µm elmas pasta ile parlatma işlemi tamamlanmıştır. Parlatılan numuneler elektrolit
dağlayıcı ile dağlandıktan sonra merkez ile kenar arasındaki yüzeyden optik mikroskop ile görüntüleri
alınmıştır.
3. SONUÇ
3.1 Sertlik Analizi
Şekil 3’te elde edilen Vicker Sertlik değerleri verilmiştir. Yapılan diğer çalışmalarda olduğu gibi
(Özbeyaz et al. 2019), (Esgin, et al., 2016), Tavlanmış malzemeye göre EKAP işlemi malzemenin
sertliğini arttırmaktadır. Paso sayısı arttıkça sertlik değerlerinde de artış gözlenmiş olsa bu artışların
orantılı olduğu söylenemez. İlk paso sonrası keskin bir artış dikkat çekerken diğer pasolarda bu artış
meyli azalmıştır. Bu da paso sayısındaki artış ile kazanımların belirli bir noktadan sonra doyuma
ulaşacağının göstergesidir. Nitekim (Zhu, et al., 2004) yaptıkları çalışmada 8 paso sonrasında
kazanımların doyuma ulaştığını göstermiştir. EKAP işlemi sonrasında sertliğin artması ikincil fazlarda
ki partiküllerin çökelmesinden ve taneciklerin boyutlarında ki küçülmelerden kaynaklanmaktadır
(Özbeyaz et al. 2019). Şekil 7a-d’ de görüldüğü gibi paso sayısı taneciklerin daha homojen ve ince
olarak dağıldığını göstermektedir.

Şekil 3 Vicker Sertlik Sonuçları

3.2. Aşınma Direnci
Yapılan aşınma direnci testi sonucunda elde edilen sürtünme katsayıları Şekil 4a-d’ de verilmiştir. Buna
göre; paso sayısı arttıkça numunelerin yüzeyinde ölçülen ortalama (mean) sürtünme katsayısı
değerlerinde artış olmuştur. Avcu yaptığı çalışmada tavlanmış, 2 paso ve 4 paso numuneleri için benzer
sonuçları bulmuştur. (Avcu 2017) Sürtünme katsayısında ki artış malzemenin sertleşmesi ile doğrudan
alakalı olup paso sayısının artışı sertlik artış miktarları da benzerlik göstermiştir.
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Şekil 4(a) Tavlanmış AA6082 Numunesi Sürtünme Katsayısı

Şekil 4(b) 1.paso EKAP ile işlenmiş AA6082 Numunesi Sürtünme Katsayısı

Şekil 4(c) 2.paso EKAP ile işlenmiş AA6082 Numunesi Sürtünme Katsayısı

988

Şekil 4(d) 4.paso EKAP ile işlenmiş AA6082 Numunesi Sürtünme Katsayısı
Aşınma direncinin karşılaştırılabilmesi için öncelikle profilometre ile numunelerde meydana gelen
hacimsel kaybın hesaplanması gerekmektedir. Test cihazının yazılımından elde edilen değerler Şekil
5’de verilmiştir. Ortalama sürtünme katsayısı ile orantılı olarak en fazla hacimsel azalma 4 paso işlenmiş
numunede gözlemlenmiştir.

Şekil 5 Hacimsel azalma miktarı
Elde edilen ortalama sürtünme katsayıları değerleri ile de hacimsel kayıp değerleri denklem (1)’de
yerine konulup numunelerin aşınma dirençleri hesaplanmıştır. Yine Paso sayısı arttıkça numunelerde
Şekil 6’da gösterildiği gibi aşınma direncinde artış gözlemlenmiştir.

Şekil 6 Hacimsel azalma miktarı
989

3.3. Optik Mikroskop Görüntüleri

Şekil 7a-d’de bu çalışmada kullanılan numuneler için optik mikroskop görüntüleri yer almaktadır. Şekil
7a’da görüldüğü üzere tanecikler arası boşluklar fazla ve ikincil fazlarda daha az homojen dağılımlar
görülmektedir. EKAP ile bir paso işlendikten sonra taneciklerin birbirlerine yaklaştıkları ve yönlenmeler
olduğu görülmektedir. Bu incelmeler paso sayısı arttıkça daha fazla görünmektedir. Ayrıca paso
sayısının artışı ile malzeme daha homojen yapıya dönüşmektedir. Taneciklerde gözlemlenen bu
incelmeler ve boşlukların azalması sertliğin artmasındaki sebebi göstermektedir. (Hasan Kaya 2013)
4. TARTIŞMA
Bu çalışma kapsamında EKAP işleminin 1 paso, 2 paso ve 4 paso işlenmiş halleri ile numunenin
tavlanmış halinin mekanik özelliklerinin karşılaştırılması ve mikro-yapılarının incelemesi yapılmıştır.
AA6082 alaşımı da sanayide sıklıkla kullanılan bir malzeme olması sebebiyle; direk kullanmak yerine
basit ve ekonomik bir süreç olan EKAP işlemi sonrası kullanılırsa malzemenin kazanmış olacağı
mekanik özelliklerin üzerinde durulmuştur. Özellikle kalıp kanalından geçebilecek küçüklükte ki tüm
parçalar için yenileme ve bakım sürelerinde ortalama yüzde 20 civarında kazanımlara sebep olduğu
vurgulanmıştır. Böylelikle daha uzun ömürlü olan parçalar üretilebilecek hem ekonomik hem de
kullanışlı üretim yapmaya öncülük etmesi hedeflenmektedir.
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Özet
Sonlu Elemanlar Yöntemi günümüz akademik çalışmalarında ve sanayide yüksek doğruluğu ve
hassasiyeti ile sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Yaygın olarak kullanılan Aşırı plastik deformasyon
(APD) yöntemlerinden birisi olan Eş Kanallı Açısal Presleme (EKAP) yöntemi; malzemelerin
mikroyapılarında yönlenmelere ve tanecik boyutlarında incelmelere sebep olması nedeniyle mekanik
özelliklerinde önemli iyileşmelere neden olmaktadır. Bu çalışma da EKAP işleminin sonlu elemanlar
yöntemi ile farklı parametreler kullanılarak analizi yapılacaktır. Bu parametreler deney koşullarını
belirleme de öncelikli etkenler olup sıcaklık, sürtünme katsayısı ve mesh sayısı olarak belirlenmiştir.
Elde edilecek olan sonuçlar literatürde ki değer sonuçlar ile karşılaştırılarak analizlerin doğrulanması
yapılacaktır. Bu çalışma için yüksek korozyon dayanımı, hafifliği ve iyi soğuk şekillendirilebilme
özellikleri nedeniyle sanayide yaygın kullanım alanına sahip AA6082 alaşımı tercih edilmiştir. Kalıp
olarak da özel olarak tasarlanmış olan hexa-EKAP kalıp kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: APD, EKAP, Sonlu Elemanlar Yöntemi

INVESTIGATION OF THE EFFECTS of THE FRICTION, TEMPERATURE and
NUMBER of MESH IN THE ECAP PROCESS by THE FINITE ELEMENT METHOD
and COMPARISON of DIFFERENT MATERIALS
Abstract
Finite Element Method has been started to be used frequently in today's academic studies and industry
with its high accuracy and precision. One of the most commonly used Severe Plastic Deformation (sPD)
methods is the Equal Channel Angular Pressing (ECAP) method; In the microstructures of materials, it
leads to significant improvements in the mechanical properties due to the orientation and production of
ultrafine grain particles. In this study, ECAP process will be analyzed by using different parameters with
finite element method. These parameters are the primary factors determining the experimental
conditions and the temperature, friction coefficient and mesh count are determined. The results will be
compared and also verified with the results in the literatüre. Due to its high corrosion resistance, light
weight and good cold forming properties, AA6082 alloy has been preferred in this study. The mold is
preferred as specially designed hexa-die.
Keywords: SPD, ECAP, Finite Element Analysis

1. GİRİŞ
Sanayinin önlenemeyen hızlı gelişimi ile doğada bulunan malzemelerin kendi özellikleriyle kullanılması
yerine iyileştirilerek kullanımı ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda ilk olarak alaşımlar, plastik
malzemeler ve kompozit malzemeler kullanılmış ve hızla yaygınlaşmıştır. Ancak bu malzemelerin
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üretimi esnasında karşılaşılan üretim zorlukları, maddi külfetleri başka arayışlara sebep olmuş ve bu
alanda birçok çalışma yapılmıştır. Göz ardı edilemeyecek sonuçlar ve kazımlar elde edilen bu
yöntemlerden bir tanesi de Aşırı Plastik Deformasyon (APD) yöntemidir (Valiev et al. 2016). Özellikle
90’lı yılların başlarında Ruslar tarafından çalışılmış ve farklı uygulamaları literatüre sunulmuştur
(VERLINDEN 2018). APD yöntemi malzemelerin mikro taneciklerine yüksek gerilmeler uygulanması
sonucu; taneciklerde meydana gelen şekillenmeler ve yönelmeler ile malzemelerin mekanik
özelliklerinin iyileşmeler sağlamaktadır. İlk çalışmalarda 100-1000 nanometre (nm) boyutları arasında
tanecik yapıları elde edilebilmiş ve bu boyutlara sahip tanecikler elde edebilmek amacıyla çeşitli
yöntemler denenmiştir. Malzemelerin özelliklerinde istenilen iyileştirmelerin yapılabilmesi amacıyla
aşılması gereken bir sonra ki adım ise elde edilebilen bu aşırı ince tanecikli malzemelerin içerisinde
büsbütün homojen olarak dağılabilmesi ve makul seviyede eş eksenli olacak şekilde; tane sınırlarının
çoğunluğunda, yönelme açılarının arttırılması gerekmekteydi. (Lapovok, 2005)Bu hedefler
doğrultusunda; Yüksek Basınçlı Burma (HPT), Bükümlü Ekstrüzyon (TE), Birikmeli Rulo Yapıştırma
(ARB), Döngüsel Ekstrüzyon ve Sıkıştırma (CEC) gibi birçok APD yöntemi uygulanmıştır. (Kocich et
al. 2010) (VERLINDEN 2018), (Valiev et al. 2007), (Sepahi-Boroujeni et al., 2015), (Mathieu, et al.,
2006), (Shahbaz, et al., 2011), (Faraji et al. 2012), (Zangiabadi, et al., 2011), (Kim, et al., 2013),
(Shamsborhan, et al., 2014), (Faraji et al. 2012), (Kocich, et al., 2014). Bu yöntemlerden en çok dikkat
çeken ve yaygın kullanıma sahip olan yöntem ise Eş Kanallı Açısal Presleme (EKAP) olarak
adlandırılan yöntemdir. (Hasan Kaya 2013) Bu yöntem; malzemelerin, yeniden kristalleşme sıcaklığının
altında olmak koşuluyla (katı olarak), 90 o -135o kavis açısı aralığındaki bir kalıp kanalından preslenmesi
işlemidir. İlk olarak Segal ve arkadaşları tarafından uygulanan bu yöntem malzemelerin mekanik
özelliklerinde %20’ler civarında iyileştirmeler sağlamıştır. (Segal, 1977) Özellikle Alüminyum ve
alaşımları gibi şekillenebilirlik (formability) özelliği yüksek ve gevrek olmayan malzemelerde denenmiş
ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir.
Yapılan ve devam eden deneysel çalışma ve araştırmaların en büyük dezavantajı maliyetlerinin
çoğunlukla yüksek olması, uzun zaman alması ve ilk tasarımından sonra genellikle revizyonlara ihtiyaç
duymasıdır. Özellikle günümüz ekonomi şartları da göz önüne alındığında deneysel çalışmaların bu
olumsuz yönlerinin azaltılması büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda geliştirilen Sonlu Elemanlar
Analizi (FEA) Yöntemi bu olumsuzlukları minimuma indirmiştir. FEA, bilinen matematiksel hesapların
fiziksel şartlara göre ifade edilerek elde edilen karmaşık problemlerin, parçalara ayrıştırılarak kolayca
tam sonucun elde edilebildiği çoğunlukla bilgisayar ortamında çözüm aranan simülasyon yöntemidir.
Sınır ve uygulama koşullarının doğru seçilmesi ve doğru analiz yöntemleri ile yüksek doğrulukta
sonuçlar vermekte, böylelikle de daha az deney ile sonuçlar elde edilerek hem ekonomik hem de daha
hızlı sonuçlar elde edilebildiği gibi tasarım aşamasında ön görülemeyen olumsuzlukların giderilmesine
de öncülük etmesi ile günümüz bilgisayar çağında sıklıkla kullanılmaktadır. Bu kadar yaygın kullanım
alanına sahip olması ile sürekli iyileştirilen ve gelişen bu yöntem uygulama alanlarına göre de ayrı ayrı
özel yazılımlar barındırmaktadır. Deform 3D (Deform Integrated F2F3) yazılımı da FEA yöntemine
dayanan, karmaşık metal şekillendirme işlemlerinin üç boyutlu akışını ve endüstriyel şekillendirme
işlemlerinde malzeme akışını pratik ve verimli olarak hesaplayabilmek amacıyla tasarlanmış güçlü bir
simülasyon programıdır. Endüstriyel uygulamada yirmi yıldan fazla bir süredir doğru ve sağlam
olduğunu kanıtlamıştır. Simülasyon motoru, büyük deformasyon malzemesi akışını ve termal davranışı
yüksek hassasiyetle tahmin edebilmektedir. (YILDIRIM et al. 2015), (Hasan Kaya 2013)
2. MATERYAL VE METOD
Bu çalışmanın amacı EKAP işlemi için önemli olan parametrelerden mesh sayısı, sürtünme katsayısı ve
sıcaklık parametrelerinin etkilerinin, farklı malzemeler ve kalıplar için incelenmesi ve
karşılaştırılmasının yapılarak ileride yapılacak çalışmalar için gerekli ön bilgilerin doğrulanması, önemli
olan parametrelerde gerekli iyileştirmelere öncülük etmesidir. Bu kapsamda presleme işlemlerinde ki
avantajları göz önünden bulundurularak Deform 3D (Deform Integrated F2F3) yazılımı kullanılmıştır.
Simülasyonlar için kullanılan parametreler Tablo 1’de verilmiştir. Mesh sayısı belirlenirken yazılımın
önerileri dikkate alınmıştır. Yine sıcaklık değerlerinin belirlenmesinde EKAP işlemi sırasında tercih
edilen malzemeler için muhtemel çalışma sıcaklığı olan 200 Co ile oda sıcaklığı seçilmiştir. Böylece
ısıtmanın etkisinin daha bariz olarak karşılaştırılması hedeflenmiştir. Yine EKAP işlemi esnasında
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sürtünmelerin etkisini gözlemleyebilmek amacıyla ideal sayılabilecek olan sürtünmesiz ortam
(Fc=0,000001), yağlayıcı kullanımı (Fc=0,1) ve kalıp ile numune sürtünme ortamında (Fc=0,4) olacak
şekilde değerler seçilmiş ve karşılaştırılmaların yapılması amaçlanmıştır. Yapılan analizler için seçilen
kalıplardan ilki standart kalıp özelliklerine sahip olan Tablo1-a’da gösterilen 120o kavis açılı kalıp diğeri
ise rotasyonların uygulanmasında büyük kalaylık sağlayacak şekilde özel olarak tasarlanmış olan HexaEKAP kalıbıdır (Tablo 1b). Malzeme olarak ise literatürde EKAP işlemi için elverişli özelliklere sahip
ve sıklıkla çalışılmış olan Alüminyum alaşımları tercih edilmiştir. Böylelikle yapılan simülasyonların
doğrulanması literatür ile kıyaslanabilecek ve çalışmaların doğruluğu sağlanmış olacaktır.
Tablo 1. Kullanılan Kalıp Çizimleri (a) 120o kavis açılı standart EKAP Kalıbı (b) Hexa-EKAP
Kalıbı

(b)

(a)

Tablo 2’de verilen parametreler kullanılarak 108 adet simülasyon yapılmıştır. Bu yapılan analizlerin 18
tanesi doğrulama için referans tercih edilmiş ve sonuçları literatürde yapılan çalışmalar ile
kıyaslanmıştır. Yapılan analizlerin sonucunda pres yükü ve etkin gerinim değerleri kıyaslama verileri
olarak kullanılmıştır.

#
P1
P2
P3

Mesh Sayısı
20000
40000
80000

Tablo 2. Simülasyon Parametreleri
Sıcaklık Sürtünme Katsayısı
Kalıp
20 Co
0,000001
120o kavis açılı EKAP kalıbı
200 Co
0,1
Hexa-EKAP kalıbı
--0,4
---

Malzeme
AA2024
AA6063
AA7075

3. SONUÇ
Yapılan bu analizlerden elde edilen veriler ışığında beklenildiği üzere sürtünme katsayısın ve sıcaklığın
pres yükünü doğrudan etkilediği gözlemlenmiştir. Öyle ki; presleme için gerekli maximum yük için,
aynı mesh sayısı ve sıcaklıkta yaklaşık 50 ton gibi yüksek bir fark gözlemlenmiştir. Pres yükünü
doğrudan etkileyen bir diğer parametrenin ise sıcaklık için ise pres yükünde %70 civarında azalmalar
olmuştur. APD deformasyon yöntemlerin doğası gereği malzemeler yeniden kristalleşme sıcaklıklarının
üzerinde işlem uygulanmamalıdır. Dolayısıyla yükten kazanımın gerekli olduğu durumlarda uygun
yağlayıcılar ve malzemenin işlem öncesinde ısıtılması kaçınılmaz bir sonuç olarak elde edilmiştir. Figür
1’de Max. Pres yükünün farklı malzemeler için, aynı mesh sayısında ve farklı sıcaklıklarda, 120o kavis
açılı standart EKAP Kalıbından elde edilen sonuçlarının karşılaştırılması bulunmaktadır. Figür 2’de ise
Hexa-EKAP Kalıbı Max. Pres Yükünün Mesh sayısı ve sıcaklığa bağlı, farklı malzemeler için değişim
grafikleri veriliştir. Bu iki figürde yer alan grafikler ve literatür sonuçlarına göre düşük sıcaklıklarda ve
yağlayıcı kullanılmayan diğer bir ifade ile sürtünme katsayısı yüksek olan durumlarda daha yüksek pres
yüklerine ihtiyaç duyulduğu sonucuna varılmıştır.
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Şekil 25 120o kavis açılı standart EKAP Kalıbı Max. Pres Yükünün Mesh sayısı ve sıcaklığa bağlı
farklı malzemeler için değişim grafikleri
APD yöntemi olarak EKAP işleminin temel sebebi malzemelerin mekanik özelliklerinde iyileştirmeler
elde edilebilmesidir. Yapılan analizler sonucunda etkin gerinim eğrisi ile sertlik eğrileri arasında
paralellikler olduğu sonucuna varılmıştır. Bu nedenle bu analizlerde malzeme özelliklerinde ki
değişimin karşılaştırılabilmesi amacıyla etkin gerinim değerleri elde edilerek kıyaslanmıştır. Figür 3 ve
Figür4’te de görüldüğü gibi sürtünme katsayısının artması ile malzemelerin etkin gerinim değerlerinde
her iki kalıp için artış olmuştur. Bunun nedeni ise sürtünme ile uygulanan kuvvetin artması buna bağlı
olarak ikincil fazlardaki taneciklerin çökelmeleri ve tane boyutlarının küçülmeleri olarak
açıklanabilmektedir. Nitekim APD yönteminin temel amacı olan 100-1000 nm boyutlarda tanecikler
elde edilebilmesi için tanecik başına yüksek gerinimler uygulanması gerekmektedir. Uygulanan yük
miktarı arttıkça kalıbın kavis açısına da bağlı olarak taneciklere daha fazla gerinim uygulanarak hem
tanecikler arasındaki boşluklar azaltılmış olacak hemde küçülen taneciklerde öngörülebilen yönlenmeler
elde edilebilecektir. Bu iki durumda malzemelerin özelliklerinde göz ardı edilemeyecek değerlerde
iyileşmelere neden olacaktır.
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Şekil 26 Hexa-EKAP Kalıbı Max. Pres Yükünün Mesh sayısı ve sıcaklığa bağlı, farklı malzemeler
için değişim grafikleri
Figür 3 ve Figür 4’te gösterilen her iki kalıp için Etkin Gerinim değerinin mesh sayısı ve sıcaklığa bağlı
olarak, farklı malzemeler için değişim grafikleri verilmiştir. Bu grafiklerden açıkça görülmektedir ki;
malzemelerin mekanik özelliklerinde ki artış için kıyas olarak kullanılabilecek olan Etkin Gerinim
değerleri Hexa-EKAP kalıbında daha yüksek oranlarda artış göstermiştir. Bunun nedeni ise Hexa-EKAP
kalıbının kavis açısının 90 o olmasıdır. Böylelikle taneciklerin daha fazla yönelmeler sağlanabilmiş ve
her bir aşırı küçük taneciğe aynı pres yükü altında daha yüksek değerde gerinimler uygulanabilmiştir.
Mesh sayısının etkisi incelendiğinde ise düşük mesh sayılarında sonuçların birbirine yakın çıktığı
gözlemlenmiştir. Bu yakın değerler ise yapılan varsayımlar sonucunda meydana gelen hataların daha
yüksek olduğu kanısı uyandırmıştır. Yeterli mesh sayısına ulaşıldığında ise sonuçların daha keskin
olarak değiştiği sonucuna varılmıştır. Ancak yine de doğru mesh sayısına ulaştıktan sonra daha yüksek
sayılarda mesh atmak sadece zaman kaybına sebep olduğu bazı grafiklerde ki 40000 ile 80000 mesh
sayılarında ki artışların yakın olmasından gözlemlenebilmiştir.
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Şekil 27 120o kavis açılı standart EKAP Kalıbı için Etkin Gerinim değerinin mesh sayısı ve sıcaklığa
bağlı olarak, farklı malzemeler için değişim grafikleri (Grafiklerde yer yatay eksende ki 1,2 ve 3
değerleri P1., P2. ve P3. Parametrini göstermektedir.)
Malzeme olarak kıyaslama yapıldığında ise her malzeme aynı parametreler altında aynı etkiyi
göstermiştir. Daha sert olan malzemeler için daha fazla pres yükü gerekli olmuş, fakat mekanik
özelliklerindeki kazanımlar hakkında artış olması dışında bağıntı gözlemlenmemiştir. Bu çalışma
kapsamında elde edilen sonuçlar doğrultusunda yeni tasarlanacak olan kalıbın etkin çalışma
parametreleri daha doğru seçilebilecektir. Böylelikle daha hızlı ve daha az hatayla tasarımlar
yapılabilecektir.
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Şekil 28 Hexa-EKAP Kalıbı için Etkin Gerinim değerinin mesh sayısı ve sıcaklığa bağlı olarak, farklı
malzemeler için değişim grafikleri (Grafiklerde yer yatay eksende ki 1,2 ve 3 değerleri P1., P2. ve P3.
Parametrini göstermektedir.)
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Özet
İnsan makine sistemlerindeki teknolojik gelişmelere rağmen sistemin işleyişinde insan kaynağına olan
ihtiyaç hala önemini korumaktadır. Bu sistemlerde çalışanlar gerek zihinsel gerekse fiziksel ağırlıklı
işler yapmaktadır. Özelikle fiziksel ağırlıklı işlerde karşılaşılan uygunsuz çalışma duruşlarına maruz
kalma durumu uzun vadede Kas-İskelet Sistemi Rahatsızlıklarına(KİSR) sebep olmaktadır. Uygunsuz
çalışma duruşları sadece çalışanın bedensel sağlığını değil aynı zamanda motivasyonunu ve
performansını da olumsuz etkilemektedir. Fiziksel ağırlıklı işlerde çalışma duruşlarının gözlemlendiği
ve analiz edildiği birçok yöntemle çalışanın sağlığını olumsuz etkileyecek duruşların belirlenmesi
sağlanmaktadır. Literatürde uygunsuz çalışma duruşlarını tespit etmek için kullanılan yöntemlerden biri
de RULA yöntemidir. Bu çalışma otomotiv yan sanayiinde faaliyet gösteren bir firmadaki konveyör
montaj hattında gerçekleşmektedir. Bu hatta çalışan operatörün çalışma duruşları RULA yöntemi
kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonucuna göre aksiyon seviyesi yüksek çıkan duruşlar için
iyileştirme önerilerinde bulunulmuştur. Bu öneriler doğrultusunda oluşacak yeni çalışma duruşları için
aynı yöntem kullanılarak yeni aksiyon seviyeleri belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: RULA Yöntemi, Kas-İskelet Sistemi Rahatsızlıkları, Çalışma Duruşu

ANALYSIS OF WORKING POSTURES AND MOVEMENTS BY USING RULA
METHOD IN AUTOMOTIVE SUBSIDIARY INDUSTRY
Abstract
Despite the technological developments in human machine systems, the need for human resources in
the operation of the system still remains important. In these systems, employees work both mentally and
physically.Espicially in physical work, poor working postures cause long-term musculoskeletal system
disorders (MSDs). Poor working postures affect not only the physical health of the employee but also
the motivation and performance.In physical weighted work, the determination of the working postures
that will negatively affect the health of the employee is ensured through many ways in which the working
postures are observed and analysed. One of the methods used to determine improper poor working
postures in the literature is the RULA method. This study is carried out in the conveyor assembly line
in a company operating in the automotive supplier industry.The working postures of the operator
working on this line were analyzed by using the RULA method. According to the results of the analysis,
suggestions for improvement were made for the actions with high level of action.In line with these
suggestions, new action levels were determined by using the same method for new working postures.
Keywords: RULA Method, Musculoskeletal Disorders, Working Posture
1. GİRİŞ
İşletmelerde insan makine sistemleri birlikte yer almaktadır. Teknolojik gelişmelere rağmen bu sistemin
işleyişinde insan kaynağı önemli bir ihtiyaç olmayı sürdürmektedir. Bu noktada çalışanlar gerek zihinsel
gerekse fiziksel ağırlıklı işler yapmaktadır. Uygunsuz çalışma duruşlarının söz konusu olduğu fiziksel
ağırlıklı işlerde, çalışanlarda KİSR görülebilmektedir. Uygunsuz çalışma duruşu, çalışma esnasında
vücudun nötral duruştan sapmalarını ifade etmektedir. Çalışanlarda gerçekleşen KİSR, çalışanın
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performansını düşürmekte ve rahatsızlıkların daha çok artması durumunda ise çalışanın işini yerine
getirememesine sebep olmaktadır. Bu sebeple yaşanan işgücü kayıpları gerek işletme gerekse ülke
ekonomisi açısından olumsuz etkiler oluşturmaktadır.
İnsan makine sistemlerinde KİSR’in görülme olasılığını azaltmak ayrıca çalışanın motivasyonunu ve
performansını arttırmak amacıyla nötral duruşa uygun çalışma duruşlarının yer alması gerekmektedir.
Gerek çalışan gerek işveren gerekse ülke ekonomisine etkisi bulunan KİSR’in önlenmesi için öncelikle
çalışma duruşlarının gözlemlenmesi ve analiz edilmesi gerekmektedir. Bu amaç için literatürde
kullanılan birçok yöntem vardır. Bu yöntemlerden bazıları OWAS(Ovako Working Posture Analysing
System), REBA (Rapid Entire Body Assessment), RULA (Rapid Upper Limb Assessment), Hızlı
Maruziyet Değerlendirme (Quick Exposure Check), KIM (Key Indicator Method), CSI (Caregiver
Strain Index), OCRA İndeksi’dir. Kullanılan yöntemler sonucunda çalışma duruşları analiz edilerek
ortaya çıkan risklerin en aza indirilmesi için iyileştirmeler yapılabilmektedir.
Bu çalışmaya konu olan RULA yöntemi ile ilgili literatürde birçok çalışmaya rastlanmaktadır.
Can ve Fığlalı, RULA yönteminin sübjektiflik içermesi, değerlendirme yapabilmek için gözlemlerin
yapılması etkenlerinden dolayı yöntemin performansını geliştirmek amacıyla tasarlanan yeni ARULA
yönteminin güvenilirlik ve geçerliliğini istatistiksel olarak incelemişlerdir (Can ve Fığlalı, 2017).
Manghisi vd., iş yerlerinde KİSR’e sebep olan çalışma duruşlarını analiz etmekte kullanılması amacıyla
K2RULA olarak adlandırılan yarı otomatik RULA değerlendirme yazılımını kullanmışlardır. Böylece
çevrimdışı çalışan, gerçek zamanlı duruş analiz yöntemi geliştirmişlerdir (Manghisi ve diğerleri, 2017).
Karabacak, diş hekimlerinde normal pozisyondan sapmaların ve tekrarlı hareketleri çok olduğunu
yaptığı çalışmada gözlemlemiştir. Çalışmasında, çalışma duruş analizlerini tespit etmek amacıyla
RULA yöntemini kullanmıştır. RULA yöntemiyle yapılan işlerin risk dereceleri belirlenmiş ve risklerin
seviyesinin düşürülmesi için iyileştirmeler önerilmiştir (Karabacak, 2016).
Rivero vd., Mexico eyaletinde 376 kişinin çalıştığı bir fabrikada operatörlerin işlerini yerine getirmek
için doğru ve rahat alana sahip olmadıkları düşünerek RULA metoduyla bir değerlendirme yapmışlardır.
Fabrikada çalışmakta olan kişilerin duruşlarını analiz ederek bulanık mantık yoluyla her bir uzva ait
değerlendirmeleri yaparak çıktılar elde etmişlerdir (Rivero ve diğerleri, 2015).
Dockrell vd., okul çağındaki 24 çocuğun bilgisayar kullanırken sergilediği duruşları RULA yöntemiyle
incelemişlerdir. Bu inceleme 2 ayrı durumda duruşlarını değerlendiren altı eğitici tarafından
gerçekleştirilmiştir (Dockrell ve diğerleri, 2012).
Massaccesi vd., 77 çöp toplama ve yol yıkama araçlarının kullanan 77 sürücünün çalışma duruşları
RULA yöntemiyle değerlendirilmiştir. Sonuçlara bakıldığında en yüksek skorun boyun ve gövde
bölgelerinde ortaya çıktığı görülmüştür (Massaccesi ve diğerleri, 2003).
Literatürde de birçok sektörde uygulamaya konu olan RULA yöntemi bu çalışmada otomotiv yan
sanayiinde uygulanmıştır. RULA yöntemin seçilmesinin sebebi yapılan işte daha çok üst uzuvların
kullanılması ve yapılan işin belirli bir alanda gerçekleşerek çok fazla hareket gerektirmeyen bir iş
olmasıdır. Analiz edilen işe ait çalışma duruşları uMED Ergonomy programı yardımıyla skorlanmış ve
analiz sonuçları bulunmuştur. Aksiyon seviyeleri yüksek çıkan duruşların ortadan kaldırılabilmesi için
iyileştirme önerilerinde bulunulmuştur. Önerilerin uygulanması sonrasında çalışma duruşları tekrar
analiz edilerek skorlanmıştır.
2. MATERYAL VE METOD
RULA(Rapid Upper Limb Assessment) , bilek, alt kol, üst kol, boyun, gövde ve bacaklara ait çalışma
duruşlarını analiz etmektedir. Yöntem uygunsuz çalışma duruşlarını puanlama sistemiyle
değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Yöntemde insan vücudunun uzuvları A ve B olarak ifade edilen iki gruba ayrılmıştır. A grubunda alt
kol, üst kol ve bilek bölümleri, B grubunda ise boyun, gövde ve bacak bölümleri bulunmaktadır.
A Grubu
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Şekil 29. A Grubu için RULA Duruş Skorları (Dockrell ve diğerleri, 2012)
Şekil 1’de A grubu uzuvlarına ait skor değerleri gösterilmektedir. A grubunu oluşturan uzuvların
yaptıkları hareketlerin fleksiyon ve ekstansiyon açılarına göre skor değerleri belirlenmektedir.
Çalışma duruşunda omuz yükseliyorsa ya da üst kolda zorlanma varsa üst kol skoruna 1 puan
eklenmektedir. Eğer duruş esnasında kollar destekleniyorsa 1 puan çıkarılır.
Alt kol, vücudun orta çizgisinde ya da vücudun yanlarına doğru açılıyorsa alt kol skoruna 1 puan
eklenmektedir.
Bilek hareketinde, bilek orta çizgiden yanlara doğru bükülüyorsa bilek skoruna 1 puan eklenmektedir.
A grubu uzuvlarına ait puanlar belirlendikten sonra üst kol, alt kol ve bileğe ait puanların RULA A Skor
Tablosunda birleştirilmesiyle A Grubu skor değeri bulunmaktadır.
B Grubu

Şekil 30. B Grubu için RULA Duruş Skorları (Dockrell ve diğerleri, 2012)
Şekil 2’de B grubu uzuvlarına ait skor değerleri gösterilmektedir. B grubunu oluşturan uzuvların
yaptıkları hareketlerin fleksiyon ve ekstansiyon açılarına göre skor değerleri belirlenmektedir.
Çalışma duruşunda boyunda dönme ya da eğilme hareketi varsa boyun skor değerine 1 puan
eklenmektedir.
Duruş esnasında gövdenin dönme ya da eğilme hareketi yaptığı durumlarda gövde skor değerine 1 puan
eklenmektedir.
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Ayaklar ve bacaklar eşit olarak dengeli duruştan destek alıyorsa 1 puan, destek almıyorsa 2 puan
verilmektedir.
B grubu uzuvlarına ait puanlar belirlendikten sonra boyun gövde ve bacaklara ait puanların RULA B
Skor Tablosunda birleştirilmesiyle B Grubu skor değeri bulunmaktadır.
Kas Kullanım Skoru:
Eğer 1 dakikada 4 defadan fazla veya 1 dakikadan fazla aynı duruş sergileniyorsa; kas kullanım skoru
olarak 1 puan eklenmektedir.
Uygulanan Kuvvet/Maruz Kalınan Yük Skorları:
Maruz kalınan yük ya da harcanan kuvvet 2 kg. ya da daha az ise; skor 0, 2-10 kg. arasında ise; skor 1,
2-10 kg. arasında statik ya da tekrarlı ise; skor 2 olarak belirlenmektedir.
Çalışma duruşunda aralıklarla yüke maruziyet veya kuvvet harcanması var ise ve yük 10 kg’dan fazla
ise; skor 2, yüke maruziyet 10 kg’dan fazla ve statik ya da tekrarlıysa; skor 3 eğer yüke maruziyet hızlı
şekilde gerçekleşiyorsa ya da kuvvet harcanması var ise; skor 3 olarak belirlenmektedir.
Kas kullanımı skoru (KKS) ve uygulanan kuvvet/maruz kalınan yük skorlarının (K/YS) Skor A ve Skor
B’ye ayrı ayrı eklenmesiyle Skor C ve Skor D olarak ifade edilen yeni skorlar oluşmaktadır.(Can ve
Fığlalı, 2017)
Skor A+KKS+K/YS =Skor C
Skor B+KKS+K/YS =Skor D

(1)
(2)

Skor C ve Skor D puanlarının Nihai RULA Skor Tablosunda birleştirilmesiyle nihai RULA skor değeri
bulunmaktadır.
Tablo 1. RULA Aksiyon Tablosu
Aksiyon
Seviyesi
1
2
3
4

Skor

Aksiyon

1 veya 2
3 veya 4
5 veya 6
7

Çalışma duruşu kabul edilebilirdir.
İnceleme gereklidir, değişiklik istenebilir.
En kısa sürede incelenmeli ve değiştirme yapılmalıdır.
Hemen incelenmeli ve değiştirilmelidir.

