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International Marmara Science Congress was held between 09-10 December 2022 by Kocaeli 

University and Körfez Municipality. The congress aims to bring together researchers whose working 

on interdisciplinary subjects in science and social sciences and also to establish an effective 

communication platform between them. In congress; 

 

In Sciences; Acoustical Engineering, Astrophysics, Astronomy and Space Sciences, Atmospheric 

Sciences, Bacteriology, Fisheries Sciences, Computer Engineering, Building Services Engineering, 

Plant Sciences, Biochemistry Biodiversity, Biology, Biomedical Engineering, Botany, Environmental 

Science Environmental Engineering, Ecology, Electrical Engineering, Electrical Engineering, 

Electronics Engineering Industrial Engineering, Energy Engineering, Pharmacology, Physics and 
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The language of the congress is English or Turkish, and all full papers and abstracts submitted for 

publication in the congress on current issues have been evaluated by at least two referees by the blind 

reviewing method. 156 papers, abstracts and posters were accepted for oral presentation and 

publication as a result of peer review. We would like to thank all the researchers who have shown 

interest in the Congress. 
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CONGRESS PROGRAMME 
 

INTERNATIONAL MARMARA SCIENCES CONGRESS 

 IMASCON 2022 AUTUMN 

9 DEC 2022 FRIDAY 

The Start of Registration Process 

AÇILIŞ KONUŞMALARI - OPENING SPEECHES 10:00 / 11:00 
 İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu / National Anthem and Moment of Silence 
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 Doç. Dr. Öznur Gökkaya, President of Imascon Congress  
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Cytotoxic Effects Of Paclitaxel/Aloe-Emodin Combination in 
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Evaluation Of Cytotoxic Effect Of Food Sweetener Mannitol 

Using Mtt Assay 

Ayşe TEK 
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Root Length In Pisum Sativum 
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9 DEC 2022 FRIDAY 
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Welding Seam Axis and Form for Welding Processes 

Adem ORUZ 
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Force Measuring Devices 

Assoc. Prof. Dr. Bülent AYDEMIR Investigation Of Hand Grip Force Measurement System Data 

In Different Activities 

Discussion                 

ONLINE PRESENTIONS 

9 DEC 2022 FRIDAY 

ONLINE PRESENTATIONS 

9 DEC 2022 
FRIDAY 

SESSION 1 Time 11:00 – 12:15 

IMASCON 2022 AUTUMN SESSION 

1.1  /  11:00 – 12:15 
Hall : 1 9 DEC 2022 FRIDAY 

SESSION CHAIR : Lecturer Mustafa OF 

Nurgül AYKAŞ Natural Gas Demand Forecasting for Duzce 

Hamdi AYKAŞ Electricity Energy Demand Forecasting For Duzce 

Hasan ÜNVER 
Kubernetes And Deployment And Serving An Machine 

Learning Model On The Kubernetes Platform 

Enes BAYTÜRK 
Anomaly Detection of The Splice Adding Process with 

Unsupervised Learning 

Zeynep VİLDAN IŞIK 
TanHardEx:A New Nonlinear Activation Function For Deep 

Learning Methods 

Furkan BERK SEYREK 
Diagnosis And Classification Of Lung Cancer By Deep 

Learning And Transfer Learning Techniques 

IMASCON 2022 AUTUMN SESSION 

1.2  /  11:00 – 12:15 
Hall : 2 9 DEC 2022 FRIDAY 

SESSION CHAIR : Assoc.Prof.Dr. Ela HOTI 

Assoc. Prof. Dr. Ela HOTİ 
Microbial contamination of multi-dose eye drops, the 

importance of correct storage and handling 

Dr. Merve YILMAZER 
Effects of Heterologous Tau Protein in Schizosaccharomyces 

pombe 

Prof.Dr. Şükrü Dursun 
Autumn Season Pm Measurements And Spatial Modeling For 

Konya City, Selçuklu, Hacikaymak District 

Zehra KANLI 
Effect of Chemotherapy Drugs Combined with Flavonoid on 

Colorectal Cancer Cells 

Assist. Prof. Dr. Cevdet NACAR Missing Backbone Hydrogen Bonds in α-Helices 

Merve Ülkü SAYIM 
Determination Of Antimicrobial Activity of Atropa belladonna 

L. 

Discussion 
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IMASCON 2022 AUTUMN SESSION 

1.3.  11:00 – 12:15 
Hall : 3 9 DEC 2022 FRIDAY 

SESSION CHAIR : Assoc.Prof.Dr. Merve DANDAN DOĞANCI 

Assoc. Prof. Dr. Lyudmyla SYMOCHKO 
Ecocide In Ukraine: Assessment Of War Impact On 

Environment 

Aylin KOCAMAZ 
Physical, Chemical and Bacteriological Examination of Some 

Natural Spring Top Waters in the province of Konya. 

Uğur ASAN 
Bioecological Characteristics Of Some Fish Species Fished In 

Dalyans In The Bosphorus 

Ercan DOĞAN 
Effects of some shampoos on seed germination and root length 

in pisum sativum 

Andrew RAVLİKOVSKY 
Comparasing Of Beech And Oak Based Supplemented 

Substrates For Shiitake Cultivation 

Rüveyde PALA 
Determination of In Vitro Antimicrobial Activity Of Alpinia 

officinarum Hance 

ONLINE PRESENTATIONS 

9 DEC 2022 FRIDAY SESSION 2 Time 14:00 – 15:15 

IMASCON 2022 AUTUMN SESSION 

2.1 /  14:00 – 15:15 
Hall : 1 9 DEC 2022 FRIDAY 

SESSION CHAIR : Assoc.Prof.Dr. Erdinç DOĞANCI 

Melek ERTUĞ YILDIRIM 
Analysis of Tram Maintenance Times using Data Mining in 

Intelligent Transportation 

Kanan MUKHTAROV 
Detection of malware via PE files with machine learning 

methods 

Muhittin YILMAZ 
Efficiency analysis and research of reporting and display 

designs used in Enterprise Resource Planning software 

Yunus ELİAÇIK Software Optimizations in Embedded Systems 

Okan İTKÜ Software Optimization Techniques in Embedded Systems 

Sinan AY Backend Test Optimization with Java Rest Assured 

Şeyma ÇİÇEK 
Comparison Of Turkey Singapore Secondary School 

Mathematics Teaching Programs 

IMASCON 2022 AUTUMN SESSION 

2.2 /  14:00 – 15:15 
Hall : 2 9 DEC 2022 FRIDAY 

SESSION CHAIR : Assoc.Prof.Dr. Ömer GÜNGÖR 

Dr. Alper ÖNDER 
Development of Composite Hydrogel For Dye Adsorption 

From Wastewater 

Orhan TERZİOĞLU 
Investigation of the effect of process aids in fluorocarbon 

rubber compound 
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Betül CUMAOĞLU 
Synthesis of Some New Indan-on Derivatives and Building 

Lighting Studies 

Özden ESEN 
Synthesis, Characterization of Dioxide of Polyaromatic 

Photoinitiator 

Veysel Emre BOZKURT 
Alternative material constructions for fluid transfer systems 

used in electric vehicles 

Dr. Mehmet OĞUZ 

Investigation of Cytotoxic Properties of Florescence 

Calix[4]arene Derivative Subtituted with 4-

biphenylcarbonitrile 

Discussion                                                                                                        

IMASCON 2022 AUTUMN SESSION 

2.3 /  14:00 – 15:15 
Hall : 3 9 DEC 2022 FRIDAY 

SESSION CHAIR : Assoc.Prof.Dr.  Fatma SARF 

Assoc. Prof. Dr.  Fatma SARF 
AgO and K:AgO Nanoparticles Obtained By CO-Precipitation 

Process From Chemical Wastes 

Sedat ÖRÜCÜ 
Investigation And Characterızatıon Of Duplex Staınless Steel 

Productıon By Mechanıcal Alloyıng Method 

Şeyda BÜYÜKYAPICI 

Investigation Of The Effect Of The Parameters Affecting The 

Degasting Process Of Aluminum Casting Alloys On A356 

Alloy 

Şeyda BÜYÜKYAPICI 

Investigation Of The Effect Of Iron, Copper And Manganese 

In Secondary Aluminum On A356 Alloy In Aluminum 

Casting Alloys 

Ayşin METİN 
Evaluation Of Borax Waste In The Production Of Porous 

Ceramics 

Hasan Hüseyin IŞIK 
The Structural Analysis Of Pt18cu82 Alloy Catalyst For 

Hydrogen Evolution Reaction In Alkaline Media 

ONLINE PRESENTATIONS 

9 DEC 2022 FRIDAY SESSION 3 Time 15:30 – 16:45 

IMASCON 2022 AUTUMN SESSION 

3.1  /  15:30 – 16:45 
Hall : 1 9 DEC 2022 FRIDAY 

SESSION CHAIR : Lecturer Kazım Kahraman 

İsmail GÜLSOY Industrial Use Of Recycled Water: The Case Of Kocaeli 
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SYNTHESIS OF SOME NEW INDAN-ON DERIVATIVES AND BUILDING 

LIGHTING STUDIES 
 

Betül Cumaoğlu 

                                Erciyes Üniverstesi,Fen Fakültesi, Kimya Bölümü TR-38039 Kayseri,  

betl__38@hotmail.com,0000-0002-6255-6990 

 

Elif Korkusuz 
                 Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksek okulu, Kayseri Üniverstesi, TR-38039 Kayseri 

elifkorkusuz@kayseri.edu.tr, 0000-0001-6375-8140 

 

Özet 

1-İndanon türevleri ve yapısal analogları tıpta, doğal ürünler sentezinde ve tarımda yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Bunun yanında bazı 1-indanon türevlerinin antiviral ve antibakteriyel olarak etkin 

ajanlar olduğu, Alzheimer hastalığı tedavisinde kullanıldığı, antikanser ilaç, kardiyovasküler ilaç, böcek 

öldürücü, mantar öldürücü olarak kullanıldığı literatürde yer almaktadır [1]. Ayrıca  indanon bileşikleri 

kolay kullanım ve düşük maaliyet özelliğine sahiptir.Çevre dostu olma özelliğide büyük ilgi görmüştür. 

Bu bilgiler ışığında çalışma grubu olarak yeni indan türevi bileşiklerin sentezi üzerine yoğunlaştık. Bu 

çalışmada çeşitli aromatik aminler varlığında furan-2,3-dion ile indan-2,3-dionun çok bileşenli 

reaksiyonları yapılarak yeni indanon bileşiklerinin sentezi gerçekleştirildi [2,3]. Sentezlenen tüm 

bileşiklerin yapıları spektroskopik ve elementel analizlerle aydınlatıldı. 

 

Anahtar Kelimeler:İndandion,Furan-2,3-dion,organik sentez 

 
 

Teşekkür:We thanks to retired Prof. Dr. İsmail Yıldırım. 
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SIMULATION SUPPORTED CUTTING OPERATION AND PROTOTYPE 

PRODUCTION OF A SAMPLE PRODUCT 
 

İlhan KÜÇÜK 
BOLT BAĞLANTI ELEMANLARI SAN. VE TİC.A.Ş., Fen Bilimleri Enstitüsü (Yüksek 

Lisans), KİMYA 

ilhan.kucuk@bolt.com.tr 

 

Abstract 
The cold forging process is one of the production methods used in the production of fasteners and can 

provide quite fast production opportunities between narrow tolerance values. Within the scope of this 

study, simulation–supported operation designs and prototype production of a special connection bolt 

with a head thickness thin (1.8 +0.3mm), commemorate diameter / head diameter ratio high (M5 - 

17+0.5mm) a special stage under the head a special burr mold and a burr equivalent are required due to 

the head form. The ratio of the desired head diameter with the diameter of the raw material poses some 

difficulties for plastic shaping (Ø17mm/ Ø5mm). The most important of these difficulties is the 

formation of flambaj. As a result of the simulation-supported design studies, the product was created 

with the head inflation operation, while the flambaj formation was prevented by applying the technique 

of storing the flambaj region in the mold and with this the fibers in the together under-head area were 

directed homogeneously, ensuring originality. When simulation and real production outputs were 

compared, it was seen that they confirmed each other by 98%. As a result of laboratory environment 

tests, prototype production was carried out at the required standards (at least 800 MPa tensile strength 

for 8.8 strength class - 7.6 Nm breaking torque). The tensile strength of the product is 920 Mpa / the 

breaking torque was measured as 9.5 Nm. The optimum cutting force of 4.5 Tons was achieved with the 

alternative designs made for the special burring (cutting) operation of the product and 55 pcs/min 

prototype production was carried out. 

 

Keywords: Plastic Deformation, Finite Element Method, Cold Forging 
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MOVING DIE EXTRUSION APPLICATION INVESTIGATION AND PROTOTYPE 

PRODUCTION 
 

Yener YILMAZ 
BOLT BAĞLANTI ELEMANLARI SAN. ve TİC. A.Ş., Mühendislik ve Doğa Bilimleri 

Fakültesi/Bursa Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği 

yener.yilmaz@bolt.com.tr 

 

Abstract 
One of the most widely used manufacturing methods in the production of such as bolts, screws, studs 

and rivets is cold forging. The cold forging process, which is used by taking advantage of the plastic 

shape of metals at room temperature, is preferred due to its characteristics such as high surface quality, 

mass production capacity at narrow tolerance values, low scrap quantity and improvement of mechanical 

properties. The die set used in the cold forging process consists of two main die groups. The first of 

these is the fixed main die group while the second is the moving head die group. In the forging process, 

the extrusion process is usually carried out in the main die (fixed die) group. In this study, die - operation 

designs and prototype production of a special fastener with simulation support were carried out so that 

the extrusion process would be created in the moving head die group. According to the operation 

designs, about 58% (Ø8.1 mm to Ø5.1 mm) extrusion application was predict in the moving head group 

, the operation and die designs were carried out with simulation support. G40 WC-Co (Tungsten Carbide 

Cobalt) material is planned to be used in extrusion die selection. The maximum compression stress that 

the G40 can withstand in the material certificate is stated as 3,900 MPa, and it was seen that 2,350 MPa 

compression stress occurred on the extrusion die as a simulation output. With the simulation studies 

carried out, it has been provide that the die efficiency increases in real production. As a result of the 

prototype production studies, about 58% extrusion process was performed in the movable die (head 

group), 65 pcs / minute prototype production was carried out by providing innovation and originality in 

the design. The obtained prototype product and simulation studies have confirmed each other by 98% 

when compared. 

 

Keywords: Plastic Deformation, Finite Element Method, Cold Forging 
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Abstract 
Biosensors, which are a multidisciplinary field of study, are analytical devices that provide information 

about a process through various transducers [1]. Although biosensor technology has given very 

promising results in important parameters such as selectivity and sensitivity, it has some disadvantages 

in terms of the lifetime of the device [2]. The efficient immobilization of the enzyme and the use of 

more suitable matrices for immobilization can increase the stability of the enzyme for a longer period 

of time and thus the lifetime of the biosensor [3]. It is thought that bio-based polymers will show positive 

effects at this stage, thanks to their hydrophilic structures and various functional groups on their surfaces. 

In this study, an electrochemical biosensor capable of detecting by enzymatic method has been 

developed in order to overcome/improve the aforementioned problems. Bio-based polymers are used to 

increase the lifetime of this biosensor. Electrochemical measurements were taken and compared with 

cyclic voltammetry (CV) and differential pulse voltammetry (DPV) in the presence and absence of bio-

based biopolymer. The lifetime of the enzymatic electrochemical biosensor, which was designed by 

taking electrochemical measurements at 5 different times within a month, was determined. In addition, 

the surface morphology of the electrodes was evaluated by scanning electron microscopy (SEM). The 

obtained results showed that the bio-based polymer in the composite system provides a promising 

improvement in the lifetime of the biosensor.  

 

Keywords: Electrochemical biosensor, Enzymatic biosensor, Bio-based polymer. 
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IMIDAZOLE DERIVATIVE CYCLOTRIPHOSPHAZENE LIGANDS 
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Abstract 
Cyclophosphazenes are inorganic heterocyclic rings. Cyclophosphazenes consist of skeleton containing 

the [N=PR2] repeat unit. Each phosphorus is connected to two adjacent ring nitrogen atoms as well as 

two chlorine atoms [1]. N3P3Cl6 (trimer) and N4P4Cl8 (tetramer) are the most common members of these 

heterocyclic compounds. There are lots of studies on trimer and tetramer derivatives because of their 

rich nucleophilic substitution reactions [2,3]. Chemistry of cyclophosphazenes which was known earlier 

but which has only received attention in recent years is the ability of these ring compounds to engage in 

coordination to transition metals. Cyclophosphazenes can interact with transition and main group metals 

in several different ways [4]. In this study 2-isopropylimidazole and benzimidazole reacted with 

cyclotriphosphazene, L1 and L2 synthesized in order to prepare its coordination polymers. Their 

structures have been characterized by 31P NMR, 1H NMR, FT-IR, mass analysis (MALDI-MS) and 

single crystal X-ray diffraction method. 

 

 

 
 

Keywords: Cyclophosphazene, trimer, imidazole, coordination polymers. 
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Abstract 

Phosphazenes are intriguing compounds having chemical structures based on –P=N– repetitive units 

having 3 or 4 such units in low molecular weight cyclic derivatives to more than 10,000 in high 

molecular weight polymers [1]. Among this family of compounds, the hexachlorocyclotriphosphazene 

(N3P3Cl6) and octachlorocyclotetraphosphazene (N4P4Cl8) have received more attention [2]. N4P4Cl8 is 

eight membered ring provides stability to various reaction conditions, so it can be also used as scaffold 

for the preparation of multisite ligands [3,4]. Therefore, in this study, 2-isopropylimidazole and 

benzimidazole reacted with cyclotetraphosphazene and obtained L1 and L2 ligands in order to prepare 

its coordination polymers. Their structures have been characterized by 31P NMR, 1H NMR, 13C NMR , 

mass analysis (MALDI-MS) and single crystal X-ray diffraction method. 

 

     
Keywords: Cyclotetraphosphazene, (benz) imidazole, isopropyl imidazole, coordination polymers. 
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Abstract 
Mankind has met many of its needs through plants since its existence. In addition to using it for nutrition 

purposes, human beings also resort to plants to solve health problems. The Alpinia officinarum, 

commonly known as the “Havlıcan” is a 1-3 m long, multi-year, naturally occurring plant in Southeast 

Asia. A. officinarum has been used for spice and for treating diseases such as stomach problems, 

toothaches, dysentery, high blood pressure, rheumatism, and diabetes for 1000 years. It also has 

commercial significance due to its use in perfume production, weakening drugs, and lotions. This study 

examined the antimicrobial activity of the A. officinarum plant. To this end, the plant’s ethanol extract 

was first prepared. The disc diffusion test was performed with 50 μl, 100 μl, and 150 μl (3,68 mg, 7,37 

mg, 11,05 mg) extract-loaded discs, and antimicrobial effect was examined on 48 strains. Results were 

seen in 22 strains. The best results were seen in bacteria Enterococcus faecium (8-16-20 mm), 

Staphylococcus aureus MRSA (10-10-10 mm), Staphylococcus aureus MRSA+MDR (9-10-11 mm), 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 (9-9-10 mm) and Enterococcus durans (9-9-9 mm). Enterococcus 

faecium can cause urinary tract infections, wound infections, and bacteremia. Staphylococcus aureus 

can cause gastrointestinal tract infections, septicemia, and meningitis. In addition, nowadays many 

bacteria have developed antibiotic resistance and considering that it can cause nosocomial infections, 

the disc diffusion test results of the A. officinarum plant are promising in terms of developing a new 

antimicrobial agent. 

 

Keywords: Antimicrobial Activity, Disc Diffusion, Alpinia officinarum Hance. 
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Abstract 
Atropa belladonna is a perennial herbaceous plant in the Solanaceae family. The flowers of the plant are 

greenish purple in color and tube-shaped, the leaves are oval, and the fruits are black in color, shiny, and 

in a grape-like form. The A. belladonna plant, which appears mostly as a semi-shrub with fleshy roots, 

can reach a length of 100 cm to 150 cm. A. belladonna: spreads in Europe, North Africa, and West Asia, 

and our country, especially in the shady forest clearings of the North Anatolian mountains, the Black 

Sea region, and the Southern Taurus Mountains. A. belladonna, which is also known by names such as 

"güzelavrat otu, itüzümü, ayıçileği, kurtböğürtleni" among the people, is used in traditional medicine; It 

is known to be a pain reliever, anti-inflammatory, muscle relaxant, and diuretic. Also, A. belladonna; is 

a plant that contains important alkaloids such as “atropine, scolamine, belladonnin, hyosciamine, and 

apoatropine”. Although the highest rate of alkaloids is in its green leaves and fruits, all parts of the plant 

contain alkaloids. Atropine, which is the main chemical substance of A. belladonna, has an important 

place in pharmacology due to its alkaloids, and its synthetically obtained derivatives have an important 

place among herbal medicines. Today, extracts obtained from plants are used to combat microbial agents 

and in the treatment of many diseases. In this study, the antimicrobial activity of A. belladonna ethanol 

extract against 27 strains was determined by using the disc diffusion method. When the results obtained 

are compared, the highest value was observed in Staphylococcus aureus bacteria, which causes many 

infections in humans, especially one of the hospital-acquired infectious agents. 

 

Keywords: Antimicrobial Activity, Disk Diffusion Test, Atropa belladonna L. 
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Abstract 

Hazelnut (Corylus avellana L.) is a plant that has found the opportunity to grow in the Black Sea Coastal 

Region of Turkey due to the favorable geographical conditions such as topography, climate, and soil. 

Hazelnut, which can be produced economically up to 750 meters in this region, prefers deep soils rich 

in the organic matter regarding soil requirements. In Turkey, the first in the world in terms of hazelnut 

exports, it is essential to determine the areas where hazelnut is grown under suitable conditions to 

increase production and identify new production areas. In this context, the goal is to identify suitable 

areas for hazelnut cultivation in the Çarşamba and Terme Districts, which cover a large portion of the 

Çarşamba Plain. For this purpose, the Best-Worst Method (BWM), one of the Multi-Criteria Decision 

Making (MCDM) methods, was applied in the study. While using the method obtained from Google 

Earth Engine (GEE) and the Alaska Satellite Facility (ASF), organic carbon, nitrogen, cation exchange 

capacity, pH, silt, sand, clay, elevation, and slope data were used as factors. As a result of the analysis, 

the areas suitable for hazelnut cultivation in the study area were classified and mapped. The high areas 

east and south of Çarşamba town center were determined to be suitable and very suitable for hazelnut 

cultivation (29%). In Terme District, there are relatively many areas suitable for hazelnut cultivation. 

The widespread (68%) presence of suitable and very suitable areas, except for the coastal part in the 

eastern direction of the district, is among the remarkable findings. BWM, which is used to determine 

suitable areas for hazelnut cultivation according to some soil and topography characteristics in the study 

area, is thought to be a useful MCDM method for similar issues. 