Nihai RULA skor değerlerinin belirlenmesiyle her bir skor değerine ait aksiyon seviyeleri
oluşturulmaktadır. Böylece aksiyon seviyeleri belirlenen çalışma duruşları için alınması gereken
aksiyonlar tespit edilmektedir.
3.UYGULAMA
Bu çalışma otomotiv yan sanayiinde faaliyet gösteren bir firmadaki konveyör montaj hattında
gerçekleşmektedir. Firma motorlu kara taşıtları için parça imalatı sektöründe faaliyet göstermektedir.
Araç klimaları; kondenser, radyatör, klima boruları üretmektedir. Analizin yapıldığı montaj hattında ise
klimanın ana bileşeni olan HVAC’lere montajlama işlemi yapılmaktadır. Analizin yapıldığı montaj
istasyonunda Hvac için gerekli olan evaporatör ve heater boru koruyucularının ve süngerin montajı
yapılmaktadır. Ayrıca bu istasyondan sonra ürün teste girmektedir, test işleminin gerçekleşebilmesi için
analiz yapılan istasyonda test kabloları takılmaktadır.
Bu hatta çalışan operatörün çalışma duruşları RULA yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir.
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Şekil 3. Çalışma Duruşu 1

Şekil 4. Çalışma Duruşu 1'in Skor Seviyesi
Çalışma Duruşu 1’de operatör ürünün test kablolarını takmaktadır. Şekil 3’teki gibi her bir çalışma
duruşuna ait vücudun üst kol, alt kol, bilek, boyun, gövde açıları uMED Ergonomy programı yardımıyla
belirlenmiştir. Şekil 7’deki Çalışma Duruşu 1’in skoru 6, aksiyon seviyesi ise 3 çıkmıştır.

Şekil 5. Çalışma Duruşu 2
Çalışma Duruşu 2’de operatör ürün için gerekli süngeri hattın arka tarafındaki masanın üstünden
almaktadır. Bu esnadaki vücut uzuvlarına ait açılar belirlenmiştir. Şekil 5’teki Çalışma Duruşu 2’nin
skoru 3, aksiyon seviyesi ise 2 çıkmıştır.

Şekil 6. Çalışma Duruşu 2'nin Skor Seviyesi
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Şekil 7. Çalışma Duruşu 3

Şekil 8. Çalışma Duruşu 3'ün Skor Seviyesi
Çalışma Duruşu 3’te operatör ürüne ait boru koruyucuları üstteki raftan almaktadır. Bu çalışma
duruşunun skoru 6, aksiyon seviyesi 3 çıkmıştır.
Çalışma Duruşu 2’de operatör, sünger almak için hattın arka tarafına doğru dönerken gövdesini
bükmektedir. Bu çalışma duruşunun gerçekleşmesini önlemek amacıyla diğer malzemelerin alındığı rafa
ek bir bölümün yapılmasıyla, süngerlerin bu bölümlerden alınması önerilerek iyileştirme yapılmıştır.
Çalışma Duruşu 3’te operatörün, montaj malzemelerini almak için konveyör hattının yukarısındaki rafa
uzanmak için zorlandığı görülmüştür. Bu çalışma duruşu için antropometriden yararlanarak istasyonda
çalışan operatörler arasında en kısa boylu operatör esas alınarak rafa erişim mesafesinin belirlenmesi
önerilerek iyileştirme yapılmıştır.

Şekil 9. İyileştirilmiş Durum Analizi
5. SONUÇ
Ergonomi bilimi çalışan sağlığını ve çalışanın işi yaptığı esnadaki motivasyonunu ön planda tutan bir
bilim dalıdır. Ayrıca çalışanın güvenli ve iyi bir ortamda çalışması çalışanın performansını da pozitif bir
yönde etkilemektedir. Bunlara bağlı olarak vücut çalışma duruşlarının gözlemlenmesini sağlayan
yöntemlerle çalışana ait duruşlar incelendikten sonra çalışma ortamında bulunan risk seviyelerinin
azaltılması amaçlanmaktadır.
Çalışana ait çalışma duruşlarının incelenip analiz edildiği yöntemlerden biri de RULA yöntemidir. Bu
çalışmada, montaj hattında çalışan operatörün çalışma duruşları RULA yöntemiyle analiz edilmiştir.
Yüksek derecede risk içeren çalışma duruşlarından; Çalışma Duruşu 2 ve Çalışma Duruşu 3’te yapılan
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iyileştirmeler ile bu duruşlara ait skor değerleri 6’dan 3’e, aksiyon seviyeleri ise 3’den 2’ye düşmüştür.
Böylece çalışana ait uygunsuz çalışma duruşlarına ait risk seviyesinin orta riskten düşük risk seviyesine
düştüğü gözlemlenmiştir.
Ayrıca Çalışma Duruşu 1’de operatörün test için kabloları takma işlemi esnasında zorlandığı ve skor
değerinin 6 aksiyon seviyesinin ise 3 çıktığı görülmektedir. Aksiyon seviyesinin iyileştirilmesi için
konveyör hattın analizin yapıldığı istasyonda kendi etrafında dönebilen bir yapıda olması önerilebilir.
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Abstract
In the present study, some novel 1-phenyl-2-((5-phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)thio)ethanone O-benzyl
oxime derivatives have been investigated computationally. The study consists of two parts; in the first
part, some DFT calculations have been performed on the title compounds at DFT B3LYP level of theory
with the use of 6-31+G(d,p) basis set. In the second part, molecular docking calculations have been
performed on the title compounds. In molecular docking calculations, cholinesterase enzymes, AChE
and BChE, and additionally heat shock protein, HSP90A have been used as receptor. In this part, binding
affinities have been determined and receptor-ligand interactions between the investigated compounds
and the receptors have also been specified. Results showed that, investigated molecules exhibit good
binding affinity for BChE, HSP90 and especially for AChE. The highest binding affinities for AChE,
BChE and HSP90A were found to be -12.4, -11.3 and -10.5 kcal/mol, respectively.
Keywords: oxime ether, molecular docking, computational chemistry, oxadiazole, DFT, binding
affinity

1. INTRODUCTION
Oximes and related compounds are important structures in organic, pharmaceutical and medicinal
chemistry. (Xu et al. 2011, Erdogan and Erdogan 2018) Cholinesterase enzymes, AChE and BChE, and
heat shock protein, HSP90 are important targets for the treatment of Alzheimer’s disease and cancer.
Inhibiting cholinesterase enzymes can provide treatment for Alzheimer’s disease while inhibiting
HSP90 protein can provide treatment for cancer. (Lee et al. 2017, Bak et al. 2019)
In this study, molecular docking calculations have been performed for some novel 1-phenyl-2-((5phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)thio)ethanone O-benzyl oxime derivatives and cholinesterase enzymes,
AChE and BChE, and heat shock protein, HSP90A. Prior to molecular docking calculations, DFT
calculations have been performed on the investigated compounds. Investigated molecules are given in
Figure 1.
2. THEORETICAL CALCULATIONS
In the first part of the study, geometry optimizations, frequency analyses, molecular electrostatic
potential map calculations and frontier molecular orbital calculations have been performed on the
investigated compounds at DFT B3LYP level of theory with the use of 6-31+G(d,p) basis set. All the
calculations have been performed with the use of Gaussian 09 Rev.D01 (Frisch et al. 2013), Avogadro
1.1.1 (Hanwell et al. 2012) and GaussView 5.09 (Dennington et al. 2009) program packages. Prior to
geometry optimizations, a conformational search has been performed for each molecule.
2.1 Geometry Optimizations and Single Point Energies
Optimized geometries have been obtained at DFT B3LYP level of theory with the use of 6-31+G(d,p)
basis set. As an example, optimized geometries of (E)- and (Z)- isomers of compound 1 are given in
Figure 2 and single point energies for compound 1-10 are given in Table 1.
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Figure 1. Investigated compounds.

Figure 2. Optimized Geometries of Compound 1.
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Table 1. Single Point Energies of Compounds 1-10.
Comp.
Comp.1E
Comp.1Z
Comp.2E
Comp.2Z
Comp.3E
Comp.3Z
Comp.4E
Comp.4Z
Comp.5E
Comp.5Z

SPE (hartree)
-1600.76433
-1600.77123
-2060.35919
-2060.36363
-2060.35884
-2060.36532
-4171.89405
-4171.89967
-4171.89834
-4171.90047

SPE (eV)
-43559.03680
-43559.22462
-56065.25588
-56065.37677
-56065.24661
-56065.42279
-113523.07363
-113523.22643
-113523.19038
-113523.24831

Comp.
Comp.6E
Comp.6Z
Comp.7E
Comp.7Z
Comp.8E
Comp.8Z
Comp.9E
Comp.9Z
Comp.10E
Comp.10Z

SPE (hartree)
-1700.00678
-1700.01030
-1700.00702
-1700.01168
-2519.95271
-2519.95695
-2519.95039
-2519.95318
-2519.94640
-2519.95510

SPE (eV)
-46259.56281
-46259.65849
-46259.56942
-46259.69612
-68571.43874
-68571.55392
-68571.37540
-68571.45144
-68571.26684
-68571.50362

A frequency analysis has also been performed for each optimized geometry to confirm that the optimized
structure corresponds to a true minima. As an example, calculated IR spectra of compound 1 is given in
Figure 3.

Figure 3. Calculated IR Spectra of Compound 1.
2.2 Molecular Electrostatic Potential Maps
Molecular electrostatic potential (MEP) maps have been obtained for the investigated compounds and
as an example MEP map of compound 1 is given in Figure 4.

Figure 4. MEP Map for Compound 1.
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2.3 Frontier Molecular Orbitals
HOMO and LUMOs of the investigated molecules have been obtained at the same level of theory. As
an example FMOs of compounds 1-10 are given in Table 2.
Table 2. FMOs of Compound 1-10
Comp.
HOMO (hartree) LUMO (hartree)
Comp.1E
-0.23048
-0.05983
Comp.1Z
-0.23306
-0.06260
Comp.2E
-0.24600
-0.07083
Comp.2Z
-0.23713
-0.06736
Comp.3E
-0.23261
-0.06090
Comp.3Z
-0.23487
-0.06579
Comp.4E
-0.23152
-0.06112
Comp.4Z
-0.23287
-0.06804
Comp.5E
-0.23160
-0.05916
Comp.5Z
-0.23135
-0.06517
Comp.6E
-0.23485
-0.06313
Comp.6Z
-0.23687
-0.06707
Comp.7E
-0.23330
-0.06108
Comp.7Z
-0.23468
-0.06502
Comp.8E
-0.24802
-0.07259
Comp.8Z
-0.23960
-0.07005
Comp.9E
-0.23397
-0.06094
Comp.9Z
-0.23773
-0.07002
Comp.10E
-0.23104
-0.06115
Comp.10Z
-0.23287
-0.06207

HOMO (eV)
-6.27168
-6.34189
-6.69400
-6.45264
-6.32964
-6.39114
-6.29998
-6.33672
-6.30216
-6.29536
-6.39060
-6.44556
-6.34842
-6.38597
-6.74897
-6.51985
-6.36665
-6.46897
-6.28692
-6.33672

LUMO (eV)
-1.62806
-1.70343
-1.92738
-1.83296
-1.65717
-1.79024
-1.66316
-1.85146
-1.60983
-1.77337
-1.71786
-1.82507
-1.66207
-1.76929
-1.97528
-1.90616
-1.65826
-1.90534
-1.66398
-1.68901

Gap (eV)
4.64363
4.63846
4.76662
4.61968
4.67247
4.60090
4.63682
4.48525
4.69233
4.52199
4.67274
4.62050
4.68635
4.61669
4.77370
4.61369
4.70839
4.56362
4.62294
4.64771

3. MOLECULAR DOCKING CALCULATIONS
Molecular docking calculations have been performed for (E)- and (Z)- isomers of compounds 1-40.
AChE, BChE and HSP90A were selected as receptors and binding affinities have been determined.
Binding affinities are given in Tables 3, 4 and 5. AutoDock Vina (Trott and Olson 2010), AutoDock
Tools (Sanner 1999, Morris et al. 2009), UCSF Chimera (Pettersen et al. 2004) and Discovery Studio
Visualizer (BIOVIA 2016) program packages were used in the molecular docking calculations.
Molecular structures of the investigated receptors have been obtained from RCSB Protein Data Bank
(PDB Codes: 5EI5, 4BDS, 3QDD).
Table 3. Binding Affinities of the Investigated Molecules for AChE.
Comp.
1E
1Z
2E
2Z
3E
3Z
4E
4Z
5E
5Z
6E
6Z

-11.0
-11.1
-11.0
-11.1
-10.9
-11.0
-10.8
-11.2
-10.6
-10.9
-11.0
-10.5

Comp.
11E
11Z
12E
12Z
13E
13Z
14E
14Z
15E
15Z
16E
16Z

AChE
Comp.
-11.8
21E
-10.6
21Z
-11.9
22E
-11.6
22Z
-12.1
23E
-11.5
23Z
-12.0
24E
-12.1
24Z
-11.4
25E
-10.7
25Z
-11.9
26E
-11.4
26Z
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-12.1
-11.3
-12.4
-11.7
-12.0
-11.4
-11.9
-11.7
-11.9
-11.3
-12.0
-11.5

Comp.
31E
31Z
32E
32Z
33E
33Z
34E
34Z
35E
35Z
36E
36Z

-11.9
-11.1
-11.9
-11.3
-11.6
-11.2
-11.9
-11.3
-11.6
-11.1
-11.9
-11.3

7E
7Z
8E
8Z
9E
9Z
10E
10Z

-11.7
-11.2
-11.2
-11.0
-11.0
-11.2
-11.2
-11.3

17E
17Z
18E
18Z
19E
19Z
20E
20Z

-12.2
-10.6
-12.1
-11.2
-12.1
-12.2
-11.1
-11.6

27E
27Z
28E
28Z
29E
29Z
30E
30Z

-12.3
-11.5
-12.1
-11.6
-12.1
-11.7
-11.5
-12.0

37E
37Z
38E
38Z
39E
39Z
40E
40Z

-11.6
-11.2
-12.0
-11.4
-11.5
-11.3
-11.0
-11.4

Table 4. Binding Affinities of the Investigated Molecules for BChE.
Comp.
1E
1Z
2E
2Z
3E
3Z
4E
4Z
5E
5Z
6E
6Z
7E
7Z
8E
8Z
9E
9Z
10E
10Z

-10.6
-10.5
-10.6
-10.5
-10.6
-10.7
-10.8
-10.4
-10.7
-10.4
-10.3
-10.6
-10.7
-10.6
-10.8
-10.8
-10.9
-11.0
-10.8
-11.3

Comp.
11E
11Z
12E
12Z
13E
13Z
14E
14Z
15E
15Z
16E
16Z
17E
17Z
18E
18Z
19E
19Z
20E
20Z

BChE
Comp.
-10.7
21E
-10.5
21Z
-10.3
22E
-11.1
22Z
-10.8
23E
-11.0
23Z
-10.4
24E
-10.4
24Z
-10.9
25E
-10.7
25Z
-10.6
26E
-10.9
26Z
-10.7
27E
-10.7
27Z
-11.1
28E
-10.9
28Z
-10.9
29E
-11.0
29Z
-10.9
30E
-10.5
30Z

-9.8
-10.6
-11.2
-10.9
-9.9
-10.8
-10.4
-11.2
-9.9
-10.2
-10.7
-11.1
-10.9
-10.8
-10.3
-10.5
-10.5
-10.1
-10.8
-10.2

Comp.
31E
31Z
32E
32Z
33E
33Z
34E
34Z
35E
35Z
36E
36Z
37E
37Z
38E
38Z
39E
39Z
40E
40Z

-10.4
-10.4
-10.0
-9.9
-9.3
-10.4
-10.2
-8.7
-9.3
-9.4
-9.8
-10.4
-10.7
-10.5
-9.9
-9.9
-10.0
-9.6
-9.5
-8.9

Table 5. Binding Affinities of the Investigated Molecules for HSP90A.
Comp.
1E
1Z
2E
2Z
3E
3Z
4E
4Z
5E
5Z
6E
6Z
7E
7Z
8E

-10.0
-10.0
-10.0
-9.9
-10.1
-9.7
-9.7
-9.7
-9.1
-9.3
-10.2
-10.0
-10.1
-10.1
-9.6

Comp.
11E
11Z
12E
12Z
13E
13Z
14E
14Z
15E
15Z
16E
16Z
17E
17Z
18E

HSP90A
Comp.
-10.2
21E
-10.2
21Z
-10.4
22E
-10.1
22Z
-10.3
23E
-10.3
23Z
-9.9
24E
-10.3
24Z
-9.4
25E
-9.8
25Z
-10.5
26E
-10.4
26Z
-10.5
27E
-10.2
27Z
-10.2
28E
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-10.2
-10.4
-10.1
-10.1
-9.8
-10.1
-10.1
-9.9
-10.0
-9.6
-10.1
-10.3
-10.4
-10.3
-10.1

Comp.
31E
31Z
32E
32Z
33E
33Z
34E
34Z
35E
35Z
36E
36Z
37E
37Z
38E

-9.9
-9.9
-9.8
-9.9
-9.7
-9.8
-9.8
-9.4
-9.6
-9.3
-9.8
-10.1
-9.7
-10.1
-9.8

8Z
9E
9Z
10E
10Z

-9.9
-10.3
-9.7
-9.8
-9.9

18Z
19E
19Z
20E
20Z

-10.2
-10.4
-9.9
-10.0
-10.2

28Z
29E
29Z
30E
30Z

-10.3
-10.3
-9.8
-10.1
-9.4

38Z
39E
39Z
40E
40Z

-10.1
-10.1
-9.5
-9.9
-9.4

Receptor-Ligand interactions between AChE and compound 22E, which is the highest binding affinity,
are given in Figure 5.

Figure 5. Receptor-Ligand Interactions Between Compound 22E and AChE.
4. RESULTS AND DISCUSSION
Results showed that investigated molecules show good binding affinity for BChE, HSP90A and
especially for AChE. Binding affinities for AChE were found to be in the range of (-10.5) – (-12.4)
kcal/mol. For BChE, binding affinities vary between (-8.7) – (-11.3) kcal/mol. For HSP90A, binding
affinities were found to be in the range of (-9.1) – (-10.5) kcal/mol.
It was also observed that (Z)-isomers are more stable than (E)-isomers. This observation is valid for
both oximes and oxime ethers.
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5. CONCLUSION
In this study some novel 1-phenyl-2-((5-phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)thio)ethan-1-one O-benzyl

oxime derivatives have been investigated computationally. For this purpose both DFT and
molecular docking calculations have been performed. Results showed that the investigated
molecules show good binding affinity especially for AChE and can be good alternatives to
AChE inhibitors.
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BİR GRUP KEFKEN-KERPE’DE BULUNMUŞ
AMPHORA IŞIĞINDA GÜNEY KARADENIZ DENİZ TİCARETİ
Prof. Dr. Füsun TÜLEK
Kocaeli Üniversitesi, FEF, Sualtı Arkeolojisi ABD
tulekfusun@gmail.com
Özet
Antik dönemin sıvı taşıma kapları olan amphoralar deniz ticaretinde tekne kargolarının başlıca ticari
yükleri arasında yer alırlar. Çift kulpları ile taşımaya, yükleme esnasında elden ele geçirmeye ve
genellikle silindirik olan gövdeleri ile de omuza atıp taşımaya uygundurlar. İçlerinde çoğunlukla antik
dönemin temel sıvı besinleri olan zeytinyağı ve şarap taşınmış, bu ürünlerin ticaretinde bir ticari
paketleme ürünü olarak önemli işlev görmüşlerdir. Geç Antik dönemde Kuzey Afrika’da üretilen
dönemin gurme yiyeceği garum- balık sosu, özel yapılmış küçük boyutlu spatheion ismi verilen
amphoriskos- amphoracıklarda deniz ticareti yoluyla Kuzey Ege, Karadeniz ve tüm Akdeniz kıyılarına
taşınmışlardır. Amphoralar içinde işlenmiş salamura balık ve zeytinin de bir ticari meta olarak taşındığı
bilinmektedir.
Amphoraların üretildiği bölge ve döneme göre çeşitli biçimlerde olması, hamur ve üretim özelliklerinin
farklılık göstermesi ile tipolojileri oluşmuştur. Arkeoloji disiplininin bir alt bilimsel çalışma alanı olan
amphora çalışmaları amphora üretim merkezleri, amphora yapım ve biçimlerinin gelişimi, taklit
üretimleri gibi konuların yanı sıra taşıdığı ürünler ve bu ürünlerin ticareti ile bölge ekonomilerini de
kapsar.
Çalışmamız, Kefken- Kerpe’de bulunmuş bir grup amphorayı tipolojik özellikleri ile inceleyerek
tanımlayıp tarihlemek ve bulunduğu bölgenin deniz ticaretine bilimsel katkılarını tespit etmeyi
amaçlamaktadır.
Anahtar sözcükler: Amphora, deniz ticareti, Güney Karadeniz, zeytinyağı, şarap

A GROUP OF AMPHORAE FOUND AT KEFKEN- KERPE SHEDS LIGHT ON THE
MARITIME TRADE OF THE SOUTH BLACK SEA COAST
Prof. Dr. Füsun TÜLEK
Kocaeli Üniversitesi, FEF, Sualtı Arkeolojisi ABD
tulekfusun@gmail.com
Abstract
Amphorae, as the liquid transport containers of the ancient period, are among the main commercial
cargo of maritime trade. Their shapes are suitable for carriage with double handles, from hand to hand
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during loading and carrying on the shoulder with their cylindrical bodies. Transport amphorae are the
commercial packaging products of the ancient times containing olive oil and wine, which were the main
liquid nutrients of the antiquity. The gourmet food of the period, garum, which was produced in North
Africa during the Late Antiquity, was transported to the North Aegean, Black Sea and all the
Mediterranean coasts by sea trade in the amphoriskos, which was named as the small-sized spatheion.
It is known that the processed fish and olives in amphorae were transported as a commercial commodity,
as well.
The amphorae have different forms according to the region and period where they are produced and
their typologies have been formed with the difference in fabric and production characteristics. The
amphora studies, as a sub-scientific study area of archaeology, examines the amphora production
centers, the development of amphora forms, the production of imitations, the traded products and their
impact on economies of the regions.
Our study aims to identify and date a group of amphorae found in Kefken- Kerpe by their typological
characteristics and to determine their scientific contributions to maritime trade,

Keywords: Transport amphora, maritime trade, South Black Sea, olive oil, wine
1. GİRİŞ
Kocaeli ilinin kuzey sınırını Karadeniz'in güney kıyıları belirlemektedir. Kandıra ilçesi sınırlarında
kalan Kocaeli ilinin Karadeniz kıyı şeridi, halkın kısmen geçim kaynağı olan balıkçılık yanı sıra çeşitli
sportif ve dinlence etkinliklerine sahne olmaktadır. Bölge balıkçılarının ağlarına 10 yılı aşkın bir zaman
içinde çeşitli zamanlarda takılan amphoralardan bir kaçı bölgede yerleşik bir koleksiyonerde
toplanmaktadırlar. Çalışmamız, belirtilen amphoraların tipolojilerini ve ait olduğu veya üretildiği
bölgeleri tanımlamayı amaçlamaktadır.
2. MATERYAL ve YÖNTEM
Arkeolojik maddi kültür malzemeleri olan amphoralar, teknik çizim ve görsel belgemeleri yapıldıktan
sonra makroskobik olarak inceleneirler. Hamur katkıları, renk ve pişirme durumları yanı sıra şekil, ve
boyutlarına bakılarak tipleri oluşturulur. Karşılaştırma çalışması için ise bölge içi ve civar bölgelerde
yapılmış kazılarda bulunan benzerleri yayınlarda araştırılarak incelenir. Arkeolojik maddi kültür
malzemesi, kültür tabakası belli bir toprak kesitinde sistematik ve bilimsel yapılmış bir arkeolojik kazıda
bulunmamış ve ilgili bilgileri verilen bir yayını da yok ise karşılaştırma yöntemi, eserin tanım ve
tarihlemesinde önemli rol oynamaktadır. Çalışmamıza konu eserler, in situ- özgün yerinde olmayıp
farklı ortama taşınmış olduklarından inceleme ve değerlendirmede makroskobik inceleme ve
karşılaştırma yöntemleri uygulanmıştır.
3. MALZEME BİLGİSİ
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Antik dönemin sıvı taşıma kapları olan amphoralar deniz ticaretinde tekne kargolarının başlıca ticari
yükleri arasında yer alırlar. Çift kulpları ile taşımaya, yükleme esnasında elden ele geçirmeye ve
genellikle silindirik olan gövdeleri ile de omuza atıp taşımaya uygundurlar. İçlerinde çoğunlukla antik
dönemin temel sıvı besinleri olan zeytinyağı ve şarap taşınmış, bu ürünlerin ticaretinde bir ticari
paketleme ürünü olarak önemli işlev görmüşlerdir. Geç Antik dönemde Kuzey Afrika’da üretilen
dönemin gurme yiyeceği garum- balık sosu, özel yapılmış küçük boyutlu spatheion ismi verilen
amphoriskos- amphoracıklarda deniz ticareti yoluyla Kuzey Ege, Karadeniz ve tüm Akdeniz kıyılarına
taşınmışlardır. Amphoraların üretildiği bölge ve döneme göre çeşitli biçimlerde olması, hamur ve üretim
özelliklerinin farklılık göstermesi ile tipolojileri oluşmuştur. Arkeoloji disiplininin bir alt bilimsel
çalışma alanı olan amphora çalışmaları amphora üretim merkezleri, amphora yapım ve biçimlerinin
gelişimi, taklit üretimleri gibi konuların yanı sıra taşıdığı ürünler ve bu ürünlerin ticareti ile bölge
ekonomilerini de kapsar.
4. BULUNTU BÖLGE KONUM ve TARİHÇE
Çalışmamıza konu olan amphora eserlerin bulunduğu kara suları, Kefken Adası, Kefken ve Kerpe
koyları, Cebeci, Seyrek ve Bağırganlı ile birlikte Kocaeli İli kuzeyinde Karadeniz denizel kültürü ile
ilişkili son derece zengin doğal, tarihi ve kültürel dokuya sahip bir kıyı şeridi oluşturmaktadırlar.
Karadeniz’in güney, Anadolu’nun Batı Karadeniz bölgesi sahillerinin en büyük adası olan Kefken adası
ve Kerpe koyunun bölge tarihinde ve antik deniz ticaretinde önemli yeri vardır. Kerpe koyu ve Kefken
adası, İstanbul Boğazı’ndan çıkan ve doğuya yönelen teknelerin topografik, dalga ve rüzgar yönü
uygunlukları açısından güvenle ilk demirleyebilecekleri koy ve limandır.

4.1. Birer emporion Sinop ve Herakleia Kentleri
Karadenizin güney sahillerinde Bithynia ve Paflagonya Bölgeleri kıyılarında birer emporion- ticaret
liman kentleri olarak kurulmuş; Sinop ve Herakleia Pontika- Karadeniz Ereğlisi antik kentleri bölgede
deniz ticaretinin yükselmesine neden olmuş; ve bu sahillerin aktif bir deniz ticareti rotası olmasını
sağlamışlardır. Sinop kenti, Karadeniz'in güney kıyılarının ortasında karadan kuzeye doğru uzanan
Bozburun yarımadasının kıstağında, bir Ege Bölgesi, İon halkı olan Miletliler tarafından MÖ 7.
yüzyılda kurulmuş ilk emporion- ticaret kentidir (Ksenophon 6.1. 15; Arrianus XIV.5). Sinop, kısa
sürede kendine bağlı başka liman kentler de kurar Trapezus- Trabzon ve Karadeniz'in kuzey kıyısında,
kendisinin tam karşısında bulunan Kırım Yarımadasının uç noktasında Chersonese antik kenti gibi.
Sinop kentinin kuruluşundan bir yüz yıl sonra, MÖ 6. Yüzyılda, Ege’nin denizel kültüre sahip
halklarının Karadeniz’de ticaret kolonileri kurmaları devam eder; Dor kavminin Boeotia boyu bugünkü
Karadeniz Ereğlisini, Herakleia Pontika ismi ile MÖ 550 yılında bir emporion- ticaret limanı olarak
kurarlar (Memnon, 17) . Herakleia Pontika kenti MÖ 4. yüzyılda erken Hellenistik dönemde etki alanını
Güney Karadeniz kıyı şeridinde batıda Kalpe’den de batıya Psilis çayı- Şile’ye doğuda ise Billaios çayı
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ağzında bulunan Tieon ve Parthenius Bartın çayı yakınlarında Amastris kentine kadar genişletir.
Herakleia kenti, Sinop kentinden bağımsız kendi Deniz hakimiyetini – thlassocracy’sini kurmuştur. MÖ
330 yıllarında yaşamış coğrafyacı Pseudo Skylaks, Kefken adasından Thynias Adası olarak bahseder ve
adayı Herakleia’lıların işgal ettiğini belirtir (Pseudo Skylaks, 92).
4.2. Kerpe Koyu ve Kefken Adası
Kerpe koyu ve Kefken adasının, antik ismi ile Daphousia, söz konusu deniz ticareti ve beraberinde
gelen denizel kültürle ilişkisi ilk olarak Argonotların deniz yolculuğunda teknelerini adanın limanına
bağlayıp adada konaklaması ile olur. Argonotlar Altın Postu bulup getirmek üzere Güney Karadeniz
kıyılarında doğuya doğru yol alırken Boğaz’dan sonra mola verebilecekleri ilk yer olarak adanın
limanına çapa atarlar. MÖ 7 veya 6. yüzyılda gerçekleştiği düşünülen bu yolculuk söylencesi MÖ 3.
yüzyıl yazarı Rodoslu Apollonios tarafından kaleme alınır.