 

Keywords: Çarşamba Plain, Best-Worst Method, suitabilty analysis, hazelnut 
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Abstract 

This thesis aims to predict trend movement of closing price of stock and to maximize investment 

portfolio by utilizing the predictions. In this context, the study aims to define a stock portfolio strategy 

from models created by using Logistic Regression, Gradient Boosting and Random Forest Methods. 

Predicting the trend of stock price has gained a significance role in making buy and sell decisions and 

generating returns with investment strategies formed by machine learning basis decisions. There are 

plenty of studies in the literature on the prediction of stock prices in capital markets using machine 

learning methods but most of them focus on closing prices instead of the direction of price trend. Our 

study differs from literature in terms of target definition. Our target definition is a classification problem 

which is focusing on the market trend in next 20 trading days. To predict trend direction, fourteen years 

of data were used for training. Following three years were used for validation. Finally, last three years 

were used for testing. 

Training data are between 2002-06-18 and 2016-12-30 

Validation data are between 2017-01-02 and 2019-12-31 

Testing data are between 2020-01-02 and 2022-03-17 

 

We compared our machine learning basis portfolio return on test data with return of Hold Stock 

Portfolio, Best Stock Portfolio and USD-TRY Exchange rate. We assessed our model performance with 

the help of roc-auc score and lift charts. In our study, we use grid search approach to fine-tune hyper-

parameters. As a result of the empirical study, the existence of uptrend and downtrend of five stocks 

could not be predicted by the models. When we use the predictions to define buy and sell decisions in 

order to generate model-based-portfolio, model-based-portfolio fails in test data-set. It was found that 

Model-based stock portfolio strategy can not outperform non-model portfolio strategies on test data-set. 

 

Keywords:Stock Prediction, Data Science, Machine Learning 
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Abstract  

The hydrogen evolution reaction (HER) is at the center of various energy storage and conversion 

systems in the future of renewable energy systems. While Pt is the most studied metal for the HER 

process, new cost-effective and more stable electrocatalysts should be produced for large-scale 

applications. For these purposes, proper electrocatalysts with high catalytic activity, low cost and 

enhanced stability can be obtained by alloying Pt with cheaper metals such as Cu, Co, Fe and Ni [1]. In 

this work, we investigated PtCu alloy catalyst synthesized via a modified Polyol process. The structural 

properties were examined using X-ray diffraction and the diffraction peaks at 42.4º, 49.4º, 72.4º, and 

87.7º correspond to the (111), (200), (220) and (311) planes of the PtCu NPs in the face-centered cubic 

structure [2-3]. The average particle size of 9 nm and sample stoichiometry of Pt18Cu82 were investigated 

by scanning electron microscopy and energy dispersive x-ray spectroscopy analyses. Moreover, we 

performed the electrocatalytic activity of the as-prepared PtCu electrocatalyst in 1 M KOH alkaline 

media at room temperature for HER. The cyclic voltammetry measurements were performed at 50 mV 

s-1 between -1.2 V and 1.2 V vs. Ag/AgCl. We observed the hydrogen adsorption/desorption regions 

between -0.4 V and -1.2 V. Linear sweep voltammetry measurement was operated by sweeping the 

potential range of 0 -1.5 V. Overpotential and onsetpotential were found to be -922 mV at 10 mA cm-2 

and -70.33 mV for HER, respectively. Also, the observed maximum current density value was found to 

be -259.9 mA cm-2 at -1.5 V. 

 

Keywords: PtCu NPs, XRD, SEM, EDS, HER. 
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Abstract 
New substances produced by the use of chemicals that facilitate human life and increase their comfort 

make this method indispensable despite the pollution they may form. Today, chemical production has 

reached nano dimensions and is used in many fields from medicine to agriculture. The need for the 

production of less toxic nanoparticles (NPs) for our health and the environment has increased because 

chemically produced NPs cause pollution and toxicity in the synthesis process and after use. In this 

context, the concept of "Green Synthesis", which is based on developing synthesis methods that will not 

create any waste instead of eliminating waste, comes to the fore. The synthesis of Metal-Nanoparticles 

(MNPs) such as iron, silver, nickel, and cobalt by green synthesis has been an area of great interest in 

recent years. In many studies, it has been reported that MNPs obtained by green synthesis are less toxic 

than chemically produced MNPs. Since it is known that there is a correlation between genomic 

instability determined by genotoxicity tests and the risk of cancer, it is important to determine the 

genotoxic potential of these MNPs, which are thought to have low toxicity. This study compiled research 

examining the genotoxic effects of MNPs obtained by green synthesis. 
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Abstract  

Mannitol (E421) is widely used sweetener food additive and belongs to the group of sugar alcohols 

(polyols). Mannitol has a relatively low glycemic index, as it raises blood sugar to a lower level than 

sucrose. Therefore, it is used as a sweetener for diabetics. It is found naturally in many plants and is 

used in many food, beverage, and medical products. This sweetener is also used coatings on chocolate, 

sugar-free products, and chewable tablets. As a medicine, it is used to reduce the high pressures in the 

eyes seen in glaucoma and to increase the intracranial pressure. In vitro cytotoxicity tests are 

measurement methods performed in cell culture for the evaluation of substances whose toxic profile is 

investigated. The most preferred one of these tests is 3-(4,5-dimethylthiazolyl-2)-2,5 diphenyl 

tetrazolium bromide (MTT) assay. The main aim of this study was to evaluate the potential cytotoxic 

effect of mannitol using the MTT assay in BHK-21 An 31 baby hamster kidney cells. Cells were treated 

with 125 µg/mL, 250 µg/mL, 500 µg/mL, 1000 µg/mL, 2000 µg/mL, 4000 µg/mL, and 8000 μg/mL 

concentrations of mannitol for 24 hours. A negative control (distilled water) was also maintained. As a 

result, all the concentrations of mannitol did not statistically significant effect on BHK-21 An 31 baby 

hamster kidney cell. The highest concentration of mannitol (8000 μg/mL) decreased the cell viability 

(76.62 %) compare the control, however this decrease was not significant. Consequently, mannitol did 

not exert cytotoxic effect on BHK-21 An 31 baby hamster kidney cell between 125 µg/mL and 8000 

µg/mL concentrations. 
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Abstract 
While current terrestrial monitoring methods such as leveling and GNSS are highly accurate, we have 

acted as they can only cover large areas cost-effectively(5). Today, we aimed to show that with the 

increase in radar images and the developed interferometry methods, the ground deformations can be 

measured quickly and at a low cost. The main purpose of this study is to determine the deformations in 

the ground around the tunnels of the Ankara rail systems network with a time-based analysis. For this 

main purpose, it has been complied appropriate to use the Persistent Scatter Interferometry (PSI) 

approach. In the process of selecting the image sets, the Batıkent Mesa zone was selected by considering 

the development of the rail systems. This metro line has the potential to reduce the traffic of the heavily 

used Istanbul-Ankara road. Images from Sentinel-1 were chosen to capture the network of rail systems 

currently under development and construction in various regions. Both the 2015-2017 and 2016-2022 

time periods were used for the analysis of this study and the comparison of the images. In this study, we 

used the literature to analyze the ground deformation of the Batıkent Mesa zone, following the recent 

update in which Ankara Municipality agreed to expand the subway tunnels to reduce traffic as a result 

of Ankara's need for more transportation infrastructure, using the methodologies described above. 

Before determining the deformation zones in the areas where the rail system network passes, the 

increasing and decreasing images of the city structure and geographical structure of Ankara are 

presented by subjecting the preliminary deformation analysis. In the study, the results of the deformation 

test were presented by examining the Batıkent Mesa Zone in particular. Results were compared with 

local findings. 
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Abstract 
The importance of potable water, which is the life source of living things, and the need for these 

resources are increasing day by day as a result of the increase in population and ecological destruction. 

It is very important for humanity to find a solution to this increasing problem and to purify various 

undrinkable water types by using the developing technology and make them drinkable. In conventional 

water treatment systems, potable water is obtained between the determined limit values by using various 

filtration techniques. However, this water may contain various microorganisms that can harm human 

health. To eliminate such a possible risk, disinfecting the waters treated with conventional methods 

using UV (Ultraviolet) ray technology will minimize the risks in terms of health. The treatment system 

designed within the scope of this study will meet its energy from photovoltaic energy (the method of 

obtaining electrical energy from the sun with solar panels), which is a renewable energy type, and will 

be designed in an easily portable way. Thus, a portable purification device that is not connected to the 

mains energy and can be used easily in any place will be made. Physical treatment of the water will be 

carried out by passing the water, such as sea water, muddy water, which is given to the inlet in the 

designed water treatment system, through a carbon-steel filter for pre-filtering. Microorganisms that are 

likely to live in this treated water and may be the main cause of diseases such as typhoid, cholera, 

diarrhea, and jaundice will be destroyed by using UV technology. The quality values (temperature, pH, 

turbidity, salinity) of the water will be taken by the test devices at the points where the non-potable water 

enters and the potable water exits, and these values will be found to comply with the limit values 

specified by the World Health Organization by using artificial neural networks. Appropriate purified 

water will be made available to living things. 
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Abstract 

In this work, we investigated the production of Neodymium-147 via nuclear reaction processes in natural 

Nd targets. For this aim, we obtained cross-section curves and activity and yield values for the proton, 

deuteron, triton, helium-3, and alpha-induced reaction processes under specific conditions, such as an 

irradiation time of 24 hours and a particle beam current of 1 mA for the energy range E=100→1 MeV. 

The cross-section calculations and yield, activity simulations for each reaction process were performed 

by TALYS code. The calculated and simulated results are discussed based on natural Nd targets and 

particle-induced reaction processes. For the production of the Nd-147 radioisotope, the appropriate 

target materials, reaction processes, and projectile energy values are recommended to provide nuclear 

data to the literature. 
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Abstract 
We generalized the reduced field equations of Wesson’s induced matter theory by considering a new 

five-dimensional diagonal line element, whose coefficient of the four-dimensional part is κ2e2αψ(x,y)  

and coefficient of the extra part is ε2e2βΨ(x,y) . Here, κ, ε, α, and β are arbitrary parameters, and the scalar 

fields, ψ(x,y) and Ψ(x,y), depend on the four-dimensional coordinates, x, and the fifth dimension, y. 

Although the lapse and shift formalism aids in the generalization of the field equations of the induced 

matter theory for any gauge, it only provides the compact form of the desired equations, implying that 

more calculations are required to obtain final results. In this sense, we first obtained the vielbein 

components of the Ricci tensor in the anholonomic basis to simplify tensorial computations, then we 

transformed those equations into the required Einstein’s field equations together with the induced 

energy-momentum tensor in the usual coordinate basis. These generalized equations can be reduced to 

at least four different sets of equations of the induced matter scenario available in the literature for the 

special values of κ, ε, α, β, ψ(x,y) and Ψ(x,y). Besides, we primarily investigated the conformal case, 

2αψ(x,y)+βΨ(x,y)=0, which is a new case for the considered model, to obtain the reduced equations of 

the minimally coupled noncompactified Kaluza–Klein gravity model. 
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Abstract 
Rubber compounds are specially designed according to the processes to which they will be applied. In 

these processes, there are many difficulties while obtaining the product. Ingredients are added to the 

compound recipe to overcome these difficulties. Process aids materials are one of them. As a result of 

the research, the effect of using process aids in fluorocarbon elastomer rubber compound on rheological, 

mechanical and thermal properties was studied. First of all, rubber compund recipe formulation 

designswere made for trial compounds. In these designs, 4 different types of process aids were used in 

the peroxide curable system fluorocarbon polymer and other additives held constant. The production of 

the trial compunds was made according to the determined recipes via open mill process. The rheometer 

test was used to determine the rheological properties of the trial compounds , and the viscometer test 

was used to determine the processability. Standard test plates that have 2 mm thickness were prepared 

to the determination of physical, mechanical and thermal properties. Material test ( hardness, tensile 

strength, elongation at break, tear strength...) were carried out on the test plates. In addition, the adhesion 

properties of the prepared compounds was investigated with silicone rubber on the test plate. It has been 

determined that the type of process aids used in the fluorocarbon rubber compounds recipe affects the 

mechanical properties. It has been determined that the most suitable process aids type for FKM rubber. 

It has been determined that the most suitable process aid type and amount of use in recipe for FKM 

rubber. 
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Abstract 

Human activities have a negative impact on the environment by polluting the water we drink and the air 

we breathe. Although developing technology has provided great benefits in terms of the provision of 

community services, it has also brought with it the production of huge amounts of pollutants that spread 

into the air and are harmful to human health. Global environmental pollution is emerging as a 

multifaceted international public health problem as well as a regional one. Human-induced air pollution 

is one of the biggest public health hazards worldwide, given that it causes nearly 10 million deaths per 

year. Air pollution mainly affects those living in large urban areas where road emissions contribute the 

most to the deterioration of air quality. Also, the spread of toxic gases can be deadly to the surrounding 

population. The distribution of pollutants is determined by many parameters, primarily atmospheric 

stability and wind. In developing countries, the problem is more serious due to overpopulation and 

uncontrolled urbanization with the development of industrialization. The use of low quality solid fuels 

for domestic needs in low-income areas exposes people to poor quality, polluted air in their homes. It is 

noteworthy that three billion people worldwide use poor quality energy sources for their daily heating 

and cooking needs. It is known that most environmental pollutants are emitted through large-scale 

human activities such as industrial machinery, power generation stations, combustion engines and cars. 

Because these activities are carried out on such a large scale, it is estimated that cars are responsible for 

about 80% of today's pollution. As a solution proposal as a result of research and analysis; Attention 

should be paid to fuels used during industrial activities and flue filters in facilities. In order to reduce 

the exhaust and gases from motor vehicles, we can ensure less pollution by using public transportation, 

at least in an environmentally friendly way such as cycling or walking. In the Hacıkaymak district, 

particulate matter measurements were made at 13 sampling points on weekdays and weekends, at 5 

different times during the day (08:00, 12:00, 15:00, 18:00, 22:00), and the data were used in spatial 

modeling. In October average, PM2.5 value was found to be 764 µg/m3 and PM10 value was 33 µg/m3. 
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Abstract 
Creating and training models for developing machine learning applications poses a significant challenge. 

One of the essential difficulties encountered in this process is distributing the created machine learning 

models in production environments. In today's modern application infrastructures, container-based 

platforms such as Openshift and Kubernetes are widely used. Integrating the created machine learning 

models with these platforms provides excellent convenience to the developers. This study aims to 

explain the components of the Kubernetes platform and to show the deployment of a machine learning 

model on the Kubernetes platform. A pre-trained machine learning model is deployed as a web 

application on the Kubernetes platform. Through the sample application, the components that make up 

the Kubernetes platform and the objects running on this platform will be explained, the necessary steps 

for the distribution of similar applications will be shown, and the concepts will be explained. 
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Abstract  

The concept of finite type submanifolds has a wide coverage in differential geometry. This idea has been 

expanded into Gauss map of a surface (a submanifold). If the condition G  =f (G+C) is hold, then this 

surface is said to have pointwise 1- type Gauss map. In the current study, we present some geometric 

properties of a given surface with Monge Patch as being flat, minimal and having pointwise 1- type 

Gauss map in Euclidean four space 4IE . Also, we give some surface examples with respect to this 

properties and we plot the projections in 3- dimension by Maple. 

 

Keywords: Euclidean 4-space, Gauss map, Monge patch. 

 

 

  



  International Marmara Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

23 

STRUCTURAL PERFORMANCE EVALUATION OF BUILDINGS BUILT BEFORE 

AND AFTER 1999 KOCAELİ EARTHQUAKE ACCORDING TO DIFFERENT SOIL 

CONDITIONS 
 

Hasan SESLİ 
Yalova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği 

hasan.sesli@yalova.edu.tr 

 

Abstract 
Turkish earthquake codes have been revised in 1947, 1953, 1961, 1968, 1975, 1998, 2007 and 2018 

years for a total of 8 times in light of new scientific data and the problems often found in applications. 

As a result of the Kocaeli Earthquake that occurred on December 17, 1999, immediately after the 1998 

earthquake regulation was put into practice, past application errors have turned into a heavy bill for the 

region and the country. Depending on the developments in the last decades, along with the earthquake 

experience, the “Codes on Buildings to be Made in 2007 Earthquake Zones” came into force by adding 

a building assessment and strengthening section in addition to micro-scale changes such as concrete 

strength and reinforcement bar diameter. 1999 Kocaeli Earthquake, some of the low-damaged and 

moderately damaged buildings were strengthened against the earthquake, while some of them are still 

being used after the earthquake. Apart from this, since the provisions of the 1998 earthquake regulations 

were implemented under insufficient supervision until 2011 and the provisions of the regulations were 

excluded many times, there is not enough data on the compliance of the buildings constructed between 

1999-2011 and the earthquake resistance. After 2011, with the discipline of building inspections and the 

reflection of civil engineering discipline on the field, awareness of the construction sector has increased, 

and the construction of more qualified and engineering buildings has become possible. In this study, the 

structural behaviors of buildings that have been subjected to the 1999 earthquake in Yalova province 

and have been strengthened or not strengthened without according to any code or regulations, the 

structural behaviors of buildings that have been built in full compliance with the 1998, 2007 and 2018 

earthquake codes and the structural behaviors of buildings built without adequate building supervision 

until 2011 are evaluated. For this purpose, the performance levels of the buildings selected in accordance 

with the project are evaluated under different soil properties, taking into account the performance targets 

in the Turkish Building Earthquake Code-2018 and the approaches to be applied. 
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Abstract 
When the regions where floods occur in our country and the world are examined, it is generally seen 

that the geographical features of these areas are changed, or the regional structure is damaged. Flood 

damages are increasing day by day due to the loss of water holding properties of the regions due to 

construction or deforestation of lands that are structurally steep and with a high slope rate, along with 

the fact that the surface flow can move comfortably and uncontrollably. Situations such as the material 

damages caused by the uncontrolled floods and the fact that these damages started to move with the 

flood are frequently encountered, and because of such movements, situations such as serious property 

and life losses occur. When the loss of life caused by natural disasters in our country is evaluated 

statistically, the highest losses after an earthquake are caused by floods. The main reasons for these 

losses can be expressed as the narrowing of the riverbeds due to unplanned urbanization and 

deforestation or the construction on the riverbeds. In this study, the displacement of the flow of the river 

in the Munzur basin area, depending on the location in a certain period, is done with the help of three 

different types of methods, using mathematical equations and various models. While these methods 

were determined as the Synthetic Unit Hydrograph Method and the Muskingum Method from 

hydrological models, the Kinematic Wave Method was applied to the basin in the hydraulic models. The 

model outputs and the results obtained from the field were compared and these comparisons were given 

statistically in the study. In short, when the result of the study is evaluated; It has been seen that the 

Kinematic Wave Method gives the most successful results among the selected flood routing methods, 

while the results of the Synthetic Unit Hydrograph Method and the Muskingum Method are at the level 

of success that can be used in case of need. In conclusion, it can be stated that the hydraulic model 

selected in the study is more successful than the hydrological models. 
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Abstract 
The production of parts by powder metallurgy method is widely used today and it is an alternative way 

to classical production methods. In this context,the preparation of stainless steel by powder metallurgy 

method has been the subject of investigation due to different alloy choices,its ability to produce 

components with various mechanical properties. In this study,duplex stainless steels,which are generally 

produced by casting method, were studied using the mechanical alloying technique.First,duplex 

stainless steel type was determined in line with the information obtained by examining the scientific 

articles published on this subject. Elemental 99.9% Fe-Cr-Ni powders with 75% Fe (Iron), 20% Cr 

(Chromium) and 5% Ni (Nickel) ratios were mixed with 1% mold lubricant stearic acid, ball powder 

ratios were 6:1and12:1, total times were 10hr,20hr and 40hr, the rotational speeds of the ball mill were 

applied as 300RPM and 500RPM. After mechanical alloying with the help of a planetary ball mill, XRD 

analyzes were made to the new powder mixtures formed as a result of the process. Mechanically alloyed 

powder materials compressed in the mold with at 120 bar pressure. Sintering of the samples were carried 

out under flow of argon gas, including removal of stearic acid for 1 hour at 550 °C in sinter furnace, and 

sintering for 1 hour at 1300°C. After preparation for metallographic imaging of duplex stainless steel 

samples,the microstructures of the sintered samples were taken with optical microscope. Samples were 

subjected to hardness tests. As a result, optimum results were obtained at 300 RPM grinding speed with 

6:1 powder / ball ratio for 10 hours.  
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Abstract 
The importance of marine algae is increasing in the world and in our country. Accordingly, its use for 

different purposes is becoming widespread. However, nutrition is one of the most preferred areas of use. 

Marine algae are also antimicrobial, antiviral, antioxidant, anticarcinogenic, antimutagenic, anti-

inflammatory. and anticoagulant actions as pharmaceutical It also has activities. One of the methods 

used in the emergence of these active substances is fermentation. Microorganisms play an important 

role in the fermentation process to promote the hydrolysis of polymers from raw materials, synthesize 

bioactive molecules, and degrade toxic or non-nutritional factors. Microorganisms can improve the 

digestibility and bioavailability of the fermented product by secreting enzymes and acids that target 

polymers and breaking them down into usable small units. The most common groups of microorganisms 

involved in its fermentation are bacteria yeast, and molds. This study purpose, Turkey sea around 

widespread aspect seen codium fragile 's (Suringar) Hariot fermentation by making fermented alga 

doped bait contribution substance is to produce Codium fragile (Suringar) Hariot Sea of Marmara from 

the coordinates 40.5094620 and 28.8294330 by gathering by drying alga flour get has been. Alga flour, 

3.75 % and 7.5 % in 2 different mushrooms Type and 2 different bacterium Type with Trial 1A with 

Trial 1B In Trial 2A and 2B setup subjected to fermentation. Mushroom in Experiment 1 Type aspect 

Trichoderma harzianum Rifai, (1969) and prokaryotic bacterium of the types of Bacillus subtilis 

(Ehrenberg 1835) by Cohn 1872 fermentation has been carried out. In Trial 2 mushrooms Type aspect 

Saccharomyces cerevisiae and bacterium Type aspect Lactobacillus delbrueckii (Leichmann 1896) 

different in proportions by joining fermentation assembly created. Attempt groups with 3 replications 

as at 30 ° C mushrooms with 72 hours and bacterium additional after 72 hours fermented has been 7.5 

% mushrooms and bacterium addition made Trial 1B and Trial in 2B groups antioxidant capacity of 

fermentation undelivered alga to flour by most increased by less than 12 times detection has been. 

 

Keywords: Macroalgae, green algae, Codium fragile, yeast and bacterium fermentation, antioxidant 
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Abstract 
Dyes are industrial waste and one of the major causes of water pollution for water resources such as 

rivers and lakes. This situation hazards the potable water resources necessary for living things. Various 

remediation approaches have been developed and tested to minimize contamination by dyes. Especially 

the adsorption method has been one of the important strategies to remove the dye from the contaminated 

water due to its practical and economic advantages. The adsorbent material is closely related to the 

removal efficiency of dyes from water. So far, many materials such as nanostructures, hydrogels, and 

composite materials have been tested as adsorbents. Composite materials with unique properties have 

emerged by incorporating different materials into hydrogel matrices, which are shown as ideal 

adsorbents due to their properties. In this study, a novel composite hydrogel developed for dye removal 

from wastewater was prepared. Structural and morphological characterizations of this new type of 

composite hydrogel were investigated by various analysis methods such as fourier transform infrared 

spectroscopy and scanning electron microscopy. At the same time, the swelling behavior of the 

composite hydrogel was investigated by conventional swelling techniques. The effects of parameters 

such as initial dye concentration, amount of adsorbent, temperature, and pH on dye adsorption of 

composite hydrogel were investigated. By using the data obtained from the adsorption studies, the most 

suitable isotherm and kinetic models for the dye adsorption process were determined. The results 

showed that the composite hydrogel has a significant potential for the remediation of dye-contaminated 

water. 
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Abstract 
By using the predictive maintenance method with oil analysis, possible malfunctions can be predicted 

as a result of the data obtained before the malfunction occurs in the machine parts. In this way, cost and 

time savings can be made in maintenance/repair activities. Oil analysis method is a method that gives 

quick results and saves costs. With the oil analysis method, the faults that may occur in the machines 

can be detected reliably. In this study, oil samples are taken from the MTU starboard main engine in the 

X ship at certain time intervals and examined in the laboratory environment. No oil samples are taken 

from the MTU brand pier main machine, and it continues to be operated until the oil change time 

determined by the manufacturer. According to the oil analysis reports of the starboard main machine, 

the fault detection and repair performed at the moment when the oil quality starts to deteriorate and the 

detection and repair of the fault that may occur in the port main machine without oil analysis are 

compared economically. As a result, the importance of predictive maintenance is interpreted with the 

oil analysis method. 
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Abstract 
Misfolding and accumulation of tau protein, which plays a role in microtubule stabilization and 

regulation of axonal transport, leads to tauopathies, a type of neurodegenerative disease. Tau protein 

aggregation is observed in several diseases such as progressive supranuclear palsy, chronic traumatic 

encephalopathy, corticobasal degeneration, frontotemporal degeneration, and Alzheimer's disease. 

Yeast models are less complex and well-characterized than mammalian models. Since many essential 

cellular processes such as metabolism, cell division, transcription, translation, secretion of proteins and 

autophagy are highly conserved from simple ascomycetes to humans, yeasts are frequently used to 

investigate the molecular basis of complex human diseases such as neurodegenerative diseases. In this 

study, the effects of the presence of tau protein on 20S proteasomal activity and intracellular oxidation 

level were investigated by performing heterologous expression of human tau protein in 

Schizosaccharomyces pombe. In addition, expressions of genes encoding proteins involved in glucose 

metabolism (hxk2, fbp1), stress response (sod1, ctt1), apoptosis (atg14), ER stress (ire1) and 

phosphorylation-dephosphorylation of tau protein (gsk3, ppa2, dis2) were analyzed in the presence of 

tau protein. It was observed that ER stress and expressions of genes that have taken a role in stress 

response and autophagy increased. 

 

Keywords: tau protein, tauopathy, disease model, heterologous gene expression, Schizosaccharomyces 
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Abstract 
W→lϑ+n-jet (n=1,2,3) production kinematic variables in proton-proton (pp) collisions at a center-of-

mass energy of 100 TeV at the Future Circular Collider (FCC) have been studied. W→lϑ+n-jet (n=1,2,3) 

events are generated using by different parameters for parton distribution function, parton showering 

and hadronization models. Generated events is reconstructed by using DEPLHES framework with 

different detectors which is placed at FCC and in Large Hadron Collider (LHC) in order to understand 

to interaction of the final particles with the detector materials. Jets are reconstructed with anti-kT 

algorithms with R=0.4 using different detectors. The kinematic variables of W→lϑ+n-jet (n=1,2,3) 

production for different regions of the different detectors such FCC-hh, ATLAS and CMS experiments 

have been analyzed by using different parameters for parton distribution function, parton showering and 

hadronization model. 
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Abstract 
In this study, the effect of the changes in flow rate, speed and degassing time, which are the parameters 

of the degassing applied after the melting process of aluminum casting alloys (A356), on the density 

index of the obtained samples was investigated. In the experiment step of this study, the variable values 

determined by reference to the literature for the molten aluminum alloy were effective in establishing 

the experimental limits. In laboratory conditions, a short-term mixing and degassing application and a 

long-term mixing degassing application were carried out, respectively, on 4 kg A356 alloy melted in an 

A16 crucible in a furnace. The working rotor rotation speeds were respectively, medium stirring speed 

600 rpm, high stirring speed 700 rpm for the first trial; For the next trial, medium stirring speed was 

determined as 700 rpm and high stirring speed was determined as 800 rpm. For the flow parameter, 

which can also be expressed as the volume per unit time passing through the determined section, two 

different values, 6 lt/min and 8 lt/min, were applied. While investigating the effect of the parameters 

after the experimental design, one reduced pressure test (RPT) sample was taken before degassing and 

three samples were taken after degassing for each application. Density index (DI) measurements were 

performed with RPT samples. According to the results obtained, by taking the gasseness of the sample 

before degassing as a reference, the parameters in which the lowest gasseness is obtained after 

degassing; It was determined that the flow rate was 8 lt/min, medium mixing speed 700 rpm, high mixing 

speed 800 rpm and long-term mixing and degassing application. When the density index measurements 

of the samples taken after degassing were examined, it was determined that the density index ratio of 

the second and third samples taken from the stagnant metal kept in the continuous heating furnace after 

the degassing process had 50% lower gas ratio than the first sample taken after degassing. As a result of 

the study, the density index value was reduced from 4.3% to 0.1%. 
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Abstract 
Taking the average iron, copper and manganese ratios in the secondary aluminum supplied in the 

application step of this study as reference, the A356 alloy melted in the oven under laboratory conditions 

in 3 different A15 crucibles, respectively, by weight; Additions of 0.47% iron, 0.04% manganese and 

0.03% copper were added. Density index sample was taken before degassing for reduced pressure test 

from each crucible after additions. Degassing process was applied to each of the crucibles in laboratory 

type degassing device with 60 s mixing and 60 s degassing, medium mixing speed 700 rpm and high 

mixing speed 800 rpm, 8lt/min flow rate parameters. After the degassing process, density index samples 

were taken from each crucible and density index measurements were performed.In the study, SDAS 

averages as a result of microstructural examinations were respectively; It was measured as 24.1 µm in 

Cu added sample, 27.59 µm in Fe added sample, 28.43 µm in Mn added sample. As a result of 

macrostructure grain size analysis, the smallest grain size was measured as Fe added sample 0,58 mm, 

followed by Cu added sample 0,79 mm and coarsest grain structure 1,29 mm Mn added sample. 

According to the mechanical test results, the average yields are respectively; In the iron-added sample, 

it was measured as 181 MPa, Manganese 180 MPa and Cu 179 MPa. When the average % elongation 

values were examined, the best result was 13% in the copper added sample, followed by 12.9% in the 

manganese added sample and 5.1% in the iron. As a result of this study, in which the add-ons were 

evaluated separately; It has been obtained that the average SDAS, yield and elongation values are within 

the average SDAS, yield and elongation limits of the standard A356 alloy. This study is important for 

the inclusion of secondary aluminum in the process for environmentally friendly production. 
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Abstract 
This study was supported by the project numbered 2022/YL/0006 and includes the preliminary data of 

Uğur ASAN's master's thesis on "Bioecological Characteristics of Some Fish Species of High Economic 

Importance by Fishing in Dalyans on the Bosphorus". The Bosphorus is a route where fish migrate 

thanks to the surface and undercurrents system that emerged as a result of the effect of the Black Sea 

and Mediterranean waters. In this study, the bioecological characteristics of bluefish (Pomatomus 

saltatrix) and horse mackerel (Trachurus trachurus), which are two species of high economic value, 

sampled from fish in the Bosphorus were investigated. Dalyan enterprises established in the Bosphorus 

(İstanbul Strait) are fishing units that operate for a short time between May and July and are established 

with net-trap structures created in certain areas. Bluefish (Pomatomus saltatrix) and horse mackerel 

(Trachurus trachurus) were sampled weekly during 8 weeks of fishing activities from two different 

sampling stations, Bağlaraltı Dalyan (Rumeli Feneri) and Filburnu Dalyan. Sampling data were obtained 

from different sampling stations during the fishing activities in 2020 and during the fishing activities in 

2022. Unfortunately, data could not be obtained from Dalyans in 2021, which coincided with the 

pandemic period. In 2020, 160 bluefish (Pomatomus saltatrix) and 160 horse mackerel (Trachurus 

trachurus) individuals from both Dalyan fishing areas determined as sampling stations were subjected 

to bioecological examination. In 2022, 280 bluefish and 280 horse mackerel analyzes were made at both 

stations. When evaluated in terms of total catch yield and species diversity, a yield of 73% was 

determined in 2022 in Bağlaraltı Dalyan and it was concluded that Bağlaraltı Dalyan is superior to the 

other fishing field because of its nutrition-rich location where has low shipping traffic and water stream. 

Traditional Dalyan fishery, which does not harm the environment and is carried out with natural 

methods, is important for sustainable fisheries. 

 

Keywords: Dalian, catch composition, catch per unit effort, İstanbul Strait (Bosphorus) 

 

 

  



  International Marmara Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

34 

EVALUATION OF BORAX WASTE IN THE PRODUCTION OF POROUS 

CERAMICS 
 

Ayşin METİN 
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme mühendisliği 

aysinskkr@gmail.com 

 

Rana Aydoğdu 
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 

reanayda@gmail.com 

 

Burak Birol 
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 

burak.birol@gmail.com 

 

Abstract 
Within the scope of this project, it is aimed to contribute to the national economy by producing porous 

ceramics from wastes released as a result of boron enrichment processes. In addition, drawing attention 

to the importance of recycling is one of the most important goals. The point taken into consideration at 

the beginning of the study; The silica/alumina ratio was important for the mullite phase to be formed in 

the structure of the ceramic. Before the experiment phase, 9 different compositions were determined, 

each of which was 4 grams. Accordingly, the oxidized compound ratios in the prepared ceramic 

compositions and the theoretical densities were calculated based on these ratios. During the preparation 

of the samples, carbonate compounds were used as boron waste and porosizer. The prepared ceramic 

powder mixtures were pressed in a uniaxial conventional hydraulic press at 50 bar pressure for 2 

minutes. Then, sintering was carried out in the furnace at 800 and 900 °C. Then, after 3 hours of boiling 

applied to the samples, Archimedean calculation was made and percent porosity ratios were calculated. 

Accordingly, it was concluded that sintering at 900°C had a negative effect on the porosity of ceramics. 

Microstructures of the samples were investigated by SEM and phase compositions were analyzed by 

XRD analysis. TG/DTA analysis was performed to determine the weight changes in the samples and 

the temperature changes resulting from the reactions. As a result of the applied mercury porosimetry 

analysis, the largest average pore surface dimensions; It was observed in the ceramic sample number 4 

containing 95% boron waste and 5% CaCO3.  
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Abstract 
The surface roughness values of ABS material plates with three distinct surface layer thicknesses (0.1 

mm, 0.2 mm, and 0.3 mm) generated by the additive manufacturing process were studied in this work, 

depending on the production parameters. Scanning and analysis using a non-contact optical profilometer 

revealed mean linear roughness (Ra) and mean areal roughness (Sa) analyses of surface roughness 

values. Roughness analysis was used to investigate the impact of different surface layers created by ABS 

material, which is a favored material in additive manufacturing processes, on surface quality. The results 

of the surface roughness study will be used to try to develop surfaces with high scratch and abrasion 

resistance in the future. Analyses were also performed by scanning the surfaces using a 3D scanner, the 

HDI 120 (LMI Technologies). 
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Abstract 
In this study, the surface roughness values of the plates with 3 different surface layer thicknesses (0.1 

mm, 0.2 mm and 0.3 mm) produced from high impact polystrene (HIPS) material with the additive 

manufacturing method, depending on the production parameters, were analyzed. Mean linear roughness 

(Ra) and mean areal roughness (Sa) analyzes of surface roughness values were examined by scanning 

and analysis made with a non-contact optical profilometer. It has been observed that the HIPS material, 

which is used as a support material in additive manufacturing methods, has the potential to create 

functional surfaces, and for this purpose, roughness analyzes of the surfaces produced in different 

surface layer thicknesses were carried out. With the results to be obtained from the surface roughness 

analysis, it is aimed to try to obtain surfaces with high scratch and abrasion resistance in the future by 

using topology optimization methods. The HIPS material is a combination of polystyrene and rubber, 

and the effects of additive manufacturing surface layer thickness on the surface texture and roughness 

have been studied. Analyzes were also carried out by scanning the surfaces with HDI 120 (LMI 

Technologies) 3D scanner. 
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Abstract 
Micro Unmanned Aerial Vehicles (MUAVs) or small quadcopters have been gaining a lot popularity 

over the past few years and they are expected to be used widely in search and rescue missions, but, 

unfortunately due to battery limitations flight times of these quadcopter are limited to 20 minutes which 

isn’t practical. If the flight time of these platforms was to be extended or made indefinite; they wouldn’t 

only be used in search and rescue missions, but they would also be used as temporary communication 

towers. So, in order to extend the flight time without having to cut off operations/missions, the option 

of supplying power to MUAVs through an electric cable was considered. In order to achieve this, two 

issues shall be addressed; • The first is electric cable selection, since it’ll have a decisive impact on the 

flight capability of the quadcopter since it has to supply hundreds of watts. the weight of the electric 

cable shall also be considered since they usually weigh a lot, which will affect flight performance. To 

make the right selection, a relationship between the thrust and moment output of the motor and the 

income current had to be drawn, which was done utilizing the data collected from a custom-built thrust 

measurement bench that mounts a force-torque sensor. Studying this relationship, an equation was 

derived, through which various off-the-shelf cables were tested for their performance at different lengths 

and diameters. • The second is designing a smart ground station which will be responsible for cable 

management and rolling it in/out to the quadcopter according to flight height and tension on the cable. 

Measurement of tension on the cable was done using straingauges and accordingly the roll in/out 

movement was done using stepper motors connected to a pully and linear rail block. 
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Abstract 
Heavy metals in structure of wastewater cause serious damage to both human health and 

ecosystem.Treatment and recycling of this wastewater constitutes an important field of study.Treatment 

of heavy metals in wastewater by adsorption method is a very popular work today.This method draws 

attention as it offers several advantages such as more water purification at once,fast processing 

capability and variety of adsorbent compared to other methods.In studies carried out in this context,aim 

is to research and prepare new low-cost and high-efficiency adsorbents rather than adsorption method. 

Cu(II) and Pb(II) solutions were used in experiments.Parameters such as change in adsorbent 

amount,change in pH,change in solution concentration were investigated.In adsorbent amount change 

experiments,100-1000 mg/L concentration and 0.1-1g adsorbent amount were studied.It was determined 

that efficiency increased with increasing amount of adsorbent.Best results were found to be %98.79 for 

1g adsorbent at 100 mg/L concentration for Cu(II) and %97.92 for Pb(II) at 1000 mg/L concentration 

for 0.1g adsorbent amount.It was determined that solution concentration variation also had a linear effect 

on removal efficiency.In solution concentration change experiments,100-1000 mg/L concentration and 

0.1-1g adsorbent amount were studied.Highest efficiency of %90.82 was obtained for Pb(II) 100 mg/L 

solution and 0.1g adsorbent amount.In pH change experiments,pH2-5,100-500 mg/L concentration and 

0.1-0.25 g adsorbent were studied.It was determined that efficiency decreased when pH value was below 

2 and above value of 5,and optimum working range was pH3-4.Best results were determined as 100 

mg/L initial concentration for Cu(II),0.25g adsorbent and %98.1 efficiency for pH4,and 500 mg/L 

concentration for Pb(II),0.1g adsorbent and %85.62 for pH4.  
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Abstract 
Capecitabine is recommended as one of the first chemotherapy regimens for advanced or metastatic 

colon cancer. Previously,it has been shown that capecitabine treatment cause inhibition of colon cancer 

cell growth through the mitochondrial pathway of apoptosis. Even in cases that initially respond quickly 

to treatment, they develop widespread acquired resistance and limit the ability to treat effectively. Fisetin 

is found in many fruits and vegetables. Previously, fisetin has been shown to inhibit cancer cell 

proliferation by inducing cell cycle alteration, apoptosis, angiogenesis, invasion, and metastasis without 

causing any toxicity. It also shows that it helps to overcome the development of cancer drug resistance 

by increasing the therapeutic efficacy of chemotherapeutic drugs. To develop a strategy to overcome 

capecitabine resistance, the aim of this study was to determine the role of combinations of capecitabine, 

and fisetin in HT29 and capecitabine-resistant HT29 cell lines. Primarily to develop drug resistance, the 

HT29 cell line was exposed to increasing doses of capecitabine. In the consolidation phase, cultures 

were continued until the cells grew normally in culture medium final 40µM capecitabine dose and 

resistant cell line was produced. In HT29 and capecitabine-resistant HT29 cell lines; cell viability, cell 

proliferation , cell migration and colony formation were performed in the presence of fisetin and/or 

capecitabine. We have developed a capacitabine-resistant cell model from the HT29 colorectal cancer 

cell line. In proliferation experiments, 40µM capecitabine was less effective in capecitabine-resistant 

HT29 cells than in HT29 cells. Fisetin and/or capecitabine combination treatments caused more 

inhibition of cell proliferation compared to capecitabine. Cell migration and colony formation were less 

in resistant cells compared to HT29 cells. Fisetin and/or capecitabine treatment inhibited cell 

proliferation in resistant HT29 cells and HT29 cells. 
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Abstract 

The plastic consumption rate is increasing with the modernization of life. Therefore, environmentally 

friendly biodegradable materials have gained much attention from academia and industry. Among the 

biodegradable polymers, poly(lactic acid) (PLA) is the most widely used one because it can be used on 

an industrial scale, and its mechanical properties are relatively superior. On the other hand, its brittleness 

limits its wide application. Blending PLA with another flexible biodegradable polymer is used to obtain 

flexible materials from PLA. For this purpose, PLA was blended with poly(butylene adipate-co-

terephthalate) (PBAT). In addition, the effect of an environmentally friendly plasticizer, poly(ethylene 

glycol), on PLA/PBAT polymer blends was also investigated. Most polymer blends are 

thermodynamically immiscible; therefore, they must be compatibilized to obtain a stable phase 

morphology. In this study, Joncryl ADR 4458, a compatibilizer, was used to increase the interfacial 

interaction between PLA and PBAT. PLA, PBAT, PEG, and Joncryl ADR 4458 were melt blended 

using an Xplore model laboratory scale twin screw microcompounder. The extrusion conditions were 

selected as 100 rpm screw speed and 3 minutes mixing time. Before blending, PLA and PBAT were 

dried in an oven at 65°C for 24 hours under a vacuum. The molten materials were subsequently injection 

molded using an Xplore model micro-injection molding device to obtain standard test samples. The 

samples’ mechanical and dynamic mechanical properties were determined by tensile, impact tests, and 

a dynamic mechanical analyzer (DMA). Thermal properties and thermal stability of samples were 

obtained by differential scanning calorimetry (DSC) and thermal gravimetric analysis (TGA), 

respectively. Moreover, important rheological properties were determined by rheometer analyses. The 

phase morphology was evaluated by scanning electron microscopy (SEM). In general conclusion, the 

addition of Joncryl ADR 4458 enhanced the properties of PEG plasticized PLA/PBAT blends.  
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Abstract 
Photopolymerization is a method that provides rapid conversion of liquid resin systems into cross-linked 

solid polymers with light energy; radical photopolymerization is an environmentally friendly 

polymerization method that occurs through radicals formed by the irradiation of photo-active 

substances. It is used as an extremely effective method thanks to its advantages such as rapid realization 

at low temperatures and less energy requirement. In addition, since photopolymerization is a reliable 

and less dangerous method, it is preferred for many applications. Over the years, a wide range of Type 

I and Type II photoinitiators have been developed. Photoinitiated radical polymerization may be initiated 

by both α-cleavage (Type I) and H-abstraction (Type II) initiators. Single-component Type II 

photoinitiators contain absorbent and hydrogen donating moieties in one molecule, so they can form 

active radicals and initiate polymerization without the need for a co-initiator. In this study, the 

characterization of the synthesized photoinitiator was performed using spectrophotometric and 

chromatographic methods. Photophysical properties of ground and excited states were determined by 

UV visible absorption and fluorescence emission spectroscopy techniques. In addition, triplet energy 

and phosphorescence lifetime were obtained from phosphorescence measurements at 77 K. Efficiency 

as photoinitiator was determined for photoinitiated polymerization of methyl methacrylate. 
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Abstract 
Today, electrical energy has become an indispensable element of modern life. The world's electricity 

consumption is increasing every year with the rapid population growth, urbanization, industrialization 

and progress in technology. Most of the world's electricity needs are met by non-renewable energy 

sources. The fact that these resources will be depleted in the short future and the negative effects they 

have on the environment and human health cause renewable energy sources to be increasingly demanded 

for electricity production. The Sun, one of the renewable energy sources, is the infinite energy source 

of the Earth. Solar energy systems are low cost, environmentally friendly, sustainable and easy to use. 

In this context, solar energy applications are frequently used among renewable energy sources. PV 

(photovoltaic) systems are generally used to generate electricity from solar energy. PV systems are of 

great importance for our country, which has a high solar energy potential. In this article; Modeling and 

simulation of 1620 kWp grid-connected photovoltaic system was demonstrated on the roof of a factory 

located in Mimarsinan Organized Industrial Zone of Kayseri. PVsyst software program was used to 

analyze the performance ratio and the different losses that occurred in the system. 
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Abstract  

Dental implants can be subjected to some failure problems, frequently screw loosening. Assessment of 

the stability of a proposed dental implant design is a significant step before manufacturing the model. 

This study aims to investigate the effect of the coefficient of friction of dental implant contact surfaces 

on the stability of 27 dental implant models using computational modeling. In this study, modal analysis 

in ANSYS software was used to identify the natural resonant frequencies of a dental implant model 

under free (unforced) vibration. A friction coefficient of 0.2 and 0.3 was assumed for all contact surfaces. 

Results demonstrated that the natural frequencies of all dental implant models with a coefficient of 

friction of 0.3 increased slightly. According to this result, a high friction between the components of an 

implant increases its stability. This study may be useful to evaluate the stability of two or more proposed 

implant designs. 