Apollonios’a göre adada geceleyen

argonotlar sabaha karşı tanrı Apollon’un epifanisine, bir ışık hüzmesi içinde zuhur etmesine, tanık
olurlar; tabii bu esnada yer sarsıntısı olmuş ve dalgalar adanın kayalıklarını dövmüştür. Orpheus’un
önerisi ile tanrı Apollon’a kurban ve içki sunulmuş saygı gösterilmiştir (Apollonios, II, 669- 685).
Böylelikle Karadeniz’deki ilk tanrı Apollon’a ithaf edilmiş sunak adada oluşturularak Apollon kültü de
bölgede başlatılmıştır; adaya tanrının eşi Daphne’nin isminin verilmesi de Argonotların tanrı Apollon’a
tapınım ve saygı göstermelerinin bir başka örneğini oluşturmuştur.
Ksenophon MÖ 5. yüzyılda askerler ile birlikte Sinop limanından batıya doğru yelken açtığında ilk
Herakleia limanına girer ve limanın doğu kısmında Acheron/günümüz Cehennem mağarası yakınında
demirlerler. Xenophon ve askerler, Herakleia’dan aldıkları yiyeceklere ile tekrar batıya doğru denize
açıldıklarında bir sonraki demir atıp karaya ayak bastıkları yer Kerpe koyudur (Ksenophon, 6.2.18)
Kerpe koyu, antik ismi ile Kalpe’nin yazılı kaynaklarda ilk bahsedilişi bu olay vesilesi iledir.
Kocaeli yarım adasının kuzeyini oluşturan bölgede Karadeniz kıyı şeridini kapsayan Trak kavimlerinin
bir boyu olan Thynlerin yaşadığı alanda ilk arkeolojik yüzey araştırmaları Bosch tarafından (Bosch,
1946) ve ilk arkeolojik kalıntı tespit ve kazı çalışması arkeolog Nezih Fıratlı tarafından yapılmıştır.
Fıratlı, 1949 yılında kişisel gözlem ve belgelemelerini askerlik sonrası İstanbul Arkeoloji Müzeleri adına
1950 ve 1951 yıllarında Kefken, Kerpe ve Kandıra çevresinde yürütmüştür (Fıratlı, 1953). Günümüzde
Kefken adası, Kerpe burnu ve yakınında bir kaç yer 1. Derece Arkeolojik Sit olarak tescillidir. Kerpe
koyunda ise tepelerden erozyon ve yapılaşma ile açığa çıkan pişmiş toprak kap kacak parçalarından
anlaşıldığı kadarı ile burada erken Roma imparatorluk döneminde küçük bir limanı olan ticaret yerleşimi
– emporion kurulmuştur.

5.YAZITLAR
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Yazıtlar ve sikke buluntuları Kerpe koyunda Roma İmparatorluk döneminde bir emporion- ticaret limanı
kurulduğunu doğrulamaktadır. Bu konuda, iki adet taş eserler üzerinde yazıt, ve sikkelerden bilgi
edinmekteyiz.
Yazıtlardan biri günümüzde Kaynarca Kaymakamlık bahçesinde bulunan bir lahit/ mezar taşı parçası
üstündedir: geçen sene tespit edilerek bilimsel incelemesi yapılmıştır. Yazıtta Nikomedya meclis üyesi
Pollion- Kerpe’de emporionu kuran kişi, kendisi, karısı ve kızı Likinnia için bu mezarı yaptırmıştır
yazmaktadır (Adak, 2017, 55). Kerpe'de 1976 yılında bulunan bir yazıt ise, günümüzde Kocaeli Müzesi
bahçesindedir, bir lahit parçası üstünde olup Telephoros isimli bir Nikomedya meclis üyesi ve gemi
sahibi denizciye aittir (Adak, 2017, 56). Ayrıca sikke buluntuları Nikomedya’yı yöneten, Bithynia valisi
olarak görev yapmış Mindius Pollio ismini vermektedir (Doğancı, 2007, 179- 180).
Bu kadar zengin tarihi dokuya sahip bir kıyı şeridinde Kefken Kerpe’li balıkçıların ağlarına çeşitli tarihi
kültürel malzemenin yanı sıra özellikle amphoraların takılması doğaldır. Yöre balıkçılarından edinilmiş
dokuz adet amphorayı incelenmektedir.
5. KERPE AMPHORALARI ve DEĞERLENDİRME
Dokuz adet amphoradan biri, 1 numaralı olanı, diğerlerinden farklı olarak şişkin karineli ve de en erken
tarihlidir; amphoraların çoğunluğu, yedi adeti Geç Antik döneme tarihlidir ve sonuncusu, 9 numaralı
olanı Ortaçağ Bizans amphorası olup 13- 14. Yüzyıla tarihlidir. Geç Antik dönem amphoraları arasında
dört adeti, 2- 5 numaralı olanlar Sinop Demirci köy üretimi Sinop amphoralarıdır. 6 numaralı amphora
ise Doğu Karadeniz’de Colchis bölgesi, günümüz Batum ve çevresi üretimidir. 7 ve 8 numaralı
amphoralar Doğu Akdeniz- Kilikya Bölgesi üretimi olup Geç Roma amphoraları arasında GR1B
tipindedirler.
1 numaralı olan ve Resim 1'de görülen amphora, şişkin karineli, tıknaz, kısa ve konik şekilli bir boyuna
sahip, yuvarlak kesitli kulpları boyunda dudak altından başlayıp omuzda birleşen bir amphoradır. Adeta
bir kalp şeklinde şişkin karnı birden daralmakta ve kısa yuvarlak bir kaide/ ayak ile sonlanmaktadır.
Amphoranın Koleksiyoner Envanter numarası 5'tir; ağız, karın, Omuz ve Dip Çapları sırasıyla12.7; 32;
30; ve 5 cm olan amphoranın boy yüksekliği 64 cm ve boyun yüksekliği 16 cm dir. Hamuru Munsell
Renk Kataloğa göre 10 YR 6/4 sarımsı açık kahve renktedir. Arkaik dönemin SOS amphora şeklinden
esinli amphora tipinin Klasik dönemde de çeşitli varyasyonlar ile üretildiğini Güney Ege
yerleşimlerinden, Samos adasından Kuzey Ege kıyıları ve adalarına kadar üretildiği görülmektedir.
Lesbos adası üretimleri arasında benzerini bulduğumuz amphoranın MÖ 6. yüzyıl 550 yıllarına tarihli
tipler ile uyumludur (Chistov ve d., 2019, 9, Fig.1.2).
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Resim 1. Kerpe Lesbos amphorası
Dört adet amphora Sinop Demirci köy amphora fırınlarında üretilmiş Sinop
amphoralarıdırlar. Sinop amphoraları, A, B, C ve D. C ve D tipi Sinop amphoralarının buradaki
fırınlarda üretildiği kesin olmakla birlikte Sinop A ve B tiplerinin üretim yeri henüz belli değil, en
azından C ve D tipleri Demirci köyde kazılarak ortaya çıkarılan fırınlarda üretildikleri bilinmektedir.
Sinop amphoraları soluk, gül pembesi hatta kırmızımsı, açık pembe veya beyazımsı- açık renkli“pate
claire” renkte olduklarını görülmektedir. Gül pembe renkli B grubu amphoraları en erkene M.S. 2. ila
3. yüzyıla tarihlemektedir (Kassab Tezgör, 2009, 168). Kırmızı renk ve tonlarındaki M.S. 4. ila 5.
yüzyıla tarihlenen C grubu kırmızılar ve D grubu amphoralar ise açık renk hamurludurlar. Sinop
amphoralarında renk değişimleri görülmesine karşın hamurun dokusunun ve katkılarının aynı olduğu
görülmektedir.Renklerde belirleyici olan pişirme esnasında oksitlenme ve fırın sıcaklığının yanı sıra
oksitte de indirgeme yapılmasıdır. Her zaman yeterince doygun noktayagelmemiş pişirme işleminin
sıcaklığı, hamurun renk tonlarında kazara değişikliklere yol açmıştır. Makroskobik incelemede Sinop
amphoralarının hamuru orta derecede kireç, sık ve irili ufaklı büyüklükte siyah kum ve parlak
katkılardan oluştuğu görülür. Mineralojik analizler ise bu siyah kumun piroksen olduğunu, yaygın
olarak kalsit, saydam veya yarı saydam kuvars, feldispat gibi katkılar ve koyu kırmızı olanların ise oksit
demir, hematit veya benzeri olduğunu göstermektedir (Kassab Tezgör, 2009, 169- 171). Demirci
köyünde bulunan fırınlarda Sinop amphoralarının en son altıncı yüzyılda üretildiği anlaşılmıştır.
Sinop C tipi amphoralar kendi içinde alt gruplara ayrılmaktadır. Bu amphoraların şekli zaman içinde
değişmiş altı düğmeli dışa çıkık konik şekilden omuz altından genişleyen gövde kısmı alta doğru
daralarak havuç şeklini almışlardır. Şekilden yola çıkarak "havuç tipi" Sinop amphoraları olarak
tanımlanmışlardır. 2- 5 numaralı dört adet Sinop üretimi amphoralardan ilk ikisi, 2 ve 3 numaralı, Resim
2'de görülenler Sinop "havuç tipi" amphoralardır.
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2 numaralı amphora Sinop C II- 1 tipinde olup Koleksiyoner Envanter numarası 12'dir.

Amphoranın ağız, karın, omuz ve dip çapı sırasıyla 11.2, 22, 32, ve 1 cm dir. Boy ve boyun
yüksekliği ise 92 ve 18 cm dir. Hamuru Munsell Kataloğa göre 5 YR 7/6 açık pembe renktedir.
Amphora MS 5. yüzyıla tarihlidir (Kassab Tezgör, 2009, 172-173).
3 numaralı amphora Sinop C III- 1a tipinde olup Koleksiyoner Envanter numarası 23'tür.
Amphoranın ağız, karın, omuz ve dip çapı sırasıyla 8, 11.2, 14, 23, ve 1 cm dir. Boy ve boyun
yüksekliği ise 68 ve 12 cm dir. Hamuru Munsell Kataloğa göre 5 YR 7/6 açık pembe renktedir.
Amphora MS 5. yüzyıla tarihlidir.

Resim 2. Kerpe Sinop CII- 1 ve C III- 1a, "havuç tipi" amphoralar

Resim 3. Sinop D tipi amphoralar

Sinop D tipi amphoralar şekil olarak havuç formunu terk etmiş, boyut olarak küçülmüş ve belki de
döneminin rağbet gören çağdaşı Doğu Akdeniz amphoraları arasında Geç Roma 1 amphoralarından şekil
olarak etkilenmişlerdir. Koyu pembe ve açık renkli "pate claire" olan bu amphoralar M.S. 6. Yüzyıla
tipolojisini oluşturan kazıcısı tarafından tarihlenmektedir (Kassab Tezgör, 2009)
Resim 3'te sağda görülen 4 numaralı Sinop amphorası D- 1 tipinde olup Koleksiyoner Envanter
numarası 5'tir. Amphoranın ağız, karın, omuz ve dip çapı sırasıyla 5.2, 16, 19 ve 2 cm dir. Boy ve boyun
yüksekliği ise 52 ve 16 cm dir. Hamuru Munsell Kataloğa göre 7.5 YR 5/4 kırmızı renktedir. Amphora
MS 6. yüzyıla tarihlidir.
Resim 3'te solda görülen 5 numaralı Sinop amphorası D- 1 tipinde olup Koleksiyoner Envanter numarası
3'tür. Amphoranın ağız, karın, omuz ve dip çapı sırasıyla 6.4, 16, 18 ve 2 cm dir. Boy ve boyun
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yüksekliği ise 57 ve 16 cm dir. Hamuru Munsell Kataloğa göre 10 YR 8/3 paté claire, beyazımsı
renktedir. Amphora MS 6. yüzyıla tarihlidir.

Resim 4. Kerpe, "Kahverengi Hamurlu" amphora
Resim 4'te görülen 6 numaralı amphora ise Doğu Karadeniz’de Colchis bölgesi, günümüz Batum ve
çevresi üretimidir. Amphoranın tipolojisi kahverengi hamurlu amphoralar olarak bilinmektedir. 6
numaralı amphora Koleksiyoner Envanter numarası 5'tir. Amphoranın ağız, karın, omuz ve dip çapı
sırasıyla 5.2, 16, 19 ve 2 cm dir. Boy ve boyun yüksekliği ise 52 ve 16 cm dir. Hamuru Munsell Kataloğa
göre 7.5 YR 5/4 kırmızı renktedir. 6 numaralı amphora Nokalakavi çömlek fırının olduğu kazı alanında
22 adet bulunmuşsa da üretim yerinin kazılarak açığa çıkarılan çömlek fırını olmadığı düşünülmektedir;
Amphora MS 6. yüzyıla tarihlenmektedir (Lomitashvili ve Colvin 2009, Res.22). Ayrıca, yine Colchis
bölgesi, Batum çevresinde bulunan Petra- Tsikhisdziri'de "Kahverengi Hamurlu" amphoralar kazıda
bulunmuştur (Inashvili ve Vashakidze, 2009, Lev. 89).

Resim 5. Kerpe, 7 ve 8 numaralı Geç Roma 1 amphoralar
Resim 5'te görülen 7 ve 8 numaralı amphoralar Doğu Akdeniz, Kilikya Bölgesi üretimi Geç Roma 1
amphoralarıdır. Geç Roma 1 amphoraları Anadolu'nun Doğu Akdeniz Bölgesi kıyısında Mersin İli'ne
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bağlı Ayaş beldesinde bulunan Elaiussa Sebaste antik kentinde üretildiği son yıllarda yapılan kazılarda
açığa çıkarılan amphora fırınları ve çok sayıda amphora buluntularından anlaşılmıştır (Borgia ve Iacomi
2010). Geç Roma 1 amphoralarının 1A ve 1B tipinde iki alt grubu bulunmaktadır. Mersin civarında
Soli-Pompeiopolis antik kentinde de bu amphoraların üretildiği bilinmektedir (Autret ve d., 2010).
Resim 5'te solda görülen 7 numaralı amphoradır ve Koleksiyoner Envanter numarası 2'dir. Amphoranın
ağız, karın, omuz ve dip çapı sırasıyla 7.2, 20, 16 ve 2 cm dir. Boy ve boyun yüksekliği ise 48 ve 15 cm
dir. Hamuru Munsell Kataloğa göre 7.5 YR 8/4 açık sarımsı pembe renktedir. Amphora MS 6. yüzyıla
tarihlidir.
Resim 5'te sağda görülen 8 numaralı amphoradır ve Koleksiyoner Envanter numarası 24'tür.
Amphoranın ağız, karın, omuz ve dip çapı sırasıyla 7.2, 20, 16 ve 2 cm dir. Boy ve boyun yüksekliği ise
46 ve 14 cm dir. Hamuru Munsell Kataloğa göre 10 YR 8/4 sarımsı bej renktedir. Amphora MS 6.
yüzyıla tarihlidir.

Resim 6. Kerpe, 9 numaralı Bizans amphorası
Resim 6'da görülen 9 numaralı amphora ise ve Koleksiyoner Envanter numarası 4'tür. Amphoranın ağız,
karın, omuz ve dip çapı sırasıyla 8, 22, 32 ve 2 cm dir. Boy ve boyun yüksekliği ise 62 ve 21.4 cm dir.
Hamuru Munsell Kataloğa göre 5 YR 6/6 sarımsı pembe renktedir. Amphora MS 13- 14. yüzyıla
tarihlidir. 9 numaralı amphora Marmara Denizi’nde Tekirdağ’da antik adı Ganos olan bir Ortaçağ
amphora üretim merkezinde üretilmiş, en geç tarihli örneğimizdir. Günsenin III tipi 13 ve 14. Yüzyıllara
tarihlidir (Waksman ve d. 2018, Fig. 1.BZN321). 9 numaralı amphora ise Marmara Denizi’nde
Tekirdağ’da antik adı Ganos olan bir Ortaçağ amphora üretim merkezinde üretilmiş, en geç tarihli
örneğimizdir.
6. SONUÇ
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Kefken adası ve Kerpe birbirine yakın iki ayrı liman yerleşimi olarak Nikomedya yerleşimi kuzey
kıyılarında antik dönem deniz ulaşımının vaz geçilmez deniz istasyonu olmuşlardır. Antik dönemde,
Byzantion, Geç Roma döneminde Konstantinopolis, günümüz İstanbul kentinden yelken basan tekneler
Boğazdan geçerek Karadeniz’in güney sahilinde doğuya gittiğinde başlıca ticaret kenti Karadeniz
Ereğlisi’ne ulaşmadan önce tek demirleme yeri Kerpe koyu ve Kefken adası limanlarıdır. Bu nedenle,
MÖ 6. yüzyıldan MS. 13.- 14. yüzyıla tarihli amphoraların Kefken- Kerpe açıklarında bulunması
nerdeyse iki bin yıllık bir deniz ulaşım rotası ve ticaretinin kanıtıdır; bu limanların bölge kültür ve
ekonomisinde ne kadar önemli olduğunun da göstergesidirler.

KATKI BILDIRIM
Çalışmaya konu olan amphoralar, Sayın Sertan ACAR’ın koleksiyonun bir parçasıdırlar. Birer bölge
kültür mirasının eserleri olan amphoraların belgelenmesi ve bilimsel olarak incelenerek bilim dünyasına
tanıtılmaları ile bölge kültür tarihine bir katkı sağlanmasına gönülden çaba gösteren ve çalışmayı
olanaklı kılan Sayın ACAR’a teşekkürü bir borç biliriz. Ayrıca, Sualtı Arkeolojisi YL öğrencileri
arkeolog Aycan ESEN, Müge IŞIK ve de Elif YILDIZ amphoraların belgelemesinde katkıda
bulunmuşlardır.
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Özet:
Farkındalık yaratma, farkında olma kişiye özgü tutumların araştırmasına yönelik bir süreçtir. Bu
araştırmada öğrencilerin demografik değişkenlerinin kimya eğitimi farkındalıklarıyla olan ilişkisini
ortaya koymak amaçlanmıştır. Öğrencilerin kimya eğitimi farkındalıklarını ölçmek amacıyla nicel
yöntem benimsenmiştir. Veri toplama aracı olarak anket tercih edilmiştir. Araştırma, Kocaeli Meslek
Yüksekokulu’nda 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojisi bölümünde
öğrenim gören öğrenciler üzerinde yapılmıştır. Araştırmada kimya eğitimi farkındalık ölçeği
kullanılmıştır. İlgili ölçek Yeşil ve Vatan (2014)’dan uyarlanarak uzman görüşleri doğrultusunda
geliştirilmiştir. Kimya eğitimi farkındalık ölçeği 11 maddeden oluşmaktadır. Öğrencilerin demografik
özelliklerine ait cinsiyet, gelir düzeyleri, anne-baba eğitim düzeyi, yaşadıkları yerleşim birimi, bölüm
ve öğrenim türü ile kimya eğitimi farkındalık ilişkisi açıklanmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kimya, Kimya Eğitimi, Farkındalık
CHEMİSTRY AWARENESS OF CHEMİSTRY PROGRAM STUDENTS
İN KOCAELİ VOCATİONAL SCHOOL
Abstract:
Awareness raising and awareness are a process for researching individual attitudes. In this study, it is
aimed to reveal the relationship between demographic variables and chemistry education awareness of
students. In order to measure students’ awareness of chemistry education, quantitative method has been
adopted. The questionnaire was chosen as the data collection tool. The research was conducted on the
students studying in the Department of Chemistry and Chemical Processing Technology in Kocaeli
Vocational School in 2016-2017 academic year. Chemistry education awareness scale was used in the
study. The related scale was adapted from Yeşil and Vatan (2014) and developed according to expert
opinions. Chemistry education awareness scale consists of 11 items. Gender, income levels, parental
education level, place of residence, department and type of education, and chemistry education
awareness were explained.
Key Words: Chemistry, Chemistry Education, Awareness
GİRİŞ
Toplumun değişim halinde olması eğitim tekniklerinin de değişimini zorunlu kılmaktadır. Teknolojik
gelişmelerle birlikte sürekli yenilenen bilgiyi takip etmek eğitim kurumlarının sorumluluğudur.
Yenilenen bilgiye adaptasyon kalifiye işgücünü meydana getirirken ülke ekonomisine de katkıda
bulunur.
Bilim, birikimli olarak ilerleyen ve sürekli geliştirilen bir olgudur. Kimya da bir bilim olarak sürekli
değişim içerisindedir. İçerik yönünden değişen kimyanın, öğretim açısından da yenilenmesi ve
geliştirilmesi gereklidir (Sezgin-Saf, 2011: 13).
Günlük yaşantı içerisinde bir çok bilim dalından faydalanılmaktadır. Kimya da günlük yaşantı içerisinde
yer sahibi olarak gerçek yaşamla bütünleştirilebilen bir ders olmalıdır. Teorik alanla günlük yaşamın
bütünleştirilmesi kimya eğitimi farkındalığının oluşması ile mümkün olacaktır (Büyükekşi ve Yavuz,
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2013). Kimya eğitiminin güçlenmesine katkı sağlamak için ağlar oluşturmak ve evrensel bakış açsını
kullanmak (Sözbilir, 2013) öğrencilerin kimya eğitimine olan farkındalıklarını artıracaktır.
Kimya eğitimi teorik olarak içerisinde çok fazla kavram barındıran uygulama ve pratikle pekiştirilip
zenginleştirilebilen bir süreçtir. Üniversitelerde özellikle meslek yüksekokullarında elverişli ortamların
sağlanamaması nedeniyle ülkemizde bu süreç yetersiz kalmaktadır. Sanayi ve yükseköğretim
kurumlarının iş birliği içerisinde ortak hareket etmeleri, meslek yüksekokullarında öğrenim gören
öğrencilerin yetkinlikle donatılıp iş hayatına adapte olabilmelerine imkan tanıyacaktır (İnovatif Kimya
Dergisi, 2016).
Ülkemizde kalifiye işgücü denince ilk akla gelen kurumlar meslek liseleri ve meslek yüksekokullarıdır.
Yetkin bir kalifiye işgücü meslekleri hakkında farkındalık algısına sahip olan işgücü varlığına işaret
eder. Farkındalık, “bir canlının çevresinde gerçekleşen olayları bilme, algılama ve duyumsama becerisi”
ni ifade eder (vikipedia). Diğer bir tanıma göre farkındalık; nötr bir şekilde tecrübe edinilerek,
düşüncelerin ve duyguların ifade edilebilmesidir. Tutum ise; “kişinin duygu, düşünce ve davranışlarını
oluşturan eğilimler” dir (Bostancıoğlu vd., 2017: 268). Tutum, kişinin bir objeye karşı tepkisi,
deneyimlerine göre programlanmış zihinsel ve nöropsikolojik bir durumdur. tutum üç boyut altında
incelenebilir. Bu boyutlar; bilişsel, duyuşsal, davranışsal boyuttur (Sezgin-Saf, 2011: 2-6). Farkındalığı
tutumlarla ölçmek mümkündür.
Öğrencilerin kimya eğitimi farkındalıklarına etki edeceği düşünülen ilgili döneme ait ders planlarında
kimya ile ilişkili olan ders listesi incelenmiştir. Kocaeli Meslek Yüksekokulu Kimya ve Kimyasal İşleme
Teknolojisi bölümünde 2016-2017 eğitim öğretim yılına göre düzenlenen ders planlarında kimya
ağırlıklı olarak aldıkları ders planı aşağıda verilmiştir:

Program Ders adı

Zorunlu/
Seçmeli

T

L

U

Ders
saati

AKTS Dönem

Genel Kimya I
Laboratuvar Teknikleri
İnorganik Kimya
Analitik Kimya
Genel Kimya II
Kimyasal İşlemlere Giriş
Endüstriyel Kimya
Organik Kimya I
Kimya Tarihi
Endüstriyel Stokiyometri
Enstrümental Analiz I
Kimya
İlaç Teknolojileri
teknolojisi
Kimya ve Tekstil
programı
Biyokimya
Fizikokimya
Günlük
Yaşantımızda
Kimyasallar
Atık
Su
Arıtma
Teknolojileri
Enstrümental Analiz II
Isı Transferi
Organik Kimya II
Polimer Teknolojisi

Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Zorunlu
Zorunlu
Seçmeli

3
0
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
2
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0

4
2
3
4
4
4
4
4
2
3
3
3
3
3
1
2

6
3
4
6
6
5
5
5
2
3
3
3
3
4
5
2

I.
I.
I.
II.
II.
II.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
IV.
IV.
IV.

Seçmeli

3

0

0

3

3

IV.

Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli

3
3
3
3

0
0
0
0

0
0
0
0

3
3
3
3

3
3
3
3

IV.
IV.
IV.
IV.
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Farkındalık yaratılıp yaratılmadığı tutumların tespit edilmesiyle belirlenir, bu durum gelecekteki
davranışların nasıl olabileceği hakkında fikir yürütmeye yardımcı olurken, mevcut davranışların nasıl
değiştirilebileceği hakkında ip ucu verir (Keçeci ve Kırbağ-Zengin, 2015: 143). Farkındalık dersten
hoşlanma, kaygı, ilgi gibi konuları içermektedir (Akpınar vd., 2011: 274).
Bu araştırmanın amacını, Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojisi bölümünde öğrenim gören
öğrencilerin kimya eğitimi farkındalık düzeylerini incelenmek oluşturmaktadır.
Araştırmanın Çerçevesi
Kocaeli Meslek Yüksekokulu kimya ve petro-kimya bölümlerinde 2016-2017 eğitim öğretim yılında
eğitim gören öğrencilerin kimya eğitimleri hakkındaki farkındalıklarını ölçmek amaçlanmıştır. Yeşil ve
Vatan (2014)’ ın yapmış oldukları araştırma soruları temel alınarak literatür taraması ve uzman görüşü
doğrultusunda 11 maddelik organik kimya eğitimi farkındalık ölçeği oluşturulmuştur. Ayrıca anket
formunda öğrencilerin demografik özelliklerini belirlemek için cinsiyet, gelir düzeyleri, anne-baba
eğitim düzeyi, yaşadıkları yerleşim birimi, bölüm ve öğrenim türü hakkında 7 maddelik soru
sorulmuştur.
Araştırma evrenini Kocaeli Meslek Yüksekokulu Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri bölümünde
öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi, gönüllü olarak katılımı sağlanan
303 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın amacına uygun olarak hazırlanan hipotezler aşağıda
sunulmuştur:
H1: Öğrencilerin cinsiyetleri ile kimya eğitimi farkındalıkları arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H2: Öğrencilerin öğrenim türü ile kimya eğitimi farkındalıkları arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H3: Öğrencilerin bölümleri ile kimya eğitimi farkındalıkları arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H4: Öğrencilerin yerleşim birimleri ile kimya eğitimi farkındalıkları arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H5: Öğrencilerin gelir düzeyleri ile kimya eğitimi farkındalıkları arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H6: Öğrencilerin annelerinin eğitim düzeyleri ile kimya eğitimi farkındalıkları arasında anlamlı bir ilişki
vardır.
H7: Öğrencilerin babalarının eğitim düzeyleri ile kimya eğitimi farkındalıkları arasında anlamlı bir ilişki
vardır.
Araştırma analizinde SPSS 21 programı kullanılmış, anlamlılık düzeyi 0,05 kabul edilmiştir.
Öğrencilerin kimya eğitimi farkındalıkları ölçeğine ilişkin güvenirlik analizi sonucu aşağıdaki tabloda
verilmiştir:
Tablo 1: Ölçeğe İlişkin Güvenilirlik Analizi
Değişkenler
Güvenirlik
Cronbach’s
Alpha
Kimya Eğitimi Farkındalık

0,805

Ölçeğe ilişkin faktör analizi yapıldığında ise; KMO değerinin 0,853 ve Barlett’s değerinin 0,000 olduğu
görülmüştür. Bu rakamlar örnek hacminin yeterli olduğunu göstermektedir. 11 maddelik ölçeğin faktör
analizi sonucuna göre toplam varyans açıklama oranı 54,111’ dir.
Tablo 2: Öğrencilerin Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular
Değişkenler
N
%
Cinsiyet
Öğrenim Türü

Erkek

167

55,1

Kadın

136

44,9

1.öğretim

154

50,8

2.öğretim

149

49,2
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Bölümü
Yerleşim birimi

Gelir Düzeyi

Anne Eğitim
Durumu

Baba Eğitim Durumu

Kimya

190

62,7

Petro-Kimya

113

37,3

Büyükşehir

234

77,2

Şehir

68

22,4

Köy

1

0,3

1000 TL ve altı

2

0,7

1001-2000TL

35

11,6

2001-3000TL

43

14,2

3001-4000TL

180

59,4

4001 TL ve üzeri

43

14,2

Okuryazar

2

0,7

İlköğretim

101

3,3

Lise

158

52,1

Yüksek öğretim

42

13,9

Okuryazar

0

0

İlköğretim

117

38,6

Lise

144

47,5

Yüksek öğretim

42

13,9

Öğrencilerin % 55,1’ i erkek, % 44,9’u kadındır. Öğrencilerin % 50,8’ i birinci öğretimde öğrenim
görmektedir. Öğrencilerin % 62,7’ si kimya, % 37,3’ ü petro-kimya bölümünde öğrenim görmektedir.
Öğrencilerin % 77,2’ si büyükşehirde ikamet etmektedir. Öğrencilerin % 59,4’ ünün 3001-4000 TL
gelire sahip olduğu, % 52,1’ inin annelerinin öğrenim düzeyinin lise, % 47,5’ inin babalarının öğrenim
düzeyinin lise olduğu görülmüştür.
Örneklem verilerinin normal dağılım gösterip göstermediğine ilişkin verilere normallik testi
uygulanmış. Dağılımın normal dağılmadığını görülerek değişkenlere non-parametrik testler olarak
Kruskal Wallis, Mann Whitney U testi uygulanmıştır.
Tablo 3: Cinsiyet ile Kimya Eğitimi Farkındalığı
N
Sıra ort.
Sıra top.
Kimya Eğitimi
Farkındalığı

Erkek

167

152,90

25533,50

Kadın

136

150,90

20522,50

U
11206,50

P
0,844

Tablo 3 incelendiğinde öğrencilerin cinsiyetleri ile kimya eğitimi farkındalıkları arasında bir ilişki
olmadığı görülmüştür.
Tablo 4: Öğrenim Türü ile Kimya Eğitimi Farkındalığı

Kimya Eğitimi
Farkındalık

N

Sıra ort.

Sıra top.

1.öğretim

154

148,87

22926,50

2.öğretim

149

155,23

23129,50

U
10991,50

P
0,527

Tablo 4 incelendiğinde öğrencilerin öğrenim türü ile kimya eğitimi farkındalıkları arasında bir ilişki
olmadığı görülmüştür.
Tablo 5: Bölüm ile Kimya Eğitimi Farkındalığı
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Kimya Eğitimi
Farkındalık

N

Sıra ort.

Sıra top.