 

Keywords: Modal analysis, friction coefficient, Dental implants, Natural frequencies, Screw loosening, 
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Abstract 
In todays competetive world social and economic life of countries mainly depend on communication 

and transportation. Increasing demands and necessities on commute, travel and transporting 

manufactured goods from one place to another compel governments to make invesments on 

transportation sector. Automotive, aerospace, railway industries have been working on mainly providing 

reliable, faster, enviromental friendly, and safe design solutions to meet these demands and 

requirements. Aluminum one of the material which fullfill many of design criteria especially in the field 

of structural applications due to its high specific strength and being produced using versatile 

manufacturing techniques such as casting, rolling and extrusion. High strength AlMgSi alloys have been 

used in extrusion process for the production of structural applications. Mechanical properties and the 

surface quality of structural extruded aluminum products are vital for customers. Due to the nature of 

extrusion process- high strain and strain rates at elevated temperatures-there is always a risk of 

inhomogenous grain structure on the surface of extruded aluminum alloys. Understanding the response 

of high strength aluminum alloys under hot deformation governs the mechanical and surface properties 

of materials a results of changing microstructure. Microstructural developments in these alloys are 

affected by alloy composition, dynamic restoration and hardening mechnanisms. The main alloying 

elements in high strength alloys are Magnesium (Mg) and Silicon (Si). The strength in these alloys is a 

results of Mg2Si and the 1.73: 1 Mg/Si ratio is required for the formation of Mg2Si phase. Other 

elements such as Manganese (Mn) and Chromium (Cr) are used for retarding recrystallization to control 

grain growth. Several recyrstallization mechanism could be seen in aluminum extrusion namely, static, 

dynamic and geomeric recrystallization. Peripheral coarse grain growth (PCG) structure is one of surface 

imperfections that result in low machinability, mechanical properties and surface appearance. Peripheral 

coarse grain growth is generally observed in high-strength aluminum alloys. In this study, 6005A alloy 

composition have been investigated to understand the major factors effecting PCG structure in hard 

aluminum alloys for retarding PCG formation. The recrystallized layer thickness was examined using 

optical microscopy. Significant improvement on PCG has been obtained by changing alloy composition 
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Abstract 
The aim of this research is to examine the relationships between the academic resilience and 

psychological resilience levels of secondary school students in mathematics. Relational survey model 

was used in this study in which quantitative method was used. The study group consists of 5th, 6th, 7th, 

8th grade students of secondary schools in Kocaeli province Izmit district in the 2022-2023 academic 

year. In order to collect data, the Short Psychological Resilience Scale (KPSÖ) adapted in Turkish by 

Doğan (2015) and Academic Resilience Scale in Mathematics (MAYÖ) adapted in Turkish by Pekdemir 

et al. (2019) were used.As a result of the research, a moderate (r=0.414 , p<0.05) significant relationship 

was found between academic resilience and psychological resilience levels. It was observed that the 

academic resilience levels of the secondary school students towards the mathematics course (x=4.30) 

were high and their psychological resilience levels (x= 3.33) were moderate. According to the 

comparison results for the gender variable, there was a significant difference between boys and girls in 

favor of boys in psychological resilience, but no significant difference was found for academic 

resilience. 
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Abstract 
Machine learning algorithms underpin many of the automated decision-making algorithms recently. In 

particular, Convolutional Neural Networks (CNN) provides a basis for many popular applications such 

as object detection, anomaly detection, classification and video analysis. In this study, a comprehensive 

performance analysis of embedded system implementations of some selected machine learning 

applications on ZCU102 Development board of Xilinx FPGA are provided. To this end, a deep learning 

processing unit (DPU), which provides a common structure for different CNN models, is used. The 

single core and multicore implementations are analyzed for utilization and power consumptions. What 

is more, the system is analyzed for single and multithread machine learning implementations such as 

Face detection, Plate detection, Covid 19 Detection, YOLOV3 and Movenet. The multithread 

implementation provides around 40% speed improvement between single core and multicore DPUs. As 

expected, the multicore implementations require more FPGA resources. 
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Abstract 
Hydraulic systems are used in many areas such as heavy equipment, cranes, defense industry, 

automotive industry, which require high power and precise control. Hydraulic systems basically consist 

of several circuit elements. Depending on the area to be applied, different circuit elements such as 

directional valves and hydraulic motors can be added to these systems. In hydraulic systems, these 

equipments are connected to each other by connecting elements and circuit pipes in the circuit. One of 

the biggest problems encountered in hydraulic systems is pollution. In particular, it is necessary to 

prevent the pollution that occurs during production. Metal burrs and other particles generated during the 

manufacture of circuit pipes are a major problem for the hydraulic system. In this study, the pollution 

that occurs during the production of hydraulic circuit pipes has been investigated experimentally. 

Straight, 45° and 90° bent circuit pipes were subjected to puffing and washing processes after production 

and the suitability of the pollution level in the pipe for the hydraulic system was examined. Accordingly, 

in pipes with only puffing, 2.1mg gravimetric pollution mass in straight pipe, 3.3mg gravimetric 

pollution mass at 45°, and 10.3mg gravimetric pollution mass at 90° were formed. Then, 0.3mg 

gravimetric pollution mass was formed in the straight pipe where both puff and washing process were 

performed, 0.7mg gravimetric pollution mass in the 45° pipe, 1.2 gravimetric pollution mass in the 90° 

pipe. Accordingly, at the end of both washing and puffing processes, it was determined that it was worst 

at high 90°, better at 45°, and best at straight pipe. 
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Abstract 
Master alloys are widely used to refine the grain and increase the mechanical properties of aluminum 

alloys. The most commonly used grain refiner master alloys are titanium, boron or master alloys 

consisting of titanium and boron. Especially in the wheel manufacturing, traditionally Al-5Ti-1B is used 

for grain refinement and Al-15Sr is used to control internal structure modification. In recent years, 

studies have been carried out to develop quaternary master alloys containing Al-Ti-Sr-B as an alternative 

in order to obtain modification and grain refinement in one step. In this study, Al-10Sr-1Ti-0.2B 

quaternary master alloy was used to examine its effectiveness and performance on A356 aluminum 

alloy. In the application part of the study, Al-5Ti-1B and Al-15Sr master alloys, which are widely used 

in order to compare with Al-10Sr-1Ti-0.2B quaternary master alloy, which is started to be evaluated as 

a new alternative in the literature and industrial applications, were added to the A356 alloy in different 

proportions. The effects of these two master alloys, which are added at different rates, on the 

microstructure, macrostructure and mechanical properties were examined and the obtained findings 

were summarized comparatively. The effects of master alloys in the experimental set and iron 

intermetallics formed in the experimental studies on the mechanical properties and microstructure in 

different parameters were examined in detail. When the effect of Al-10Sr-1Ti-0.2B master alloy on the 

strength was examined, it was observed that the strength increased with the increase in the amount of 

master alloy. However, it was concluded that the grain refinement and modification performance of Al-

5Ti-1B and Al-15Sr master alloys, which are widely used in the industry, are superior. When the master 

alloys used were compared and evaluated in terms of all material properties and cost, it was seen that 

the use of Al-5Ti-1B and Al-15Sr, which are widely used in the industry, is still more appropriate. 

However, it has been revealed that Al-10Sr-1Ti-0.2B master alloy can also be used as an alternative in 

terms of performance. 
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Abstract 
Hydraulic systems, elevators, cranes, machine tools, gear distributions, test equipment, heavy power 

requirements such as work machines are systems with high working pressures. Fittings used in hydraulic 

systems, especially pipe structures, must have high pressure and high passage. Corrosion is the event 

that the material properties begin and the substance does not deteriorate or persists by interacting with 

chemical and electrochemical periods towards the depths of the material. It controls the transitions in 

pipe loads in different coating cells used in these hydraulic circuit elements. In these study, 3 different 

coatings were applied to the pipe cuttings rings as Cr+3, Zn-Ni gray and Zn-Ni black. Firstly, the 

corrosion resistance of the rings before any deformation was determined. Then the cutting rings were 

pressed on the pipe and their corrosion resistance after pressing was measured. Pressing was done in 2 

different ways with dry and special spray (VpCl-239). It was determined that the corrosion resistance 

after pressing decreased compared to before. The spray applied and Zn-Ni coated cutting rings showed 

the best corrosion resistance after pressing. 
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Abstract 
Hepatocellular carcinoma is one of the deadly cancers with a significant incidence worldwide. In cancer 

cells, aerobic glycolysis increases with the Warburg effect. Glucose transport across the cell membrane 

becomes important at this stage. It has been found that there is an increase in GLUT1 expression in 

various cancers. BAY-876 is a new generation GLUT1 inhibitor. The affinity of BAY-876 for GLUT1 

was found to be approximately 100 times higher than for other glucose transporters. HepG2 cells will 

be used in molecular analyzes to investigate the role of this novel GLUT1 inhibitor in GLUT1-mediated 

cell proliferation and glucose uptake into the cell.The effect of BAY-876 on glucose uptake was 

investigated in the case of bioenergetic stress by applying metformin, an insulin-sensitizing agent with 

strong antihyperglycemic properties, and in hypoxic environment by applying CoCl2 treatment. A 

steatosis cell model was created using oleic acid and palmitic acid. We aimed to investigate the effects 

of BAY-876 on cell proliferation and glucose uptake in HepG2 cell line and HepG2 steatosis cell model. 

Drugs were added to the culture medium. its effect on cell proliferation was investigated with the BrDU 

method. Cell proliferation, glucose uptake and colony formation were investigated in HepG2 cell line 

and HepG2 steatosis cell model in the presence and absence of BAY-876. BAY-876 inhibits cell 

proliferation and reduces glucose uptake in HepG2 cells and steatosis cell model. BAY-876 was also 

found to reduce glucose uptake in normal and steatosis cell models under bioenergetic and hypoxic 

stress conditions. It is predicted that our study will contribute to the literature, provide a different 

perspective to anticancer drug research studies of GLUT1 inhibitor and contribute to the elucidation of 

the signal transmission mechanism of hepatocellular carcinoma.  
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Abstract 

War in Ukraine will have long-lasting effects on Ukraine's forest, agricultural, urban and industrial areas. 

Russian aggression has led to severe environmental destruction with dramatic consequences. Since the 

War in Ukraine began, according to the Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of 

Ukraine, the environmental damage has already exceeded 37.3 billion euros. The world community and 

international environmental protection organisations consider the Russian aggressors' activities on 

Ukraine's territory as «Ecocide». Massive damage to flora and fauna, contamination of water resources 

and the atmosphere, and other actions can cause an ecological catastrophe both on a regional and global 

level. During the eight months of the war, the State Environmental Inspection of Ukraine collected data 

on the consequences of the Russian aggressive actions: 182,880 m2 of soil is polluted with harmful 

substances; 2,365,129 m2 of land is littered with remains of destroyed objects and ammunition; 680,618 

tons of petroleum products were burned during the shelling, which resulted in significant air pollution; 

23,286 hectares of forest were burned by rockets or projectiles, and it will take at least 10 years to restore 

some of the forest areas; 7,155,689 m2 of objects were destroyed, including critical infrastructure, which 

also caused significant damage to Ukraine's environment. Currently, 22% of Ukraine's nature 

conservation areas are affected by war. The Russians occupied 8 nature reserves and twelve national 

natural parks. It is practically impossible for state authorities or public organisations to provide 

environmental protection activities here. The main goal of the world community should be to stop 

Ecocide in Ukraine and to help restore the ecological security of Ukraine and its environment. 
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Abstract 
Shiitake mushroom (Lentinula edodes (Berk.) Peg) – second most cultivated saprophytic mushroom. 

There are two cultivation techniques – on wood logs and on sawdust based supplemented substrate. In 

both the main ingredient is wood and its by-products. Extensive testing of the suitability of different tree 

species has mainly been performed in Japan, USA and Taiwan. Such like Acer, Carpinus, Fagus, and 

Quercus have shown excellent cultivation results. For Ukraine cultivation of shiitake is still are novelty. 

In Transcarpathian region, the most common hardwood species are Fagus and Quercus. Supplemented 

sawdust substrate of these two tree types were studding after 12th, 14th, 16th and 18th weeks of 

incubation. Sawdust was aged for one month, periodically mixed and additionally moistened. The 

following supplements used: crushed sunflower seeds, wheat bran, crushed corn and barley. The ready-

made substrate had pH 6,8 - 7,0. As inoculum, shiitake strain M3790 was used. Both types of substrate 

incubated under the same climate conditions: temperature – 21-25°C, air humidity – 60-80%, 

concentration of CO2 – 2000-10000 ppm. The first noticeable difference was noticed during 

pigmentation phase: on beech substrate, it started 1 week earlier than on oak and passed much faster. 

The second one was during fruiting: on 12th week oak gave 15,48% of yield, 14th week – 17,46%, 16th 

week – 17,88%, 18th week – 20,21%. Beech substrate gave on 12th week – 20.38%, 14th week – 22,4%, 

16th week – 23,9%, 18th week – 24,14%. On both substrates the quality of the mushrooms was ranked 

as good and excellent, the main difference was in overgrow: oak substrate gave single, fleshy fruit bodies 

and beech – thinner and in bunches. Basing on the obtained data, a conclusion was made that for stable 

normal and high yield, oak-based substrate should be incubated for at least 18 weeks, and beech-based 

substrate gives an opportunity to work with lover incubation periods, which can be a great insurance 

option in case of production problems such as blackouts, lack of supplements, delivery delays and other. 
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Abstract 

While the importance given to material science increases with the development of technology from the 

past to the present, the development of technology is fed rapidly with the increase in material knowledge. 

From the chemical industry to the defense industry, from food to electronics, technology shows a 

continuous and rapid development trend. In electronic materials, the need for small-scale design with 

strong technological direction is quite high. Nano-sized conductive wires are used to provide the 

connection between the electronic parts in a design. Due to its crystallographic and electrochemical 

properties, Vanadium pentoxide (V2O5) is frequently used in nanowire development studies and 

batteries. Within the scope of this study, experimental process designs were developed and V2O5 

nanopowders were produced by hydrothermal method under different temperature and time conditions, 

and characterization tests were carried out with XRD and SEM analyzes of the produced powders. The 

peaks in the XRD diffraction pattern were examined in detail, and quantitative analysis was performed 

with the Rietveld method using the FullProf program. By examining the calculated and observed peaks 

for each peak in the XRD diffraction pattern, the deviations between the peaks were analyzed in detail. 

The unit cell parameters, strain, dislocation density and average crystal size of the samples produced 

under different conditions were calculated and compared. In this way, a research that sheds light on the 

literature was carried out thanks to the quantitative structure analysis. 
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Abstract 
This study was designed to examine the operation and details of the fish processing plants operating in 

the provinces of Bursa, Tekirdağ and Kocaeli in the Marmara Region by conducting a survey. In our 

country, which is covered with seas on three sides in terms of aquaculture richness, fish and fish products 

which has a production area of 26 million hectares, is one of the most important food sources in the food 

industry. As well as the diversity and nutritional value of processed seafood, storage and packaging 

conditions are also highly important for public health. The aim of this study is to examine and evaluate 

the operating capacities of processing plants in Bursa, Tekirdağ and Kocaeli provinces and to make the 

transition of enterprises to quality production more efficient. In the study, the processing facilities in 

Bursa, Tekirdağ and Kocaeli provinces were visited, and the prepared questionnaires were filled. The 

questionnaire form consists of 61 questions. The active fish processing facilities within the scope of the 

study were accessed through the Food Safety Information System based on the Ministry of Agriculture 

and Forestry. In one-on-one interviews, survey questions organized by the company representative, the 

responsible manager or the relevant responsible manager were answered, and information about their 

current status was obtained. Based on Bursa, Tekirdağ and Kocaeli provinces, the capacities of the 

processing plants were carried out in a 3-month period based on the field research. Note: This study is 

the preliminary data of Songül Akbaba's ongoing master's thesis. 
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Abstract 
Backbone hydrogen bonds in the protein are the dominant factor of protein folding. In the α-helix 

structure, backbone hydrogen bonds are established between amino acid pairs of (n)th and (n+4)th 

residues which each skip 4 residues. In widely used textbooks, it is stated that there are backbone 

hydrogen bonds between all amino acid pairs that run in this order in the α-helix structure. In this study, 

it was investigated whether all of the (n):(n+4) amino acid pairs in the α-helix in proteins those their 

tertiary structure were determined have main chain hydrogen bonds. The study was carried out using a 

previously obtained protein dataset containing 4594 globular protein chains. The resolutions of the 

chains in the dataset are better than 2.00 Å and the similarity of chains is less than 25%. All amino acid 

pairs (except PRO:XXX pairs) were found to have missing backbone hydrogen bonds at certain rates. 

It has been determined that the rate of missing backbone hydrogen bonds in amino acids pairs such as 

GLY:ASN, PHE:ASP, TRP:ASP, TYR:ASP, VAL:ASP, GLY:CYS, CYS:CYS, GLY:GLU, HIS:HIS, 

HIS:GLY, PHE:HIS, TRP:HIS, TYR:HIS is more than 30%. Such a high rate of missing backbone 

hydrogen bond is thought to be important for both the folding dynamics of proteins and the stability of 

the protein structure. Therefore, these findings will contribute both to a better understanding of protein 

structure and to studies on drug design and protein engineering. 
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Abstract 
The development of power electronics technology is very important for the purpose of high efficiency 

power switching, which is closely related to the performance of power devices, necessary for energy 

saving in the near future. Wide-bandgap materials such as SiC and GaN, which aim to achieve high 

operating voltage and high energy conversion efficiency, have been and continue to be studied as 

systematics that effectively improve the power density and efficiency of power electronics systems. The 

research scope of power electronics has recently been expanded to include ultra-widebandgap 

semiconductors (such as gallium oxide (Ga2O3), diamond, and aluminum nitride (AlN). The rapid 

technological interest on monoclinic β-Ga2O3 arises from its high temperature stability which enables 

the high qulity growth of an ultra-wide bandgap (~4.8 eV) semiconductor by conventional melt growth 

techniques. Since complex device structure requires thin-film growths, there has been extensive studies 

on it, recently. Various growth techniques have been used to grow high quality β-Ga2O3 one of which 

is low pressure chemical vapor deposition utilized especially for heteroepitaxial growth of β-Ga2O3 on 

much cheaper sapphire substrates. In this study a customized LPCVD system was used to produce high 

quality β- Ga2O3 thin films. We focused on studies of key growth parameters, including oxygen/carrier 

gas flow rates, growth temperature, pressure, and substrate - Ga crucible distance. β-Ga2O3 thin films 

were measured to be single crystal and (-201) oriented. As a result of the experiments, the growth surface 

appeared in an atomically flat terrace structure under optimized conditions. The absorption spectra 

reveal the band gap of the films around 4.7-4.8 eV, as expected. 
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Abstract 
The main goal of tissue engineering is to improve healing capability of damaged tissues by using tissue 

scaffolds. An ideal tissue scaffold (TS) has capabilities of better biocompatibility, biodegradability, 

bioadhesivity, and controlled structural porosity. The processibility of the commonly used methods to 

produce TSs is simple, but their contribution on mechanical and toxicity properties can be enhanced by 

a use of microfluidic systems, which have been used in recent years. Interaction between polymeric 

bubbles of a hydrogel form obtained by use of microfluidic technique and a crosslinking agent is used 

as a hydrogel TSs with a desired porous structural morphology, better mechanical, and biocompatibility 

properties. Although a natural polymeric biomaterial chitosan is a preferred starting material for a 

production of a hydrogel-based TS due to its antimicrobial, anticarcinogenic, and antioxidant 

capabilities, its mechanical strength still not enough. In the present work, it was aimed to produce boron 

nitride (BN) blended chitosan nanobiocomposite hydrogel scaffold platforms by using a common 

method and a microfluidic device technique, respectively and characterize their biocompatibility, 

bioadhesion, antimicrobial, thermal and mechanical properties. By achieving the structure as a 

nanobiocomposite artificial hydrogel scaffold, this research investigated how to improve the mechanical 

and structural porosity properties of chitosan hydrogels. Therefore, the present work compared the 

results achieved by a use of chitosan hydrogels generated via using of both different methods: a 

commonly used technique and a microfluidic device method. This experimental research work also 

presented results on processability potential of chitosan hydrogels by using chitosan and BN together as 

a nanobiocomposite scaffold by two different techniques, conventional method and microfluidic system 

separately. The resultant samples were examined by FTIR, DSC, TGA, XRD, and SEM characterization 

techniques to determine the enhanced nanobiocomposite material’s characteristics. As an output of these 

characterization studies, addition of BN displayed a development on chitosan hydrogel material’s 

thermal and crystal structural properties. Moreover, SEM results presented; the hydrogels obtained by 

the microfluidic method had a desired structural porosity. The findings indicated a use of a microfluidic 

system is a promising alternative for a production of BN blended chitosan hydrogel scaffolds as a TS. 
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Abstract 
Tensorflow is a popular jscript library for Machine Learning. Tensorflow allows us to train and deploy 

machine learning in a web browser. Tensorflow allows us to add machine learning functions to any web 

application. About 70,000 years ago, the human brain began to develop "Cognitive Intelligence". Some 

of the skills he has developed include: Understanding words, understanding numbers, understanding 

counting. Cognitive intelligence also produced: understanding languages, understanding of 

computation, understanding of a personal mind, understanding of abstract thinking. Computers are a 

result of the human need to perform Complex Calculations. Artificial intelligence and machine learning 

are the result of the never-ending development of advanced computers. Artificial intelligence suggests 

that machines can imitate humans. Some of the characteristics that people can imitate are: speaking, 

thinking, learning, planning, understanding. In this study, artificial intelligence and machine learning, 

which is a sub-discipline, will be explained. A sample application will be made by giving detailed 

information about Tensorflow, a library used for machine learning. 
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Abstract 
n order to obtain a three-dimensional biomodel in the computer environment, images of the tissue or 

bone to be modeled are needed, which can be transferred to the computer. These images are obtained 

from Magnetic Resonance Imaging (MRI) and Computed Tomography (CT) units, which are known 

and used as diagnostic and diagnostic devices. In order for the files of this data to be transferred to the 

modeling program, they must be files with the DICOM(.dcm ) extension. After dicom files are processed 

in the modeling program, a CAD file (.step, iges, parosolid) should be obtained for analysis, reverse 

engineering programs are used for this purpose (3matic, geomagic, etc.). Finally, the mesh is assigned 

to the created CAD model for analysis and the finite element model (FEM) is created. 
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Abstract 
In the last two decades, our water resources continue to be polluted rapidly, especially in the Marmara 

region, due to the increase in industrialization and the uncontrolled population change. In regions where 

a serious population increase is observed, it also causes an increase in the quality of life due to population 

growth, and with this situation, the need for drinking and utility water increases. However, due to the 

increasing population, many problems arise such as flooding of the buildings in the residential areas 

spread over large areas during rainy periods, weakness in the transportation networks, and life safety. In 

the study, the post-flood situation of one of the main branches affecting the Yalova-Kadıköy region was 

examined using the Hec-Ras program. Hydrological and meteorological data were obtained from the 

stations of DSI and DMI. As a result, it has been observed that the flood-induced water movement 

reaches the downstream region in a period of thirty minutes, and accordingly, the agricultural and 

residential areas in the region are at serious risk. 
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Abstract 
With the increasing demand in energy and high-performance electronic devices, it is inevitable to 

research noval semiconducting materials. Having this motivation, there has been recent interest in 

monoclinic Gallium oxide (β-Ga2O3) based high power electronic applications. However, β-Ga2O3 

suffers from low thermal conductivity (0.13 W/cmK) which prevents the use of conventional 

diode/transistor fabrication as a final product in high power electronics. One of the most cost efficient 

and reliable method to overcome this problem is establishing heteroepitaxial growth on a high thermal 

conductivity substrate. Having high thermal conductivity (490 W/cmK) and very low lattice mismatch 

(~1%) with (-2O1) β-Ga2O3, (0001) oriented 4H-SiC substrate is considered to be one of the most 

promising candidates. In this study, it is obtained high quality single crystal epilayers on 4H-SiC 

substrate, using our customized low pressure chemical vapor deposition system with the ability to 

precisely control Ga(g) vapor obtained from solid Ga source, mass flow controlled O2 (0.5, 1, 1.5, 2, 3, 

4, 5 sccm) & carrier gas Ar (300sccm) which were adjusted at a substrate temperature (Ts) of 925oC). 