Kimya

190

159,19

30246,50

Petro-kimya

113

139,91

15809,50

U

P

9368,50

0,06

Tablo 5 incelendiğinde öğrencilerin bölümleri ile kimya eğitimi farkındalıkları arasında bir ilişki
olmadığı görülmüştür.
Tablo 6: Anne Öğrenim Durumu ile Kimya Eğitimi Farkındalığı
N
Sıra ort.
X2
p
Kimya Eğitimi
Farkındalık

Okuryazar

2

139,50

İlköğretim

101

147,93

Lise

158

156,30

Yükseköğretim

42

146,19

0,827

0,843

Tablo 6 incelendiğinde öğrencilerin annelerinin eğitim düzeyleri ile kimya eğitimi farkındalıkları
arasında bir ilişki olmadığı görülmüştür.
Tablo 7 Baba Öğrenim Durumu ile Kimya Eğitimi Farkındalığı
N
Sıra ort.
X2
p
Kimya Eğitimi
Farkındalık

İlköğretim

117

162,29

Lise

144

142,19

Yükseköğretim

42

156,98

3,56

0,168

Tablo 7 incelendiğinde öğrencilerin babalarının eğitim düzeyleri ile kimya eğitimi farkındalıkları
arasında bir ilişki olmadığı görülmüştür.
Tablo 8: Yerleşim Birimi ile Kimya Eğitimi Farkındalığı
N
Sıra ort.
X2
Kimya Eğitimi
Farkındalık

Büyükşehir

234

154,87

Şehir

68

141,60

Köy

1

189,00

1,392

p
0,499

Tablo 8 incelendiğinde öğrencilerin ikamet ettikleri yer ile kimya eğitimi farkındalıkları arasında bir
ilişki olmadığı görülmüştür.
Tablo 9: Gelir ile Kimya Eğitimi Farkındalığı
N
Sıra ort.
X2

Kimya Eğitimi
Farkındalık

1000 TL ve altı

2

2

1001-2000TL

35

35

2001-3000TL

43

43

3001-4000TL

180

180

7501-9000TL

2

43

0,715

p

0,949

Tablo 9 incelendiğinde öğrencilerin gelir düzeyleri ile kimya eğitimi farkındalıkları arasında bir ilişki
olmadığı görülmüştür.
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SONUÇ
Eğitim araştırmaları öğrenci başarısının artırılmasına yönelik farklı bakış açıları sunar, öğrencilerin
öğrenmesine yönelik katkının artırılmasını sağlar, öğrencilerin başarısız olmalarının ya da düşük başarı
göstermelerinin nedenlerini arar. Öğrencilerin demografik özellikleri olarak; cinsiyet, gelir düzeyleri,
anne-baba eğitim düzeyi, yaşadıkları yerleşim birimi, bölüm ve öğrenim türü ile kimya eğitim
farkındalığı arasında bir ilişki olmadığı görülmüştür. Hipotezlerin tamamı reddedilmiştir.
Morgil ve Seçken’ in yapmış oldukları araştırmada kimya dersi sınıf ortamını kız öğrencilerin erkek
öğrencilere kıyasla daha olumlu algıladıkları ortaya konmuştur. Kimya öğrencilerinin kimya eğitimi
farkındalıklarının olmadığının tespit edildiği bu araştırmanın sonuçlarına göre öğrencilerin kimya
eğitimi hakkındaki tutumlarını değiştirmek zorlayıcı görünmektedir. Bu çalışmada, öğrencilerin
ailelerinde kimya ile ilgilenen ya da kimya eğitimi alan yakınlarının olup olmadığı, ders verilen ortam
ve akademik başarıları hakkındaki görüşleri alınmamıştır. Bu tip değişkenlerin de gelecekte yapılacak
olan araştırmalara dahil edilmesi, eğitim tarzında yapılan değişiklikler ve yeniliklerle birlikte farklı
sonuçların elde edilebileceği öngörülmektedir.
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Özet
Kauçuklar, birçok endüstriyel ürünün önemli parçalarını oluşturan polimer hammaddelerdir. Lastik,
conta, kaplama ve yapıştırma gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Doğal Kauçuk (NR), üstün esneklik
ve dayanım gibi avantajlarına rağmen yapısındaki doymamış bağlar ve alilik hidrojen bağları sebebiyle
yaşlanmaya karşı dayanıksızdır. Kauçuklarda gerçekleşen aerobic ve/veya anaerobic yaşlanmaya karşı
alınan bazı önlemler ile farklı kauçuk tiplerinin yaşlanma mekanizmaları bu çalışma kapsamında
incelenmiştir. Ayrıca kauçuklarda yaşlanma mekanizmalarını takip amacıyla en sık tercih edilen FTIR
(Fourier Dönüşümlü Infrared) Spektoskopi yöntemi, deneysel çalışma ile bu çalışma kapsamında
sunulmaktadır. Deneysel çalışma kapsamında, kauçuk endüstrisinde en sık tercih edilen ve bazı
dezavantajlara sahip ticari bir antioksidana karşı doğal kökenli bir antioksidan kullanılmış ve sonuçları
mukayese edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Doğal Kauçuk, FTIR, Yaşlanma

THE DELAY OF NATURAL RUBBER AGING WITH NATURAL ANTIOXIDANTS:
A STRUCTURAL ANALYSIS
Abstract
Rubbers are the polymer materials which constitute important parts of many industrial products. It is
used in many areas such as rubber, seal, coating and sticking. Natural Rubber (NR), despite its
advantages such as superior flexibility and strength, is weak to ageing because of the unsaturated
structure and allelic hydrogen bonds. Aging mechanisms of different types of rubber have been
investigated in this study with some precautions taken against aerobic and / or anaerobic aging in
rubbers. In addition, FTIR (Fourier Transform Infrared) Spectroscopy method, which is the most
preferred method to follow ageing mechanisms in rubbers, is presented in this study together with
experimental study. In the experimental study, an antioxidant of natural origin was used against the
commercial antioxidant which is the most preferred and some disadvantages in the rubber industry and
the results were compared.
Keywords: Natural Rubber, FTIR, Ageing.

1. GİRİŞ
Kauçuklar, birçok endüstriyel ürünün önemli parçalarını oluşturan polimer hammaddelerdir. Otomotiv,
kaplama, medikal ve yapıştırma gibi sektörlerde; lastik, conta, hortum, konveyör bantı, dayanıklı yük
taşıyıcılar, şok veya titreşim sönümleyici parçalar, mesnet, spor malzemeleri ve eldivenler gibi
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endüstriyel mühendislik ürünleri olarak günlük hayatımızda karşımıza çıkmaktadır [Peter ve Norman,
1999]. Doğal kauçuğu (NR) elde edebilmek için Euphorbiaceae ailesinden Hevea Brasiliensis türü
ağacın kabuğuna kesik atılarak eğimli yol açılır ve süte benzeyen lateks çıkarılır [Jim, 2009]. Polimer
yapılı malzemeler, depolama ve kullanımları sırasında oksijen etkisine maruz kalırlar ve oksijenin
polimer zincirinde meydana getirdiği değişiklikler nedeniyle malzemenin kullanım verimi düşer
[Davletbaeva ve ark., 2013]. NR’ nin yapısındaki doymamış bağlar ve aktif alilik hidrojen bağları, onu
yaşlanmaya karşı zayıf kılar; bu özellik, zamanla kauçuk zincirinin kopmasına ve oksijen içeren
yapıların oluşmasına sebep olmaktadır. Kauçuk malzemelerin bozunmasını engellemek veya
yavaşlatmak, önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Kauçuk endüstrisinde bu sorunu çözmek
için genellikle kullanılan etkin yöntem, fenolik ve aromatik amin esaslı antioksidanları hamur karışımına
katmaktır [Zhang ve ark., 2018]. Zincir sonlandırıcı olarak işlev gören fenolik antioksidanlar,
kullanıldığı malzemede iz bırakmaz ve renk değiştirmediklerinden açık renkli kauçuk ürünlerin
üretiminde tercih edilirler. Alkilperoksi radikalleri (ROO•) öncelikle fenolik antioksidanların yapısında
bulunan reaktif hidrojene saldırır. Elde edilen fenoksi radikali, elektron değişimi ile kararlı hale gelir ve
rezonans yapıları 1 ve la ile gösterilir. Alkilperoksi radikalinin 1a ile reaksiyonu, kararlı 2 türünü üretir.
Fenolik antioksidan tarafından zincir sonlandırma sürecini göstermek için yaygın olarak kullanılan
basitleştirilmiş bir mekanizma, aşağıdaki Şekil 1’de gösterilmiştir [Goddard ve James, 2004].

Şekil 1. Fenolik antioksidanların koruma mekanizması

Amin esaslı antioksidanların çoğu kullanıldığı malzemede iz bırakır ve açık renkli kauçuk ürünlerde
kullanımları sınırlıdır. Aromatik aminler tarafından zincir sonlandırmanın mekanizması, ticari olarak
yaygın kullanıma sahip TMQ üzerinden Şekil 2’de aydınlatılmıştır.
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Şekil 2. Rezonans yapıları ve TMQ'nun transformasyon ürünleri ile gösterilen antioksidasyon

mekanizması
Kauçukların yaşlanmaya karşı direnci genellikle gerilme mukavemeti, kopmada uzama, sertlik, modül
gibi çeşitli fiziksel ve mekanik özelliklerinde yaşlanma ile meydana gelen değişim ile ölçülür. Oksijen
ile yaşlanması sonucu çoğunlukla çapraz bağ yoğunluğu artan kauçuk tipleri (BR, SBR, NBR gibi
bütadien esaslı kauçuklar) için nihai uzamada ve gerilme modülünde azalma ayrıca sertlikte artışlara yol
açar. Doğal kauçukta ise yaşlanma genellikle çapraz bağların parçalanması mekanizması ile yürür.
Kauçuk moleküllerinin kimyasal değişimlerini ve oksidatif bozunma sonucunda oluşan aldehit, keton,
alkol ve eter grupları gibi bozunma ürünlerinin varlığını takip etmek için FTIR (Fourier Dönüşümlü
Kızıl Ötesi) Spektroskopi kullanılması, literatürde tercih edilen bir yöntemdir. Bu çalışma kapsamında,
yaygın olarak kullanılan bir ticari antioksidan olan TMQ’ya alternatif, yeşil bir antioksidan kullanmıştır.
Bu amaçla, doğal kauçuk hamurunda kına ve kınanın önemli bileşenleri olan saf lawsone ve saf gallik
asit antioksidan olarak kullanılmış ve referans karışıma göre (antioksidan olarak TMQ içeren) etkinliği
FTIR karakterize edilmeye çalışılmıştır.
2. MATERYAL VE METOD
2.1. Malzemeler
Kauçuk hamurunun ana matrisi ve reçetede 100 phr oranında bulunan doğal kauçuk (SVR-3L), Elkim
Kauçuk firmasından satın alınmıştır. Takviye edici dolgu maddesi karbon karası HAF N660 ve proses
yağı olarak Petroyağ firmasından Octopus N821 ticari kodu naftenik yağ kullanılmıştır reçeteye göre
kullanılmıştır. Aktardan temin edilen kına doğrudan kullanılmıştır. Çinko oksit, steraik asit aktivatörleri;
TMQ, TMTD ve CBS hızlandırıcıları ve kükürt hamur bileşenleri olup kauçuk sektöründe yaygın olarak
kullanılan ticari kimyasallardan kullanılmıştır.
2.2. Deneysel Yöntemler
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Çalışmada, 7 farklı hamur bileşimi kullanılmış olup çalışılan hamur formülasyonları Tablo 1’de
verilmiştir. Kontrol numunesinde hiç antioksidan kullanılmamıştır, referans olarak TMQ içeren
hamurlar alınmış ve bu hamurlara TMQ yerine farklı oranlarda kına eklenerek yeni hamurlar (H1-H2H3) hazırlanmıştır. Kınanın bileşenlerinden olan ve antioksidan mekanizmasına katkı sağladığı
düşünülen gallik asit ve lawsone bileşenleri, sırasıyla PG ve PL kodlu hamurlarda saf halde
kullanılmıştır. Reçetedeki bileşenler belirtilen oranlarda tartılarak kauçuk hamurları brüt 2 litre
kapasiteli ve 0,7 doldurma hacimli 4 adet tanjantsal rotor tipine sahip olan dâhili bir karıştırıcı olan MetGür marka banbury ile hazırlanmıştır. Daha sonra iki silindirli bir laboratuvar mili kullanılarak şerit
halinde bir hamur elde edilmiştir. Alpha Pioneer markalı, hareketli kalıp reometresi (MDR) kullanılarak
ASTM D2084 standardına uygun şekilde 7 farklı hamurun reometre eğrileri çekilmiş, bu eğrileri
kullanarak hamurların optimum pişme süreleri ve önemli reolojik özellikleri belirlenmiştir. Reometre
eğrisi kullanılarak hesaplama optimum pişmesi süresi ve sıcaklık dikkate alınarak hidrolik preste 160℃
de 15 MPa basınçta vulkanizasyon gerçekleştirilmiştir. Preste 2 mm kalınlıkta olan vulkanizat plakalar
standart kesme bıçakları yardımıyla hazırlanmıştır. Vulkanizatlar farklı süreler boyunca (70 saat, 1 hafta,
2 hafta ve 4 hafta) 100℃’de hava sirkülasyonlu etüvde ısıl yaşlandırmaya (ASTM D573) tabi
tutulmuştur. Yaşlanmış ve yaşlanmamış numunelerdeki antioksidan aktivitesini belirlemek için FTIR
spektroskopisi ile yaşlanmanın takibi gerçekleştirilmiştir.

PL

PG

H3

H2

H1

Referans

Kontrol

Tablo 1. Kauçuk hamur formülasyonları

Bileşim (phr)
NR (SVR 3L)

100

100

100

100

100

100

100

C/B (N660)

40

40

40

40

40

40

40

Proses yağı

6

6

6

6

6

6

6

Kına

0

0

+

+

+

0

0

Lawsone

0

0

0

0

0

0

1

Gallik Asit

0

0

0

0

0

1

0

TMQ

0

2

0

0

0

0

0

Çinko oksit

5

5

5

5

5

5

5

Stearik asit

2

2

2

2

2

2

2

CBS

1

1

1

1

1

1

1

TMTD

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

Kükürt

1

1

1

1

1

1

1

2.2. Yapısal analiz (FTIR Spektroskopisi ile)
7 farklı kauçuk karışımına ait örnek, yaşlanma öncesi ve sonrası değişimleri takip edebilmek ve
antioksidan etkinliğini belirlemek amacıyla FTIR spektroskopisi analizine tabi tutulmuştur.
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Spektrumlar, 600–4000 cm−1 dalga boyu aralığında ve ATR konfigürasyonu ile incelenmiştir. Kantitatif
analiz hesaplamaları sırasında referans bir pik seçilerek belirli fonksiyonel grupların absorbans değişimi
takip edilmiştir.
3. SONUÇ
Doğal kauçuğun termo-oksidatif bozunması sonucunda keton, karboksilik asit, aldehit gibi gruplar
oluşur. Farklı süreler boyunca (70 saat, 1 hafta, 2 hafta ve 4 hafta), 100℃’de yaşlandırılmış numunelere
ait fonksiyonel piklerdeki değişim Şekil 3-6’da sunulmuştur. Yaşlanmanın ilerlemesiyle birlikte oksijen
içeren gruplardaki (karbonil ve hidroksil) artış kaçınılmazdır. Fonksiyonel grupların absorbans
yoğunlukları incelendiğinde; PL kodlu karışımın, oksijen içeren grupların artışını önlemede en başarılı
olduğu gözlemlenmiştir. Bu durum, geleneksel yöntemlere alternatif antioksidanların çoğunun daha iyi
termooksidatif yaşlanma direnci sağladığını ispatlamaktadır. Farklı antioksidanların yaşlanma önleme
mekanizmaları başka bir çalışmada sunulacaktır.

OH fonksiyonel grubuna ait değişim
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0,03
0,025

0,02
0,015
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0h

70 h
Control

1w
Ref

2w
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PL

Şekil 3. Yaşlanma sonucunda OH fonksiyonel grubuna ait değişim

C=O fonksiyonel grubuna ait değişim
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Şekil 4. Yaşlanma sonucunda C=O fonksiyonel grubuna ait değişim
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C-H fonksiyonel grubuna ait değişim
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Şekil 5. Yaşlanma sonucunda C-H fonksiyonel grubuna ait değişim

C-C fonksiyonel grubuna ait değişim
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Şekil 6. Yaşlanma sonucunda C-H fonksiyonel grubuna ait değişim

4. TARTIŞMA
Bu çalışmada kınanın doğal kauçuk matrisli karışımlarda yeşil antioksidan olarak kullanılabilirliği
incelenmiş ve kükürtlü vulkanizasyon sistemi ile pişirilen doğal kauçuk esaslı malzemelerde başarılı bir
alternatif antioksidan olabileceği görülmüştür. Kauçuk hamurlarında yaygın kullanılan ticari ve sentetik
antioksidan olan TMQ'nin, doğal antioksidanlara karşı yaşlanma geciktirici performansı, TMQ ve
kınanın yapısal benzerliği açısından karşılaştırılmıştır.
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Özet
Geliştirilen pek çok sistemin tasarım ve kontrolünde veri tahminine gerek duyulmaktadır. Günümüzde
çok sayıda tahmin yöntemi aktif olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada zaman serileri yöntemlerinden
olan Naif Tahmin, Ortalama Tahmin, Üstel Yumuşatma, Regresyonlu Trend Projeksiyonu ve En Küçük
Kareler Yöntemi kullanılarak veri tahmini yapılmıştır. Tahmin Yöntemlerini kullanırken hâlihazırda
elde edilmiş verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışmada ısıl genleşme katsayısının okunan değerlerinden
elde edilen veriler kullanılmıştır. Uygulama sonucunda tahmin verileri, eldeki bilinen verilerle
kıyaslanarak Uygunluk Testine tabi tutulmuş ve yöntemlerin başarımları birbirleri ile karşılaştırılmıştır.
Çalışma sonunda Regresyonlu Trend Projeksiyonu ile En Küçük Kareler Yöntemlerinin oldukça yüksek
başarıda sonuçlar verdiği ve sonuçlarının birbirlerine çok yakın olduğu görülmüştür. Naif tahmin
yöntemi, oldukça basit bir yöntem olmasına karşın yine de kabul edilebilir başarıda sonuçlar vermiştir.
Ortalama Tahmin yöntemi düşük bir başarı göstermiştir. Ancak ortalama tahmin sonuçlarına üstel
yumuşatma uyguladığımızda başarımının arttığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Zaman Serileri Yöntemi, Veri Tahmini, En küçük Kareler Yöntemi.
COMPARATİVE ANALYSİS OF TİME SERİES METHOD IN SOLVİNG ESTİMATİON
PROBLEMS IN ENGİNEERİNG
Abstract
Data estimation is required in design and control of many systems developed. Today, many forecasting
methods are used actively. In this study, data estimation was made by using Time Series Methods; Naïve
Forecast, Estimating the Average, Exponential Smoothing Method, Trend Projection with Regression
and Least Squares Method. When using estimation methods, data already obtained is needed. The data
obtained from the readings of the thermal expansion coefficient were used in the study. As a result of
the application, the prediction data was compared with the known data and was used fitness test than
results of fitness tests of the methods have been compared with each other. At the end of the study, it
was observed that Trend Projection with Regression Method and Least Squares Method yielded very
high results and the results were very close to each other. Although the Naïve Forecast method was quite
simple, it still yielded acceptable results. The Estimating the Average method has shown low success.
However, when we applied exponential smoothing to prediction data, it was observed that success was
increasing.
Keywords: Time Series Method, Data Estimation, Least Squares Method.
1. GİRİŞ
Bir sistemin etkili ve daha verimli çalışabilmesinin bir yolu sistem sonuçlarının önceden
kestirilebilmesidir. Bu kestirim geçmiş zaman sonuçlarından yola çıkarak yapılacak veri tahmini ile
gerçekleştirilebilir. Geliştirilmiş pek çok veri tahmini yöntemi bulunmaktadır. Zaman serileri en sık
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kullanılan yöntemlerden biridir. Zaman Serilerini kullanan olasılıksal veya sezgisel pek çok yöntem
bulunmaktadır. Box ve Jenkins, (1976) zaman serileri yöntemlerinde, otoregresif (AR), Hareketli
Ortalama (MA) bileşiminden oluşan Box-Jenkins Yöntemini geliştirmiştir. Makridakis ve ark. (1982)
24 farklı tahmin yöntemini 1001 zaman serisi örneğine uygulayarak başarımlarını karşılaştırmıştır.
Gardner ve ark. (1985), durağan olmayan zaman serileri için üssel bir düzeltme modeli geliştirerek
mevcut çalışmalardan daha iyi bir başarım yakalamıştır. Song ve Chissom, (1993) Bulanık Zaman
Serileri teoremini ortaya atarak pek çok çalışmaya ışık tutmuştur. Bell (1997) doğurganlık ve ölüm
oranlarının yaşla ilişkisinin tahmini için zaman serisi yöntemlerini uygulamış ve sonuçlarını
karşılaştırmıştır. Zhang (2001) ARIMA ve ANN modellerini birleştiren hibrit bir model geliştirerek,
doğrusal ve doğrusal olmayan modellemede veri tahmini yapmıştır. Burger ve ark., (2001) Güney
Afrika’daki Durban’ın turizm talep tahmini için çeşitli zaman serisi yöntemlerini kullanmış ve
başarımını karşılaştırmıştır. Tseng ve ark., (2002) olasılıksal ve sezgisel yaklaşımları birleştirerek hibrit
bir model geliştirmiştir. Marcellino ve ark. (2005) AR yöntemlerini karşılaştırarak makroekonomik
zaman serilerini tahmin etmeye çalışmıştır. Taylor (2008) tek değişkenli zaman serisi yöntemlerini
kullanarak bir bankanın çağrı merkezinde bir gün içinde müşterilere ulaşma sürelerinin tahminini
yapmış ve yöntemlerin başarımlarını karşılaştırmıştır. Wang ve ark. (2009) aylık deşarj süresi tahmini
için ARMA, YSA vs. gibi çeşitli tahmin yöntemlerini kullanmış ve başarımlarını kıyaslamıştır. Koop
ve ark., (2010) çok sayıda parametre içeren zaman serileri için Bayesian yöntemlerini uygulamış ve
mevcut zaman serileri yöntemlerine iyi bir alternatif olduğunu savunmuştur. Cortez ve ark., (2012), iki
büyük internet servis sağlayıcısına ait verileri kullanarak, yeni bir sinir ağı topluluğu yaklaşımıyla zaman
serisi yöntemlerini uygulamış ve tahmin sonuçlarının başarımını kıyaslamıştır. Lippi ve ark. (2013) kısa
vadeli trafik akış tahmini için zaman serileri yöntemleriyle iki yeni regresyon modelini kullanarak
başarımlarını kıyaslamıştır. Wang ve ark.(2015) hidorolojik zaman serileri tahmini için ARIMA
modelini kullanarak tahmin başarımını artırmaya çalışmıştır. Qiu ve ark.,(2017) Ampirik Mod
Ayrıştırma yöntemleriyle elektrik yük talep tahmini yaparak başarımlarını kıyaslamıştır. Taylor ve ark.
(2018) mevcut zaman serileri yöntemlerinin başarımını artırmak için parametrelerin sezgisel olarak
belirlenebildiği modüler bir regresyon modeli önermiştir.
Bu çalışmada ısıl genleşme katsayısının okunan değerlerine zaman serisi tahmin yöntemlerinden Naif
Tahmin Yöntemi (NT), Ortalama Tahmin Yöntemi (OTY), Üstel Yumuşatma (ÜY), Regresyonlu Trend
Projeksiyonu (RTP) ve En Küçük Kareler Yöntemi (EKKY) kullanılmıştır. Uygulama sonucunda
tahmin verileri, eldeki bilinen verilerle kıyaslanarak Uygunluk Testine tabi tutulmuş ve yöntemlerin
uygunluk testleri birbirleri ile karşılaştırılmıştır.
2. ZAMAN SERİLERİ YÖNTEMİ
Zaman serileri, en çok kullanılan tahmin yöntemlerinden biridir. Bir zaman serisi, belirli bir zaman
aralığında tespit edilen veriler dizisidir. Bu zaman aralığı saatlik, günlük, haftalık, aylık, mevsimsel
yıllık vb. olabilir (Tak ve ark.,2018). Zaman serisi yöntemleri, tespit edilen bu verilerden yola çıkarak
geleceğe dair tahminler üretmektedir. Çünkü bu yöntemlerde, mevcut davranış eğiliminin devamlı
olduğu varsayılır. Geleneksel olarak kullanılan zaman serileri yöntemlerine örnek; Naif Tahmin,
Ortalama Tahmin, Üstel Yumuşatma, Regresyonlu Trend Projeksiyonu olarak verilebilir (Krajewski ve
ark.,2013). Bu bölümde bu yöntemler kısaca açıklanmıştır.
2.1 Naif Tahmin Yöntemi:
Uygulamada sıkça kullanılan en basit tahmin yöntemidir. Bu tahmin yöntemine göre; yakın gelecekteki
tahmin değeri, en yakın geçmişteki veriye eşittir (1). Burada 𝐹𝑡+1 tahmin edilen değeri ve 𝐷𝑡 geçmiş
zaman verisi olarak ifade edilmiştir.
𝐹𝑡+1 = 𝐷𝑡

(1)

2.2 Ortalama Tahmin:
Bu tahmin yöntemine göre; gelecekteki tahmin değeri, geçmiş son n adet verinin ortalamasına eşittir
(2).
𝐹𝑡+1 =

𝐷𝑡 +𝐷𝑡−1 +𝐷𝑡−2 +⋯+𝐷𝑡−𝑛+1
𝑛

(2)
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2.3 Üstel Yumuşatma:
Üstel Yumuşatma yöntemi; mevcut ortalama tahmine göre, son verilere daha fazla ağırlık vererek
dolaylı olarak bir zaman serisinin ortalamasını hesaplar (3). Burada α, 0-1 arasında bir değer olan
yumuşatma parametresidir. Uygulamada α değerinin deneme yoluyla en iyi tahmin sonucu veren
değeri seçilmelidir.
𝐹𝑡+1 = 𝛼𝐷𝑡 + (1 − 𝛼)𝐹𝑡

(3)

2.4 Regresyonlu Trend Projeksiyonu:
Talep zaman serisinde bir eğilim söz konusu ise, yani zaman içinde sürekli kayda değer bir artış veya
azalış söz konusu ise, yukarıda açıklanan yöntemler gerçek değerlerin gerisinde kalmaktadır. Bu
durumlar için Regresyon denklemleri daha uygun tahminler yapmaktadır (4-6). Burada Tt dönem
periyodunu, 𝑏0 ve 𝑏1 regresyon katsayılarıdır (Heizer ve ark. (2017).
𝐹𝑡 = 𝑏0 + 𝑏1 𝑇𝑡
𝑏1 =

(4)

̅ )(𝐷𝑡 −𝐷
̅)
∑𝑛
𝑡=1(𝑇𝑡 −𝑇
2
̅
∑𝑛
(𝑇
−𝑇
)
𝑡=1 𝑡

(5)

̅ − 𝑏1 𝑇̅
𝑏0 = 𝐷

(6)

2.5. En Küçük Kareler Yöntemi
Belirli zaman aralıkları ile alınan veriler zamana göre çizdirilirse, bir eğri elde edilir. Bu eğrinin zamana
göre fonksiyonu çıkartılabilirse, elde olmayan verilerin yaklaşık tahminini yapılabilir. En küçük kareler
yöntemindeki amaç, en uygun eğri fonksiyonuna ulaşmaktır. Bunun için (7)-(9) denklemleri kullanılır.
𝐹𝑡 = 𝑎 + 𝑏𝑇𝑡
𝑏=

(7)

𝑡 ∑𝑡1 𝑇𝑡 𝐷𝑡 −∑𝑡1 𝑇𝑡 ∑𝑡1 𝐷𝑡
𝑡 ∑𝑡1 𝑇𝑖2 −(∑𝑡1 𝐷𝑡 )

(8)

2

̅ − 𝑏𝑇̅
𝑎=𝐷

(9)

2.6. Uygunluk Testi
Tahmin yöntemleri eldeki verilere uygulandığında tahminin doğruluğunu ve kabul edilebilirliğini
ölçmek için uygunluk testine tabi tutulurlar. Böylece yöntemlerin tahmin başarımları ölçülür (10).
𝑅2 = 1 −

2
∑𝑛
𝑡=1(𝐷𝑡 −𝐹𝑡 )
𝑛

(∑
𝐷 )
∑𝑡𝑡=1 𝐷𝑡2 – 𝑡=1 𝑡

(10)

2

𝑛

Burada R değeri 0 ila 1 arasında bir değerdir. R2 değerinin 1’e olan yakınlığı tahmin başarımını
göstermektedir.
2

3. PROBLEM ÇÖZÜMÜ
Tahmin yöntemlerini kullanırken hâlihazırda elde edilmiş verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışmada
Tablo 1’de verilmiş olan ısıl genleşme katsayısının okunan değerlerinden elde edilen veriler
kullanılmıştır (Charpa ve Canale, 2003). Tabloda belirtilen Tt okunma zamanını, Dt değeri ise okunan
veri değerini göstermektedir.
Tablo 1. Isıl genleşme katsayısının okunan değerleri
Tt Dt
Tt Dt
Tt Dt
Tt Dt
Tt Dt
Tt Dt
1 6,395 5 6,505 9

6,565 13 6,615 17 6,655 21 6,715

2 6,435 6 6,515 10 6,575 14 6,625 18 6,655 22 6,715
3 6,485 7 6,555 11 6,595 15 6,625 19 6,665 23 6,755
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4 6,495 8 6,555 12 6,605 16 6,635 20 6,685 24 6,775
Naif tahmin modelinde, tahmin değerleri denklem (1)’de verildiği gibi, bir önceki zamanın veri değerine
eşitlenir. Örneğin, 5. zamandaki tahmin değeri (F5), 4. zamandaki veri değerine (D4) eşit olduğu kabul
edilmiştir.
Ortalama tahmin modelinde, denklem (2) de gösterildiği gibi, herhangi bir zamandaki tahmin değeri,
son n veri değerinin ortalaması olduğu kabul edilmiştir. Bu çalışmada n değeri 5 olarak alınmıştır.
Üstel yumuşatma modelinde, denklem (3)’te gösterildiği gibi, herhangi bir zamandaki tahmin değeri bir
önceki zamanın veri değeri α ile çarpılarak, ortalama tahmin modelinden elde edilen tahmin sonucunun
(1-α) ile çarpılmasına eklenmiş böylece yeni bir tahmin değeri elde edilmiştir. Bu çalışmada α değeri bu
çalışmada 0,9 olarak alınmıştır.
Regresyonlu trend projeksiyonu modelinde, tüm veriler kullanılarak b0 ve b1 değerleri hesaplanmış ve
bir tahmin denklemi oluşturulmuştur (11).
𝐹𝑡 = 6,431195652 + 0,013504348 ∗ 𝑇𝑡

(11)

En küçük kareler yöntemi modelinde, tüm veriler kullanılarak a ve b değerleri hesaplanmış ve bir tahmin
modeli oluşturulmuştur (12).
𝐹𝑡 = 6,4311956521739 + 0,013504347826087 ∗ 𝑇𝑡

(12)

Tüm tahmin modellerinin sonuçları Tablo 2’de karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

Tt
(Zaman)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Tablo 2. Tahmin Yöntemlerinin Sonuçları
Regresyonlu
Naif
Ortalama
Üstel
Trend
Dt (veri) Tahmin Tahmin Yumuşatma
Projeksiyonu
Yöntemi Yöntemi
Yöntemi
Yöntemi
6,395
6,4447
6,435
6,395
6,458204
6,485
6,435
6,471709
6,495
6,485
6,485213
6,505
6,495
6,498717
6,515
6,505
6,463
6,512222
6,555
6,515
6,487
6,5098
6,525726
6,555
6,555
6,511
6,5482
6,53923
6,565
6,555
6,525
6,5506
6,552735
6,575
6,565
6,539
6,561
6,566239
6,595
6,575
6,553
6,5714
6,579743
6,605
6,595
6,569
6,5908
6,593248
6,615
6,605
6,579
6,6014
6,606752
6,625
6,615
6,591
6,6114
6,620257
6,625
6,625
6,603
6,6216
6,633761
6,635
6,625
6,613
6,6228
6,647265
6,655
6,635
6,621
6,6328
6,66077
6,655
6,655
6,631
6,6516
6,674274
6,665
6,655
6,639
6,6526
6,687778
6,685
6,665
6,647
6,6624
6,701283
6,715
6,685
6,659
6,6812
6,714787
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En
Küçük
Kareler
Yöntemi
6,4447
6,458204
6,471709
6,485213
6,498717
6,512222
6,525726
6,53923
6,552735
6,566239
6,579743
6,593248
6,606752
6,620257
6,633761
6,647265
6,66077
6,674274
6,687778
6,701283
6,714787

22
23
24

6,715
6,755
6,775

6,715
6,715
6,755

6,675
6,687
6,707

6,7094
6,711
6,7482

6,728291
6,741796
6,7553

6,728291
6,741796
6,7553

4. TARTIŞMA
Bu çalışmada zaman serileri yöntemlerinden olan NTY, OTY, ÜY, RTP ve EKKY kullanılarak ısıl
genleşme katsayısının tahmini yapılmıştır. Hesaplanan tahmin verileri gerçek verilerle kıyaslanarak
uygunluk testine tabi tutulmuş, sonuçlar Tablo 3’te verilmiştir. Çalışma sonunda RTP ile EKKY gerçek
değerlere en yakın sonuçlar verdiği ve sonuçlarının birbirleriyle örtüştüğü görülmüştür. Bunun sebebi
olarak, EKKY’nin temelde zaman serileri yöntemine dayanması ve kendi içinde regresyon yöntemiyle
hesap yapması gösterilebilir. NTY, uygulama kolaylığına rağmen kabul edilebilir başarıda sonuçlar
vermiştir. OTY ise, bu çalışmada kullandığımız zaman serisinin durağan olmamasından dolayı düşük
bir başarı göstermiştir. Ancak ortalama tahmin sonuçlarına ÜY uyguladığımızda başarımın arttığı
görülmüştür.
Tablo 3. Uygunluk testi sonuçları
Yöntem

Uygunluk Testi (R2)

Naif tahmin yöntemi

0,937626

Ortalama tahmin yöntemi

0,593713

Üstel Yumuşatma

0,902221

Regresyonlu trend projeksiyonu

0,966463234

En küçük kareler yöntemi

0,966463234
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Özet
Azalan enerji kaynakları ve mevcut enerji kaynaklarının etkin kullanılamaması enerji yönetimi ile
birlikte enerji verimliliği kavramını önemli bir boyuta taşımaktadır. Enerji Yönetimi ürün kalitesinden,
konfordan ve çevresel koşullardan ödün vermeden tüketilen enerjinin etkin bir biçimde kullanılmasını
sağlamaya yönelik oluşturulan organize faaliyetler bütünüdür. İşletmelerde Enerji Yönetim Sistemi’nin
kurulması için sistemin gerektirdiği faaliyetleri uygulamak, yönetmek ve bu faaliyetlerin
sürdürülebilirliğini sağlamak gerekmektedir.
Bu çalışmada, tekstil, demir-çelik, ağaç sanayi ve gıda sektörlerinde Enerji Yönetim Sistemi’nin
kurulması, uygulanması ve enerji verimliliğine olan etkileri ele alınmıştır. Enerji Yönetim Sistemi
kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin işletmeye olan faydaları ve enerji performansına olan pozitif
etkileri incelenmiştir. Tekstil, demir-çelik ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren endüstriyel
kuruluşlarda gerçekleştirilen projelerin kuruluşa getirileri hakkında değerlendirmeler ve analizler
yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Enerji yönetim sistemi, enerji verimliliği, enerji kaynakları
THE IMPACT ON THE ENERGY EFFICIENCY OF THE ENERGY MANAGEMENT
SYSTEM IMPLEMENTATION ON SECTORAL BASIS IN TURKEY
Abstract
Decreasing energy resources and the inability to use the existing energy resources effectively bring the
energy efficiency concept together with the energy management to an important level. Energy
Management is a set of organized activities aimed at ensuring the efficient use of energy consumed
without sacrificing product quality, comfort and environmental conditions. In order to establish the
Energy Management System in enterprises, it is necessary to implement and manage the activities
required by the system and ensure the sustainability of these activities.
In this study, the establishment, implementation and effects of Energy Management System in textile,
iron and steel, wood industry and food sectors are discussed. The benefits of the activities carried out
within the scope of the Energy Management System and the positive effects of these activities on energy
performance were examined. The evaluations of the projects realized in industrial organizations
operating in textile, iron-steel and food sectors were evaluated.
Keywords: Energy management system, energy efficiency, energy sources
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1. GİRİŞ
Enerji Yönetim Sistemi enerji kaynaklarının etkin kullanılmasını, enerji verimliliğinin artırılmasını ve
sürdürülebilirliği hedefleyen disiplinli bir çalışmadır. Enerji Yönetim Sistemi, kuruluşun enerji
tüketiminin azaltılmasında, değişken enerji fiyatlarından daha az etkilenmede ve böylelikle enerji
maliyetlerinin düşürülmesinde oldukça önemlidir. Kuruluşa, Enerji Yönetim Sistemi kurulurken
kaydedilmesi gereken aşamalar şu şekildedir;





Mevcut Durum Değerlendirmesi
Enerji Planlarının Geliştirilmesi
Günlük Faaliyetlerin Geliştirilmesi
Sistemin İşleyip İşlemediğinin Kontrol Edilmesi (UNIDO,2014)

1.1. Mevcut Durum Değerlendirmesi
Enerji Yönetim Sistemi’ni kurmaya başlanırken kuruluş tarafından gerçekleştirmesi gereken ilk faaliyet,
mevcut durumun değerlendirilmesidir. Mevcut durum değerlendirmesi ile kuruluşun Enerji Yönetim
Sistemi seviyesi belirlenmektedir. Kuruluş, değerlendirmeleri yaparak mevcut durumun resmini
çizmekte, sisteme yönelik özet bir rapor oluşturmaktadır. Bu değerlendirme sonucunda, sistematik bir
enerji yönetimi uygulaması için hangi konularda eksiklikler olduğunu ve iyileştirmeye yönelik
uygulamaların neler olduğunu belirlemek için bir yol haritası çizilmektedir.
1.2. Enerji Planlaması
Enerji planlaması; enerji performansını iyileştirme yolunda atılacak adımları, personele bu konuda
yetkinlik sağlamak adına verilecek eğitimleri ve teknik projelerin oluşturulması için gerçekleştirilecek
tüm faaliyetleri kapsamaktadır. Kuruluş, yoğun enerji tüketiminde sahip proses, ekipman ve
kaynaklarını, uyulması gereken yasal şartlarını ve gerektiğinde güncellemektedir.
1.3. Günlük Faaliyetlerin Geliştirilmesi
Kuruluş, personeline EnYS kapsamında farkındalık kazandırmaya yönelik eğitimler vermekte, yetkin
personel için alt yapı sağlamaktadır. Eğitimler, kuruluşların işletme giderlerinin düşürülmesi için, kolay,
düşük giderli ve düşük riskli bir olanaktır. Teknik eğitimler ile kuruluş günlük faaliyetler geliştirirken
enerji yönetim sisteminin gerekliliklerini göz önünde bulundurmaktadır.
İşletimin kontrolünü sağlamak için kritik işletim parametrelerinin takibi yapılmakta ve periyodik
bakımlar gerçekleştirilmekte, satın alma işlemlerinde enerji verimliliğine dikkat edilmektedir. Sürekli
iyileşmeyi hedefleyen bir enerji yönetim sistemi sonucunda, kuruluşta işletme ve bakım kaynaklarını
devam ettiren giderlerden tasarruf sağlamaktadır.
1.4. Sistemin İşleyip İşlemediğinin Kontrolü
Enerji yönetim sisteminin sürekliliğini sağlamak, sistemi takip etmeyi, izlemeyi ve kontrolünü
sağlamayı gerekmektedir. İzleme enerji tüketim verilerini izlemenin yanında, verilerin doğruluğunu
kontrol etme ve sistemin işleyişini denetleme gibi aşamaları da ifade etmektedir. Denetim sonucu tespit
edilen uygunsuzlukların giderilmesi, düzeltici faaliyet ve kök neden analizleri ile tekrarının önlenmesi
için çalışmalar gerçekleştirilmektedir(TS EN ISO 50001, 2011).
Pamukkale Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada 3 ayrı tekstil fabrikasında doğalgaz yakıtlı kazanlarda
iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. Kazanlarda egzoz gazı oksijen miktarının %3’düşürülmesiyle A
fabrikasında 1.994.000,00 m3/yıl, B fabrikasında 3.009.600,00 m3/yıl, C fabrikasında 25.416,00 m3/yıl
doğalgaz tüketiminden tasarruf elde edilmiştir(Çınar, 2008).
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2. SEKTÖREL BAZDA ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİNİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNE
ETKİLERİ
2.1. Tekstil Sektöründe Enerji Verimliliği Uygulamaları
Tekstil sektöründe gerçekleştirilen enerji verimliliği uygulamaları, enerji tüketimlerini ve maliyetlerini
minimize etmek açısından büyük önem taşımaktadır. Tekstil sektöründe elektrik enerjisi ramöz
makineleri ve boya makineleri, başta olmak üzere kurutmada, basınçlı hava üretiminde, havalandırma
ve aydınlatma sistemlerinde kullanılmaktadır. Elektrik enerjisi ile birlikte ısıl enerji ihtiyacı, tekstil
sektöründe en yoğun enerji tüketimine neden olan etkenlerden biridir. Doğalgaz ve/veya kömür
yakıtlarının kaynak olarak kullanılması sonucu üretilen buhar, prosesin çeşitli bölümlerinde (ramöz ve
boya makineleri, buharlama ve baskı bölümleri vb.) kullanılmaktadır. Şekil 1’de bir tekstil sektörü
üretim prosesinde önemli enerji boyutları verilmiştir.

Şekil 1. Tekstil sektörü üretim prosesi enerji haritası
Şekil 1’de görüldüğü gibi tekstil sektörün en yoğun enerji tüketimi ramöz ve boya makinelerinde
gerçekleşmektedir. Önemli enerji boyutu olarak tespit edilen ramöz ve boya makinelerinde yapılacak
iyileştirmeler enerji tüketimini azaltma yönünde önem taşımaktadır.
Tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir işletme tarafından gerçekleştirilen enerji verimliliği etüdü
yaptırılmış, yapılan etüt sonucunda enerji verimliliğini arttırıcı projeler tespit edilmiştir. Etüt sonucunda
tespit edilen iyileştirme projeleri Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Etüt sonucu tespit edilen iyileştirme projeleri
Proje
Uygulama
Sırası
1
2
3
4
5
6
7

İyileştirme Projeleri

Enerji Türü

Kompresöre basınç ayarının yapılması
Klima santrallerine sürücü uygulaması
Kompresörlere sürücü uygulaması
İzolasyon uygulaması
Ramöz makinelerinin revizyonu
Aydınlatma değişimi
Vater makinaları masura değişimi

Elektrik
Elektrik
Elektrik
Kömür
Kömür
Elektrik
Elektrik

Uygulama Planı
Vade
Orta Vade
Orta Vade
Orta Vade
Uzun Vade
Uzun Vade
Uzun Vade

Kuruluş taahhüt ettiği enerji politikası doğrultusunda sürekli iyileşmeyi hedeflemektedir. Bu hedef
doğrultusunda enerji verimliliği artırıcı faaliyetler için eylem planı oluşturmakta ve uygulamaktadır.
Etüt sonucunda tespit edilen iyileştirme projelerinden biri olan ramöz makinelerinin revizyonu projesi
için değerlendirmeler yapılmıştır. Ramöz makinelerinin revizyonu projesi ile tasarruf edilecek enerji
miktarı, bu tasarrufun mali değeri belirtilmiştir. Proje fizibilite çalışmaları sonucunda yapılan
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değerlendirmeler ile proje uygun görülerek aksiyon alınmıştır. Bu çalışma ile, kızgın yağ kazanı devre
dışı bırakılarak kömür tüketiminden tasarruf sağlanmıştır. Ayrıca kazan ID ve FD fanları devre dışı
bırakılarak elektrik enerjisinden tasarruf sağlanmıştır.
Tekstil sektöründe gerçekleştirilen enerji verimliliği faaliyetlerinin sürekli hale gelmesi Enerji Yönetim
Sistemi’nin etkinliğinin sağlanmasında önem arz etmektedir.
2.2. Demir-Çelik Sektöründe Enerji Verimliliği Uygulamaları
Demir çelik sektörü, Türkiye ekonomisinde hem üretimde hem de enerji tüketiminde büyük paya
sahiptir. Demir çelik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde kurulan Enerji Yönetim Sistemi’nin
işletmeye çeşitli faydaları bulunmaktadır. Bu faydalar arasında enerji maliyetlerinde düşüş, bu sayede
ürün başına spesifik enerji tüketiminin azalması ve yine ürün başına karlılık oranının artması, mevcut
enerji kaynaklarının daha verimli kullanımı, enerji performansında iyileşme, üretimde artış ve rekabet
edebilirlik, çevreye verilen zararlı emisyonlarda azalma vb. olabilmektedir.
Demir çelik sektörün en yoğun enerji tüketen ekipmanlar indüksiyon ocakları, ark ocakları tav fırınları
ve hava ayrıştırma tesisleri vb. olabilmektedir. İndüksiyon ocakları bobin ve kondansatör temeline
dayanan ergitmede kullanılan ve yüksek derecede elektrik tüketimine sebep olan ekipmandır.
Demir çelik sektöründe faaliyet gösteren bir işletme için yapılan çalışmada üretim miktarları ve enerji
tüketimi arasındaki bağıntı incelenmiştir. Bu incelemeler, regresyon analizleri ile gerçekleştirilmiş ve
enerji tüketimlerinin tahmini için formülizasyon ortaya koyulmuştur. Regresyon analizi, iki ya da daha
çok değişken arasındaki bağıntıyı belirlemek için kullanılan analiz metodudur. Bu bölümde, işletmenin
üretim miktarları ve harcanan enerjiler incelenmiş ve bunlar arasında nasıl bir ilişki olduğunun ortaya
konulması amaçlanmıştır. Her yıl bir önceki yılı enerji referans noktası belirleyen bu işletmede, 2017
yılı regresyon analizleri sonucunda 2018 yılındaki tüketim tahminlerinden ne kadar sapma yaşandığı
regresyon analizleri ile tespit edilmiştir.
Çelikhane bölümünde indüksiyon ocaklarının yer alması sebebi ile çelikhane üretim miktarı ve elektrik
tüketimleri karşılaştırılmıştır. Aşağıda yapılan regresyon analizlerinde tesisin 2017 yılı üretim
miktarları-tüketim verileri baz yıl kabul edilmiş ve 2018 yılında yaşanan üretim miktarları ve bunlara
karşılık gelen enerji tüketim performansları değerlendirilmiştir.
2017 Yılı Üretim Miktarı - Elektrik Tüketimi Trend Grafiği
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Şekil 2. 2017 yılı çelikhane bölümü üretim miktarı (ton) – elektrik tüketimi ilişkisi
Yukarıdaki grafiklerdeki lineer (1. dereceden) formüllerden de görülebileceği üzere, üretim miktarları
(ton) ile elektrik tüketimleri arasında %97,89’luk korelasyon (bağıntı, bağlılık, ilişki) bulunmaktadır.
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Yani grafikte verilen formülasyon, 2017 yılındaki üretim miktarı ile yaşanan elektrik tüketimlerinin
arasındaki ilişkinin %97,89 gibi oldukça büyük bir kısmını açıklayabilmektedir ki bu da “üretim (ton)
ile elektrik tüketimi arasında güçlü bir bağlantı var” anlamına gelmektedir. Burada kritik olan konu, bu
ilişkiyi doğru bir formülasyonla ortaya koymaktır Regresyon analizinde, bir değişkenin başka bir
değişken üzerinde etkili olduğunu söyleyebilmek için, o değişkeni en az %75-80 oranında etkilemesi
gerekmektedir. Yukarıdaki denklem dikkate alındığında, bu denklemin elektrik tüketimlerini büyük
oranda açıkladığı görülmektedir.
Yukarıda verilen bilgilere ve güçlü korelasyon oranlarına göre elektrik tüketimleri ile çelikhane üretim
miktarları (ton) arasında şu şekilde ilişki mevcuttur;
Elektrik Tüketimi (kWh) = 720,2471 x (üretim (ton)) + 3.820.500,0561
Buradaki formül kullanılarak gelecek dönemlere ait planlanan üretim miktarına (ton) karşılık gelen
(tüketilmesi gereken) elektrik enerjisi miktarı hesaplanabilir. Verilen formüle göre, üretimin olmadığı
dönemlerde (Üretim=0) yaklaşık 3.820.500,0561 kWh’lik bir elektrik tüketimi gerçekleşmektedir ki bu
da tesisin baz elektrik yükü olarak adlandırılmaktadır.
Demir çelik sektöründe gerçekleştirilen regresyon analizleri ile üretime bağlı olarak tüketim hedefleri
belirlenebilmekte, bir sonraki dönem için tüketim öngörüsünde bulunabilmekte ve hedeften sapmalara
yönelik aksiyon planları yapılabilmektedir.
2.3.Ağaç Sanayi Sektöründe Enerji Verimliliği Uygulamaları
Enerji verimliliği uygulamalarına yönelik fikirler çeşitli kaynaklardan gelebilmektedir. Benchmark
yöntemleri ile sektörel bazda yapılan uygulamalar, enerji verimliliği etüt çalışmaları, kuruluş
personelinden gelen fikirler veya fuar, kongre gibi faaliyetler sonucunda verimlilik artırıcı uygulamalar
yapılabilmektedir.
Ağaç sanayi sektöründe faaliyet gösteren bir işletme, herkesin etkin bir şekilde enerji yönetim sistemine
dahil olabilmesi için bilinçlendirme çalışmaları ve teşvik yöntemleri geliştirmektedir. Bilinçlendirme
çalışmaları kapsamında rutin periyotlar ile personele idari/teknik eğitimler verilmektedir. Ayrıca
işletmede geliştirilen öneri sistemi ile personel tarafınca enerji verimliliğini artıran inovatif fikirler
sunulmaktadır. Öneri sistemi ile personelden gelen fikirler şu şekildedir;
 Emprenye ünitesi baca gazı atık ısısı bir ekonomizer yardımı ile geri kazanımı
 Melamin bölümünde bulunan blowerların vakum ejektörleri ile değiştirilmesi
 Kurutma bölümünde doğalgaz brülörün yükü azaltılması amacıyla kızgın yağ serpantinin devreye
alınması
 Mekanik elek yerine titreşimli elek kullanılması ile enerji tasarrufu vb.
Enerji yönetim sistemi ile birlikte personelden gelen fikirler, enerji gözden geçirme toplantılarında
gündeme getirilmiş, fikirler ile ilgili fizibilite çalışmaları yapılmış, fizibilite çalışmalarının sonuçları
değerlendirilmiş (tasarruf miktarı, amortisman süresi, tedarik edilen donanım vb.) ve projeler için
faaliyete geçilmiştir. Tablo 2’de yıl bazında enerji performans göstergelerindeki değişim verilmiştir.
Tablo 2. İşletmeye ait enerji performans gösterge değerlerindeki değişim
Yıllar

Üretim Miktarı

Yıllık Toplam Enerji Tüketimi

m2/yıl
2017
2018

kWh/yıl
174.972.711,76
173.765.316,05

188.390,85
190.074,00

Enerji Performans Gösterge
Değerleri
kWh/m2
1.003,88
929,91

Enerji performans göstergesi, birim ürün için tüketilen enerji miktarını diğer bir ifade ile spesifik enerji
tüketimini belirtmektedir. İşletmenin enerji performansını değerlendirmek amacıyla belirlenmiş bir
kıstastır. Tablo 2’de 2017 yılında yıllık toplam üretim miktarı, yıllık toplam enerji tüketim miktarı ve
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buna bağlı olarak enerji performans gösterge değerleri görülmektedir. 2017 yılında planlanan ve yıl
boyunca gerçekleştirilen iyileştirme projeler sonrasında, 2018 yılında üretim miktarında artış olsa dahi
toplam enerji tüketiminde kayda değer bir azalma gözlemlenmiştir. Bu karşılaştırma sonucunda birim
ürün için tüketilen enerji miktarındaki azalma tespit edilmiştir.
Ağaç sanayi sektöründe uygulanan iyileştirme projeleri sonrası enerji performans gösterge değerlerinde
düşüş sağlanmış, böylelikle proseste enerji verimliliği ve dolayısı ile enerji yönetim sistemi açısından
önemli bir çalışma gerçekleştirilmiştir.
2.4.Gıda Sektöründe Enerji Verimliliği Uygulamaları
Gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde soğutma işlemi için tüketilen enerji miktarının toplam
tüketimdeki payı oldukça büyüktür. Bu işletmelerde genellikle soğutma işlemi için kullanılan
ekipmanlar (soğutma kompresörleri, chillerler vb.) önemli enerji boyutları arasında yer almaktadır. Bu
durum soğutma işlemi için tüketilen enerjinin yıllık toplam enerji tüketimine oranı fazla olmasına sebep
olmaktadır. Bu oranı meteorolojik şartlar dahilinde değişim gösterebilmektedir. Bu değişimi ve soğutma
ihtiyacının enerji tüketimine etkisini incelemek için regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir. 2017 yılı
üretim ve enerji tüketim miktarları baz alınarak regresyon analizi yapılmış ve enerji tüketimi formülize
edilmiştir. Regresyon grafiğinde üretim miktarı ile elektrik tüketimleri arasında kabul edilebilir oranda
bir ilişki görülmemektedir. Bu amaçla, elektrik tüketimlerinin üretim miktarlarının yanında eşzamanlı
olarak dış hava sıcaklıklarıyla olan ilişkilerine de bakmak gerekebilir. Yukarıda verilen korelasyon
oranlarının artıp artmayacağını görmek ve elektrik tüketimlerinin dış hava koşullarıyla ilişkisini görmek
amacıyla elektrik tüketimleri eş zamanlı olarak hem üretim hem de dış hava sıcaklıklarıyla aşağıdaki
şekilde ilişkilendirilmiştir. Meteorolojiden alınan veriler doğrultusunda (soğutma gün dereceleri-CDD)
tekrar analiz yapılmıştır.
Tablo 3. Elektrik-CDD ve üretimin eş zamanlı olarak ilişkilendirilmiş formülasyonu
ÖZET ÇIKIŞI
Regresyon İstatistikleri
Çoklu R
0,932502996
R Kare
0,869561837
Ayarlı R Kare 0,840575579
Standart Hata 271845,3529
Gözlem
12
ANOVA
df
Regresyon
Fark
Toplam

Kesişim
Üretim
CDD

2
9
11

SS
MS
4,43386E+12 2,21693E+12
6,65099E+11 73899895901
5,09896E+12

Katsayılar Standart Hata
t Stat
338567,4787
827209,8224 0,409288514
197,179572
35,07937144 5,620955105
3418,568722
967,1909476 3,534533414

F
Anlamlılık F
29,99910602 0,000104549

P-değeri
0,691896978
0,000325435
0,00636848

Düşük %95
-1532711,146
117,8245206
1230,630793

Yüksek %95
2209846,104
276,5346234
5606,506652

Düşük 95,0% Yüksek 95,0%
-1532711,146 2209846,104
117,8245206 276,5346234
1230,630793 5606,506652

Yukarıda verilen elektrik tüketimi – üretim (ton) + dış hava sıcaklığı (CDD) ilişkisi incelendiğinde,
korelasyon oranında (Ayarlı R2_iki değişken olduğu için R2 değil Ayarlı R2 değeri referans alınır) yine
ciddi artış yaşadığı görülmektedir. Verilen bilgilere ve güçlü korelasyon oranlarına göre elektrik
tüketimleri ile üretim miktarları (ton) ve CDD arasında şu şekilde ilişki mevcuttur;
Elektrik Tüketimi (kWh) = 197,18 × Üretim (ton) + 3.418,57 × CDD + 338.567,48
Buradaki formül kullanılarak gelecek dönemlere ait planlanan üretim miktarına karşılık gelen
(tüketilmesi öngörülen elektrik enerjisi miktarı hesaplanabilmektedir.
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SONUÇ
Tekstil, demir-çelik, ağaç sanayi ve gıda sektöründe Enerji Yönetim Sistemi kurulumunun enerji
verimliliğine ve işletmeye etkileri şu şekildedir;






Enerji tüketiminde azalma sağlar.
Gelecek enerji tüketimlerin tahminlerini kolaylaştırır.
Sürekli iyileştirme prosesi sunar.
Enerji politikasını ve hedeflerini resmileştirir.
Enerji performansı, enerji kullanımı ve enerji tüketimini iyileştirmek için sistemlerin ve proseslerin
kurulmasına fırsat tanır.
 Enerji verimliliğini, enerji tüketimini ve kullanımını iyileştirme imkanları sunar(Kaya ve Öztürk,
2014).
KAYNAKLAR
ÇINAR, T. (2008), Tekstil Sanayisinde Enerji Yönetimi Ve Enerji Verimlilik Analizi
Enerji Yönetim Sistemi Uygulaması için Pratik Rehber, Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü (UNIDO),
Ağustos 2014
KAYA, D., ÖZTÜRK, H. (2014), Sanayide Enerji Yönetimi ve Enerji Verimliliği, Kocaeli, Umuttepe
Yayınları
TS EN ISO 50001 (Aralık 2011), Enerji Yönetim Sistemi-Şartlar ve Kullanım İçin Kılavuz
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TÜRKİYE’DE 1994-2018 YILLARINDA YALIN ÜRETİM ALANINDA YAPILAN
LİSANSÜSTÜ TEZLERİN PROFİLİ
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk EFE
Afyon Kocatepe Üniversitesi / Dinar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği
Bölümü
omerfarukefe@aku.edu.tr
Özet
Yalın üretim, İkinci Dünya savaşından sonra Taiichi Ohno’nun önderliğinde, Toyota Motor fabrikasında
uygulanmaya başlayan bir sürekli iyileştirme felsefesidir. İmalat ortamındaki tüm israfları ortadan
kaldırmaya odaklanmaktadır. Yalın üretim sistemi, yüksek kalite, düşük maliyet ve müşteri tatmini için,
çalışanların, yöneticilerin ve tedarikçilerin uyumlu bir iletişim kurabilmesini amaçlar. Yalın üretim
çalışmaları, ilk olarak imalat sistemlerinde uygulanmaya başlamıştır. Günümüzde bilgisayar teknolojisi
ve bilgi çağının etkisiyle hizmet sistemlerinde de hızla uygulanmaya başlamıştır.
Yalın üretim, işletmelerde sürekli iyileştirme faaliyetlerinin artması ile birlikte çok önemli bir araştırma
alanı haline gelmiştir. Yalın üretim ile ilgili hem özel sektör hem de akademik alanda yoğun çalışmalar
yürütülmektedir. Bu çalışma, ülkemizde tamamlanan yalın üretim ile ilgili lisansüstü düzeyinde
yapılmış tezlerin genel profilini ortaya çıkarmak amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada, tarama modeli ile
elde edilen lisansüstü tezlerin, içerik analiz yöntemi kullanılarak değerlendirmeleri yapılmıştır.
Çalışmanın evrenini, Türkiye’de 1994-2018 yıllarında yapılmış 215 lisansüstü tez oluşturmaktadır.
Tezler; yayın yılı, araştırma konusu, kullanılan yöntem ve yaklaşımlar bakımından sınıflandırılmıştır.
Çalışma sonuçlarının, gelecekte yalın üretim ile ilgili çalışma yapacak araştırmacılar için birbirine
benzeyen çalışmalar yürütmelerinin önüne geçmesi beklenmektedir. Ayrıca bu çalışma sayesinde,
araştırmacılar için çalışılan konuların yoğunluklarını değerlendirmeleri ve literatürde var olan
eksiklikleri görmelerini sağlaması da beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yalın, Yalın üretim, Yalın Yönetim, İçerik Analizi, Lisansüstü Tezler.

PROFILE OF THESIS AND DISSERTATIONS ON LEAN PRODUCTION
PUBLISHED BETWEEN 1994 AND 2018 IN TURKEY
Abstract
Lean production is a continuous improvement philosophy that has been implemented in the Toyota
Motor Plant under the leadership of Taiichi Ohno after the Second World War. It focuses on eliminating
all waste in the manufacturing environment. The lean manufacturing system aims to enable employees,
managers and suppliers to communicate in a harmonious manner for high quality, low cost and customer
satisfaction. Lean manufacturing works were first introduced in manufacturing systems. Nowadays,
with the effect of computer technology and information age, service systems have started to be
implemented rapidly.
Lean production has become a very important research area with the continuous improvement activities
in enterprises. Many number of studies have been conducting related to lean production in private sector
and academia. The aim of this study is to review all theses and dissertations in the field of lean
production Turkey to go into the detail of the research related to lean production. Council of Higher
Education database in Turkey is used to retrieve all theses and dissertations. In total, 215 theses and
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dissertations are gathered in 1994-2018. These theses are classified with respect to research topic,
method/approach. Content analysis is utilized to analyse all retrieved theses and dissertations in Turkey.
It is expected that the results of this study can prevent the researchers to conduct the similar studies in
the future. In addition, the researchers can evaluate the intensity of the topics being studied and find the
existing gap in lean production literature.
Keywords: Lean, Lean Production, Lean Management, Content Analysis, Postgraduate Theses.

1. GİRİŞ
Gittikçe artan rekabet ortamında, verimliliği artırmayı temel hedeflerinden biri olarak belirlemeyen
şirketlerin uzun vadede ayakta kalabilmeleri, rekabet edebilmeleri zorlaşacak, verimliliğin düşmesiyle
firmanın pazar payının, satışlarının ve karlılığın azalması sonuçlarını doğuracaktır. Bu nedenle
verimlilik, işletme performansının en önemli göstergelerinden birisidir. 2. Dünya savaşından sonra,
Japonya’da Eiji Toyoda ve Taiichi Ohno, yalın üretim kavramına öncülük etmişlerdir. Diğer Japon şirket
ve endüstrilerinin de bu sistemi uygulamaları üzerine, Japonya kısa zamanda güçlü bir ekonomik
üstünlüğüne ulaşmıştır (Efe, 2011).
Yalın üretim, ürüne veya hizmete değer katmayan her şeyi israf olarak nitelendirir ve ortadan kaldırmaya
çalışır. Gereksiz faaliyetleri ortadan kaldırarak, maliyetlerin azaltılması ve isletmeye rekabet avantajı
kazandırılması hedeflenir. Ürüne veya hizmete değer katmayan bu gereksiz faaliyetler 7 israf olarak
tanımlanmaktadır. Bunlar; Aşırı üretim, bekleme, taşıma, gereksiz işlem, stok, hareketler, hatalardır.
Yalın üretim kavramı; yalın imalat, yalın düşünce, yalın yönetim, yalın felsefe, yalın dönüşüm vb.
ifadelerle literatürde yer almaktadır (Efe ve Engin, 2012).
Bir ürünü fiziksel olarak değiştirmeyen her faaliyet israf olarak kabul edilir. Bir ürünü taşımak,
bekletmek, depolamak, saymak ve denetlemek bu ürüne değer katmayan faaliyetlerdir. Yalın üretim,
ürüne değer katmayan bu faaliyetleri tespit etmek ve ortadan kaldırmak amacıyla kullanılan teknikleri
kapsayan bir bütündür. Son yıllarda birçok kuruluşun uygulamakta olduğu yalın üretim, üretimden
personel yönetimine, finanstan pazarlamaya, şirketlerin her türlü sürecini daha verimli hale getirerek
karlılıklarını arttırmalarına ve büyümelerine yardımcı olmuştur. Bu sistemi uygulayan farklı
coğrafyadaki birçok şirket ve çalışanlarında oluşturduğu kültür değişiminden sonra, yüksek enflasyon
ve ekonomik krizlerle mücadele edilebilmesi için, sadece üretim sektöründe değil hizmet sektöründe de
yalın üretim tekniklerinin uygulanması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu teknikler genel olarak şunlardır
(Bhasin ve Burcher, 2006); Hücresel üretim, kanban, tek parça akış, değer akışı haritalama, SMED,
kaikau, 5S, toplam verimli bakım vd.
Bu çalışma, yalın üretim alanında yazılmış olan tezlerin genel bir profilini ortaya koymak için
hazırlanmıştır. Hazırlanan bu kapsamlı tez inceleme çalışmasının literatüre önemli katkılar sunması
beklenmektedir. Çalışmada Türkiye’de 1994-2018 yıllarında yapılmış 215 lisansüstü tez, bu çalışma
kapsamında değerlendirilmiştir. Tezler; konusu, türü (yüksek lisans/ doktora), tezin yapıldığı üniversite,
enstitü ve anabilim dalı, sektörler bakımından incelenmiştir. Çalışma, bu güne kadar hazırlanmış
“Yalın” temalı lisansüstü tez çalışmalarının genel profilini sunması nedeniyle; gelecekte ele alınmak
istenen yalın üretim ile ilgili çalışma konularına ışık tutacağı düşünülmektedir.
2. MATERYAL VE METOD
Bu araştırmada, “yalın” ana temalı birçok konunun birçok bilim disiplininin bakış açısıyla hazırlandığı
yüksek lisans ve doktora tezleri, tarama modeli yardımı ile toplanmış, içerik analizi yöntemi ile nicel
olarak betimlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın araştırma modeli, tarama modeline dayanan betimsel
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araştırma yöntemidir. Tarama modeli; mevcut bir durumu veya olguyu mevcut şekliyle tanımlamayı, bir
grubun çeşitli özelliklerini belirlemek için verilerin toplanmasını amaçlayan araştırma yaklaşımıdır
(Karasar 2005, Büyüköztürk vd. 2010, Mutlu ve Altuntas, 2017). Tezlerin incelenmesinde ise nitel veri
analiz yöntemlerinden biri olan içerik analiz yöntemi kullanılmıştır.
Bu araştırmanın amacı, 2018 yılı itibari ile “yalın” ana temalı lisansüstü tez çalışmalarının, konu,
yöntem, probleme yaklaşım vb. hususlardaki eğilimlerini belirlemeye çalışmaktır. Bu amaçla aşağıdaki
temel soruların yanıtları, evreni oluşturan tezler dikkate alınarak ifade edilmeye çalışılmıştır. Bu
çalışmada Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanlığı Ulusal Tez merkezinde erişime açık bulunan ve
“yalın” ile ilgili tezlerlerin, Tablo 1’de yer alan anahtar kelimelerin taratılması ile ulaşılan tezler
incelenmiştir. Aşağıda ifade edilen soruların yanıtları elde edilen tezlerin içerik analiz yöntemi
uygulaması ile belirlenmeye çalışılmıştır.
Tezler incelenirken faydalanılan sorular:
1. Lisansüstü tezlerin türleri ve yıllara göre birikimli sayıları nedir?
2. Lisansüstü tezlerin anabilim dalına ilişkin dağılımları nedir?
3. Lisansüstü tezlerin üniversitelere göre dağılımı nedir?
4. Lisansüstü tezlerin enstitülere göre dağılımları nedir?
5. Lisansüstü tezlerin sektörlere göre dağılımı nedir?
Araştırmanın evrenini 1994-2018 yılları arasında yalın üretim alanında yazılmış lisansüstü tezler
oluşturmaktadır. Bu çalışmada, YÖK’ün tez merkezindeki veri tabanında taranan ve internet üzerinden
tam metin, özet metin veya künye bilgileri erişilebilen tezler dikkate alınmıştır. Bunun yanında, Çizelge
1’de grup 1 olarak ifade edilen ve tez adında “yalın” ifadesinin geçtiği tez çalışmaları incelenmiştir.
Bu araştırma kapsamında, YÖK Ulusal tez merkezi arşivinde yer alan, 1994-2018 yılları arasında birçok
bilim disiplini (Mühendislik Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri, vb.) tarafından “yalın” ana
temasında hazırlanmış 215 (182 yüksek lisans, 33 doktora) lisansüstü tez değerlendirmeye alınmıştır.
Tablo 1. Araştırma kapsamında tez arama ölçütleri
Ölçütler
Grup
Anahtar Kelime
Yalın
Aranan Alan
Tez Adı
Arama Tipi
İçinde Geçsin
Sınıflandırılan tezler araştırma amacımızı gerçekleştirmek için hazırlanan sorular doğrultusunda
incelenmiştir. Elde edilen tezlerin konu dağılımlarını belirlemek için tarama modeline dayanan betimsel
analiz tekniği kullanılmıştır (Karasar 2005, Büyüköztürk vd. 2010, Mutlu ve Altuntas, 2017).
Lisansüstü tezlerde araştırma sorularının cevaplarını belirleyebilmek için tezin başlığı, içindekiler
bölümü, özeti, araştırmanın amacı, araştırmanın modeli, araştırmanın yöntemi, araştırma evren ve
örneklemi, verilerin analizi bölümleri okunarak elde edilmiştir.
Araştırma kapsamında YÖK tez veri tabanında kayıtlı birçok disiplince hazırlanan “yalın” temalı tezleri
elde edebilmek için arama ölçütleri tanımlanmıştır. Tablo 1’de belirtilen ölçütlere göre 215 teze
ulaşılmıştır. Araştırma evrenini bu tez sayısı oluşturmaktadır. Veri analiz aracı olarak Microsoft Office
Excel programı kullanılmıştır. Yüzdeleme, frekans gibi tanımlayıcı istatistikler ile konu-anabilim dalıtez türü, yıl-üniversite tez türü, tez sayısı-üniversite sayısı gibi karşılaştırmaları yapılmıştır. Tezlerin
incelenmesi için belirlenen her bir araştırma sorusuna yönelik inceleme sonuçları bulgular bölümünde
ifade edilmiştir.
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3. ARAŞTIRMA BULGULARI
Türkiye’de “yalın” kapsamında bulunan ve 1994-2018 yılları arasında yayınlanan YÖK Başkanlığı
Ulusal Tez merkezinden elde edilen tezlerin yıllara göre birikimli sayıları Şekil 2’de verilmiştir. Bunun
yanında tezlerin Anabilim Dalı, Üniversite, Enstitü ve ele alınan konular ile ilgili bilgiler devam eden
bölümlerde sunulmuştur.
3.1. Lisansüstü Tezlerin Yıllara Göre Birikimli Dağılımı
Türkiye’de 1994-2018 yılları arasında “yalın” konu başlığı altında 215 lisansüstü tez üretilmiştir. İlk
lisansüstü tez 1994 yılında, Sait Cem ERSEN tarafından hazırlanmış olup yüksek lisans seviyesindedir.
Uludağ Üniversitesi İşletme Anabilim dalında hazırlanan çalışmanın tez başlığı “Yalın üretim sistemi
ve MAKO A.Ş.'de yalın üretime geçiş çalışmaları”dır. Daha sonra ilk doktora tezi 1997 yılında, Sibel
AKKUŞ tarafından hazırlanmıştır. İstanbul Üniversitesi İşletme Anabilim dalında hazırlanan tez
çalışmasının başlığı “Yalın üretim sistemi ve yalın ikmal zincirinin oluşum koşulları üzerine bir
araştırma”dır. Bu tarihlerden itibaren yapılan tez ve makale çalışmaları her geçen yıl artmaya devam
etmiştir. 25 yıllık bir zaman periyodunda 182 yüksek lisans, 33 doktora tezi hazırlanmıştır.
Son yıllarda ülkemizde yalın düşüncesi birçok sektörde başarıyla uygulanmaktadır. Bu doğrultuda
yapılan lisansüstü tez sayısı da artmaya devam etmektedir. 15 Nisan 2019 tarihi itibariyle YÖK tez
merkezinden ulaşılan tezler araştırma kapsamını oluşturmaktadır. Şekil 1’den görüldüğü üzere 2006
yılından itibaren yapılan çalışmaların arttığı, yalın üretim ile ilgili çalışmaların güncelliğinin devam
edeceği düşünülmektedir.
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Şekil 1. Yalın ile ilgili lisansüstü tez sayısı
3.2. Lisansüstü Tezlerin Anabilim Dalı (ABD)’na Göre Dağılımı
Yalın üretim alanında hazırlanan lisansüstü tezler oldukça geniş bir perspektifte ele alınmıştır. Yalın
düşünce kapsamında hazırlanan 215 lisansüstü tez, toplam 19 farklı ABD’da üretilmiştir. 19 ABD’da
toplam 182 yüksek lisans tezi, 33 doktora tezi hazırlanmış olup Şekil 2’de gösterilmiştir. Ayrıntılı bilgi
Şekil 3’te verilmiştir.
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182