Epitaxial β-Ga2O3 layers could be obtained with a controlled growth rate (0.2 – 3 µm/h) and surface 

roughness (< 10nm) on 4H-SiC. This results, being frontier research, has strategic importance for the 

development of high power & high temperature electronic devices. 
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Abstract 
Chronic Myeloid Leukemia (CML) is a clonal myeloproliferative disease originated from hematopoietic 

stem cells(HSCs). The effect (especially overstimulation) of the Wnt signaling pathway in the 

pathogenesis of CML is known. sFRP1 is involved in the suppression of the Wnt signal transduction 

pathway and epigenetically silenced by promoter hypermethylation. It was determined by our previous 

studies that K562 cells do not express sFRP1 gene due to promoter hypermethylation . We generated 

sFRP1 expressing K562S cell line by permanent transfection. DNMT3A is key regulator in the promotor 

hypermethylation. DNMT3A is responsible for establishing methylation patterns by de novo 

methylation of CpG regions. In addition, miRNAs are prominent players in regulation of gene 

expression. In this research, we aimed to investigate of changes in the expression levels of miRNAs 

(miR-144-3p, miR-105-3p, miR-767-5p) -may potentially play a role in the regulation and function of 

sFRP1 and DNMT3A- and also EZH2, TET1, TET2 and TET3 expression with the model cell system. 

Real time-polymerase chain reaction (RT-PCR) used for comparing the expression changes in mRNA 

level of DNMT3A and miRNAs in K562 and K562S cells. Then, expression changes of EZH2, TET1, 

TET2 and TET3 at protein level was demonstrated by Western blot analysis. All data were evaluated by 

statistical analysis. In K562S cells, the expression of DNMT3A at the mRNA level was increased, while 

the expression of DNMT3A and TET1 at the protein level were decreased. Also EZH2 and TET2 protein 

expressions were increased. However, no significant difference was observed in TET3 expression. In 

addition, miR-144-3p and miR-767-5p expressions were decreased in K562S cells. In this context, we 

supposed that DNMT3A expression may be post-transcriptionally regulated in BCR/ABL1-TET2-

EZH2 axis in presence of sFRP1. TET2 may be increased in the cell as a result of decreased BCR/ABL1 

activity associated with sFRP1 expression and increased EZH2 may contributes to this increase by 

targeting CXXC4, which is also known as the negative regulator of TET2. In addition, miR-144-3p and 

miR-767-5p are supposed to be potential regulators in the control of EZH2 and TET2 expression, 

respectively. 
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Abstract 
In this study, low carbon AISI 8620 cementation steel was used in which is widely used in the industry 

due to its hardness, high toughness, strength and wear resistance properties. In the heat treatment furnace 

for AISI 8620 steel with dimensions of 20 mm in diameter and 15 mm in height, in four different heat 

treatment parameters; for 30minutes waiting period in the furnace was applied at 800 0C, 850 0C, 900 

0C and 950 0C. For each of the samples, which were kept in the heat treatment furnace at different 

temperatures, two different cooling environment were selected, in water and in sand, and they were 

cooled. In addition to the hardness, microstructure and grain size examinations, the mechanical 

properties of the samples, which were applied at different temperatures and different cooling 

environments, were also compared and their mechanical properties were examined. 
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Abstract 
Augmented reality shows its effectiveness in many areas, especially in education, health, entertainment, 

and industry. With the Internet of things, the communication of devices with each other increases the 

experience of users, as well as applications that make life easier are observed. In this study, lighting and 

augmented reality control of the defined devices, communication of the devices with the mobile 

application are presented. In the study, the relay that will trigger the lighting supplied with a voltage of 

220V, the Nodemcu ESP8266 WiFi module that will provide communication with the relay, the Blynk 

platform for communication with the relay and the Unity program for the augmented reality application 

were used. In addition, video playback with augmented reality has also been implemented. In this 

completed study, when the mobile application is launched, the device can be controlled to turn on and 

off from the pop-ups that appear when the camera armature or the device logo is seen, and data such as 

the temperature and pressure of the device can also be accessed from the pop-up panel developed. In 

this project, the project was exhibited by participating in the Smart Homes Competition organized by 

the Internet of Things Turkey organization and won the second degree by the jury. 
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Abstract 
Parasitoids are important biological control agents who have evolved different reproductive strategies 

depending on the host. Parasitoid venoms contain components that inhibit and paralyze host 

development and suppress the immune system. The venom of Pimpla turionellae, an idiobiont, solitary 

endoparasitoid, consists of a mixture of medium/high molecular weight proteins, various enzymes, 

peptides and paralytic factors. However, the oxidative effects of the venom on larval hemolymph have 

not been clarified. Therefore, the oxidative effects of different doses of P. turionellae venom on host 

Galleria mellonella were evaluated. Venom sacs of P. turionellae females were collected under 

stereoscopic microscope and various venom concentrations (0.005 VRE (venom reservoir equivalence), 

0.01 VRE, 0.05 VRE, 0.1 VRE, 0.5 VRE) were prepared. Then they were injected into G. mellonella 

larvae. Malondialdehyde (MDA), advanced oxidation protein products (AOPP) and ferric antioxidant 

power (FRAP) were measured in larval hemolymph samples by spectrophotometer. Protein amounts 

were also determined using the Bishinkoninic acid method in spectrophotometry. MDA and AOPP 

levels decreased in hemolymph depending on P. turionellae venom, but no significant change was 

recorded in FRAP levels. However, it was observed that the reduction power of iron increased at 0.1 

VRE concentration of the venom. According to the results obtained, it was determined that the parasitoid 

venom suppressed or reduced oxidative stress. It is also thought that the venom has antioxidant features 

and can be applied in alternative therapeutic methods. 

 

Keywords: Galleria mellonella, oxidation, Pimpla turionellae, venom. 

 

 

  



  International Marmara Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

66 

PRODUCTION OF Β-TYPE TITANIUM ALLOYS BY HOT PRESS AND 

INVESTIGATION OF THE WEAR PROPERTIES 
 

Hasan İsmail YAVUZ 
Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 

hasanismailyavuz@gmail.com 

 

Rıdvan YAMANOĞLU 
Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 

ryamanoglu@gmail.com 

 
Abstract 

The low modulus of elasticity and outstanding biocompatibility of β-Type titanium (Ti) alloys make 

them stand out among the new generation of biomedical materials. These alloys offer an important 

advantage by reducing the stress shield effect, especially in orthopedic and dental applications. 

According to the molybdenum equation, chromium (Cr), molybdenum (Mo) and manganese (Mn) are 

among the most effective elements used to stabilize the β phase. In this study, Ti-(wt.%10 Mn, Cr, and 

Mo) alloys were sintered by hot press and their mechanical and microstructural characteristics of were 

investigated. Samples were sintered at 950 °C for three different holding times (15, 45 and 75 min.) 
under 50 MPa pressure. The sintering procedure was carried out in a vacuum atmosphere of 10-4 mbar 

to prevent oxidation. In order to examine the wear properties, dry friction wear were applied under 20 

N load and 150 rpm speed at a distance of 250 m. The samples were studied with optical microscopy 

after metallographic preparation. The studies showed that 75 minutes of sintering produced the highest 

density value for the addition of three alloying elements. On the other hand, it was determined that the 

addition of alloying elements enhanced the wear resistance of the materials in comparison with the 

reference sample. In addition, it was shown that dry sliding wear rate values were compatible with 

hardness values. The lowest wear rate was achieved in samples sintered for 45 min.  
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Abstract 
Nanotechnological applications are constantly being developed and the release into the environment is 

increasing. It is extremely crucial to investigate nano-bio-interactions in order to obtain a clearer picture 

of the overall effects of nanoparticles on living organisms. The importance of understanding these 

interactions in insects, which constitute a large part of vitality, emerges. It is proposed that insects are 

environmentally exposed to nanoparticles through various routes such as skin, respiration or digestion. 

Therefore, it was aimed to determine the oxidative effect of aluminium oxide (Al2O3) nanoparticles, 

which are the most commonly produced in the nanomaterial industry, on the model insect Galleria 

mellonella. Al2O3 Al2O3 nanoparticles were administered to G. mellonella larvae with diets prepared at 

various concentrations. At the end of chronic treatment, oxidative parameters were analysed by 

haemolymph samples taken from control and experimental groups. Lipid peroxidation and advanced 

oxidation protein products were measured in larval haemolymph. In addition, the effect of nanoparticles 

on the reducing power of iron, which expresses antioxidant capacity, was determined. As a result of the 

data obtained, it was observed that Al2O3 nanoparticles increased lipid peroxidation and protein 

oxidation. It was determined that especially high concentrations of Al2O3 nanoparticles caused toxicity 

on G. mellonella by ingestion. Antioxidant capacity levels did not show any change. These nanoparticle-

induced changes in the haemolymph content of G. mellonella larvae reveal that nanotechnological and 

toxicological studies on different species may provide a basis for nanotechnological and toxicological 

studies. 
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Abstract 
Original equipment manufacturers want to use new and different materials in new generation vehicles 

nowadays. There are multiple alternatives for this request, which is valid in all fluid transfer systems. 

Products containing polypropylene/polyamide can be used instead of single or multi-layer hoses. In fact, 

this new technology aims to protect the planet we live in by offering alternative solutions to natural 

resources. Using lighter, cheaper and more durable materials in new systems will be better for engine 

power/performance. As an alternative to the materials used in Cooling, Air, Air Conditioning and Fuel 

lines, a special material with a mixture of Polypropylene and Rubber or single-layer / multi-layer 

polyamide pipes can be used. Testing requirements for multiple Original Equipment Manufacturers were 

examined and a suitable product was tried to be obtained. Our main goal is to select the material suitable 

for the test specifications that can be used specifically in the lines and to obtain the final product that 

can be used in the vehicles. 
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Abstract 
In recent years, the importance of drug release through skin applications have shown a significant 

increase. In this study, in-vitro permeability experiments were performed using a Franz diffusion cell 

system for terbinafine hydrochloride, which is used for the treatment of various fungal infections on 

human skin caused by susceptible dermatophytes. In order to evaluate terbinafine hydrochloride 

transdermally, it was aimed to compare the permeability of polymeric membranes, synthesized by the 

pervaperation method and commercial membranes. In the calculations of the transdermal release system 

(TDSS), the Fick Diffusion Law was modified and the data obtained compared. The study carried out 

statistically supports the confidence interval in the guides regarding the confidence interval obtained as 

102%-113%. A new High Performance Liquid Chromatography (HPLC) method was validated for the 

quantification of terbinafine hydrochloride released into the receptor medium, in accordance with the 

International Council for Harmonisation (ICH) guideline. In this method, a gradient separation was 

achieved with a Kromasil C18 125.0 mm x 4.0 mm, 5 μm column at a flow rate of 1.0 mL/min. For 

terbinafine hydrochloride, the retention time was 16.0 minutes and the total run time was 35.0 minutes. 

Selectivity, linearity, accuracy, precision, durability parameters of the developed analytical method were 

found within the ICH Q2(R1) acceptance criteria. 
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Abstract 
In order to achieve a sustainable development in the agricultural field; It is essential to reduce the use of 

fossil energy resources, to support the use of renewable energy resources and to increase energy 

efficiency in production. Energy efficiency can be evaluated with output/input analysis. Especially 

greenhouses are areas where agricultural production is carried out intensively. Researches to be carried 

out in this context will make important contributions in determining the most appropriate input usage 

levels according to different regions and products in greenhouse cultivation. In this study, the energy 

use efficiency of cucumber production in farmer conditions in the summer season of 2022 in a 1000 m2 

plastic greenhouse located in Konya – Ereğli district was calculated. During the season, all agricultural 

practices were followed and recorded. According to the data obtained, the total energy input was 

calculated as 161 004 MJ ha-1 and the total energy output as 184 000 MJ ha-1. Energy equivalents of 

production inputs; electrical energy 96 130 MJ ha-1 (59.71%), fertilizer energy 30 322 MJ ha-1 (19%), 

labor energy 23 520 MJ ha-1 (14.61%), irrigation water energy 6 579 MJ ha-1 (% 4.09), fuel energy 2 

252 MJ ha-1 (1.4%), machine energy 972 MJ ha-1 (0.59%), chemical pesticide energy 1 226 MJ ha-1 

(0.47%), and seed energy 0.95 MJ ha-1 ( Calculated as 0%. In Central Anatolian conditions, in plastic 

greenhouses and cucumber cultivation, electrical energy is in the first place with a share of 59.81% and 

all of the electrical energy was used to supply irrigation water from a deep well with a submersible 

pump. Inputs in cucumber production according to energy sources; 79.9% can be classified as direct, 

20.1% indirectly, 33.8% as renewable and 66.2% as non-renewable. As a result, in Konya, which has 

limited water resources, it was determined that cucumber cultivation in greenhouses is advantageous 

when evaluated in terms of energy use efficiency, in other words production efficiency. 
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Abstract 
Valproic acid (VPA), a short-chain and branched fatty acid, is widely used as an anticonvulsant drug. It 

is mostly prescribed to deal with epilepsy, migraine and bipolar disorder. In addition, in vivo and in 

vitro studies have shown that VPA may have effects on cancer treatment. However, it has been reported 

that it may have serious side effects such as teratogenicity and hepatotoxicity. On the other hand, mass 

spectrometers are powerful instruments that allow the protein profile of an organism to be revealed 

comprehensively. In our study, we aimed to investigate VPA toxicity in zebrafish, which is used as a 

model organism in many human diseases, with an MS-based proteomics approach. Embryos were 

exposed to high dose-VPA and low dose-VPA in well plates for 72 hours post fertilization (hpf). 

Embryos were then collected for proteomic analysis. Total proteins were extracted in a high pH buffer. 

Tryptic peptides were obtained from total proteins by applying the enzymatic digestion protocol. Finally, 

LC-MS/MS analyzes were performed and raw data were processed in the software program. Nearly 

2000 proteins were identified by LC-MS/MS analysis and significant expression changes were detected 

in approximately 200 of these proteins. In addition, pathway analysis showed that significantly altered 

proteins were associated with arginine and proline metabolism, phagosome, gap junction, 

glycolysis/gluconeogenesis, carbon metabolism, apoptosis, cardiac muscle contraction, metabolic 

pathway and adrenergic signaling in cardiomyocytes. Our proteomic results showed that high-dose 

treatment of valproic acid had a much greater effect on the zebrafish proteome than low-dose. In this 

context, our study can provide a strong basis for further proteomic studies to investigate the specific 

effects of VPA in certain pathways. 
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Abstract 
The agricultural sector plays a major role in the development of especially developing countries. The 

dependence of agriculture on nature and the inadequacy of resources create new problems and new 

information needs to be revealed for the solution For this purpose, universities, research institutes are in 

an intensive production of knowledge. Based on this information, well-equipped consultants are trained. 

In this study, the current situation of agricultural consultants in terms of deficiencies and qualifications 

was evaluated in the application of the consultancy model. The three golden cities of the region, 

Şanlıurfa, Batman and Mardin, were chosen as the research area, where the agricultural lands that were 

converted to irrigated agriculture with the Southeastern Anatolia Project were valued in terms of 

production and value, the product pattern diversified, and the agricultural information demand and need 

of the farmers increased. Agricultural consultants are people who are employed in non-governmental 

organizations, chambers of agriculture and agricultural consultancy companies or who work on their 

own behalf to carry out agricultural consultancy services and are certified according to the provisions 

specified in the regulation. The study was carried out online with agricultural consultants 50% of it is 

Şanlıurfa (65 people), It was held with a total of 130 people, 25.4% Mardin (33 people), 24.6% Batman 

(32 people). When asked why the consultants participating in the survey were consulted, it was stated 

that the majority (56 people) did this profession to contribute to the agriculture of the region. The aim 

of the study is to indicate the adequacy and deficiencies of the current situation of agricultural 

consultants. It is aimed to reveal the place of agricultural consultants in the wheel of life. It is aimed to 

reveal the reasons for the elimination of some differences between the self-employed consultant and the 

public consultant. Distribution systems need to be diversified. Appropriate and especially participatory 

extension approaches should also be applied In particular, ministry support should be provided. The 

personal rights of the consultants must be fully met 
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Abstract 
On the basis of literature analysis and primary research biological features of such pest as an odd bark 

beetle Xyleborus dispar F are described and the phenology of its development is established. This 

polyphag is known to harm both forest plantations and fruit cultures. The main species damaged by bark 

beetles include both coniferous and deciduous and fruit trees (apple, pear, plum, bird cherry, rowan). 

Significant damage is caused by apple orchards of intensive type which due to planting density and 

softness of wood are vulnerable to damage by phytophagous. The main difficulty in the fight against 

bark beetle is associated with a hidden way of life and the passage of almost all stages of development 

inside the tree. One of the main signs of bark beetle development in Transcarpathia is early flight. 

Already in early April, there are signs of penetration of bark into the tree - the appearance of smut on 

the bark and wood chips in the trunk strip. Another danger is the high level of fertility of bark beetles, 

which threatens the rapid spread of the adult pest, which in turn leads to significant economic losses for 

intensive orchards and causes irreparable damage to apple orchards. Since the odd-numbered western 

bark beetle is a relatively new pest for apple orchards in Transcarpathia, the preparation and calculation 

of the appearance and passage of the main phases of development is a thorough step in the fight against 

this polyphagous. It was established that during the growing season in the study area the odd western 

bark beetle develops in one generation. However, the summer generation of adults which develop in 

trunks of apple trees emerges in mid-July and repopulates new trees for final wintering. This creates an 

additional need for measures to protect apple trees from pests. The results of the research allow gardeners 

to adjust the integrated system of orchard protection, as well as to include additional pest detection 

measures in the program of effective apple growing. 
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Abstract 
The negativities caused by petroleum-based plastics during production and loss in nature with limited 

raw material resources increase the search for bio-based organic composite materials. Poly (lactic acid) 

(PLA), which has been widely used in recent years, is obtained from corn starch or sugar cane. However, 

these natural resources, which are necessary for human life, are not unlimited. For sustainable 

production, the consumption of these resources should also be reduced. For this purpose, tensile samples 

of PLA composite materials filled with domestic tea waste were produced with a 3D printer and their 

stresses were compared with unfilled PLA by adding functionality to tea waste in Turkey, which is the 

1st in the world in terms of tea consumption. First of all, the filling materials were ground using a ring 

mill to bring them into powder form, and sieving was carried out using a vibrating sieve to size the 

particles. The physical mixture prepared with the combination of 90% PLA + 10% tea was turned into 

granules by the melt mixing process using a twin screw extruder. Afterward, the obtained bio-composite 

material was turned into filaments with a diameter of 1.75 mm in a single screw extruder and tensile 

samples were produced with a 3D printer under ASTM standards. According to the test results, it has 

been determined that it is possible to turn tea waste into a useful product and reduce PLA consumption. 
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Abstract  

Titanium alloys are an important material that is widely preferred in developing industry areas such as 

aviation, aerospace, defense, etc. Drilling in Titanium alloys with difficult machining properties is a 

difficult, complex, and advancing research topic. In this study, the cutting forces, torque, and cutting 

temperatures were focused on in the drilling of Ti 6Al 4V alloy by changing the tip geometry of 

tungsten-carbide drills under dry cutting conditions. In this context, cutting forces, torque, and 

temperature distributions during drilling were investigated numerically by choosing different splitting 

angle and notch rake angle geometric parameters using the finite element method (FEM). As a result, it 

was observed that the change in the splitting angle had an unstable effect on the cutting forces, torque, 

and temperatures. It has been observed that with the increase of the notch rake angle, the cutting forces 

decrease, the torque values generally decrease and there are variant effects in terms of temperatures. The 

lowest cutting forces, torque, and temperature values were obtained at the rake angles and notch rake 

angles of 130°-8°, 130°-8 and 150°-8° respectively. 
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Abstract 
The materials; The joining process is carried out using methods such as bolts, soldering, welding, rivets 

and bonding. Today, the method of bonding and bonding is increasing rapidly in terms of weight 

reduction and industrial appearance. It has been determined that different material types and thicknesses 

create a smooth joint, lighten it and it is a more economical method in bonding processes using 

adhesives.. In this study; It has been tested how the bonding process using adhesive can open holes on 

the brackets to be bonded and show a rivet effect and change the strength.. It has been observed how the 

hole affects the impact resistance by drilling holes with different hole diameters (Ø: 0, 3, 4, 5 mm) on 

S235JR materials with different thicknesses (s=1, 2, 3 mm). The materials were produced according to 

ASTM D950-03. Adhesion strengths of materials with and without holes were examined. The design 

that gave the optimum result for each sample was determined by the results obtained. 
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Abstract 
A polymer is a substance or material composed of very large molecules or macromolecules composed 

of many repeating subunits (1). Because of their widerange of properties, both synthetic and natural 

polymers play an essential and ubiquitous role in everyday life (2, 3). In this study, polymers used in 

paint (polyurethane, vinyl-acrylic resins, epoxy polymers and oils) and cosmetics (carbomer polymer 

and silicone elastomer resin gel, starch, chitosan, collagen, Poly(hydroxyalkanoates) (PHA), 

Poly(hydroxy butyrate) (PHB), Poly(lactic acid) (PLA) industry were investiged. Problems and solution 

suggestions in polymers used in these sectors are given. 
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Abstract 

In the present study, the variation of mechanical properties and low velocity impact behaviour of steel 

wire mesh and carbon fiber reinforced polymer matrix composites were examined. The carbon fiber 

reinforced/steel wire meshed composites were produced using vacuum infusion method and were 

subjected to 3-point bending, 4-point bending, and low velocity impact tests. Additionally, the internal 

damage caused by low velocity impact were revealed using micro via micro computed tomography 

(micro-CT). In 3-point and 4-point bending tests, there was no positive effect of steel wire mesh 

reinforcement on flexural strength values of the composites. In contrast, steel mesh reinforcement 

increased the maximum load and energy absorption of the composites according to low velocity impact 

testing. Micro-CT images demonstrated that steel wire mesh reinforcement decreased fragmentation and 

delamination damage, thereby preventing carbon fiber fractures in bent corners caused by impactor 

contact pressure. 
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Özet 

Gelişen teknolojik koşullar ve artan rekabet ile firmaların pazar payını koruyabilmesi ve geliştirebilmesi 

için tedarik zinciri yönetimi içerisinde tedarikçi seçimi problemi büyük önem kazanmıştır. Bu problemin 

doğru bir şekilde çözülmesi ve ele alınması pek çok açıdan olumlu etkiler yaratacaktır. Son dönemlerde 

bu problem içinde çok kriterli karar verme (ÇKKV) yaklaşımları kullanılmaya başlanmıştır. Değişen 

koşullar ve artan alternatifler içerisinde en uygun seçimin yapılabilmesi için ÇKKV çalışmaları yapma 

gereksinimi doğmaktadır. Süreç içerisindeki belirsizliklerin ve risklerin de değerlendirilmesi gerçeğe 

daha yakın sonuçlar elde edilmesine olanak sağlamaktadır. Bu doğrultuda bulanık mantık yaklaşımı 

esaslı bir ÇKKV modeli ile farklı kriterler bazında alternatif seçimi yapılması amaçlanmıştır. Yapılan 

analizlerde, literatürde belirsizlik ve risklerin yanında güvenilirlik boyutunun da bulunduğu iki boyutlu 

bir tedarikçi seçimi çalışmasının henüz bulunmadığı belirlenmiştir. Ayrıca süreç içerisinde hem 

belirsizlik hem de güvenilirlik yaklaşımlarının z sayılar kullanılarak ifade edilmesi önemli avantajlar 

sağlayacaktır. Bu çalışma kapsamında z sayıları esas alan ve DELPHI, DEMATEL ve VIKOR 

entegrasyonundan oluşan bir karar süreci tedarikçi seçim problemi için ele alınmıştır. Delphi tekniği ile 

uzmanlar tarafından kriterler belirlenmiş, problem hiyerarşisi oluşturulmuştur. Z-sayısı temelli 

DEMATEL yöntemi ile kriterlerin etki ağırlıkları belirlenmiş ve Z-sayısı esaslı VIKOR metodu ile en 

uygun alternatifin belirlenmesi sağlanmıştır. Önerilen yaklaşım bir gerçek hayat problemi üzerinde 

analiz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tedarik zinciri, çok kriterli karar verme, bulanık mantık, Z sayılar. 