Yüksek Lisans

33

Lisansüstü Tez

Şekil 2. Lisansüstü tezlerin türlerine göre sayısı
Şekil 3’teki dağılıma göre yapılmış olan tezlerin % 42’si işletme/işletme yönetimi, % 41’i Endüstri
Mühendisliği, % 3’ü Mimarlık, % 2’si Tekstil Mühendisliği, % 2’si Sağlık Yönetiminde olmak üzere
19 farklı anabilim dalında yapıldığı gözlenmiştir.

Anabilim Dalına Göre
4

Tekstil Mühendisliği
Toplam Kalite Yönetimi

1

Ormancılık ve Orman Mühendisliği

1

Mühendislik Bilimleri

1

İşletme Mühendisliği

1

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

1
7

Mimarlık
3

Makine Mühendisliği

91

İşletme/İşletme Yönetimi
3

İnşaat Mühendisliği

1

Hemşirelik

5

Sağlık Yönetimi
Giyim Endüstrisi

1

Gemi Mühendisliği

1
88

Endüstri Mühendisliği
1

İktisat

3

Ekonometri
Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Anabilm…

1

Bilgi ve Belge Yönetimi = Information and…

1

Şekil 3. Lisansüstü tezlerin anabilim dallarına göre dağılımı
3.3. Lisansüstü Tezlerin Enstitülere Göre Dağılımı
İnceleme kapsamındaki lisansüstü tezler toplam 4 enstitüde üretilmiştir. Lisansüstü tezlerin %51.6’sı
(111) Fen bilimleri enstitülerinde, %46.5’i (100) sosyal bilimler enstitüsüne bağlı anabilim dallarında
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üretilmiştir. Sağlık bilimleri (3) ve eğitim bilimleri (1) enstitüsüne bağlı anabilim dallarında da tez
üretilmiştir. Tez türlerine göre her enstitüde hazırlanan tezlerin oransal Şekil 4’te verilmiştir.
Sağlık
Bilimleri
1%

Enstitü

Eğitim
0,9%
Sosyal
Bilimler
46,5%

Fen
Bilimleri
51,6%

Şekil 4. Lisansüstü tezlerin enstitülere göre dağılımı
Türkiye’de İSG temalı lisansüstü tezler toplam 52 farklı üniversitede üretilmiştir. Şekil 6’da ifade
edildiği gibi 182 yüksek lisans tezi 50 üniversitede, 33 doktora tezi 17 üniversitede hazırlanmıştır. Her
iki tez türünden de, tez üretilen üniversite sayısı 15 olup Şekil 5’te ayrıntılar ifade edilmiştir.
Yeditepe
Uludağ
TOBB
Süleyman Demirel
Sakarya
Okan
Necmettin Erbakan
Mustafa Kemal
Marmara
KTÜ
karabük
izmir ekonomi
istanbul ticaret
inönü
hacettepe
gebze
galasaray
erciyes
dumlupınar
celal bayar
Bingöl
Bartın
Bahçeşehir
Arel
Anadolu
Afyon Kocatepe

1
1
1
1
1

10
3

6

2

2
2
1
1

18
3
5
33

2

1

10

5

1
1
1
1

1
1

Üniversitelere Göre

9
2

5
5

2

7
2

1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1

13

7
3

16
10

4

Şekil 5. Lisansüstü tezlerin üniversitelere göre dağılımı
En fazla tez sayısı, 33 tez (30 Y.L, 3 Dr.) ile İstanbul Teknik Üniversitesinde hazırlanmıştır (%15). Daha
sonra sırasıyla 18 tez ile Marmara (%8) ve 16 tez ile Dokuz Eylül (%7) Üniversitesi gelmektedir.
Üniversitelere göre dağılım oranını gösteren grafik Şekil 6’da gösterilmiştir.
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Üniversite

Uludağ
5%

Selçuk
3%
Sakarya
5%

Yıldız Teknik
4%

Marmara
8%

Beykent
5%

dokuz eylül
7%
erciyes
3%
gazi
6%
gebze
3%

istanbul teknik
üniversitesi
15%

Şekil 6. Lisansüstü tezlerin üniversitelere göre dağılım oranları
3.5. Lisansüstü Tezlerin Sektörlere Göre Dağılımı
Lisansüstü tez çalışmaları üretimden hizmete, inşaattan yazılıma hemen hemen her sektörde uygulama
imkanı bulmuştur.. Hangi tezin hangi sektör kapsamında olduğunu belirlemek için, her bir lisansüstü
tezin; tez başlığı, içindekiler, özet, araştırmanın amacı bölümleri okunarak lisansüstü tezin hazırlandığı
sektörün belirlenmiştir. Tez çalışmaları sektörlere göre tasnif edilerek ayrıntılı olarak Şekil 7’de oran
dağılımı gösterilmiştir. En fazla tez çalışmasının yalın üretimin başlangıç sektörü olan otomotiv
sektöründe (%17) yoğunlaştığı görülmektedir. Daha sonra sırasıyla lojistik (%11), tekstil (%9), sağlık
(%9), yapı-inşaat (%6) olduğu görülmektedir. Bazı çalışmalarda yalın üretim uygulamaları birden fazla
sektörde uygulanarak karşılaştırmalı olarak yapılmıştır. Bazı çalışmalarda ise erişime kapalı olması
nedeniyle yeterli bilgiye kapalı olduğundan diğer kategorisi altında değerlendirilmiştir.
tekstil
sağlık 9%
9%

elektrik birden fazla
3% diğer sektör
7%
5%
elektronik
3%

otomotiv
17%

mobilya
3%

gıda
3%
lojistik
11%

inşaat
6%

Şekil 7. Lisansüstü tezlerin çalışmanın yapıldığı sektörlere göre dağılım oranları
4. TARTIŞMA
Bu çalışmada, 1994-2018 yılları arasında “yalın” temalı tezler göz önünde bulundurularak YÖK
Başkanlığı Ulusal Tez merkezi veri tabanından aratılan, tez künye, tez özet metin ve tez tam metin
bilgilerine ulaşılabilen yüksek lisans, doktora tezlerinden oluşan 215 lisansüstü tez incelenmiştir.
Araştırma evrenini oluşturan tez çalışmaları, Türkiye’de 52 üniversitede üretilmiş olup, 19 farklı
anabilim dalında hazırlanmış çalışmalardır. Bu inceleme çalışmasında başlıca, lisansüstü tez türleri
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bakımından tez sayılarının yıllara göre birikimli dağılımı, tez türleri bakımından anabilim dalına ilişkin
dağılım, tez türlerine göre üniversitelerde hazırlanan tez frekanslarının dağılımı, tez türlerine göre tez
frekanslarının enstitülere göre dağılımı belirlenmeye çalışılmıştır.
25 yıllık zaman periyodunda “yalın” temalı hazırlanan lisansüstü tezlerin %10.69’luk bölümü 2017
yılında hazırlanmıştır. Hazırlanan tezler en fazla İşletme ve Endüstri Mühendisliği anabilim dallarında
yapılmıştır. En fazla tez hazırlanan enstitü %51.62’lik oranla Fen Bilimleri Enstitüsü olup %46.51 oranı
ile Sosyal Bilimler Enstitüsü ikinci sırada gelmektedir. En çok tez hazırlanan ilk üç üniversite sırasıyla,
%15.35’lik kısmı İstanbul Teknik Üniversitesinde, %8.37’lik bölümü Marmara Üniversitesi’de ve
%7.44’lük kısmı ise Dokuz Eylül Üniversitesinde hazırlanmıştır. Lisansüstü tez çalışmalarında en fazla
çalışmanın yapıldığı 4 sektör sırasıyla Otomotiv (%17), Lojistik (%11), Tekstil (%9) ve Sağlık (%9)
olduğu belirlenmiştir. Bu oranların birden fazla çalışmanın yapıldığı tez çalışmaları ile tez erişimine
kapalı olduğundan dolayı bilinmeyen “diğer” kategorisinde yer alan tez çalışmaları ile artacağı da
bilinmelidir. Sürekli iyileştirmenin önemli olduğu günümüzde yalın üretim çalışmalarına olan ilgiyi de
canlı tutmaktadır. Gelecekte yapılması planlanan tez çalışmalarının bu konular ile ilgili olması ile
Türkiye’nin sosyal ve ekonomik çıkarlarına katma değeri olan çalışmalar yapmak yerinde olacaktır.
Bu çalışma genel hatları ile “yalın” temalı lisansüstü tezlerin bir profilini ortaya koymak ve mevcut
çalışmalara ait değerlendirmeler yapmak üzere hazırlanmıştır. Ayrıca bu çalışma 2018 yılı itibariyle
yalın üretim alanında hazırlanan kapsamlı bir tez inceleme çalışması olma özelliğinde olup,
araştırmacıların dikkatini çekecek önemli bilgiler sunmaktadır.
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SOSYAL MEDYA UYGULAMALARININ KULLANIM SIRASININ BULANIK
TOPSİS YÖNTEMİ İLE ANALİZ EDİLMESİ
Yüksek Lisans Öğrencisi Leyla Şimşek
Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
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Özet
İletişim araçlarının çoğalmasıyla sosyal medya günümüzde iyice popülerleşmiş ve kullanıcı sayısını
hızla arttırmıştır. Sosyal medyanın dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de çok sayıda kullanıcısı
bulunmaktadır. Özellikle gençler arasında kullanım değeri bakımından hızlı bir yükseliş göstermektedir.
Bu çalışmada bulanık çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan Bulanık TOPSİS (Technique
for Order Preference by Similarity to Ideal Solutions) yöntemi ele alınmıştır.
Uygulama konusu olarak sosyal paylaşım ağları ve sosyal ağlarının kullanım nedenleri araştırılmıştır.
Yapılan çalışmalardan belirlenen kriterlere göre sosyal medya kullanım alışkanlıkları analiz edilmiştir.
Kriterler: Fotoğraf ve video paylaşmak, gündem takibi, iletişim aracı, iş bulma, mekân bulma, fikir
paylaşımı, eğlenmek ve rahatlamak olarak belirlenmiştir. En popüler sosyal medya araçları olan Twitter,
Facebook, Instagram, Foursquare, Linkedin uygulamalarının kullanım sıklığına göre sıralanması
üzerine Bulanık TOPSİS yöntemiyle çalışılmıştır. 41 kişi ile gerçekleştirilen anket çalışmalarından elde
edilen bilgiler ile yöntemde kullanılmak üzere veri elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Sosyal Medya Araçları, Bulanık TOPSİS.

ANALYZING THE USE ORDER OF SOCIAL MEDIA APPLICATIONS WITH
FUZZY TOPSIS METHOD
Abstract
With the proliferation of communication tools, social media has been thoroughly popularized today and
has rapidly increased the number of users. Social media has many users in Turkey as well as worldwide.
It shows a rapid rice in terms of usage value especially among young people.
In this study, Fuzzy TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solutions) method
which is one of the fuzzy multi-criterion decision making methods is discussed.
As a subject of application, social networking and social networks are investigated for reasons of use.
According to the criteria determined by the studies, social media usage habits have been analyzed.
Criteria; share photos and videos, agenda tracking, communication tool, job finding, finding space,
sharing ideas, having fun and relaxing. The most popular social media tools Twitter, Facebook,
Instagram, Foursquare, Linkedin applications according to the frequency of usage of the fuzzy TOPSIS
method has been studied. With the information obtaioned from the surveys conducted with 41 people,
data was obtained for use in the method.
Keywords: Social Media, Social Media Tools, Fuzzy TOPSIS.
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1. GİRİŞ
Günümüzde popüler iletişim araçları arasında gösterilen internet, popüler iletişim ağının en büyük
yandaşı olarak rol almaktadır. Sosyal medya kullanımı kullanıcıların alışkanlık haline getirdiği, büyük
kitlelerin sosyal taleplerini karşılamaktadır. Sürekli yenilenebilmesi, paylaşımlara imkân vermesi vb.
açısından en uygun platformlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kullanıcılar bu platformda
düşüncelerini paylaşmakta, akabinde fikir alış-verişinde bulunabilmekte aynı zamanda yeni
düşüncelerin paylaşılmasına imkân bulmaktadır. Üstelik kullanıcılar kişisel bilgilerine ek olarak çeşitli
fotoğraf, video paylaşabilir ve iş imkânına erişebilmektedirler (Vural ve Bat, 2010).
Çok kriterli karar verme (ÇKKV), birbiriyle çatışan birçok kriteri karşılayan olası “en uygun/en iyi”
çözüme ulaşmaya yarayan yöntemlerden oluşmaktadır. Karar vericiler, bu tür problemleri aşmak için
çok kriterli karar verme yöntemleriyle daha doğru kararlar verebilirler.
ÇKKV çeşitlerinden Analitik Ağ Süreci (ANP), Analitik Hiyerarşik Süreci (AHP), TOPSİS ve
ELECTRE literatürde çokça yer almaktadır (Erginel ve ark., 2010).
Bulanık TOPSİS ile ilgili olarak yapılmış birçok çalışma bulunmaktadır. Akın ve Akyıldız 2018 yılında
Bulanık Topsis yöntemi ile fen lisesi öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörlerin analizi
hakkında bir çalışma yapmıştır (Akın ve Akyıldız, 2018). Kiraz vd. 2018 yılında bütünleşik Bulanık
AHP ve Bulanık Topsis yöntemleri ile stratejik plan hedeflerinin önem derecelerinin belirlenmesi
üzerine çalışma gerçekleştirmiştir (Kiraz ve ark., 2018). Candan ve Toklu 2017 yılında Bulanık Topsis
yöntemiyle yatırım yeri karar analizi ile alakalı çalışma yapmıştır (Candan ve Toklu, 2017). Yacan 2016
yılında Bulanık AHP ve Bulanık Topsis yöntemiyle eğitim kalitesinin belirlenmesinde etkili olan
faktörlerin değerlendirilmesi üzerine çalışma yapmıştır (Yacan, 2016). Değirmenci ve Ayvaz 2016
yılında Bulanık Topsis’le katılım bankacılığı sektöründe personelin seçimiyle alakalı bir çalışma
yapmıştır (Değirmenci ve Ayvaz, 2016). Tekez ve Bark 2015 yılında Bulanık Topsis yöntemiyle
mobilya sektöründe tedarikçi seçim çalışması yapmıştır (Tekez ve Bark, 2015). Vatansever 2013 yılında
Bulanık Topsis yönteminin tedarikçi seçim kararlarında kullanımı üzerine çalışma yapmıştır
(Vatansever, 2013). Özçakar ile Demir 2011 yılında Bulanık Topsis’le tedarikçilerin seçilmesi üzerine
çalışma yapmıştır (Özçakar ve Demir, 2011). Başkaya ile Öztürk 2011 yılında satış elemanı seçimi için
Bulanık Topsis’le çalışma yapılmıştır (Başkaya ve Öztürk, 2011). Erginel vd. 2010 yılında Bulanık
Topsis yaklaşımıyla Türkiye’de Gsm operatör tercihlerinin belirlenmesi üzerine çalışma yapmıştır
(Erginel ve ark., 2010).
Bu araştırma kapsamında en popüler sosya medya uygulamaları olan Twitter, Facebook, Instagram,
Foursquare, Linkedin uygulamalarının kullanım sıklığının belirlenmesi amacıyla ÇKKV
yöntemlerinden Bulanık TOPSİS yöntemiyle çalışma yapılmıştır. Uygulama kapsamında kriterler:
Fotoğraf ve video paylaşmak, gündem takibi, iletişim aracı, iş bulma, mekân bulma, fikir paylaşımı,
eğlenmek ve rahatlamak olarak belirlenmiştir. Veriler 41 kişi ile yapılan anket çalışması sonucu elde
edilmiştir.

2. BULANIK TOPSİS YÖNTEMİ
Gerçek hayatta karşılaştığımız problemlerde yorum yapmak için sayısal değerler az kalabilmektedir.
Düşünce ve yargılarda bulunan insanların bilhassa tercihleri çoğunlukla belirsizlik içermektedir. Bundan
dolayı TOPSİS yönteminde bulanık sayıların kullanılmasıyla yeni bir boyut kazanmış olunmaktadır.
Bulanık TOPSİS yönteminde belli kriterlere göre belirsizlik altında bulunan alternatiflerin
değerlendirilip, sıralanmasına ve en uygununun belirlenmesine yarayan bir tekniktir.
Bulanık değerlerin dahil edilmesi Chen ve Hwang’ın 1992 yılında klasik TOPSİS yöntemiyle alakalı
gerçekleştirilen araştırmaya değinilmesiyle ortaya çıkmıştır. Devamında geliştirilen yöntem çok kriterli
karar verme problemlerini çözümlemede kullanılmaya başlanmıştır. Bulanık TOPSİS yöntemiyle
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yapılan değerlendirmeler üçgen bulanık sayılar ile olan sözel değişkenler yardımıyla gerçekleştirilir
(Çınar, 2010).
Yöntemin 9 adımı bulunmaktadır (Çınar, 2010) (Özdemir ve Seçme, 2009).
1. Adım: Öncelikle karar vericilerden (KV) oluşan bir jüri belirlenir. Sonrasında mevcut alternatifler
ve alternatifleri değerlendirmede kullanılacak olan kriterler belirlenir. Alternatiflerin değerlendirilmesi
için ve kriterlerin önem ağırlıklarının belirlenmesi için Tablo 1’deki sözel ifadeler belirlenir sonrasında
karar vericiler sözel ifadeleri alternatif ve kriterleri değerlendirmek için kullanır.
Tablo 1. Sözel Değişkenlerin Gösterimi
Karar vericilerin kriterleri
değerlendirilmesinde kullanılan sözel
değişkenler

Çok
Yüksek

Yüksek

Biraz
Yüksek

Orta

Biraz
Düşük

Düşük

Çok
Düşük

ÇY

Y

BY

E

BD

D

ÇD

Karar vericilerin alternatifleri karar
kriterlerine göre değerlendirilmesinde
kullanılan sözel değişkenler

Çok İyi

İyi

Biraz İyi

Orta

Biraz
Kötü

Kötü

Çok Kötü

Çİ

İ

Bİ

E

BK

K

ÇK

2. Adım: Kriterlerin önem ağırlığını belirlemede yararlanılan sözel değişkenler Tablo 2’deki gibi
üçgen bulanık sayılara dönüştürülür.
Tablo 2. Kriterlerin Önem Ağırlığını Belirlemede Yararlanılan Üçgen Bulanık Sayılar
Çok Yüksek
(ÇY)
(0.8,1,1)

Yüksek (Y)
(0.7,0.8,0.9)

Biraz Yüksek
(BY)
(0.5,0.65,0.8)

Orta (E)
(0.4,0.5,0.6)

Biraz Düşük
(BD)
(0.2,0.35,0.5)

Düşük (D)

Çok Düşük (ÇD)

(0.1,0.2,0.3)

(0,0,0.2)

Alternatiflerin değerlendirilmesinde kullanılan sözel değişkenler Tablo 3’deki (Chen, 2006: 1-13)
üçgen bulanık sayılara dönüştürülür.
Tablo 3. Alternatiflerin Değerlendirilmesinde Kullanılan Üçgen Bulanık Sayılar
Çok İyi (Çİ)

İyi (İ)

Biraz İyi (Bİ)

Orta (E)

Biraz Kötü (BK)

Kötü (K)

Çok Kötü (ÇK)

(8,10,10)

(7,8,9)

(5,6.5,8)

(4,5,6)

(2,3.5,5)

(1,2,3)

(0,0,2)

3. Adım: Alternatiflerin jüri tarafından her bir kritere göre değerlendirilmesinde aşağıdaki
formüller kullanılır ve bunun sonucunda tek bir değere indirgenmesiyle bulanık karar matrisi
oluşturulur.
(1)
(2)
4. Adım: Karar vericilerin kriterleri değerlendirmesi ile aşağıdaki eşitliğin kullanılması sonucu
kriterlere
ilişkin önem ağırlıkları belirlenmiş olur.
(3)
(4)
5. Adım: Bulanık karar matrisi, aşağıdaki eşitlik kullanılarak normalize edilmiş
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bulanık karar matrisine dönüştürülür.
(5)
(6)
6. Adım: Kriter ağırlıklarıyla normalize edilmiş bulanık karar matrisinde bulunan değerlerin
çarpılmasıyla ağırlıklı normalize edilmiş bulanık karar matrisi oluşturulur.
(7)
7. Adım: Ağırlıklı normalize edilmiş bulanık karar matrisinin ardından (FPİS)
çözüm ve (FNİS)
bulanık negatif ideal çözüm değerleri tespit edilir.

bulanık pozitif ideal

(8)
(9)
8. Adım: Bulanık pozitif ve negatif ideal çözümlerinin oluşturulmasıyla ayırma mesafeleri hesaplanır.
Bu ayırma mesafeleri kriterlerin bulanık pozitif ideal çözümüne
( ) ve bulanık negatif ideal
çözümüne
( ) uygulanarak alternatiflerin FPİS ve FNİS’ten uzaklıkları hesaplanmış olunur.
(10)

(11)
Elde edilmiş değerler bulanık sayılar değildir ve gerçek sayıları göstermektedir.
9. Adım: Pozitif ideal çözüm ve negatif ideal çözüm ile uzaklıkların tespitinden sonra,
alternatiflerin sıralanmış hallerini hesaplamak için tüm alternatiflerin yakınlık katsayıları bulunur.
(12)

3. UYGULAMA
Bu araştırma, en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarının belirlenmesine ve sıralanmasına
yöneliktir. Araştırmada sosyal medya araçları olarak Twitter (A1), Facebook (A2), Instagram (A3),
Foursquare (A4), Linkedin (A5) belirlenmiştir. Sıralamanın yapılmasında 41 karar verici 7 kritere göre
değerlendirme yapmıştır. Kriterler: Fotoğraf ve video paylaşmak, gündem takibi, iletişim aracı, iş
bulma, mekân bulma, fikir paylaşımı, eğlenmek ve rahatlamaktır.
Fotoğraf ve video paylaşmak (K1): En sık kullanılma sebepleri arasında gösterilir.
Gündem takibi (K2): Güncel haberlerin takibi için sıklıkla kullanılır. Ekonomi, siyaset, bilim, magazin
vb.
İletişim aracı olarak (K3): Eski arkadaşları bulmak, arkadaş edinmek, arkadaşlarla iletişimi devam
ettirme gibi amaçlarla kullanılır.
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İş bulma (K4): Son dönemde çokça popülerdir. İş bulmak, satış yapmak için geniş alanlara ulaşılabilir.
Mekân bulma (K5): Yapılan etiketler, yer bildirimleri ile gidilebilecek, görülebilecek yerleri bulmaya
yardımcı olur.
Fikir paylaşımı (K6): Yaşanılan güncel olaylar hakkında veya herhangi bir konuda düşüncelerin
paylaşılması için kullanılır.
Eğlenmek ve rahatlamak (K7): Stresi birazda olsa azaltmak için oyun oynama gibi etkinlikler için
kullanılır.
Çalışmada sözel değişkenlerle değerlendirmede Tablo 1 kullanılır. İlgili medya, örneğin belirtilen kriter
için hiç kullanılmıyorsa ÇD seçilir. Alternatiflerin kriterlere göre değerlendirilmesinde, örneğin ilgili
alternatif hiç kullanılmıyorsa ÇK seçilir. Eğer hesap açılmış fakat hiçbir şey yapılmıyorsa K seçilir. Bu
şekilde devamında da değerlendirmeler yapılır.
1. Adım: Kriterlerin değerlendirmeleri sözel değişkenler yardımıyla Tablo 4’te belirlenir.
Tablo 4. Ankete Katılanlar Tarafından Karar Kriterlerin Değerlendirilmesi

Alternatiflerin değerlendirmeleri sözel değişkenler yardımıyla Tablo 5’teki gibi belirlenir.
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Tablo 5. Ankete Katılanlar Tarafından Sosyal Medya Uygulamalarını Karar Kriterlerine Göre
Değerlendirilmesi

2. Adım: Sözel değişkenlerle olan değerlendirmelerin üçgen bulanık sayılara dönüştürülmesi için
Tablo
2 ve Tablo 3 kullanılır.
Karar kriterleri üçgen bulanık sayılara dönüştürülür. Alternatiflerin kriterlere göre değerlendirilmesi
üçgen bulanık sayılara dönüştürülür.
Örneğin; Karar kriterlerinin değerlendirilmesinde K1 kriteri için 1. katılımcı Tablo 1’deki sözel
değişken olan BY – Biraz Yüksek yorumu yapmıştır. Sözel değişkenin üçgen bulanık sayı ile ifade
edilmesi için Tablo 3’deki (0.5,0.65,0.8) kullanılır.
3. Adım: Bulanık karar matrisini hesaplamak için (2) numaralı eşitlik kullanılır.
Her bir alternatifin kritere göre değerlendirmesi
6 elde edilir.

(1) formatına dönüştürülür ve Tablo

Tablo 6. Bulanık Karar Matrisi
ALTERNATİFLER
A1
A2
A3
A4

K1
(0,2.95,10)
(0,3.60,10)
(0,6.74,10)
(0,1.67,10)

K2
(0,5.74,10)
(0,5.27,10)
(0,7.48,10)
(0,2.04,9)

K3
(0,3.62,10)
(0,5.48,10)
(0,6.77,10)
(0,1.11,8)
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K4
(0,2.24,10)
(0,2.52,9)
(0,2.44,10)
(0,1.50,10)

K5
(0,3.32,10)
(0,4.89,10)
(0,7.49,10)
(0,5,10)

K6
(0,6.10,10)
(0,4.88,10)
(0,6.78,10)
(0,2.11,10)

K7
(0,6.21,10)
(0,5.34,10)
(0,8.22,10)
(0,2.29,10)
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A5

(0,2.10,10)

(0,1.73,10)

(0,3.33,10)

(0,5.17,10)

(0,2.83,10)

(0,3.85,10)

(0,3.65,10)

4. Adım: Kriterlerin önem ağırlıkları (4) numaralı eşitlik ile hesaplanır.
Her bir kriterin değerlendirmesi
oluşturulur.

(3) formatına dönüştürülerek Tablo 7

Tablo 7. Kriterlerin Önem Ağırlıkları
KRİTERLER
AĞIRLIKLARI

K1
(0,0.68,1)

K2
(0.1,0.83,1)

K3
(0.1,0.80,1)

K4
(0,0.55,1)

K5
(0,0.65,1)

K6
(0,0.62,1)

K7
(0.1,0.80,1)

41 karar verici tarafından en çok kullanılan sosyal medya uygulamasının belirlenmesi için en önemli
bulunan karar kriteri K2 (Gündem takibi) kriteridir. Bu kriteri sırasıyla K3 (İletişim aracı olarak), K7
(Eğlenmek ve rahatlamak), K1 (Fotoğraf ve video paylaşmak), K5 (Mekân bulma), K6 (Fikir paylaşımı)
izlemektedir. En az etkisi olduğu ifade edilen kriter K4 (İş bulma) kriteridir.
5. Adım: Bulanık karar matrisi (5) numaralı eşitlik ile normalize edilir ve Tablo 8’de bulunan
normalize
edilmiş bulanık karar matrisi oluşturulur.
Tablo 8. Normalize Edilmiş Bulanık Karar Matrisi
KRİTERLER
ALTERNATİFLE
R

K1

A1

(0,0.295,1
)

(0,0.574,1)

(0,0.362,1)

(0,0.224,1)

A2

(0,0.36,1)

(0,0.527,1)

(0,0.548,1)

(0,0.252,0.9
)

A3

(0,0.67,1)

(0,0.748,1)

(0,0.677,1)

(0,0.244,1)

A4

(0,0.167,1
)

(0,0.204,0.9
)

(0,0.111,0.8
)

(0,0.15,1)

(0,0.2,1)

A5

(0,0.21,1)

(0,0.173,1)

(0,0.333,1)

(0,0.517,1)

(0,0.283,1
)

K2

K3

K4

K5
(0,0.332,1
)
(0,0.489,1
)
(0,0.749,1
)

K5
(0,0.61,1)
(0,0.488,1
)
(0,0.678,1
)
(0,0.211,1
)
(0,0.385,1
)

K7
(0,0.621,1
)
(0,0.534,1
)
(0,0.822,1
)
(0,0.229,1
)
(0,0.365,1
)

6. Adım: Normalize edilmiş bulanık karar matrisi (7) numaralı eşitlikte görüldüğü üzere kriter
ağırlıklarıyla çarpılır. Sonucunda Tablo 9’daki ağırlıklı normalize edilmiş bulanık karar matrisi
oluşturulur.
Tablo 9. Ağırlıklı Normalize Edilmiş Bulanık Karar Matrisi
KRİTERLER
ALTERNATİFLE
R
A1
A2
A3
A4
A5

K1
(0,0.201,1
)
(0,0.245,1
)
(0,0.455,1
)
(0,0.114,1
)
(0,0.143,1
)

K2

K3

K4

K5

K6

K7

(0,0.216,1
)
(0,0.318,1
)
(0,0.486,1
)

(0,0.378,1
)
(0,0.302,1
)
(0,0.420,1
)
(0,0.131,1
)
(0,0.239,1
)

(0,0.497,1
)
(0,0.427,1
)
(0,0.658,1
)
(0,0.183,1
)
(0,0.292,1
)

(0,0.476,1)

(0,0.290,1)

(0,0.123,1)

(0,0.437,1)

(0,0.438,1)

(0,0.139,0.9
)

(0,0.621,1)

(0,0.541,1)

(0,0.134,1)

(0,0.169,0.9
)

(0,0.089,0.8
)

(0,0.082,1)

(0,0.13,1)

(0,0.144,1)

(0,0.266,1)

(0,0.284,1)

(0,0.184,1
)
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7. Adım: FPİS ve FNİS değerleri (8) ve (9) numaralı eşitlikler ile hesaplanarak Tablo 10 elde edilir.
Tablo 10. FPİS ve FNİS Değerlerinin Hesaplanması
A*

(1,1,1)
(0,0,0)

(1,1,1)
(0,0,0)

(1,1,1)
(0,0,0)

(1,1,1)
(0,0,0)

(1,1,1)
(0,0,0)

(1,1,1)
(0,0,0)

(1,1,1)
(0,0,0)

8. Adım: Alternatiflerin FPİS ve FNİS değerlerinden uzaklıkları (10) ve (11) numaralı hesaplamalar
yardımıyla Verteks yöntemi kullanılarak aşağıda bulunan Tablo 11 elde edilir.
Tablo 11. Alternatiflerin FPİS ve FNİS’ten Uzaklıkları
ALTERNATİFLER

A1

A2

A3

A4

A5

dᵢˉ

4,93
4,26

4,88
4,28

4,6
4,51

5,37
3,91

5,12
4,14

9. Adım: Yakınlık katsayılarının (12) nolu eşitlik ile hesaplanmasıyla birlikte Tablo 12’deki sonuca
ulaşılır.
Tablo 12. Yakınlık Katsayılarının Hesaplanması
ALTERNATİFLER

A1

A2

A3

A4

A5

0,464

0,467

0,495

0,421

0,447

4. SONUÇ
Sosyal medya uygulamalarının kullanım sıklığının belirlenmesi, karar verme yönünden karar
kriterlerinin aynı anda değerlendirilmesini gerektirmektedir. Ayrıca değerlendirme sürecinde, karar
vericilerin belirsizlik içeren dilsel değişkenleri kullanmaları da karışık bir süreçtir. Belirsiz veri için
yorumda bulunmak ve ilgili verilerden çıkarımlar yapmak bulanık mantık yaklaşımını kullanmak için
oldukça uygundur (Doğanalp, 2016).
Sosyal medya hayatımızın vazgeçilmezi haline gelmiştir. Yapılan araştırma ile sosyal medyaların hangi
amaçla ve hangi uygulamayı daha sık kullandığı üzerine çalışılmıştır. En çok kullanılan sosyal medya
uygulamasının belirlenmesi için en önemli bulunan karar kriteri gündem takibi kriteridir. Karar vericiler
için bu kararlarda etkisi en az bulunan kriter ise iş bulma kriteridir.
Yakınlık katsayılarının sonuçlarına göre A3 > A2 > A1 > A5 > A4 şeklinde sıralama elde edilmiştir.
A3 alternatifi olan Instagram uygulaması 0.495 ile ilk sırada yer almaktadır. Onu sırasıyla 0.467 ile
Facebook, 0.464 ile Twitter, 0.447 Foursquare, 0.421 Linkedin takip etmektedir.
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İSTANBUL’UN SAHİL KESİMLERİNDEN TOPLANAN PLATANUS ORİENTALİS
L. ’TE MG VE AL BİRİKİMİ
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Erzincan, Türkiye
Serdal AKBAYIR
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Özet
Tabiatta doğal olarak 92 element bulunmakta olup bu elementlerin 16 tanesi bitkiler için mutlak
gereklidir. Bitkiler, hayat döngülerini sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmeleri için, belirli miktarlarda
elementlere ihtiyaç duymaktadır. Bu elementlerden Mg bütün bitkiler için mutlak gerekli element iken,
Al ise sadece bazı bitkiler için gerekli olduğu düşünülmektedir. Al konsantrasyonu bitkilerde fazla
olduğunda toksik etkileri olabilmektedir. Elementler, bitkilerde enerji aktarılmasında ve elektron
taşınması, enzim aktivitelerinde, oksidasyon ve redüksiyon tepkimeleri ve organik madde üretimi olmak
üzere gibi çok sayıda metabolik faaliyetlerin gerçekleşmesinde ve devamlılığında kilit rol oynamaktadır.
P. orientalis, 20-30 m’ye kadar yüksekliğe kadar ulaşabilen gövdesi yaklaşık 5-6 m çapında olabilen bir
ağaç türüdür. İstanbul’da yaygın olarak bulunan P. orientalis’e ait kabuk, yaprak ile yetiştikleri
topraklardan Fatih, Beşiktaş, Kadıköy, Tuzla, Pendik, Sarıyer ilçelerinin sahil kısımlarından örnekler
toplanmıştır. Toplanan örnekler, Mg ve Al analizi yapılmadan önce çeşitli ön aşamalardan geçirilmiştir.
Daha sonra örneklerde Mg ve Al konsantrasyonları ICP-MS cihazında okunmuştur. Elde edilen veriler
istatistiksel olarak değerlendirilerek lokaliteler arasındaki farklılıklar belirlenmiştir. Özellikle Al
konsantrasyonun bitkiler için toksik düzeyde olup olmadığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: P. orientalis, Mg, Al, İstanbul, ICP-MS
ACCUMULATION OF MG AND AL IN PLATANUS ORİENTALİS L. COLLECTED FROM
COASTAL AREAS IN İSTANBUL

Abstract
There are 92 naturally existing elements in nature and 16 of these elements are absolutely necessary for
plants. Plants need certain amounts of elements in order to maintain their life-cycles in a healthy way.
Mg among these elements is a must for all plants, and it is thought that Al is necessary for some plants.
When Al concentration is high in plants, it may have some toxic effects. Elements play a key role in the
performance and continuity of many metabolic activities such as energy transfer and electron transport,
enzyme activities, oxidation and reduction reactions and generation of organic substance. P. orientalis,
is a type of tree which can reach up to 20-30 m in length and 5-6 m in diameter. Samples from bark,
leaves and the soil, where it is grown, of P. orientalis, which is common in İstanbul, were collected from
coastal parts of Fatih, Beşiktaş, Kadiköy, Tuzla, Pendik, Sarıyer districts. Some pre phases had been
completed on collected samples before Mg and Al analysis were performed. Later Mg and Al
concentrations in samples were read on ICP-MS device. Obtained data was evaluated statistically and
differences between localities were determined. Whether especially Al concentration was at toxic level
for plants or not was detected.
Key Words: P. orientalis, Mg, Al, İstanbul, ICP-MS
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1. GİRİŞ
Bitkiler hayatlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için, belirli miktarlarda elementlere ihtiyaç
duymaktadırlar. Genel olarak bitkiler ihtiyaç duydukları temel bitki besin elementlerini yetiştikleri
topraklardan elde etmektedirler (Brady and Weil, 2008; Kızılgöz ve ark, 2011). Mikro ve makro
elementler bitkiler için oldukça önemlidir. Elementler, genel olarak bitkilerde organik madde üretimi
olmak üzere, enzim aktivitelerinde, oksidasyon ve redüksiyon tepkimelerinde, enerji aktarılması gibi
birçok çeşitli metabolik faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde kilit role sahiptirler (Kaçar ve Katkat, 2011).
Elementlerin, toprakta bulunuş form ve konsantrasyonları, bitkilerin açısından oldukça önemlidir.
Bitkinin türü, yaşam süresi, kök gelişimi, toprağın özellikleri, toprakta var olan elementlerin miktarları
gibi birçok faktör bitkilerin element alınımını etkilemektedir (Kaçar ve Katkat 2011; McCauley ve ark.,
2009; Bolat ve Kara, 2017).
Magnezyum, bitkilerde klorofilin yapısını oluşturması itibariyle başta fotosentezin gerçekleşmesinde,
protein, azot, fosfor ve enzimlerin metabolik faaliyetlerinde oldukça önemlidir. Bunların haricinde
bitkilerin köklenmesinde ve su almalarında magnezyum doğrudan etkiye sahiptir (Yılmaz, 2007).
Birçok enzimin aktivasyonunda kilit rol oynamaktadır (Gardiner ve Miller, 2008; Bolat ve Kara, 2017).
Alüminyum, mutlak gerekli element olmasa da, asit koşullarına yaşayabilen bitkiler için faydalı
olabilmektedir. Bazı durumlarda ise alüminyum toksik etki yapabilmektedir. Alüminyum toksititesi
bitkilerde bodurlaşma, yapraklarda küçülme, geç olgunlaşmaya neden olabilmektedir (Kacar, 2012). Bu
çalışmada bitkilerde toksik olabilecek aluminyum ile mineral element olan magnezyumun bitki
kısımlarında ve topraktaki birikimi ve iki elementin arasındaki ilişki belirlenmesi hedeflenmiştir.
2. MATERYAL VE METOD
İstanbul’da yaygın olarak bulunan P. orientalis’e ait kabuk, yaprak ile yetiştikleri topraklardan Tuzla,
Pendik, Sarıyer, Fatih, Beşiktaş, Kadıköy ilçelerinin sınırları içerisinde sahil kesimlerinden örnekler
toplanmıştır. Örnekler, 2018 yılının sonbahar döneminde toplanmıştır. Alınan örnekler, metal analizi
için laboratuvarda ön işlemlerden geçirilmiştir. Bitkiye ait yapraklar bir kısmı yıkanmış, bir kısmı
yıkanmamıştır. Sonrasında örnekler, etüvde 80 ºC’de bir gün boyunca kurutulmuştur. Kurutulan
örnekler, havanda toz haline getirilerek, 1.5 mm’lik elekten geçirilmiştir. Toprak örnekleri, döküntü
kısımlar temizlendikten sonra yüzeyden 10 cm’lik derinlikten alınmıştır. Örnekler,
kontaminasyonlardan korunacak şekilde yaklaşık 1 kg alınmıştır. Laboratuvar ortamına getirilen toprak
örnekleri hava kurusu ile kurutulduktan sonra sonra 1.5 mm’lik elek ile elenmiştir. Laboratuvar
ortamında kurutulup toz haline getirilmiş bitki ve toprak numunelerinden 0,5 g tartılmıştır ve mikrodalga
kapları içine yerleştirilmiştir. Bitki numuneleri üzerine 6 mL HNO3 % 65, 2 mL H2O2 % 30 eklenirken,
toprak numuneleri üzerine 3 mL HNO3 % 65, 9 mL HCI %37 eklenmiştir. Örnekler, 10 dakika manyetik
karıştırıcıda homojenize edilmiştir. Kaplar, mikrodalgaya yerleştirildikten sonra 15 dakika 45 bar
basınçla 200 0C’ye kadar asit ortamda çözündürülmüştür. Kap içerisinde yakılmış olan numuneler balon
jojeye alınarak 50 mL’ye tamamlanmıştır. 50 mL’ ye tamamlanmış olan numunelerden teflon filtre
kullanılarak 10 mL çekilmiştir. Son olarak, element seviyelerini belirlemek için örnekler falkon tüplere
yerleştirilmiştir ve ICP-MS‘de metal konsantrasyonları belirlenmiştir (Osma ve ark., 2014;Yavuzer ve
Osma, 2018).
3. SONUÇLAR
Yapılan çalışma ile önemli sonuçlara ulaşılmıştır. Öncelikle, lokaliteler arasında her iki element içinde
farklılıklar görülmüştür. Yıkanmamış yapraklarda elde edilen Al ve Mg verileri, yıkanmış yapraklardan
elde edilen verilerden genelde yüksektir olduğu belirlenmiştir. Al element verileri incelendiğinde
yıkanmış ve yıkanmamış yapraklar arasında yüzdelik farklılığın daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
Yıkanmamış yapraklar da aluminyum konsantrasyonunun yüksek olması çalışılan lokalitelerde
kirlenmenin olabileceğinin göstergesidir. Al elementi bitki kısımlarında daha çok kabukta biriktiği
görülürken, Mg elementi ise yapraklarda daha fazla birikmiştir (Şekil 1,2).
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Toprakların asidik özelliği yükseldiğinde alüminyum ve manganın çözünürlükleri artabilmektedir.
Bununla birlikte pH değeri 5 ve altındaki değerlerde topraklarda biriken yüksek konsantrasyondaki
aluminyum iyonları magnezyum alımını azaltarak toprakta Mg eksikliğine neden olabilmektedir (Bolat
ve Kara, 2017). Bu çalışma ile iki element arasındaki ilişkide belirlenmeye çalışılmıştır.
İstanbul’un farklı altı ilçesinin sahil kesimlerinde yapılan bu çalışmada elde edilen Al verileri
incelendiğinde bitki ve toprak üzerinde ekolojik problemlere neden olabileceği açıktır. Özellikle,
yıkanmamış yapraklarda aluminyum verilerinin yüksek olması kent ve sanayi alanlarda kirliliğin bir
kanıtı niteliğindedir. İnsanların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yapmış olduğu faaliyetler sürecinde
dikkatli olunmalı ve canlılara zarar verebilecek unsurlar ciddi şekilde kontrol edilmelidir.
Yıkanmış Yaprak

Yıkanmamış Yaprak

84000

1500

Al konsantrasyonu μg/g dw

Toprak

Kabuk

70000
56000

1000
42000
28000

500
14000
0
0
Tuzla

Beşiktaş Kadıköy Pendik

Fatih

Sarıyer

Şekil 1. İstanbul’un farklı sahil kesimlerinde toplanan Platanus orientalis L. ve yetiştikleri toprakta Al
konsantrasyonu.
Yıkanmış Yaprak

Mg konsantrasyonu μg/g dw

6000

Yıkanmamış Yaprak

Kabuk

Toprak

4500

3000

1500

0
Tuzla

Beşiktaş

Kadıköy

Pendik

Fatih

Sarıyer

Şekil 2. İstanbul’un farklı sahil kesimlerinde toplanan Platanus orientalis L. ve yetiştiği topraklarda Mg
konsantrasyonu
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BUĞDAYLARDA (TRİTİCUM AESTİVUM L.) ELEKTROLİT SIZINTI VE
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Özet
İlaç etken maddeleri ve kişisel bakım ürünleri (PPCPs'ler), yeni ortaya çıkmaya başlayan, çevre ve sağlık
açısından potansiyel tehlike oluşturabilecek mikro kirleticilerdir. PPCPs'ler tıp, endüstri, hayvancılık,
su ürünleri yetiştiriciliği ve insanların günlük yaşamı gibi pek çok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Her yıl ilaç etken maddeleri binlerce ton tüketilmekte ve çoğunlukla kanalizasyon sistemine
yayılmaktadır. Son yıllarda, ilaç etken maddelerinin, sucul sistemlere, içme sularına, atıksu içeren yeraltı
sularına ve yüzey sularına ciddi şekilde kontamine olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada, iki ilaç etken
maddesinden elde edilen karışım ile buğday kullanılmıştır. Öncelikle buğdayların ekimi için 750 g
toprak saksılarda hazırlanmıştır. İlaç etken maddesi ile karıştırılmış toprağa 7 g buğday tohumu ekilerek
üzeri 100 g toprak ile örtülmüştür. Çalışmada örneklerin bir kısmına Ibuprofen ve Ciprofloxacin
karışımı, diğer kısmına normal su verilmiştir. 15. günün sonunda buğdayların hasadı yapılarak,
yapraklarda elektrolit sızıntı, klorofil düzeyi ölçülmüştür. Çalışma sonucunda elde edilen veriler
değerlendirildiğinde ilaç etken maddelerinin eklendiği örnekler ile kontrol grubu örnekleri arasında
elektrolit sızıntı, toplam klorofil ve karotenoid miktarında farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Veriler
değerlendirildiğinde, ekosisteme bulaşan kimyasal maddelerin birbirleriyle etkileşimi bitkiler üzerinde
problemlere yol açabilmektedir. Sonuç olarak, son zamanlarda tüketimi gittikçe artan ilaç etken madde
ve kişisel bakım ürünlerinin dikkatli kullanılması oldukça önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Ibuprofen, Ciprofloxacin, Triticum aestivum L., PPCPs
THE DETERMINATION OF AMOUNT OF ELECTROLYTE LEAKAGE AND
CHLOROPHYLL IN WHEAT (TRİTİCUM AESTİVUM L.) GROWN WITH IBUPROFEN
AND CIPROFLOXACIN MIXTURE
Abstract
Active pharmaceutical ingredients and personal care products (PPCPs) are newly emerging micro
pollutants that can create potential hazards in terms of environment and health. PPCPs are commonly
used in many fields such as medicine, industry, animal breeding, aquaculture and daily lives of people.
Thousands of tons of pharmaceuticals are consumed every year and spread mostly into sewerage system.
It has been detected in recent years that pharmaceuticals have contaminated aquatic systems, drinking
water, ground water containing waste water and surface water in a serious way. In this study, wheat and
mixture obtained from pharmaceuticals were used. First, 750g of soil was prepared in pots for the
plantation of wheat. 7 g of wheat seeds were planted into soil mixed with pharmaceuticals and it was
covered with 100 g of soil. Some of the samples were watered with mixture of Ibuprofen and
Ciprofloxacin, the rest was watered with normal water. At the end of 15th day, the wheat was harvested
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and the amounts of electrolyte leakage and chlorophyll on leaves were measured. When the obtained
data was evaluated, it was determined that there are differences in the amounts of electrolyte leakage,
total chlorophyll and carotenoid between the samples with pharmaceutical mixture and samples of
control group. When the data was evaluated the reaction of chemical materials contaminated in the
ecosystem can cause problems on plants. As a result, careful use of pharmaceuticals and personal care
products whose use has been increasing recently should be utilized is quite important.
Key Words: Ibuprofen, Ciprofloxacin, Triticum aestivum L., PPCPs
1. GİRİŞ
Günümüzde ciddi boyutlarda üretilmeye başlanan PPCP'ler, toplumun günlük hayatını kolaylaştırmıştır.
Fakat özellikle büyük şehirlerde binlerce ton tüketildiğinden kanalizasyon ve diğer yollarla ekosisteme
ciddi oranda kontamine olmaya başlamıştır (Wang and Wang 2016). Bu kimyasal maddelerin çevreye
yayılması ile beraber bitkilerde ve diğer canlılarda birikimi her geçen gün artmaktadır. Şuan itibariyle
dünyada 4000'den fazla ilaç tüketilmektedir. Küresel ölçekte antibiyotik tüketimi toplam 100.000–
200.000 ton olarak tahmin edilmektedir. Sadece Avrupa çevresine yılda yaklaşık 15.000 ton antibiyotik
salınmaktadır (Bartrons and Peñuelas 2017). Son yıllarda yapılan çalışmalar ve analizler sonucunda
PPCP'lerin çevrede çok sıklıkla görülen kirleticiler olduğu görülmektedir. Bazıları uzun bir süre
boyunca çevreye yayılmışlardır, ancak mevcudiyeti, toksisitesi ve regülasyonu şu ana kadar tanınmamış
veya tespit edilmemiştir. Bugüne kadar yapılan çalışmalar daha çok PPCPs’lerin bitkilerde ve sularda
konsantrasyonunun belirlenmesine yönelik olmuştur. Bitkilerin PPCPs’leri biriktirdiğine belirleyen
birçok araştırmacının raporları bulunmaktadır. (Sura ve ark., 2014; Tai ve ark., 2011). Yeni yeni
PPCPs’lerin bitkilerdeki fizyolojik ve biyokimyasal etkileri tespit edilmeye başlanmıştır. Bitkiler,
çevrede meydana gelebilecek olumsuz şartları azaltabilmek veya engelleyebilmek için moleküler
düzeyde savunma sistemlerine sahiptirler. Stres koşulları, bitkilerde ROS üretiminin artması ile protein
oksidasyonu, nükleik asitlerin hasarı, enzimlerin inhibisyonu, lipit peroksidasyonu gibi birçok zarara
neden olabilmektedir. Bitkilerde stresin olup olmadığını belirlemek için öncelikli olarak elektrolit sızıntı
miktarı ve klorofil analizleri yapılmaktadır (Büyük ve ark., 2012). Karotenoidler, doğada yaklaşık 600
çeşidi olup bitki ve mikroorganizmalarda bulunan pigmentlerdir. Bitki metabolizmasında oksidatif
strese bağlı olarak olumsuz durumlarda artış gösterebilen antioksidanlardandır (Büyük ve ark, 2012).
Yapılan bu çalışma, diğer çalışmalardan oldukça farklı olup, kimyasal maddelerin ekosistemdeki
etkileşimlerine bağlı olarak bitkiler üzerinde etkileri tespit edilmiştir.
2. MATERYAL ve METOD
Bu çalışmada, günlük yaşamda fazla miktarda tüketilen Ciprofloxacin ve İbuprofen ilaç etken maddeleri
kullanılmıştır. Ciprofloxacin, vücuttaki bakterilerin sebep olduğu enfeksiyonları karşı kullanılan güçlü
bir antibiyotiktir. Özelikle, solunum yolu enfeksiyonları tedavisinde kullanılmaktadır (Hanna ve ark.,
2019). İbuprofen ise genel olarak ağrı kesici ve gribal enfeksiyonların azaltılmasında kullanılan bir ilaç
etken maddesidir (Aloi ve ark., 2018).
Bu çalışmada Ciprofloxacin ve İbuprofen etken maddeleri birbirleriyle karıştırılarak buğdaylara
uygulanmıştır. 650 g toprağın üzerine 7 g buğday ekilmiş ve üzeri 100 g toprakla kapatılmıştır.
Çimlendiktensonra Ciprofloxacin ve İbuprofen karışımı her birinden 50 µg/mL olmak üzere iki kez
buğdaylara uygulanmıştır. Buğdaylar 15 gün sonunda hasat edilmiştir. Hasat edilen örneklere
ekstraksiyon işlemi uygulandıktan sonra, örneklerde elektrolit sızıntı ve toplam klorofil miktarı
belirlenmiştir. Hücre zarındaki elektrolit sızıntı miktarını belirlemek için, 10 deney tüpünün her biri saf
sudan geçirilerek 0.1 g taze bitki yaprakları konulmuştur. Bu tüpler içine 4 mL saf su eklenerek tüpler
4 oC’de 24 saat bekletilmiştir. Daha sonra tüplerin içerisindeki saf suya geçen iyon miktarı, bir elektrik
kondüktivimetre ile ölçülerek elektrolit sızıntısı ile hücrelere verilen hasar arasında paralellik
ölçülmüştür (Osma ve ark., 2017). Total klorofil ve karotenoid miktarını belirlemek için, 0,1 gr bitki
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yaprağı alınarak 10 mL aseton içerisinde homojenize edilmiştir. Daha sonra homojenat 2000 rpm’de 10
dk santrifüj yapılmıştır. Süpernatant kısmından 3’er mL alınarak tüplere aktarılarak Klorofil a için 663
nm, Klorofil b için 646 nm ve karotenoid için 440 nm’de absorbansları ölçülmüştür (Çığır, 2016).
3. SONUÇLAR
Yapılan çalışmada kullanılan iki ilaç etken maddesinin buğdaylarda elektrolit sızıntı ve özellikle
karotenoid pigmenti üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Kontrol grubuna göre ilaç etken madde
uygulanan örneklerin gelişiminde farklıklar olduğu görülmüştür. Çalışma sonucunda elde edilen veriler
değerlendirildiğinde ilaç etken maddesi verilerek yetiştirilen buğdaylarda, kontrol grubuna kıyasla
elektrolit sızıntı ve karotenoid seviyesinde daha fazla bir artışın olduğu tespit edilmiştir (Şekil 1,2).
Yapılan çalışma, daha önce yapılan çalışmalar ile kıyaslanmıştır. Christou ve ark. 2016 yaptıkları
çalışmada yaygın olarak kullanılan diclofenac, sulfamethoxazole, trimethoprim, 17a-ethinylestradiol
etken maddelerini önce ayrı olarak, daha sonra hepsini karıştırarak yoncaya uygulamışlar, bitkinin
fizyolojik ve biyokimyasal parametrelerinde önemli farklılıklar tespit etmişlerdir. Karıştırılarak uygulan
ppcpslerin yonca üzerinde genelde daha etkili olduğu görülmüştür. Lemna gibba L. bitkisinde
ıbuprofenin etkisini incelemişler ve sonuçta klorofil ile karetenoid seviyelerinde farklıklar olduğunu
tespit etmişlerdir (Pietrini ve ark., 2015). Dodgen ve ark (2013), bisfenol A, diklofenat sodyum,
naproksen ve nonylphenol olmak üzere farklı kimyasalları lahana ve marula uygulamışlar ve bu
kimyasalların bitkilerde birikimini ve alınımını araştırmışlardır. Köklerde, yaprak ve gövdeye göre daha
fazla birikim olduğunu tespit etmişlerdir. Uygulanan PPCPs’lerin konsantrasyonu arttıkça birikiminde
arttığı ve bitkilerin gelişiminde etkisinin ciddi boyutta olumsuz olduğu görülmüştür. Bu çalışmada elde
edilen verilerin, yapılan diğer çalışmalarda elde edilen veriler ile örtüştüğü tespit edilmiştir.
Çevrede yeni fark edilmeye başlayan, insan nüfusunun artışı ile beraber dünyada oldukça fazla tüketilen
ilaç etken madde ve kozmatik ürünlerinin canlılar üzerinde diğer kimyasal maddeler gibi olumsuz
etkileri görülmektedir. Bu bileşiklerin birçoğunun toksik etkileri başta bitkiler olmak üzere tüm
ekosistemlerde hala net değildir. Dolaysıyla PPCPs'lerin olası etkileri daha fazla araştırmayı
gerektirmektedir. Bu kirleticilerin, atık sulara bulaşabilme ihtimali göz önünde bulundurularak atık
sulardan giderilmesi ve temizlenebilmesi için yeni metot ve teknolojiler üzerinde çalışmalar
yapılmalıdır.

Elektrolit Sızıntı μS

80
60
40
20
0
Kontrol

Ibuprofen+Ciprofloxacin

Şekil 1. Ciprofloxacin ve İbuprofen ilaç etken maddelerin uygulandığı örneklerde elektrolit sızıntı
miktarı.
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Total Klorofil ve Karotenoid (μg/mL)
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14

Kontrol

Ibuprofen+Ciprofloxacin

12
10

8
6
4
2
0

Total Klorofil
Karotenoid
Şekil 2. Ciprofloxacin ve İbuprofen ilaç etken maddelerin uygulandığı örneklerde total klorofil ve
karotenoid miktarı.
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Özet
Havacılık uygulamalarında, klasik üretim yöntemlerinin yerini alacak olan katmanlı imalat teknolojisi;
ağırlık, maliyet ve malzeme gibi faktörler karşısında daha verimli ve optimum sonuçlar sunmaktadır.
Katmanlı imalatın, parça üzerinden malzeme azaltarak yapılan talaşlı imalattan tek farkının malzeme
üzerine katmanlar eklenerek elde edilmesidir. Bu küçük farkın çok büyük anlam ifade ettiği anlaşılmış
ve global bazda revaşa geçmiştir. Ülkemizde ise havacılık ve savunma sanayii alanında önemli
adımlar atılmış ve sektörel olarak kullanılması için gerekli çalışmalara başlanmıştır. Bu makalede
katmanlı imalat teknolojisinin kısa bir geçmişine atıfta bulunulmuş, katmanlı imalatın neden tercih
edildiği somut örneklerle gösterilmiştir. Bununla birlikte, havacılık alanındaki önemine değinilmiş,
veri analizleri ve gelecekte nasıl şekilleneceği adına literatür araştırmaları yapılarak kullanım alanları
belirtilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Katmanlı imalat, havacılık, 3 boyutlu baskı, malzeme

ADDITIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY IN AVIATION APPLICATIONS
Abstract
Additive manufacturing technology to replace classical production methods in aviation applications; it
offers more efficient and optimum results against factors such as weight, cost and material. The only
difference of the additived manufacturing by reducing the material over the workpiece is that it is
obtained by adding additive onto the material. It is understood that this small difference makes a great
sense and has passed on to the world. In our country, important steps have been taken in the field of
aviation and defense industry and the necessary works have been started to be used in the sector. This
article also refers to a brief history of additived manufacturing technology, and illustrates why preferred
additived manufacturing is preferred. In addition, the importance of aviation in the field of data analysis
and how to shape in the future by making literature researches are specified areas of use.
Keywords: Additive manufacturing, aviation, 3D printing, material.

1. GİRİŞ
Katmanlı imalat teknolojisi, tasarımlara sınır getirmemesi, çok farklı malzeme kullanımı ve maliyetin
düşürülmesi gibi büyük avantajlar sağlamaktadır. Bilinen talaşlı imalat yöntemlerinin aksine, malzeme
ekleyerek ve bütünleştirerek imalat yapılmaktadır. 1980’lerde ilk olarak, büyük kolaylıklar sağlaması
amacıyla hızlı prototipleme alanında ilk adımlar atılmıştır. 1987’de 3D Systems, Stereolithography
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(SLA) yöntemi ile ilk plastik ticari ağ örgüsünü kurmuştır. Bu yöntem ile morötesi ışığa duyarlı polimer
malzeme, katman katman eriyerek doldurulmaktadır. Özellikle mühendisler ve tasarımcılara etkili
prototip çözümleri sunmaktadır [1]. Katmanlı imalat teknolojisi, sanayide geçerli olan azaltarak imalata
nazaran seri üretim dezavantajından dolayı henüz rakip olamasa da, katmanlı veya ekleyerek imalatın
payı özellikle havacılık ve uzay alanında hızla artmaya başlamıştır.
Boeing, Airbus, GE Aviation gibi büyük havacılık şirketleri, katmanlı imalat proseslerini ve
malzemelerini, uçuşlarında kullanmak için tasarladıkları tüm hava araçlarında kullanmaya
başlamışlardır.. Mesela Boeing 2013 yılı itibariyle F15 Silent Eagle gibi askeri ve 787 Dreamliner gibi
sivil jetler dahil 10 platformda 200’den fazla katmanlı imalat parçası kullanmaktadır [2]. Bu çalışmada
yeni bir teknoloji olan katmanlı imalatın önemi değinilmiş, özellikle havacılık alanındaki örnekleriyle
nasıl şekilleceği belirtilmiştir.

Şekil 1. Katmanlı İmalat, Ürünlerin Yapılış Şeklini ve Fabrika Kavramını Değiştirebilir [1]

2. KATMANLI İMALAT NEDİR?
Katmanlı imalat teknolojisi, elde edilen tasarım dosyalarını farklı malzemelerden oluşan tamamen
fonksiyonel ve mukavim objelere dönüştürmek için 3 boyutlu baskı yöntemini kullanmaktadır. Bir
tabakanın toz partikülleri ısı veya kimyasallarla yapıştırılır, akabinde yeni tabaka eklenir ve yapıştırma
işlemi bu şekilde tekrar edilir. Her tabakanın ayrı ayrı CAD model ile tasarlandığı bu geometrilerde,
herhangi bir takım kullanılmadan ve atık malzeme ortaya çıkmadan oldukça karmaşık geometriye sahip
parçaların imalatı mümkün olmaktadır. Şekil 2.’de farklı geometrilere sahip bir bisiklet gövdesinin
tasarımı gösterilmiştir:
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Şekil 2. Katmanlı İmalat İle Alüminyum Alaşımdan Yapılan Elektrikli Bisiklet Gövdesi [3]
Günümüzde 3 boyutlu yazıcılarla imal edilen parçaların %30’unun üründe kullanılan yan parçalar
olduğu belirlenmiştir. Bu oranın 2020 yılına kadar %50’yi geçeceği tahmin edilmektedir. Son yıllarda
revaşta olan hızlı prototipleme konusunda, yıllardır çeşitli çalışmalar yapılmasına rağmen teknoloji ve
yazılım alanındaki gelişmelerin yardımıyla ancak son 15 yılda ileri düzey cihazlar ticari olarak
üretilmektedir [4]. Bu teknolojide ki son gelişmeler ileriki süreçlerde ne kadar gerekli olduğunu
göstermekte ve daha da gelişeceğini her geçen gün kanıtlamaktadır.