 

Supplier Selection in the Retail Sector with a Two-Dimensional Decision-Making Model 

Proposal 
 

Abstract 

With the developing technological conditions and increasing competition, the problem of supplier 

selection in supply chain management has gained great importance in order for companies to maintain 

and develop their market share. Correctly solving and addressing this problem will have positive effects 

in many ways. Recently, multi-criteria decision making (MCDM) approaches have been used in this 

problem. There is a need to conduct MCDM studies in order to make the most appropriate choice among 

changing conditions and increasing alternatives. Evaluation of uncertainties and risks in the process also 

allows to obtain results closer to reality. In this direction, it is aimed to select alternatives on the basis 

of different criteria with a MCDM model based on fuzzy logic approach. In the analyzes made, it has 

been determined that there is not yet a two-dimensional supplier selection study in the literature that 

includes the reliability dimension as well as the uncertainty and risks. In addition, expressing both 

uncertainty and reliability approaches using z numbers in the process will provide significant 

advantages. In this study, a decision process based on z numbers and consisting of DELPHI, DEMATEL 

and VIKOR integration is discussed for the supplier selection problem. With the Delphi technique, the 

criteria were determined by the experts and the problem hierarchy was created. The effect weights of 

the criteria were determined by the Z-number-based DEMATEL method and the most suitable 

alternative was determined by the Z-number-based VIKOR method. The proposed approach is analyzed 

on a real life problem. 

 

Keywords: Supply chain, multi criteria decision making, fuzzy logic, Z numbers. 
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1. GİRİŞ 

Günümüzün gelişen teknoloji koşulları ve değişen müşteri alışkanlıkları ile firmaların daha hızlı, az 

maliyetli ve daha güvenilir tedarik ağı oluşturma gereksinimi önem kazanmıştır. Tedarik ağının en 

önemli kısımlarından biri olan tedarikçi seçimi konusunda farklı çalışma gereksinimleri doğmuştur. 

Firmalar için doğru ve karlı tedarik zinciri sistemi oluşturmak firmanın gelir-gider dengesi ve müşteri 

memnuniyeti için büyük önem arz etmektedir (Dickson, 1966). Bu doğrultuda riski ve maliyeti minimize 

eden, efektif tedarikçi seçimi yapmak için çok kriterli karar verme (ÇKKV) çalışmaları hız kazanmıştır. 

Belirsiz koşullar ve parametreler artış göstermiş ve karar vericilerin inceledikleri durumlar daha 

karmaşık hale gelmiştir. Değerlendirilen veriler içerisinde belirsiz bilgi kümeleri yoğunluk kazanmıştır 

(Li ve Sun, 2020). Bu nedenle ÇKKV çalışmalarında klasik mantık anlayışının dışında, belirsiz ve 

değişken veriyi esas alan bulanık mantık anlayışı uygulamaları da artış göstermiştir. Bulanık mantık 

anlayışı ile ‘Orta hızlı’, ‘Çok maliyetli’ ya da ‘Piyasada fazla bilinir’ gibi farklı derecelendirilmiş ve 

ancak dilsel terimlerle ifade edilebilen, ara değerlere de sahip olunabilen bir mantığı esas almıştır ve 

çalışma için gerekli esneklik sağlanmıştır.  

 

Çalışma kapsamında ele alınan model doğrultusunda, belirsiz ve değişken veriyi çalışmaya dahil 

ederken karar vericilerin bilgi ve tecrübesine dayanan görüşleri Delphi Tekniği ile bir araya getirilmiştir. 

Bu durumun getirdiği öznel verinin güvenilirlik değerlendirmesinin de çalışmaya dahil edilmesi için 

bulanık sayıların bir genişleme örneği olan Z sayılar kavramı çalışmaya dahil edilmiştir. Bu doğrultuda, 

literatüre kazandırılan Z sayılar ile, önerilen yöntemin ve sonuçlarının daha doğru ve güvenilir olması 

sağlanmaktadır (Jiang ve ark., 2017). 

 

Bu kapsamda yapılan bazı çalışmalarda mevcuttur. Örneğin, Namakin ve ark. (2018) çalışmalarında, 

gerçek hayatta karşımıza çıkan problemlerin değerlendirilmesi için bulanıklık çalışmalar yapılmasının 

gerekliliğine değinmişlerdir. Bulanık çalışmada kullanılacak ve karar verme kriterlerini belirleyecek 

verinin güvenilirliği de çok önem taşıdığını vurgulamışlardır. Oluşabilecek kusurları engelleyebilmek 

için tamamı Z sayılardan oluşan parametrelerin kullanıldığı tam bulanık veri zarflama analizi çalışması 

ile literatüre yeni bir yöntem kazandırılmıştır. Gündoğdu (2022) yapmış olduğu çalışmada, Türkiye’nin 

akıllı enerji şehirleri kurma yolunda karşılaştığı engelleri ele almıştır. Olası kritik engelleri belirlemeyi 

ve entegre bir ÇKKV metodolojisine dayalı olarak bu engelleri önceliklendirmeyi amaçlamıştır. Entegre 

metodoloji, yalnızca değerlendirmelerin belirsizliğini belirtmekle kalmayıp, aynı zamanda karar 

vericilerin Türkiye'de akıllı enerji şehirleri uygulamasına ilişkin engelleri değerlendirme konusundaki 

tereddütlerini de dikkate almaya izin veren kararsız bulanık Z sayıları ile oluşturulmuştur. Kararsız 

bulanık Z-DEMATEL yöntemi ile engeller arasındaki ilişkiler belirlenirken, kararsız bulanık Z-bilişsel 

haritalama yöntemi ile ağırlıkları elde edilmiştir. Türkiye için sırasıyla politika, ekonomik ve sosyal 

engeller temel ana engeller olarak belirlenmiştir.   

 

Çalışma kapsamında, belirsiz değerlendirmelerin ve yargının güvenilirliğini de kapsayan iki boyutlu bir 

Z-sayısı esaslı bulanık mantık tabanlı bir çok kriterli karar verme (ÇKKV) yöntemi geliştirilmiştir. Ele 

alınan ve tedarikçi seçimi için önerilen yaklaşım Delphi, DEMATEL ve VIKOR yaklaşımlarının 

entegrasyonundan oluşmaktadır. Delphi tekniği ile belirlenen kriterlerin ve hiyerarşik yapının Z-sayısı 

temelli DEMATEL metodu ile kriter ağırlıkları belirlenmiş ve bu kriterler baz alınarak Z-sayısı temelli 

VIKOR metodu ile tedarikçi alternatifleri için on farklı alternatif içerisinde en uygun alternatifin 

belirlenmesi sağlanmıştır. Elde edilen sonuçlar duyarlılık analizi ile değerlendirilmiş ve sonuçlar 

detayları ile açıklanmıştır. Ele alınan bu çalışma 4 bölümden oluşmaktadır. İkinci bölüm, çok kriterli 

karar verme, bulanık mantık, Z-DEMATEL ve Z-VIKOR kavramları ve ele alınan yaklaşım hakkında 

bilgi vermektedir. Üçüncü bölümde uygulama ve duyarlılık analizi paylaşılırken, son olarak da sonuçlar 

sunulmuş ve gelecek çalışmalar için öneriler açıklanmıştır.  

 

2. MATERYAL VE METOD 

Günlük hayatın farklı aşamalarında birden fazla alternatif içerisinde bir veya birkaç alternatifin seçilmesi 

gereksinimi duyulabilmektedir. Bu durum kişiyi karar verme eylemine yönlendirmektedir. Bazı karar 

verme süreçleri fazla karmaşık ve riskli olabilmektedir. Bu gibi süreçlerin yönetiminin vazgeçilmez bir 

parçası haline gelmesi ile de karar verme yaklaşımları meydana gelmiştir (Güngör ve Özcan, 2022). 

Belirsiz verinin de çalışmaya dahil edilmesi ile bulanık ÇKKV yöntemleri uygulanarak en uygun 
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alternatif belirsizlik dikkate alınarak belirlenmeye başlanmıştır. Bu çalışma kapsamında da belirsizlik 

modellemesi için z sayıları esas alan bir yaklaşım geliştirilmiştir. Öncelikle Delphi tekniği ile problemin 

hiyerarşisi ve kriter yapısı belirlenmiştir. Bilgi ve tecrübelerine dayanarak belirtilen uzman görüşlerinin 

güvenilirlik dereceleri de ikinci bir boyut z sayılar dikkate alınarak çalışmaya dahil edilmiştir. Bu 

doğrultuda Z-sayısı esaslı bulanık çok kriterli karar verme metotları değerlendirilmiş ve kriter etki 

ağırlıklarını belirlemek için Z-DEMATEL, elde edilen etki ağırlıkları baz alınarak en uygun alternatifin 

belirlenmesi için ise Z-VIKOR yöntemi geliştirilmiş ve problem üzerine uygulanmıştır. Bu bölümde, 

kullanılan metotları karakterize eden genel özellikleri sunulmuştur.   

 

2.1. Önerilen Yöntem Adımları 

Delphi tekniği ile oluşturulan hiyerarşik yapı ve kriterler, uzmanlar tarafından belirlenen kriterlerin etki 

ağırlıkları Z-DEMATEL metodu adımları (Badri Ahmadi ve ark., 2021). ile belirlenerek, bu etki 

ağırlıkları altında en uygun alternatifin belirlenmesi için Z-VIKOR yöntemi adımları (Poormirzaee ve 

ark., 2022b)  uygulanmıştır. Yöntemin adımları aşağıda paylaşılmıştır. 

 

Adım 1) Delphi Tekniği ile Kriterlerinin Belirlenmesi 

Çalışmaya dahil olan 3 uzmanın görüşleri, literatür taraması ve örnek problem analizi ile grup 

mutabakatı ile bir araya getirilmiştir. Buna bağlı olarak problem hiyerarşisi ve kriterleri belirlenmiştir. 

 

Adım 2) Doğrudan İlişki Matrisinin Oluşturulması 

Karar vericilerin belirlediği her bir kriterin diğer kriterler üzerindeki etkisi Tablo 1’de gösterilen dilsel 

değişkenler baz alınarak değerlendirilir. Bu görüşlerin güvenilirlik derecesi ise yine Tablo 1’de 

gösterilen güvenilirlik ölçeği ile belirlenir. Tablo 2’de ifade edilen Z-sayısı dönüştürme kurallarına 

uygun olarak bulanık sayılara dönüştürülen uzman görüşleri Eşitlik (1) kullanılarak bir araya getirilir 

(Wu ve ark., 2016). Tüm karar vericilerin görüşleri Eşitlik (2)’da gösterildiği gibi bir doğrudan ilişki 

matrisine dahil edilir.  

 

∂z

𝜕𝑙𝑖𝑗
= 2∑ (𝑙𝑖𝑗 − 𝑙𝑖𝑗

𝑘𝐾
𝑘=1 ).1 = 0  →   𝑙𝑖𝑗 =

∑ 𝑙𝑖𝑗
𝑘𝐾

𝑘=1

𝐾
                               (1) 

⊗ 𝐴 = [⊗ 𝑎𝑖𝑗]𝑛×𝑛=
[
⊗ 𝑎11 ⋯ ⊗ 𝑎1𝑛

⋮ ⋱ ⋮
⊗ 𝑎𝑛1 ⋯ ⊗ 𝑎𝑛𝑛

]

𝑛×𝑛

, 𝑖 = 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛                  (2) 

⊗ 𝑎𝑖𝑗 = 𝑎𝑖𝑗
𝐿 , 𝑎𝑖𝑗

𝑀 , 𝑎𝑖𝑗
𝑈  olduğu için matristeki köşegen faktörler 0 olur.  

 

Tablo 1. Kriter ölçek ve üyelik fonksiyonları 

Kriterlerin etki ölçekleri ve üyelik fonksiyonları  Güvenilirlik ölçeği ve üyelik fonksiyonları 

Dil Değişkeni Gösterim Üyelik Fonksiyonu Dil Değişkeni Gösterim Üyelik Fonksiyonu 

Etkisiz E (0, 0, 1) Çok düşük ÇD (0, 0, 0.3) 

Düşük etki DE (0, 1, 2) Düşük D (0.1, 0.3, 0.5) 

Orta etki OE (1, 2, 3) Orta O (0.3, 0.5, 0.7) 

Yüksek etki YE (2, 3, 4) Yüksek Y (0.5, 0.7, 0.9) 

Çok yüksek etki ÇE (3, 4, 4) Çok yüksek ÇY (0.7, 1, 1) 

 

Adım 3) Doğrudan İlişki Matrisinin Normalleştirilmesi 

⊗ 𝑎𝑖𝑗 değeri Eşitlik (3) ve (4)’teki normalleştirme adımları uygulanarak 0 ve 1 aralığına çevrilir. 

 

⊗ 𝑋 = [⊗ 𝑥𝑖𝑗]𝑛×𝑛=
[
휀.⊗ 𝑎11 ⋯ 휀.⊗ 𝑎1𝑛

⋮ ⋱ ⋮
휀.⊗ 𝑎𝑛1 ⋯ 휀.⊗ 𝑎𝑛𝑛

]

𝑛×𝑛

, 𝑖 = 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛                    (3) 

휀 = 𝑚𝑖𝑛 {
1

𝑚𝑎𝑥𝑖 ∑ 𝑎𝑖𝑗
𝑈𝑛

𝑗=1

,
1

𝑚𝑎𝑥𝑗 ∑ 𝑎𝑖𝑗
𝑈𝑛

𝑗=1

}                        (4) 

 

⊗ 𝑥𝑖𝑗 = 𝑥𝑖𝑗
𝐿 , 𝑥𝑖𝑗

𝑀 , 𝑥𝑖𝑗
𝑈 ‘dir. 
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Adım 4) Toplam İlişki Matrisinin Hesaplanması 

Eşitlik (5)-(6) ile T matrisi (toplam ilişki matrisi) elde edilir. 

 

⊗ 𝑇 = [⊗ 𝑡𝑖𝑗]𝑛×𝑛=
[
⊗ 𝑡11 ⋯ ⊗ 𝑡1𝑛

⋮ ⋱ ⋮
⊗ 𝑡𝑛1 ⋯ ⊗ 𝑡𝑛𝑛

]

𝑛×𝑛

, 𝑖 = 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛                     (5) 

𝑇 = 𝑋(1 − 𝑋)−1                      (6) 

 

⊗ 𝑡𝑖𝑗 = 𝑡𝑖𝑗
𝐿 , 𝑡𝑖𝑗

𝑀 , 𝑡𝑖𝑗
𝑈 ‘dir. 

 

Adım 5) Kriterlerin Karşılıklı Etkisini Belirlenmesi 

T matrisindeki sütunlar toplamı (R), satırlar toplamı (S) ile ifade edilmektedir ve Eşitlik (7) ve (8)’de 

hesaplanma yöntemi ifade edilmiştir. ⊗ri + ⊗si verilen ve alınan etkilerin gücünü temsil eder. Ve ⊗ri 

− ⊗ ise, net etkinin indeksidir. ⊗ri − ⊗si pozitif bir değer ise ilgili kriterin diğer kriterler üzerinde 

önemli bir etkisi olduğu, aksi halde ise etkilenen bir kriter olduğu anlamına gelmektedir. Bulanık değeri 

bulanıklıktan arındırmak için Eşitlik (9)’de gösterilen ortalama yöntemi kullanılır. 

i, j = 1,2,3,…,n olmak üzere; 

 

⊗ 𝑟 = [⊗ 𝑟𝑖]𝑛×1=[∑ ⊗ 𝑡𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1 ]

𝑛×1
                   (7) 

⊗ 𝑠 = [⊗ 𝑠𝑗]1×𝑛=
[∑ ⊗ 𝑡𝑖𝑗

𝑛
𝑖=1 ]

1×𝑛
                              (8) 

𝜑 =
1

3
(𝜑𝐿 + 𝜑𝑀 + 𝜑𝑈)                      (9) 

⊗ 𝑟𝑖 = 𝑟𝑖
𝐿 , 𝑟𝑖

𝑀 , 𝑟𝑖
𝑈 ve ⊗ 𝑠𝑖 = 𝑠𝑖

𝐿 , 𝑠𝑖
𝑀 , 𝑠𝑖

𝑈’dir. 

 

Adım 6) Kriterlerin Etki Ağırlığının Belirlenmesi 

Kriterlerin değerlendirme sistemi üzerindeki toplam etkisi belirlenir, böylece kriterlerin etki ağırlığı 

Eşitlik (10) ile tanımlanabilir. Burada gereken ağırlıkların toplamı 1'e eşittir (Lo ve ark., 2020). 

 

𝑤𝑖 =
(𝑟𝑖+𝑠𝑖)

∑ (𝑟𝑖+𝑠𝑖)
𝑛
𝑖=1

                       (10) 

 

Adım 7) Kriterlerin Karşılıklı Etkisini Belirlenmesi 

Karar matrisinin m adet alternatif ile (𝐴1, 𝐴2, … , 𝐴𝑚), n adet kritere göre (𝐶1, 𝐶2, … , 𝐶𝑛) tamamlanması 

için k kadar karar vericiden (𝐷1, 𝐷2, … , 𝐷𝑘)  alınan bilgi Tablo 2’de ifade edilmiş olan Z-sayısı 

dönüştürme kural örneği baz alınarak, Tablo 3’de gösterilen dil değişken ölçekleri bulanık sayılara 

çevrilir (Afful-Dadzie. ve ark., 2016). Sonrasında Eşitlik (11)’deki şekilde matris formatında sıralanır. 

i=1,2,3,…,m ve j=1,2,3,…,n olmak üzere; 

 

�̃� = [
�̃�11 ⋯ �̃�1𝑛

⋮ ⋱ ⋮
�̃�𝑚1 ⋯ �̃�𝑚𝑛

]

𝑚×𝑛

                         (11) 

 

Tablo 2. Z-sayılarının bulanık sayılara dönüştürme kuralları örneği 

Kısıt (A) Güvenilirlik (B) Z = (A, B) α   

ÇD KD (ÇD,KD) 0.08 (0.29,0.29,0.87) 

ÇD BK (ÇD,BK) 0.25 (0.50,0.50,1.50) 

ÇD OK (ÇD,OK) 0.50 (0.71,0.71,2.12) 

ÇD K (ÇD,K) 0.75 (0.87,0.87,2.60) 

ÇD YK (ÇD,YK) 0.92 (0.96,0.96,2.87) 

 

 

 

  

𝑍𝛼 
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Tablo 3. Alternatif ölçek ve üyelik fonksiyonları 

Dilsel değişkenler ve üyelik fonksiyonları  Güvenilirlik ölçeği ve üyelik fonksiyonları 

Dil Değişkeni Gösterim Üyelik Fonksiyonu Dil Değişkeni Gösterim Üyelik Fonksiyonu 

Çok Düşük ÇD (1,1,3) Kesin Değil KD (0, 0,0.25) 

Düşük D (1,3,5) Biraz Kesin BK (0, 0.25, 0.5) 

Orta O (3,5,7) Ortalama Kesin OK (0.25, 0.5, 0.75) 

Yüksek Y (5,7,9) Kesin K (0.5, 0.75, 1) 

Çok Yüksek ÇY (7,9,9) Yeterince Kesin YK (0.75, 1,1) 

 

Eşitlik (12)-(15)’de gösterildiği şekilde dereceli ortalama entegrasyon yöntemi (Chou, 2003) 

kullanılarak uzmanların görüşleri toplanır. Benimsenen yöntem doğrultusunda karar vericilerin 

görüşlerinin bir araya getirilmesi aşamasında üçgensel bulanık sayıların ilk bileşenlerinin minimumu, 

ikinci bileşenlerinin ortalaması ve üçüncü bileşenlerinin maksimumu hesaplanır. 

 

𝑥𝑖𝑗
𝑘 = (𝑎𝑖𝑗

𝑘 , 𝑏𝑖𝑗
𝑘 , 𝑐𝑖𝑗

𝑘 )                        (12) 

𝑎𝑖𝑗 = 𝑚𝑖𝑛𝑘{𝑎𝑖𝑗
𝑘 }                                (13) 

𝑏𝑖𝑗 =
1

𝑘
∑ 𝑏𝑖𝑗

𝑘𝑘
𝑘=1                    (14) 

𝑐𝑖𝑗 = 𝑚𝑎𝑥𝑘{𝑐𝑖𝑗
𝑘 }                    (15) 

 

Adım 8) En İyi ve En Kötü Bulanık Değeri Hesaplama 

Tüm kriterlerin en iyi 𝑓𝑗
∗ = (𝑎𝑗

∗, 𝑏𝑗
∗, 𝑐𝑗

∗) ve en kötü 𝑓𝑗
− = (𝑎𝑗

−, 𝑏𝑗
−, 𝑐𝑗

−)  derecelendirme değerlerinin 

hesaplanması Eşitlik (16) ve (17)’deki gibidir:  

i=1,2,3,…,m olmak üzere; 

 

𝑓𝑗
∗ = {

𝑚𝑎𝑥𝑖�̃�𝑖𝑗  fayda kriteri için

𝑚𝑖𝑛𝑖�̃�𝑖𝑗 maliyet kriteri için
                     (16) 

𝑓𝑗
− = {

𝑚𝑖𝑛𝑖�̃�𝑖𝑗  fayda kriteri için

𝑚𝑎𝑥𝑖�̃�𝑖𝑗  maliyet kriteri için
                                        (17) 

 

Adım 9) Normalize Edilmiş Bulanık Fark Hesaplama 

�̃�𝑖𝑗 ile bulanık en iyi ya da en kötü değer arasındaki normalleştirilmiş bulanık farkın (�̃�𝑖𝑗) hesaplanma 

şekli Eşitlikler (18) ve (19) ile gösterilmiştir: 

i=1,2,3,…,m ve j=1,2,3,…,n olmak üzere; 

 

�̃�𝑖𝑗 =
�̃�𝑗

∗−�̃�𝑖𝑗

𝑐𝑗
∗−𝑎𝑗

−                                                       (18) 

�̃�𝑖𝑗 =
�̃�𝑖𝑗−�̃�𝑗

∗

𝑐𝑗
−−𝑎𝑗

∗                     (19) 

 

Adım 10) Maksimum Grup Yarar Ölçüsünü ve Minimum Zarar Ölçüsünü Hesaplama 

Aşağıdaki Eşitlikler (20) ve (21) bulanık en iyi 𝑓𝑗
∗ değeri için 𝐴𝑖 alternatifinin �̃�𝑖 = (𝑆𝑖

𝑎, 𝑆𝑖
𝑏 , 𝑆𝑖

𝑐) ayrımını 

ve bulanık en kötü 𝑓𝑗
− değeri için 𝐴𝑖 alternatifinin �̃�𝑖 = (𝑅𝑖

𝑎, 𝑅𝑖
𝑏 , 𝑅𝑖

𝑐) ayrımını ifade etmektedir. (Chang, 

2014) 

 

�̃�𝑖 = ∑ (�̃�𝑗 ⊗ �̃�𝑖𝑗)
𝑛
𝑗=1                                           (20) 

�̃�𝑖 = 𝑚𝑎𝑥𝑗(�̃�𝑗 ⊗ �̃�𝑖𝑗)                      (21) 

 

Adım 11) İndeks Değerine Ulaşılması 

Bir üçgensel bulanık sayıda tanımlanan �̃�𝑖 = (𝑎𝑖, 𝑏𝑖, 𝑐𝑖) indeks değeri şu şekilde hesaplanır: 

 

�̃�𝑖 = 𝑣
(�̃�𝑖−�̃�∗)

(𝑆−−𝑆∗)
⊕ (1 − 𝑣)

(�̃�𝑖−�̃�∗)

(𝑅−−𝑅∗)
 , 𝑣 ∈ [0,1]                        (22) 
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�̃�∗ = 𝑚𝑖𝑛𝑖{�̃�𝑖} , �̃�
− = 𝑚𝑎𝑥𝑖{�̃�𝑖} , �̃�

∗ = 𝑚𝑖𝑛𝑖{�̃�𝑖} ve �̃�− = 𝑚𝑎𝑥𝑖{�̃�𝑖}’dir. 

 

�̃�∗, S’nin en iyi değerlerini gösterirken �̃�∗, en iyi R değerlerini temsil etmektedir. Ayrıca v, maksimum 

fayda alternatifi için bir ağırlık olarak kullanılır ve kişisel değerlendirme ağırlığını gösterir. (Opricovic, 

2011). 

 

Adım 12) �̃�𝑖�̃�𝑖 ve �̃�𝑖 İfadelerinin Durulaştırılması 

Bulanık mantık kavramında durulaştırma sayesinde bulanık sayılar net sayılara dönüştürülür. Bu yapılan 

çalışmada ağırlık merkezi yöntemi x = (L, M, U) bulanık sayısının durulaştırma işleminin yapılması 

amacıyla kullanılmıştır. Maksimum grup fayda ölçüsü, minimum pişmanlık ölçüsü ve indeks değerinin 

durulaştırılması için Eşitlik (23)-(26)’da gösterildiği gibi bulanık sayıları, net bir sayıya dönüştürebiliriz. 

  

𝑧 = max (𝑙.𝑚, 𝑢)                                         (23) 

𝑙 =
𝐿+𝑀+𝑈

3
                 (24) 

𝑚 =
𝐿+2𝑀+𝑈

4
                  (25) 

𝑢 =
𝐿+4𝑀+𝑈

6
                    (26) 

 

Adım 13) Alternatiflerin Sıralanması  

Bulanık VIKOR sürecinin bu adımında alternatiflerin R, S ve Q değerleri azalan düzende sıralanır. 

Endeks değeri Q, alternatifleri sıralamanın en iyi yoludur; değeri düşerken, alternatiflerin sıralaması 

iyileşir. 

 

3. UYGULAMA VE ELDE EDİLEN SONUÇLAR  

Karar vericiler tarafından belirlenen ana ve  alt kriterler ile bu kriterler için önerilen yöntemin 1-6 

adımları uygulanarak elde edilen etki ağırlıkları Tablo 4’de gösterilmiştir. Ayrıca belirlenen kriterler 

bazında karar verme yöntemi ile seçilecek alternatif tedarikçiler ve gösterimleri Tablo 5’de belirtilmiştir. 

 

Tablo 4. Kriter etki ağırlıkları 

Ana 

Kriterler 
Gösterim Alt Kriterler Gösterim 

Alt Kriter Etki 

Ağırlığı 

Ana Kriter 

Etki Ağırlığı 

Ana Kriter Etki 

Ağırlık Ortalaması 

Yönetim 
C1 Tecrübe C11 0,072 0,116 0,058 

C1 Pazar itibarı C12 0,043 0,116 0,058 

Lokasyon 
C2 Iş gücüne olan yakınlık C21 0,036 0,087 0,044 

C2 Pazara olan yakınlık C22 0,051 0,087 0,044 

Kalite C3 Kabul oranı C31 0,072 0,211 0,07 

       

Kalite 
C3 Yeniden işleme oranı C32 0,069 0,211 0,07 

C3 Hurda oranı C33 0,07 0,211 0,07 

Teslimat 

C4 Termin performansı C41 0,073 0,223 0,074 

C4 Üretim süresi C42 0,077 0,223 0,074 

C4 
Geçmiş teslim edilen 

sipariş miktarı 
C43 0,073 0,223 0,074 

Fiyat 
C5 Taşıma maliyeti C51 0,07 0,154 0,077 

C5 Üretim maliyeti C52 0,084 0,154 0,077 

Teknolojik 

C6 Dijital altyapı C61 0,077 0,208 0,069 

C6 Akıllı üretim C62 0,074 0,208 0,069 

C6 Siber güvenlik C63 0,056 0,208 0,069 
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Tablo 5. Alternatif tedarikçiler ve gösterimleri 

Tedarikçi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Gösterim A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 

 

Elde edilen kriter etki ağırlıkları kullanılarak önceki bölümde ifade edilen Z-VIKOR yaklaşımının 7-13 

adımları uygulamış ve final alternatif sıralamaları Tablo 6’da gösterildiği gibi elde edilmiştir: 

 

Tablo 6. Final Alternatif Sıralaması 

Sıra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Alternatifler A9 A3 A10 A1 A6 A7 A2 A4 A8 A5 

 

Uygulama sonucunda elde edilen bilgiye göre firma için en uygun alternatif seçiminde en büyük etkiye 

sahip ana kriterlerin üretim maliyeti, dijital altyapı ve üretim süresi olduğu tespit edilmiştir. Etki ağırlığı 

en yüksek ana kriterlerin ise fiyat, teslimat ve kalite olduğu belirlenmiştir. Bu doğrultuda en uygun 

alternatifin ise Tedarikçi-9 (A9) olduğu ve en az tercih edilebilir alternatifin ise Tedarikçi-5 (A5) olduğu 

belirlenmiştir. 

 

4. TARTIŞMA 

Günümüzün rekabet ortamında tedarikçi seçimi firmalar için büyük önem taşımaktadır. Pazar payını 

geliştirip, karını arttırmak isteyen firmaların doğru tedarikçi seçerek müşteri beklentisini karşılaması 

daha kolay ve daha az maliyetli olacaktır. Bu doğrultuda ele alınan çalışma kapsamında belirsiz verinin 

ve bu verinin güvenilirlik derecesinin bulunduğu iki boyutlu bir modelin çok kriterli karar verme 

aşamasında gerçeğe daha yakın ve daha detaylı çözüm sunduğu görülmüştür. Belirsizlik ve 

değerlendirmenin karar güvenilirliğini de içerecek şekilde ele alınmasının ve z-sayılar ile ifade 

edilmesinin anlamlı ve değerli katkılar sağladığı belirlenmiştir. Süreç içerisindeki değerlendirme 

belirsizliği daha etkili ve verimli şekilde modele entegre edilebilmiştir. Karar vericilerin tecrübelerine 

dayanan öznel görüşlerini bir araya getirirken farklı görüşlerin mutabakata erdirilmesinin çalışma için 

bir zorluk örneği olduğu belirtilebilir. Bu doğrultuda entegrasyon tekniği ile ortak noktaya erişilmiş ve 

uygulamaya dahil edilmiştir. Bu çalışmada dilsel ifadeler üçgensel bulanık sayılara dönüştürülerek 

önerilen yönteme entegre edilmiştir. İleride yapılacak çalışmalarda önerilen iki boyutlu model, yamuk 

bulanık sayılar için uygulanabilir ve aynı ya da farklı sektörlere entegre edilebilir. Ayrıca DEMATEL 

yerine ağırlıkların etki değerlerinin de dikkate alınarak ANP yaklaşımı kullanılarak belirlenmesi ve 

etkisinin analiz edilmesi de faydalı olacaktır. 
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Abstract  

The hydrogen evolution reaction (HER) has been one of the most studied electrochemical processes in 

fuel cell technology. However, the HER process should be improved by decreasing overpotential and 

production costs via alloying another transition metal. Therefore, it has been observed that Pt 

nanoparticles (NPs) doped with transition metals increase both the catalytic activities of NPs and 

decreased production costs. In this work, we were synthesized PtCo NPs using modified polyol method. 

Structural properties were investigated by X-ray diffraction and Rietveld refinement analyses. These 

results show that the diffraction peaks at 39.8º, 46.3º, 67.6º, and 81.4º correspond to the (111), (200), 

(220) and (311) planes of the PtCo NPs in the face-centered cubic structure. The morphological 

properties and stoichiometry were defined by scanning electron microscopy and Energy dispersive x-

ray spectroscopy analyses, which were found to be Pt30Co70 with an average particle size of 10.49 nm. 

In addition, the cyclic voltammetry measurements were performed with 50 mV s-1 within the potential 

range of -0.2 and 2.2 V vs. Reversible hydrogen electrode (RHE) in 1 M KOH at room temperature. 

Linear sweep voltammetry measurement was operated by sweeping the potential between 0 and -0.49 

V for HER. Overpotential and onsetpotential for the HER process were found to be -37 mV at 10 mA 

cm-2 and -64.3 mV, respectively. Also, the Tafel slope of Pt30Co70 catalyst with 28 mV dec-1 reveals the 

Volmer–Heyrovsky HER mechanism. 

 

Keywords: PtCo NPs, XRD, SEM, HER. 

 

1. INTRODUCTION 

Pt-based materials are considered the most efficient catalysts for Hydrogen Evolution Reaction (HER) 

and it is capable of driving significant currents close to the thermodynamic potential (Huang et al., 2019; 

Morales-Guio et al., 2014; Oh et al., 2016). Although Pt catalysts are considered the best materials due 

to their superior catalytic activity, alloying them with non-precious such as Fe, Co, Ni, and Cu have 

been reported the one strategy to solve current problems by tuning catalytic activities, improving 

stability, and reducing cost (Kang et al., 2016; Martins et al., 2017; Oliveira et al., 2019; Revathy et al., 

2018). Here, we investigated the one-pot synthesis of bimetallic PtCo nanoparticle (NP) with a modified 

polyol method. The structural analyses and morphological properties were performed using x-ray 

diffraction (XRD), Rietveld refinement, scanning electron microscopy (SEM), and energy-dispersive x-

ray spectroscopy (EDS) analyses. Electrocatalytic properties of PtCo NPs were investigated for HER 

catalysis in alkaline media.  



  International Marmara Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

89 

2. MATERIALS AND METHODS 

PtCo NPs were synthesized using modified polyol process. Platinum (II) acetylacetonate (Pt(acac)2 

Sigma-Aldrich ≥97.0%) and Co(II) acetylacetonate (Co(acac)2 Sigma-Aldrich ≥99.0%) were used as Pt 

and Co metal salts, respectively. An appropriate amount of Pt(acac)2 and Co(acac)2 metal salts were 

mixed in 50 ML EG in a three-neck round-bottom flask for 25 min to obtain a homogenous mixture. 

PVP and NaOH were added to the mixture at 30 °C. Then we sealed the system and the temperature was 

increased to 120 °C under Ar gas flow. At this temperature, NaBH4 was slowly dropped into the system. 

The mixture with black color was refluxed at 160 °C for 1 hour. Finally, the NPs were washed a few 

times using ethanol/dichloromethane at room temperature, centrifuged at 9000 rpm, and dried at 55 °C 

for 24 h before structural analyses and catalytic measurements. The as-prepared PtCo NPs were first 

characterized using XRD and Rietveld refinement analysis was performed using FullProf software suit 

to determine the structural properties of the NPs. The nanostructure and size were characterized by SEM. 

EDS data were collected to determine the basic components of PtCo NPs through stoichiometric 

calculations. All electrochemical measurements were performed on a Gamry 1010E workstation at room 

temperature. 6 x 6 mm2 platinum plate (99.95% pure), Ag/AgCl (3 M KCl), and 5 mm diameter of 

carbon rod were used as a counter, reference, and working electrodes, respectively. We prepared 

catalysis inks with 4.5 mg catalysis powder which ultrasonically mixed in 9 μl EG, 7 μl DMF, and 2 μl 

5% Nafion for 30 min and vortexed for 2 min. 1 mg catalysis inks were dropped on the surface of carbon 

electrode. Cyclic voltammetry (CV) measurements were performed in 1 M KOH alkaline solution with 

a scan rate of 50 mV s-1 and a step size of 2 mV within the potential range of -0.19 and 2.2 V vs. RHE. 

Linear sweep voltammetry (LSV) measurements were operated in 1 M KOH alkaline solution by 

sweeping the potential between -0.49 V and 1.0 V vs RHE with a scan rate of 25 mV s-1 and a step size 

of 2 mV.  

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1. The Structural Properties 

The structural properties of as-prepared PtCo NPs were investigated using XRD and SEM-EDS 

analyses. The XRD pattern of PtCo NPs was presented in Fig. 1 with Rietveld refinement analysis. 

Figure 1 shows experimental data (black circles), calculated patterns (red line), difference (blue line), 

and Bragg positions (black line) of PtCo NPs. We observed that PtCo NPs exhibited face-centered-cubic 

(fcc) structure with a space group of 𝐹𝑚3̅𝑚. PtCo NPs display single typical fcc-PtCo peaks at 2θ values 

of 39.8°, 46.3°, 67.6°, and 81.4°, which are assigned to the (111), (200), (220), and (311) planes, 

respectively. We performed Rietveld refinement analysis on PtCo NPs to determine the space group, 

the d-space of the planes, lattice parameter, and crystal size and all results were summarized in Table 1. 

The lattice parameter is found to be a=b=c=3.9166 Å for PtCo NPs. The lattice parameter of pure Pt 

NPs is a=b=c=3.923 Å (Rufino and Oliveira, 2010) and alloying with Co results in a lattice parameter 

shift toward a higher 2θ angle. Similar behavior is also observed d-space of the NPs and the d(111)-space 

of PtCo was found to be 2.26 Å. We also calculated the crystal size of the NPs as 2.55 ±0.63 nm from 

the XRD peaks.  

 

Table 1: Nanoparticle composition, space group, d-space, lattice parameters, and crystal size 

determined by Rietveld refinement analysis and average size by SEM analysis for Pt30Co70 NPs. 

Nanoparticles 
Space 

Group 
d-space (Å) 

Lattice Parameter 

(Å) 

Crystal Size 

(nm) 

Average Size 

(nm) 

Pt30Co70 𝐹𝑚3̅𝑚 2.26, 1.96, 1.38, 1.18 a=b=c=3.9166 2.55 ±0.63 10.49 ±0.03 

 



  International Marmara Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

90 

 
Figure 1. XRD patterns and Rietveld refinement analysis: experimental data (black circles), calculated 

patterns (red line), difference (blue line), and Bragg position (black line) of Pt30Co70 NPs. 

 
Figure 2. (a) SEM images, (b) EDS spectrum of Pt30Co70 NPs, respectively. The inset bar graph (red 

bar) demonstrates the particle size distributions and lognormal fits (black line) for the average size. 

 

The morphology and structure of the as-prepared PtCo alloy were characterized by SEM. Figure 2 (a 

and b) show SEM images and EDS spectra of Pt30Co70 NPs, respectively. PtCo NPs display uniform and 

well-defined spherical formation which is caused by PVP molecule. The particle size distributions (red 

bar) and lognormal fit (black line) were presented in the inset figure and the average particle size of NPs 

was found to be 10.49 nm (see Table 1). We performed an EDS analysis to determine the stoichiometry 

of the NPs and found as the atomic percentages of Pt30Co70. XRD and EDS analysis confirmed that no 

impurity, contamination, and oxide formation in the sample structures. 

 

3.2. Electrocatalytic Properties 

We performed catalytic measurements with a three-electrode system to determine the HER process in 1 

M KOH alkaline media at room temperature. All currents were normalized to the geometric surface area 

of the electrode and all reported potentials were converted to reversible hydrogen electrode (RHE) levels 

according to the following equation: 

 

ERHE =EAg/AgCl+0.0591×pH+0.197        (1) 

 

Figure 3 reveals the CV curve of the PtCo NPs between -0.19 V and 2.2 V with a sweep rate of 50 mV 

s-1 in 1 M KOH alkaline media. We observed clear OH adsorption/Pt oxidation peaks in the potential of 

1.1 to 1.3 V vs. RHE. The H2 adsorption/desorption regions were observed for Pt30Co70 between 0.2 V 

and 0.8 V (vs. RHE). The area was integrated and calculated to obtain the QH value. Pt30Co70 catalyst 

exhibited small charge transfer with -13.72 mC (see Table 2). 
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Table 2: Calculated peak voltage, current, charge, onsetpotential, overpotential at 10 mA cm-2, and 

current density -0.49 V from CV and LSV curves. 

Catalyst V (mV vs. Ref) I (mA) C (mC) Onset pot. (mV) 
Overpot. (mV 

@10 mA cm-2) 

Current 

density (mA 

cm-2 @-0.49 V) 

Pt30Co70 535.3 -25.7 -13.72 -64.3 -37.0 -158.4 

 

 
Figure 3. Cyclic voltammetry plot between -0.19 V and 2.2 V (vs RHE) at a scan rate of 50 mV s-1 in 

1 M KOH electrolyte for Pt30Co70 catalysts showing OH adsorption/Pt-O formation. Inset graph 

showing the negative region of potential with H2 adsorption and desorption regions. 

 

Moreover, we investigated the HER activity of PtCo NPs by measuring LSV curve with a scan rate of 

25 mV s-1 in 1 M KOH electrolyte. Figure 4 (a) shows the typical LSV curve of Pt30Co70 catalyst. Table 

2 summarizes calculated peak voltage, current, charge, onsetpotential, overpotential at 10 mA cm-2, and 

current density at -0.49 V from CV and LSV curves. It was found that the overpotential at a current 

density of 10 mA cm-2 and onsetpotential of the NPs were found as -37 and -64.4 mV, respectively. 

Also, we recorded current density at -0.49 V was -158.4 mA cm-2 for Pt30Co70 catalyst. For HER activity 

to be high, both the onset potential and the overpotential value must be small, thus increasing the 

efficiency of the electrochemical process (Jiang et al., 2019). Pt30Co70 catalyst afforded a current density 

of 10 mA cm-2 at -37 mV, which exhibited better catalytic performance than commercial Pt/C (about -

57 mV) (Yang et al., 2016). Tafel curve analysis was displayed in Figure 4 (b) and summarized in Table 

2. We determined the Tafel slope of Pt30Co70 catalyst 50 mV beyond onsetpotential and found to be 28 

mV dec-1. This result shows that the electrochemical desorption is the rate-limiting step and thus that 

the Volmer-Tafel mechanism HER mechanism is operative. 
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Figure 4. (a) Linear sweep voltammetry curve and (b) Tafel slope of Pt30Co70 catalyst for HER with a 

scan rate of 25 mV s-1 in a 1 M KOH alkaline media at room temperature. 

 

4. CONCLUSION 

Bimetallic PtCo NPs were synthesized by modified Polyol method. The structural analysis revealed that 

PtCo NPs exhibited a single fcc-cubic structure with a space group of 𝐹𝑚3̅𝑚. The diffraction peaks at 

39.8º, 46.3º, 67.6º, and 81.4º correspond to the (111), (200), (220) and (311) planes of the Pt1Co1 NPs. 

The morphological properties and stoichiometry were found as Pt30Co70 with an average particle size of 

10.49 nm. The analysis of the CV curve showed that hydrogen adsorption/desorption regions were 

observed for Pt30Co70 between 0.2 V and 0.8 V (vs. RHE). PtCo NPs exhibited a small onsetpotential 

value of -64.3 mV for the HER process. In addition, the overpotential for HER was found to be -37 mV 

at 10 mA cm-2. PtCo NPs compared to commercial Pt catalysts exhibited excellent catalytic 

performance. The Tafel slope of Pt30Co70 catalyst with 28 mV dec-1 revealed the Volmer-Tafel 

mechanism. 
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Özet  

Kanser hücrelerin kontrolsüz çoğalması sonucunda oluşan klinik görünümleri ve tedavileri birbirinden 

farklı olan hastalıklar grubudur. Kansere bağlı ölümlerde, akciğer kanserinden sonra ikinci sırada meme 

kanseri yer almaktadır. Kanser tedavisinde kullanılan yöntemlerin yüksek maliyeti ve endişe verici yan 

etkilerinden dolayı son yıllarda doğal ve bitkisel alternatiflere karşı artan bir ilgi vardır. Kanser 

tedavisine yönelik çalışmalar genellikle bitkisel moleküllerden ilaç keşiflerine dayanmaktadır. Bu 

noktadan hareketle gerçekleştirilen çalışmada, aloe-emodin ve paklitakselin östrojen reseptörü (+) ve 

östrojen reseptörü (-) insan meme kanser hücre hatları (MCF-7 ve MDA-MB-231) üzerindeki sitotoksik 

etkisi araştırılmıştır. Bitkisel bir antrakinon türevi olan aloe-emodinin paklitaksel ile kombinasyon 

tedavisinin MCF-7 ve MDA-MB-231 hücrelerinin canlılığı üzerine etkisi MTT ve Neutral Red 

yöntemleriyle belirlenmiş ve hücre canlılığı üzerinde istatiksel açıdan anlamlı kabul edilebilecek 

azalmalara yol açtığı bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Aloe-emodin, Meme kanseri, Paklitaksel, Sitotoksisite 

 

CYTOTOXIC EFFECTS OF PACLITAXEL/ALOE-EMODIN COMBINATION IN BREAST 

CANCER CELL LINES 

 

Abstract  

Cancer is a group of diseases with different clinical manifestations and treatments, which occur as a 

result of the uncontrolled proliferation of cells. Breast cancer ranks second in cancer-related deaths after 

lung cancer. There has been an increasing interest in natural and herbal alternatives in recent years due 

to the high cost and worrying side effects of methods used in cancer treatment. Studies for cancer 

treatment are generally based on drug discoveries from herbal molecules. From this point of view, in 

this study, the synergistic and cytotoxic effects of aloe-emodin and paclitaxel on estrogen receptor (+) 

and estrogen receptor (-) human breast cancer cell lines (MCF-7 and MDA-MB-231) were investigated. 