3. KATMANLI İMALAT YÖNTEMLERİ
Katmanlı imalata yönelik birçok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler, kullanılan enerji
kaynağına göre (lazer, elektron ışını gibi), hammadde malzemesinin kullanım şekline (toz, tel veya
levha gibi) veya malzemenin birleştirilme yöntemine göre (lazer, bağlayıcı gibi) sınıflandırılabilir [5].

Bu temel yöntemler şunlardır:
•

Lazer Eritmeli Sistemler (LS/LM)

•

Erimiş Malzeme Şekillendirme (LAM)

•

Stereolithografi (SLA)

•

Malzeme Jeti (MJ)

•

Yapıştırıcı ile Katmanlı İmalat (BJ)

•

Elektron Kaynağı
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Tablo 1. Katmanlı İmalatta En çok Kullanılan Malzemeler [6]
Sınıflandırma

Malzeme

Alüminyum Alaşımlar

AlSi10Mg / AlSi7Mg / AlSi12

Kobalt Tabanlı Alaşımlar

ASTM F75 / CoCrWc

Alet Çeliği

AISI 420 / Marage 300 / H13 / AISI D2 – A2 –
S7

Nikel Tabanlı Alaşımlar

Inconel 718 – 625 – 713 – 738 / Hastelloy X

Paslanmaz Çelik

SS 304 – 316 L – 410 – 440 / 15 – 5 PH / 17-4
PH

Titanyum Alaşım

Titanyum Grade 2 / Ti6Al4V ELI / TiAl6Nb7

Değerli Metaller

Altın türevleri / Gümüş türevleri

Bakır Alaşım

CC 480 K

3.1. Toz Yataklı Lazer Eritmeli Sistemler [LS]
Bu proseste, yüzey üzerine serilen metal tozları daha önce tasarımı yapılan geometriye uygun bir şekilde
lazer ile eritilerek temel yapıyı oluşturur. Daha sonra üzerine yeni metal tozları eritilip eklenerek katman
katman yükseltilir. Burada ki katmanların kalınlığı ise 20-300 µm kadardır. Kullanılan lazer ışınlarının
gelişen teknoloji ile birlikte daha sağlıklı işlevini yerine getirmesi için soygaz ortamında kullanılması
öngörülmektedir. Sektör bazında lazer eritme yöntemi de denilen bu metot, “Selective Laser (SLM)” ve
“Laser Curing” gibi bir çok farklı isimle de bulunmaktadır. Akabinde vakum içerisinde uygulanan
“Electron Beam Melting (EBM)” sistemi de kullanılan uygulamalardan birisidir.
Katmanlı imalat teknolojisi, proseslerde temel üretim yöntemi olup ısıl işlem, yüzey düzeltme, tesviye
gibi işlemler daha sonra uygulanmaktadır [7].

Şekil 3. Toz Yataklı Lazer Eritmeli Metal İmalat ile
Üretilen Örnek Parçalar [8]

Şekil 4. Toz Beslemeli Sistemin İmalat
Süreci [8]

3.2. Toz Beslemeli Lazer Eritmeli Sistemler [LM]

Bu yöntemde, lazer ışını veya elektron fotonu ile ısıtılan toz metal yüzeye eritilerek
püskürtülür. Burada kullanılan tezgahın kabiliyetine göre 100 µm gibi oldukça hassas yapılar elde
edilebilmektedir. Toz yataklı yönteme nazaran havacılık alanında daha hassas parçalar bu yöntem ile
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imal edilmektedir. Ayrıca yüzeyin aşırı ısıtılmaması ile birlikte, içerisindeki metal toz sıcaklığının
korunması esas alınmaktadır. Toz beslemeli tekniği, oksitlenmeyi ve korozyonu engellemek amacıyla
soygaz ortamına elverişli tezgahlarda kullanılmaktadır ve çeşitli metal alaşımlarının seçilmesine olanak
sağlamaktadır.

Şekil 4. Toz Beslemeli Sistemin İmalat süreci [8]
Toz beslemeli sistemlerde; Optomec, Sciaky, DMG gibi ABD menşeili firmaların yanısıra, Fransa’da
BeAM, Almanya’da ise Trumpf gibi firmalar çözüm sunmaktadır. Metal tabanlı sınıfına giren bu
sistemler, çeşitli metal tozları kullanılmaktadır. Bu metallerin kullanıma uygun hale getirilmesi için gaz
optimizasyonu işlemi ile oldukça küçük ve eşit küreciklere dönüştürme işlemi uygulanmaktadır [9].
3.2. Erimiş Malzeme Şekillendirme (FDM)
Günlük hayatta sıklıkla kullanılmaya başlayan 3 boyutlu yazıcıların imalat yöntemidir. Kısaca “FDM”
(Fused Deposition Modelling) adıyla sektörde bilinmektedir. Genel itibariyle petrol türevi plastik ve
polimer malzeme kullanılan bu yöntemde, verilen ısı ile filamentten gelen plastik malzeme eritilir ve
katmanları dizen hareketli başlığa iletilir. Atılan her katmandan sonra tabla aşağıya doğru iner ve bu
şekilde üst üste malzemeler eriyerek inşa edilir. Eritilen malzeme yüzeye sıvandığı anda katılaşır ve
parça bittiğinde yüzeyden koparılarak alınır [10].
PLA, ABS, polikarbonat gibi çeşitli malzemeler kullanılır. Bu yöntem hızlı prototipleme ve az sayıda
seri üretim için uygun olduğundan tercih edilmektedir. Sistemin imalat süreci ise Şekil 5.’de
gösterilmiştir.
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Şekil 5. FDM İmalat Süreci [11]

Şekil 6. FDM İle Üretilen Prototip Motor Silindir
Bloğu [11]

3.3. Yapıştırıcı İle Katmanlı İmalat (BJ)
Genellikle kalıp imalatında kullanılan bu yöntem de, toz malzeme üzerine mürekkepli yazıcıda olan
nozul benzeri bir hareketli başlık ile yapıştırıcı uygulanır. Üzerine yeni materyal katman serilerek
sertleştirilir. Temelinde yapıştırıcı olduğundan kırılgan çözümler sunmaktadır, Yapıştırıcı ile katmanlı
imalat yöntemine yönelik çözüm üreticiliğini ise aynı zamanda tezgah üreticiliğini de yapan ExOne
firması üstlenmektedir [8].
3.4. Elektron Kaynağı (EBM)
Lazer eritme sistemlerine benzeyen bu sistemde tek fark, ısı kaynağı olarak elektron tabancası
kullanılmasıdır. Isıtılacak malzeme kablo şeklinde elektron ışınının geleceği odak noktasına doğru
beslenmekte, malzeme eriyerek katmanlar haline gelmektedir. Günümüzde üretilen uygulama parçaları,
hassasiyet gerektirmeyen, geniş ve büyük imalatlar için kullanılmaktadır. Katmanlar halinde oluşan
kaba parça, daha sonra klasik imalat yöntemleri ile işlenmektedir [12].

Şekil 7. Elektron Kaynağının (EBM) Çalışma Prensibi ve Üretilen Parçalar [12]

5. Malzeme Jeti (MJ)
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Malzeme jeti tekniği,yazıcılardaki mürekkep püskürtme prensibine benzer biçimde yüzlerce nodul
ucuna sahip baskı kafası kullanılarak, tasarım sonucu oluşan CAD verilerinden 3 boyutlu modeller
üreten hızlı bir prototipleme tekniğidir. Bu yöntemde bir termoplastik 300 dpi (dots per inch) ve daha
yüksek ısılara ulaşmış bir imalat başlığı ile ince damlalar halinde püskürtülür ve ardından
ultraviyole ışığı kullanılarak kürlenen malzeme sıcaklıkla katılaştırılır. Çıkıntılar için ise düşük
erime noktalı termoplastik balmumundan yapılan, daha sonra el ile çıkarabileceğimiz destek
yapılar inşa edilir. İlk katmandan sonra tabla dikey yönde aşağı iner ve diğer katmanlar aynı
şekilde eklenir. Bu işlem model verisi tamamlanana kadar devam eder. Yazıcı başlığı x ve y
ekseninde ilerlerken malzeme platformu z yönünde düşey hareket yapar [13].

Şekil 8. MJ ile üretilen parçalar [14]

Şekil 9. MJ Çalışma Prensibi [15]

Şekil 10. MJ İle Üretilen Parçalar [16]

Stereolithografi (SLA)
Stereolithografi teknolojisi, mucidi olan Charles Hull tarafından 1988 yılında 3D Systems firması ile
tanıtılan ilk hızlı prototipleme prosesidir. Sıvı bir fotopolimer reçinenin tankın içine doldurulması ve
hareketli bir platformun sıvı reçine yüzeyinin hemen altında yer almasıyla proses başlar. Elektronik
kontrollü tarama cihazı ile yüzeyde dilimlenen reçine kısımları, ultraviyole lazer ile katılaşır. Katmanın
tamamlanması ile platform katman kalınlığı kadar aşağıya çekilir.
Katman kalınlığı 0,25 –0,5 mm arasında değişmektedir. Oluşan boş hacme yeniden vakumlu bir bıçak
ile yeni bir kat atılır ve fotopolimer ile kaplanır. Yeni oluşan katman bir öncekinin üzerine eklenerek
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katman tamamlanır. Kullanılan malzemenin yapışkanlığı sayesinde katmanlar rahatlıkla birbirine
yapışır (Şekil 11). İnşa süreci devam ederken alt taraftaki boşluklara destek yapılar eklenir ve daha
sağlıklı bir parka geometrisi elde edilir.
SLA teknolojisi, yüzey kalitesi düzgün ve yüksek doğruluklu etkili sonuçlar sunmaktadır. Piyasada
reçine malzemesi olarak epoksi, polipropilen ve akrilik kullanılmaktadır. İmalat süreci bittikten sonra
parçalar temizlik ve ısıl işlemleri gerektirir. Stereolithografi teknolojisi çeşitli malzemelerden üretim
seçenekleri sunmaktadır [18].

Şekil 11. SLA Sisteminin Çalışma Prensibi [19]

Şekil 12. SLA Sisteminin Çalışma Prensibi [19]

Şekil 13. Fatih Projesi Kapsamında Bursa
MEB Atelyesindeki 3B Yazıcı [20]

4. HAVACILIK UYGULAMALARINDA KATMANLI İMALATIN KULLANIMI
Havacılık alanında katmanlı imalat teknolojisi büyük bir önem kazanmaktadır. Özellikle ABD ve
Almanya menşeili firmalar, durumu erkenden fark edip gereken yatırımı yaparak dünya genelinde öncü
olma ünvanını taşımaktadırlar. Mesela General Electric Aviation (GE) firması, 2012 yılı itibariyle bu
konuda kıdemli olan Morris Technologies firmasını satın almıştır. Morris Technologies firması, CFM
şirketinin geliştirip piyasaya sürdüğü Leap moturunun hassas parçalarını imal etmektedir. Katmanlı
imalat ile 20 parçadan oluşan yakıt nozulü tek parçaya indirgenmiştir. Yüksek ısıya karşı dayanıklı
malzemelerin kullanılacağı ve %15-20 yakıt tasarrufu sağlayacak olan bu jet motoru, Airbus’un uçak
serilerinde de kullanılması beklenmektedir.

1086

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (Bahar) 2019 Bildiriler Kitabı
Cilt I (Fen Bilimleri)

Katmanlı imalatın havacılıkta miheng taşı olmasının sebeplerinden biri de, istenilen tasarım ve
geometrileri imal edebilmesidir. Bilgisayar ortamında tasarlanıp hazırlanan her parça, katmanlı imalat
ile katmanlarına ayrılarak imal edilmekte ve malzeme, zaman gibi kısıtlamaları da ortadan
kaldırmaktadır. Tasarım mühendislerinin ve topoloji alanıında çalışanların, bu teknoloji ile karmaşık
geometrilere ulaşması daha kolay ve işlevsel olabilecektir.

Şekil 14. GE’nin Son Model Metal Katmanlı İmalat Tezgahı
2015 yılında General Electric (GE) firması, GE90-94B motorları üzerinde kullanılan T25 motor koruma
sensöürünü sertifikalandırarak üretime geçmiştir. Motor sistemlerinde sıcaklık ve basıncın ölçülmesi
sağlayan T25 motor koruma sensörü, halen aktif olarak kullanılan GE90-94B motorlarında 400’den
fazla ünitede kullanılmıştır. General Electric (GE), T25 sensörünün katmanlı imalata bir geçiş ürünü
olduğunu belirtmiş ve daha ileri seviyede motor yardımcı parçaları üretmeyi amaçladıklarını ifade
etmiştir.

Şekil 15. GE T25 Motor Koruma Sensörü [22] Şekil 16. CFM Yakıt Enjektörü [22]
GE, ilk kez kullandığı toz beslemeli katmanlı imalat tezgahı ile Leap motorunun CFM yakıt enjektörünü
tek parça halinde üretmiştir. Konvansiyonel yöntemlerle 20 farklı parçadan oluşan yakıt enjektörü ve
nozulü, bu şekilde daha avantajlı bir şekilde üretilmeye başlandı. Ayrıca Leap uçak motorları, GE
Aviation ve Fransız Snecma firması ile ortaklaşa yürütülmektedir [21].
Rolls-Royce havacılık firması tarafından 2015 yılında tamamlanan ve Trent XWB serisinin en güçlü
motoru ünvanını taşıyan Airbus A350-1000 modeli için ön rulman yatağı üretildi. Yaklaşık 1.5m
çapında ve 0,5m kalınlığında olan ön rulman yatağı (front bearing housing), havacılıkta kullanılan motor
parçalarının boyutsal olarak ilk olma özelliğini taşımaktadır.
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Şekil 17. Rolls Royce Ön Rulman Yatağı [23]
Rolls-Royce firması bu yeni teknolojiyi deneme fırsatı bulmuş ve elde edilen sonuçlar çerçevesinde
farklı yol haritası çizerek adından çokça söz ettirmeyi amaçlamıştır. Nitekim üretilen rulman yatağının
katmanlı imalat ile üretim süresi %30 azalmış ve tasarım sürecindeki maliyet ve üretim hızı optimum
seviyelerde tutulmuştur [23].
Airbus şirketi şubat 2014 yılı itibariyle lazer eritme teknolojisini kullanarak “Nacelle hinge bracket”
adını verdiği uçak parçası üretmiştir. Üretilen braketin performansı ve sağlamlığı korunurken yaklaşık
%35 gibi ciddi bir hafiflik (10kg) sağlanmıştır. Akabinde uyhulanan bu teknoloji ile, atmosfere salınan
karbondioksitte 230 tonluk bir azalma olacağı hesaplanmıştır [24].

Şekil 18. Airbus Braket Parçası [24]

5. KATMANLI İMALATLA İLGİLİ SINIRLAMALAR
Katmanlı imalat teknolojisinin havacılık alanında daha geniş bir yelpazede kullanılabilmesi ve ileri
zamanlarda yapılacak ön çalışmalara ev sahipliği yapabilmesi için bazı sınırlamaları bertaraf etmesi
gerekmektedir. Bunlardan birisi sertifikasyondur. Federal Aviation, Title 14, Section 25 gibi havacılık
firmaları uçaklarda kullanılan malzemelerle ilgili ciddi sınırlamalar getirmektedir. Buna göre güvenlik
açısından önemli parçaların imalatı, yapılan malzemenin uygunluğu ve dayanımı çeşitli testlerle ispat
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edilmelidir. Ayrıca hava araçlarının uçuş sırasında maruz kalacağı nem ve sıcaklık gibi şartları da göz
önünde bulundurmaları sertifikasyon açısından önem arz etmektedir [25].
Bunun dışında kalite faktörü katmanlı imalatın uygulanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Parçanın
yüzey pürüzlülüğü ve özellikleri diğer metal dökümlerle zaman zaman kıyaslanabilir seviyede olabilir,
bazen ise CNC parçalarının yüzey kalitesine ulaşılamamaktadır. Katmanlı imalat tezgahları, 20-100
mikron gibi tabakalar oluşturarak üretim yaptığı için haliyle yavaş çalışmaktadırlar [26].

Şekil 19. Katmanlı İmalat İle Üretilen Havacılık Parçaları [27/28]
6. TÜRKİYE’DE KATMANLI İMALAT TEKNOLOJİSİ
Türkiye’de savunma sanayi müsteşarlığı öncülüğünde özellikle TAI ve TEI gibi havacılık firmaları başı
çekmektedir. Son araştırmalara göre ülkemizde yaklaşık 400 kadar polimer bazda katmanlı imalat
tezgahları bulunmakta ve bunların prototip amaçlı kullanıldığı belirtilmektedir. Metal katmanlı imalat
tezgahları ise yapılan son araştırmalara göre 10 civarı olduğu ifade edilmektedir.

Şekil 20. TEİ-GE İşbirliğiyle Geliştirilen LEAP Motoru [29]
Ülkemizde 2023 Vizyonu çerçevesinde TEİ tarafından 2016 yılında başlatılan YAKUT projesi ile, TJ90
turbojet motorunun yanma odası katmanlı imalat ile üretilmiştir. TJ90 torbojet motorunun yanma odası,
önceleri konvansiyonel yöntemlerle 9 farklı parçadan oluşurken, katmanlı imalat kullanılarak tek bir
parçadan imal edilmektedir. Proje nikel alaşımlı katmanlı imalat teknolojisinin geliştirilmesi ve imalat
süreçlerine ilişkin limitlerin belirlenmesini kapsamaktadır. Aynı zamanda titanyum ve çelik gibi diğer
metal tozlarınında içermesi ile temel teknoloji oluşturulması amaçlanmaktadır. 2018 yılı itibariyle TAI
tarafından üretilen ‘’Şimşek’’ adlı insansız hava aracında “TJ90 turbojet motoru kullanılmıştır. Bunun
dışında 2018 yılı itibariyle projesi kesinleşen yerli ve milli yolcu uçağı TRJ628’in kabin içindeki
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bardaklıkları, iç pencere ve plastik pencere bölmesine kadar bir çok parça katmanlı imalat ile
üretilecektir. TRJ628 yolcu uçağının 6 yıllık bir süre içerisinde bitirilmesi hedeflenmektedir [30].

Şekil 21. TJ90 Turbojet Motoru / TAI [30]

Şekil 22. Şimşek İHA [31]

7. SONUÇ
Her geçen gün önemi daha da anlaşılan ve hassasiyetin önemli olduğu sektörlerde kullanılan katmanlı
imalat teknolojisi, geleceğin imalat proseslerini oluşturmaktadır. Şüphesiz hassasiyetin, ağırlığın ve
maliyetin önem arz ettiği havacılık alanında ilk ürünlerini vermesi bu teknolojinin hızlı bir şekilde nasıl
popüler olduğunu göstermektedir. Ülkemizde özellikle savunma sanayii müsteşarlığı öncülüğünde TAI
ve TEI gibi firmalar bu konuda ciddi atılımlar yapmaktadır. Yan sanayi şirketler ve taşeron firmalar ise
bu konuda gerekli arge merkezlerini bünyesinde kurarak çalışmalara kararlı bir şekilde başlamaktadır.
Nitekim GE’nin (General Electric) 2018 yılı itibariyle Gebze’de açtığı ve TUSAŞ ile ortak yürüteceği
havacılık alanında ki çalışmalar ülkemizin bu konuda ki kararlı tavrını göstermektedir. Örneğin Boeing
firmasının ABD’de ‘’ Katmanlı İmalat Ar-Ge Grubu’’ adıyla açmış olduğu kuruluşun, bazı ülkelerin
durumu erkenden fark edip çalışmalara erken başladığını ve gelecek vaad eden bir teknoloji olduğunu
tekrardan gözler önüne sermektedir. Türkiye'nin küresel ölçekte havacılık ürünleri ihracat kapasitesinin
ve rekabet gücünün artırılması hedeflerinde, yerel ve yabancı firmalar ile uyum içinde olması büyük
önem arz etmektedir.
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Özet
Egzoz manifoldları, yüksek sıcaklıklarda stabil olan paslanmaz çelikler ve sünek döküm demirler gibi
demir bazlı malzemeler kullanılarak üretilir. Özellikle, ferritik sünek dökme demirler, yeterli oksidasyon
direnci, iyi dökülebilirlik ve düşük maliyetleri nedeniyle çoğunlukla tercih edilir. Ancak, motor gücü
gereksinimlerinin artması, hem daha yüksek servis sıcaklığına hem de düşük maliyetli yeni
malzemelerin arayışına neden olmuştur. Bu amaçla, bu çalışmada, 3.2 C, 5 Si, 1 W ağ. %
kompozisyonuna sahip yeni bir dökme demir bileşimi egzoz manifoldları için aday bir malzeme olarak
geliştirilmiştir. Geliştirilen alaşım, ASTM A 536 – 84 standardına göre kum kalıp dökümü ile üretilmiş
ve mikroskobik inceleme, x-ışını difraksiyonu, sertlik ölçümleri ve çekme testleri ile karakterize
edilmiştir. Mikroyapısal karakterizasyon oda sıcaklığı fazlarının ferrit, W6C ve grafit olduğunu
göstermiştir. Sertlik ölçümleri ve çekme testi sonuçları, bu dökme demirin, egzoz manifoldu olarak
kullanılan ticari sünek dökme demirden daha yüksek dayanıma sahip olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Sünek dökme demir, döküm, yüksek sıcaklık malzemesi, mikroyapı, mekanik
özellikler

MICROSTRUCTURAL AND MECHANICAL CHARACTERIZATION OF 3.2C-5Si1W NOVEL DUCTILE CAST IRON
Abstract
The exhaust manifolds are manufactured using iron-based materials such as stainless steels and ductile
cast irons which are stable at high temperatures. Especially, ferritic ductile cast irons are mostly
preferred due to their sufficient oxidation resistance, good castability and low cost. However, increased
engine power requirements lead to the search for new material having both higher service temperature
and low cost. Therefore, in this study a novel cast iron composition consisting of 3.2 C, 5 Si, 1 W wt. %
was developed as a candidate material for exhaust manifolds. The alloy was produced according to
ASTM A 536 – 84 standard by sand mold casting and characterized by microscopic examination, x-ray
diffraction, hardness measurements and tensile tests. Microstructural characterization indicated that
phases at room temperature were ferrite, W6C and graphite. Hardness measurements and tensile test
results showed that this cast iron had higher strength than commercial ductile cast iron used as exhaust
manifold.
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1. GİRİŞ
Küresel dökme demirler, düşük maliyetleri ile mekanik, termal ve kimyasal özelliklerinin ihtiyaçlara
göre geliştirilebilir olması nedeniyle otomotiv endüstrisindeki birçok uygulamada kullanılmaktadır
(Kim ve ark, 2009; Wu ve ark., 2015). Özellikle egzoz manifoldu uygulamaları için ferritik sünek dökme
demirlerin özellikleri Si ve Mo alaşım elementlerinin ilavesi ile geliştirilmiş ve elde edilen SiMo dökme
demir düşük termal genleşme, yüksek ısıl iletkenlik, yeterli mekanik özellikler ve arttırılmış oksidasyon
direnci göstermiştir (Wu ve ark., 2015; Matteis ve ark., 2015). Silisyum ilavesi ile ferritik matriksin
katı ergiyik sertleşmesi sağlanır ve ferrit yüksek sıcaklıklarda stabil hale getirilir. Ayrıca Si, silisyumca
zengin oksit tabakası oluşturarak dökme demirin oksidasyon direncini arttırır (Kim ve ark, 2009; Wu ve
ark., 2015; Matteis ve ark., 2015; Åberg ve Hartung, 2012; Ekström ve Jonsson, 2014) Molibden ilavesi
ise ferritik matrikste oluşturduğu karbürler ile çökelti sertleşmesi sağlayarak ferritik sünek dökme
demirin yüksek sıcaklık mekanik özelliklerini geliştirir (Ekström ve Jonsson, 2014; Matteis ve ark.,
2014; Li, 2018).
Ancak literatürde, Si miktarının ağ. % 5'in üzerine çıkmasıyla birlikte dökme demirlerin sünekliğinin
önemli ölçüde azaldığı, molibdenin ağ. % 1’in üzerinde ilave edilmesi ile birlikte kırılganlığın ve çekinti
hatalarının arttığı raporlanmıştır (Wu ve ark., 2015). Bu nedenle SiMo küresel dökme demir genellikle
ağ. % 3.5 - 4 arasında silisyum ve ağ. % 0,6 - 0.8 arasında molibden içerir (Ekström ve ark., 2013;
Partoaa ve ark., 2017; Tholence ve Norell, 2008). Ancak silisyumun bu miktarlarda kullanımı, SiMo'nun
maksimum kullanım sıcaklığını sınırlamamış ve SiMo motorların geliştirilmesiyle artan gaz
sıcaklıklarında tercih edilemez duruma gelmiştir (Partoaa ve ark., 2017; Tholence ve Norell, 2008;
Shingledecker, 2007; Zhang ve ark., 2018 ). Ferritik küresel döküm demirlerin maksimum kullanım
sıcaklığını geliştirmek için, ferrit- östenit dönüşüm sıcaklığının (A1) arttırılması gerekmektedir. Bu
sıcaklığı arttırmak sünek dökme demirin Si miktarını arttırmak veya A1 sıcaklığını arttıcı Al, Nb, W, Ti
gibi alaşım elementlerinin ilavesi ile mümkün olmaktadır.
Bu çalışmada, ticari sünek dökme demirlere göre daha yüksek kullanım sıcaklığı sağlayacak, 3.2 C, 5
Si, 1 W ağ. % kompozisyonuna sahip yeni bir dökme demir bileşimi egzoz manifoldları için aday bir
malzeme olarak geliştirilmiş ve mikroyapısal ve mekanik olarak karakterize edilmiştir.
2. MATERYAL VE METOD
Bu çalışmada, ekzoz manifoldları için aday bir malzeme olarak geliştirilen yüksek silisyumlu, 3.2 C, 5
Si, 1 W ağ. % kompozisyonuna sahip ferritik sünek dökme demirin mikroyapısal ve mekanik
karakterizasyonu yapılmıştır.
Geliştirilen dökme demir ASTM A 536 – 84 standardına göre Y blok olarak kum kalıba döküm yöntemi
ile üretilmiştir. Döküm için sfero pik demir, ferrosilikon, ferrotungsten ve DIN 1020 çeliğinden oluşan
bir şarj hazırlanmış ve bu şarj 25 kg kapasiteye sahip, 35kW Inductotherm indüksiyon ocağında
ergitilmiştir. Ergitme işlemi 1600 °C’de tamamlanmış ve küreselleştirme işlemi SiC bir potada
çekirdekleştirici ve küreselleştirici (FeSiMg) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Küreselleştirme
işleminden sonra, kimyasal kompozisyonun kontrolü için bakır bir kalıba döküm yapılarak numune
alınmış ve alınan numunenin kimyasal kompozisyonu optik emisyon spektrometresi (OES, Foundary
Master) ile belirlenmiştir. Elde edilen kimyasal kompozisyon Tablo 1’de verilmiştir. Bakır kalıba
dökümün hemen ardından, potada kalan ergiyik kum kalıba dökülmüştür. Dökülen parçanın kum kalıp
içinde soğuması sağlanmış ve elde dilen Y bloktan ASTM A 536 – 84 standardına uygun bir şekilde
mikroyapısal inceleme ve mekanik testler için numune çıkarılmıştır.
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Tablo 1. OES ile elde edilen dökülen dökme demire ait kimyasal kompozisyon (ağ.%)

C
3,24

Si
5,02

W
1,05

Mg
0,059

Mn
0,12

P
0,029

S
0,007

Mikroskobik incelemeler için, döküm parçadan alınan numunenin yüzeyi sırasıyla 120, 320, 600 ve
1000 mesh boyutuna sahip SiC zımparalar ile zımparalanmıştır. Bu zımparalama işlemlerini takiben,
numune yüzeyleri 3 μm’luk elmas solüsyon ile parlatılmıştır. Mikroyapıya ait detayların
belirlenebilmesi için parlatılmış yüzeyler % 3’lük nital ile dağlanmıştır. Numunelerin mikroyapısal
incelemelerinde, ışık mikroskobu (IM, Olympus BX41M-LED) kullanılmış, fazlar ise X-ışını
difraktometresi (XRD, Rigaku Ultima +) ile belirlenmiştir. XRD çalışmasın Cu-Kα radyasyonu ile ve
1.0°/dak tarama hızında gerçekleştirilmiştir. Mekanik karakterizasyon çalışmaları ise sertlik ölçümleri
ve çekme testi ile gerçekleştirilmiştir. Sertlik ölçümleri Emscon model mikro Vickers sertlik ölçüm
cihazı kullanılarak 10 kgf yüklenme altında yapılmıştır. Çoklu ölçümler sonrasında aritmetik
ortalamalar alınıp standart sapmalar hesaplanmıştır. Çekme testi için ASTM E8 standardına göre çekme
çubukları hazırlanmış, test ZwickRoell model universal çekme test cihazı kullanılarak ISO 6892-1
standardına uygun şekilde gerçekleştirilmiştir.
3. SONUÇ
3.2C-5Si-1W yeni nesil sünek dökme demirin dağlanmış konumuna ait IM mikroyapı görüntüleri Şekil
1’de verilmiştir. Dökme demir mikroyapısı, ferritik matriks, homojen olarak dağılmış grafit ve hücre
sınırlarında çökelmiş karbür fazlarından oluşmuştur. Katılaşma sırasında, tungstenin östenit içindeki
düşük çöznürliği nedeniyle östenit fazı içine segregasyonu sınırlı olmakta bu nedenle hücresel
büyümede hücre sınırlarında katılaşarak karbür çökelmesini desteklemektedir (Åberg ve Hartung,
2012). Şekil 2’de verilen XRD paterni numuneye ait faz bileşenlerinin tanımlanmasını sağlamış,
mikroyapının ferrit, grafit ve W-ce zengin M6C tipi karbür olduğunu göstermiştir.

W-ce zengin
M6C karbür
Grafit

(a)
(b)
Şekil 1. Dökme demire ait farklı büyütmelerdeki IM görüntüleri; (a) genel katılaşma yapısı ve (b)
ferritik matriks içerisinde ikincil fazlar.
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Şekil 2. Dökme demire ait XRD paterni
Geliştirilen 3.2C-5Si-1W yeni nesil sünek dökme demirin sertliği 282 ± 6 HV10 olarak belirlenmiştir.
Bu değer ekzoz manifoldu olarak kullanılan ticari sünek dökme demirin, SiMo, sertliğinden (214 HV10)
oldukça yüksektir (Aktaş Çelik, 2018). Dökme demire ait çekme testi sonucu Şekil 3’te verilmiştir.
Dökme demirin 710 MPa’da % 2,25 uzama değerinde koptuğu tespit edilmiştir. Çekme testinden elde
edilen değerler, geliştirilen dökme demirin, arttırılmış Si içeriği nedeniyle, ticari sünek dökme demirlere
göre yüksek mukavemete ancak düşük sünekliğe sahip olduğunu göstermiştir (Ekström ve Jonsson,
2014).

Şekil 3. Dökme demire ait çekme yüklenmesi altında gerilme-uzama eğrisi.
4. TARTIŞMA
Bu çalışma kapsamında, ekzoz manifoldlarında kullanıma yönelik yeni bir sünek dökme demir
kompozisyonunun geliştirilme sürecinde yapılan metalurjik ve mekanik karakterizasyon çıktıları
üzerinde durulmuştur. Mikroyapısal karakterizasyon oda sıcaklığı fazlarının ferrit, W 6C ve grafit
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olduğunu göstermiştir. Sertlik ölçümleri ve çekme testi sonuçları, bu dökme demirin, egzoz manifoldu
olarak kullanılan ticari sünek dökme demirden daha yüksek dayanıma sahip olduğunu göstermiştir. İleri
çalışmalar, farklı kompozisyonlarda egzoz manifold malzemesi olarak kullanılabilirliği yüksek alaşım
tasarılarını içerecek olup, mekanik karakterizasyonun yanı sıra özellikle oksidasyon odaklı olacaktır.
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