The effect of the combination treatment of aloe-emodin, a herbal anthraquinone derivative, with 

paclitaxel on the viability of MCF-7 and MDA-MB-231 cells was determined by MTT and Neutral Red 

methods, and it was found that it led to statistically significant decreases in cell viability.  

 

Keywords: Aloe-emodin, Breast cancer, Cytotoxicity, Paclitaxel 

 

1. GİRİŞ 

Kanser, vücutta bir hücrenin farklılaşarak kontrolsüz bir şekilde çoğalmasıdır. Bu durum kromozomal, 

genetik ya da epigenetik değişiklikler sonucunda oluşan bir süreçtir. Kanser; hücre bölünmesi, hücre 

farklılaşması, apoptoz ve DNA tamiri gibi temel hücresel işlevleri de etkileyen bir hastalıktır (Lodish 

ve ark., 2000). Meme kanseri, özellikle kadınlarda en çok tanı alan ve kansere bağlı ölüm sebeplerinde 
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birinci sırada olan kanser türüdür. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) 2020 yılı verilerinde, meme 

kanserinin kadınlarda en sık gözlemlenen malign tümörlerden biri olduğu ve bütün kanser çeşitleri 

içinde görülme oranının %24,2 olduğu açıklanmıştır (GLOBOCAN, 2020).  

 

Kanser tedavisinde kemoterapi, radyoterapi, hormon tedavisi, cerrahi ve güncel tedavi yöntemlerinden 

sinyal iletim sistemi inhibitörleri, gen tedavisi, anjiyogenez inhibitörleri ve immünoterapi gibi yöntemler 

kullanılmaktadır. Kanserin uzun süreli tedavisinde kullanılan bu yöntemlerin maliyetlerinin yüksek 

olması ve olası toksik etkilerinden dolayı araştırmalar bu yöntemlere oranla daha az yan etki riskine 

sahip doğal ve bitkisel ürünlere çevrilmiştir (Tekin ve ark., 2012). Çalışmamızda kullandığımız aloe-

emodin antrakinon türevi bitkisel bir bileşiktir. Bilimsel araştırmalar antrakinonların meme, akciğer, 

serviks, prostat ve kolon tümör hücre hatlarının büyümesini inhibe ettiğini göstermektedir (Özenver ve 

ark., 2018). Yine çalışmamızda kullandığımız paklitaksel ise Pasifik porsuk ağacı olarak bilinen Taxus 

brevifolia kabuğundan elde edilen ve tübülinleri hedef alan bir hücre iskeleti ajanıdır (Loo ve ark., 2005). 

Literatürde aloe-emodinin paklitaksel ile birlikte kullanımına ilişkin yeterli çalışma bulunmamaktadır. 

Bu doğrultuda hazırlanan çalışmada, aloe-emodin ve paklitakselin MCF-7 ve MDA-MB-231 insan 

meme kanser hücre hatları üzerindeki sitotoksik etkileri araştırılmıştır. 

 

2. MATERYAL VE METOD 

MTT testi  

MTT testi için, MCF-7 ve MDA-MB-231 hücreleri sayılarak her bir kuyuya 100 μL besiyeri içerisinde 

7,5×103 hücre olacak şekilde ekim yapılmıştır. 24 saat inkübasyon süresi sonunda hücrelere aloe-emodin 

(20, 40, 60, 80 ve 100 μM) ve paklitaksel (0,4; 0,8; 1,2; 1,6 ve 2 μM) uygulaması ayrı ayrı ve 

kombinasyon şeklinde yapılmıştır. Deneylerde negatif kontrol (maksimum canlılık) için ayrılan 

kuyulara sadece besiyeri ortamına ekilen hücreler kullanılırken kör için ise sadece 200 μL besiyeri 

eklenmiştir. 24, 48 ve 72 saatlik uygulamalar için hücreler 37°C, %5 CO2’li ortamda inkübasyona 

bırakılmıştır. MTT uygulaması MTT Roche deney kit prosedürüne göre gerçekleştirilmiş olup canlılık 

oranı şu şekilde hesaplanmıştır: 

 

%Canlılık= [100× (Bileşik ile muamele edilen hücre absorbansı ortalaması-kör ortalama) / (Kontrol 

hücre absorbansı ortalaması-kör ortalama)]  

 

Neutral Red testi 

MTT analiz sonuçlarını desteklemesi açısından yapılan Neutral Red uygulaması için MCF-7 ve MDA-

MB-231 hücreleri sayılarak her bir kuyuya 100 μL besiyeri içerisinde 7,5×103 hücre olacak şekilde ekim 

yapılmıştır. 24 saat inkübasyon süresi sonunda hücrelere aloe-emodin (20, 40, 60, 80 ve 100 μM) ve 

paklitaksel (0,4; 0,8; 1,2; 1,6 ve 2 μM) uygulaması yapılmıştır. Deneylerde negatif kontrol (maksimum 

canlılık) için ayrılan kuyulara sadece besiyeri ortamına ekilen hücreler kullanılırken kör için ise sadece 

200 μL besiyeri eklenmiştir. Ardından hücreler 48 ve 72 saat için 37°C, %5 CO2’li ortamda inkübasyona 

bırakılmıştır. İnkübasyon süreleri sonunda kuyucuklara çözünmüş Neutral Red boyası eklenip üç saat 

bekletilmiştir. Üç saatin sonunda PBS ile yıkanan kuyucuklara çözücü solüsyon eklenerek 540 nm dalga 

boyunda Elisa okuması yapılmıştır. 

 

İstatistiksel analiz 
Verilerin istatistiksel analizinde IBM SPSS Statistics software (SPSS v22) hazır paket programı 

kullanılmıştır. MCF-7 ve MDA-MB-231 hücre hatlarına aloe-emodin ve paklitaksel tekli ve kombine 

dozlarının uygulandığı setlerde 24, 48 ve 72 saat inkübasyon sonucu MTT sitotoksisite testi sonuçları 

tek yönlü ANOVA (One-Way ANOVA) ile değerlendirilmiştir. İstatistiksel değerlendirmeler yapılırken 

p değeri (güven aralığı) 0,001 ve 0,05 olarak alınmıştır.  

 

3. SONUÇ  

MCF-7 hücre hattı için MTT test bulguları 

MCF-7 hücre hattında aloe-emodin (20, 40, 60, 80 ve 100 μM) bileşiğinin 24 saat boyunca artan 

dozlarda tek başına uygulanması sonucunda düşük dozlarda (20, 40 ve 60 μM) hücre canlılığının kontrol 

grubuna kıyasla anlamlı bir fark oluşturmadığı gözlenmiştir (p> 0,05). 80 ve 100 μM’lık uygulamalarda 



  International Marmara Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

96 

ise canlılık oranları sırasıyla %76,98±0,24 ve %60,57±0,54 çıkmıştır. Bu sonuçlar kontrol grubuna 

kıyasla istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,001). 

 

Paklitakselin MCF-7 hücre hattında 24 saat boyunca artan dozlarda (0,4; 0,8; 1,2; 1,6 ve 2 μM) tek 

başına uygulanması sonucunda elde edilen canlılık oranları ise sırasıyla %79,85±0,12; %71,62±0,31; 

%65,15±1,01; %57,36±0,25 ve %52,23±0,65 olup tüm dozlarda gözlenen canlılık oranları kontrol 

grubuna kıyasla istatistiksel açıdan anlamlıdır (p<0,001) (Şekil 1).  

 

MCF-7 hücre hattında aloe-emodin ve paklitaksel kombinasyon uygulamaları (20 μM A-EMO+0,4 μM 

PTX, 40 μM A-EMO+0,8 μM PTX, 60 μM A-EMO+1,2 μM PTX, 80 μM A-EMO+1,6 μM PTX ve 100 

μM A-EMO+2 μM PTX) sonucunda ortaya çıkan canlılık oranları kontrol grubuna kıyasla anlamlı bir 

farklılık oluşturmamıştır (p> 0,05).   

 

 
Şekil 1. A-EMO, PTX ve A-EMO+PTX kombinasyonu uygulanan MCF-7 hücrelerinin MTT testi ile 

belirlenen 24 saatlik yüzde canlılık grafiği 

 

MCF-7 hücre hattında aloe-emodin (20, 40, 60, 80 ve 100 μM) bileşiğinin 48 saat boyunca artan 

dozlarda tek başına uygulanması sonucunda elde edilen canlılık oranları sırasıyla %82,63±0,11; 

%78,85±0,65; %53,21±0,75; %48,78±0,94 ve %42,54±0,22’dir. Tüm dozlarda elde edilen canlılık 

oranları kontrol grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,001). 

 

MCF-7 hücre hattında paklitakselin (0,4; 0,8; 1,2; 1,6 ve 2 μM) 48 saat boyunca artan dozlarda tek 

başına uygulanması sonucunda elde edilen canlılık oranları sırasıyla %67,15±0,36; %59,22±0,99; 

%53,78±0,41; %47,13±0,78 ve %42,33±0,68 olup tüm dozlarda gözlenen canlılık oranları kontrol 

grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,001) (Şekil 2).  
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Şekil 2. A-EMO, PTX ve A-EMO+PTX kombinasyonu uygulanan MCF-7 hücrelerinin MTT testi ile 

belirlenen 48 saatlik yüzde canlılık grafiği 

 

MCF-7 hücre hattında aloe-emodin ve paklitaksel kombinasyon uygulamaları (20 μM A-EMO+0,4 μM 

PTX, 40 μM A-EMO+0,8 μM PTX, 60 μM A-EMO+1,2 μM PTX, 80 μM A-EMO+1,6 μM PTX ve 100 

μM A-EMO+2 μM PTX) sonucunda ortaya çıkan canlılık oranları ise sırasıyla %48,23±0,35; 

%43,68±0,1; %41,75±0,25; %48,52±0,46 ve %31,23±0,23 olarak belirlenmiş olup bu oranlar kontrol 

grubuna kıyasla anlamlı bir farklılık oluşturmaktadır (p<0,001).  

 

MCF-7 hücre hattında aloe-emodin (20, 40, 60, 80 ve 100 μM) bileşiğinin 72 saat boyunca artan 

dozlarda tek başına uygulanması sonucunda elde edilen canlılık oranları sırasıyla %73,65±0,1; 

%56,22±0,26; %49,14±0,78; %45,82±0,69 ve %30,71±0,45’tir. Tüm dozlarda elde edilen canlılık 

oranları kontrol grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,001). MCF-7 hücre hattında 

paklitakselin (0,4; 0,8; 1,2; 1,6 ve 2 μM) 72 saat boyunca artan dozlarda tek başına uygulanması 

sonucunda elde edilen canlılık oranları ise sırasıyla %55,28±0,12; %50,78±0,63; %41,26±0,23; 

%39,68±0,14 ve %38,74±0,63 olup tüm dozlarda gözlenen canlılık oranları kontrol grubuna kıyasla 

istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,001) (Şekil 3).  

 

MCF-7 hücre hattında 72 saatlik aloe-emodin ve paklitaksel kombinasyon uygulamaları (20 μM A-

EMO+0,4 μM PTX, 40 μM A-EMO+0,8 μM PTX, 60 μM A-EMO+1,2 μM PTX, 80 μM A-EMO+1,6 

μM PTX ve 100 μM A-EMO+2 μM PTX) sonucunda ortaya çıkan canlılık oranları ise sırasıyla 

%52,45±0,13; %45,23±0,23; %31,37±0,52; %29,74±0,48 ve %37,56±0,52 olarak belirlenmiş olup bu 

oranlar kontrol grubuna kıyasla anlamlı bir farklılık oluşturmaktadır (p<0,001).  

 

 
Şekil 3. A-EMO, PTX ve A-EMO+PTX kombinasyonu uygulanan MCF-7 hücrelerinin MTT testi ile 

belirlenen 72 saatlik yüzde canlılık grafiği 
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MDA-MB-231 hücre hattı için MTT test bulguları 
MDA-MB-231 hücre hattında aloe-emodin (20, 40, 60, 80 ve 100 μM) bileşiğinin 24 saat boyunca artan 

dozlarda tek başına uygulanması sonucunda 20, 40 ve 60 μM dozlarda hücre canlılığının kontrol grubuna 

kıyasla anlamlı bir fark oluşturmadığı gözlenmiştir (p>0,05). 80 ve 100 μM’lık uygulamalarda ise 

canlılık oranları sırasıyla %86,21±0,52 ve %68,75±0,89 çıkmıştır. Bu sonuçlar kontrol grubuna kıyasla 

istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,001). MDA-MB-231 hücre hattında paklitakselin (0,4; 0,8; 1,2; 1,6 

ve 2 μM) 24 saat boyunca artan dozlarda tek başına uygulanması sonucunda elde edilen canlılık oranları 

sırasıyla %87,35±0,56; %81,57±0,12; %79,17±0,15; %76,06±0,41 ve %72,58±0,14 olup tüm dozlarda 

gözlenen canlılık oranları kontrol grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,001) (Şekil 4).  

 

 
Şekil 4. A-EMO, PTX ve A-EMO+PTX kombinasyonu uygulanan MDA-MB-231 hücrelerinin MTT 

testi ile belirlenen 24 saatlik yüzde canlılık grafiği 

 

MDA-MB-231 hücre hattında aloe-emodin ve paklitaksel kombinasyon uygulamalarından sadece 20 

µM A-EMO+0,4 µM PTX kombinasyonu sonucu oluşan canlılık oranı (%64,28±0,82) kontrole göre 

anlamlı bir farklılık oluşturmuştur (p<0,001). Diğer konsantrasyonlarda gözlenen canlılık oranları 

kontrol grubuna kıyasla anlamlı bir farklılık oluşturmamıştır (p>0,05).  

 

MDA-MB-231 hücre hattında aloe-emodin (20, 40, 60, 80 ve 100 μM) bileşiğinin 48 saat boyunca artan 

dozlarda tek başına uygulanması sonucunda elde edilen canlılık oranları sırasıyla %89,78±0,32; 

%79,24±0,42; %74,56±0,1; %63,26±0,56 ve %57,43±0,52’tür. Tüm dozlarda elde edilen canlılık 

oranları kontrol grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,001) (Şekil 5). 

 

MDA-MB-231 hücre hattında paklitakselin (0,4; 0,8; 1,2; 1,6 ve 2 μM) 48 saat boyunca artan dozlarda 

tek başına uygulanması sonucunda elde edilen canlılık oranları sırasıyla %80,47±0,23; %77,57±0,12; 

%73,18±0,23; %61,36±0,31 ve %48,63±0,25 olup tüm dozlarda gözlenen canlılık oranları kontrol 

grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,001) . 
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Şekil 5. A-EMO, PTX ve A-EMO+PTX kombinasyonu uygulanan MDA-MB-231 hücrelerinin MTT 

testi ile belirlenen 48 saatlik yüzde canlılık grafiği 

 

MDA-MB-231 hücre hattında aloe-emodin ve paklitaksel kombinasyon uygulamaları sonucunda 20 μM 

A-EMO+0,4 μM PTX, 40 μM A-EMO+0,8 μM PTX ve 60 μM A-EMO+1,2 μM PTX dozlarında ortaya 

çıkan canlılık oranları sırasıyla %71,24±0,23; %78,14±0,18 ve %73,21±0,28 olup kontrol grubuna göre 

istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,001). Diğer dozlarda oluşan canlılık oranları kontrol grubuna kıyasla 

istatistiksel olarak anlamlı çıkmamıştır (p>0,05).  

 

MDA-MB-231 hücre hattında aloe-emodin (20, 40, 60, 80 ve 100 μM) bileşiğinin 72 saat boyunca artan 

dozlarda tek başına uygulanması sonucunda elde edilen canlılık oranları sırasıyla %63,25±0,45; 

%57,98±0,48; %49,45±0,13; %36,72±0,43 ve %31,34±25’tir. Tüm dozlarda elde edilen canlılık oranları 

kontrol grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,001) (Şekil 6). MDA-MB-231 hücre hattında 

paklitakselin (0,4; 0,8; 1,2; 1,6 ve 2 μM) 72 saat boyunca artan dozlarda tek başına uygulanması 

sonucunda elde edilen canlılık oranları ise sırasıyla %50,21±0,34; %45,34±0,45; %41,52±0,12; 

%37,24±0,14 ve %33,12±0,31 olup tüm dozlarda gözlenen canlılık oranları kontrol grubuna kıyasla 

istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,001). 

 

 
Şekil 6. A-EMO, PTX ve A-EMO+PTX kombinasyonu uygulanan MDA-MB-231 hücrelerinin MTT 

testi ile belirlenen 72 saatlik yüzde canlılık grafiği 
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MDA-MB-231 hücre hattında aloe-emodin ve paklitaksel kombinasyon uygulamaları (20 μM A-

EMO+0,4 μM PTX, 40 μM A-EMO+0,8 μM PTX, 60 μM A-EMO+1,2 μM PTX, 80 μM A-EMO+1,6 

μM PTX ve 100 μM A-EMO+2 μM PTX) sonucunda ortaya çıkan canlılık oranları ise sırasıyla 

%48,41±0,14; %34,56±0,42; %30,23±0,15; %21,85±0,17 ve %22,42±0,23 olarak belirlenmiş olup bu 

oranlar kontrol grubuna kıyasla anlamlı bir farklılık oluşturmaktadır (p<0,001). 

 

MCF-7 hücre hattı için Neutral Red test bulguları 
MCF-7 hücre hattında aloe-emodin (20, 40, 60, 80 ve 100 μM) bileşiğinin 48 saat boyunca artan 

dozlarda tek başına uygulanması sonucunda Neutral Red testi ile elde edilen canlılık oranları sırasıyla 

%85,13±0,11; %79,27±0,18; %71,38±0,23, %65,95±0,53 ve %46,11±0,34’dür. Tüm dozlarda elde 

edilen canlılık oranları kontrol grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,001). 

 

MCF-7 hücre hattında paklitakselin (0,4; 0,8; 1,2; 1,6 ve 2 μM) 48 saat boyunca artan 

konsantrasyonlarda tek başına uygulanması sonucunda Neutral Red testi ile elde edilen canlılık oranları 

ise sırasıyla %61,98±0,10; %57,8±0,25; %49,21±0,38; %48,65±0,86 ve %45,24±0,13 olup tüm 

dozlarda gözlenen canlılık oranları kontrol grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,001) 

(Şekil 7). 

 

MCF-7 hücre hattında aloe-emodin ve paklitaksel kombinasyon uygulamaları (20 μM A-EMO+0,4 μM 

PTX, 40 μM A-EMO+0,8 μM PTX, 60 μM A-EMO+1,2 μM PTX, 80 μM A-EMO+1,6 μM PTX ve 100 

μM A-EMO+2 μM PTX) sonucunda ortaya çıkan canlılık oranları ise sırasıyla %53,21±0,54; 

%50,74±0,26; %45,63±0,46; %41,35±0,12 ve %37,57±0,19 olarak belirlenmiş olup bu oranlar kontrol 

grubuna kıyasla anlamlı bir farklılık oluşturmaktadır (p<0,001).  

 

 
Şekil 7. MCF-7 hücrelerine uygulanan A-EMO, PTX ve A-EMO+PTX kombinasyon tedavisi sonrası 

hücre canlılığının 48 saat sürede doza bağlı değişimi 

 

MCF-7 hücre hattında aloe-emodin (20, 40, 60, 80 ve 100 μM) bileşiğinin 72 saat boyunca artan 

dozlarda tek başına uygulanması sonucunda Neutral Red testi ile elde edilen canlılık oranları sırasıyla 

%75,25±0,45; %66,14±0,12; %49,37±0,17; %42,34±0,13 ve %39,49±0,19’dur. Tüm dozlarda elde 

edilen canlılık oranları kontrol grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,001). 

 

MCF-7 hücre hattında paklitakselin (0,4; 0,8; 1,2; 1,6 ve 2 μM) 72 saat boyunca artan dozlardaki tek 

başına uygulanması sonucunda Neutral Red testi ile elde edilen canlılık oranları ise sırasıyla 

%61,49±0,42; %57,68±0,23; %46,53±0,14; %45,79±0,45 ve %33,34±0,17 olup tüm dozlarda gözlenen 

canlılık oranları kontrol grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,001) (Şekil 8).. 
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Şekil 8. MCF-7 hücrelerine uygulanan A-EMO, PTX ve A-EMO+PTX kombinasyon tedavisi sonrası 

hücre canlılığının 72 saat sürede doza bağlı değişimi 

 

MCF-7 hücre hattında aloe-emodin ve paklitaksel kombinasyon uygulamaları (20 μM A-EMO+0,4 μM 

PTX, 40 μM A-EMO+0,8 μM PTX, 60 μM A-EMO+1,2 μM PTX, 80 μM A-EMO+1,6 μM PTX ve 100 

μM A-EMO+2 μM PTX) sonucunda ortaya çıkan canlılık oranları ise sırasıyla %68,46±0,14; 

%57,34±0,45; %51,21±0,14; %45,15±0,78 ve %38,21±0,63 olarak belirlenmiş olup bu oranlar kontrol 

grubuna kıyasla anlamlı bir farklılık oluşturmaktadır (p<0,001). 

 

MDA-MB-231 hücre hattı için Neutral Red test bulguları 

MDA-MB-231 hücre hattında aloe-emodin (20, 40, 60, 80 ve 100 μM) bileşiğinin 48 saat boyunca artan 

dozlarda tek başına uygulanması sonucunda Neutral Red testi ile elde edilen canlılık oranları sırasıyla 

%82,42±0,23; %75,21±0,45; %63,45±0,47; %52,34±0,17 ve %47,83±23’tür. Tüm dozlarda elde edilen 

canlılık oranları kontrol grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,001). 

 

MDA-MB-231 hücre hattında paklitakselin (0,4; 0,8; 1,2; 1,6 ve 2 μM) 48 saat boyunca artan dozlarda 

tek başına uygulanması sonucunda elde edilen canlılık oranları sırasıyla %73,24±0,78, %68,78±0,14, 

%56,13±0,53, %49,24±0,18 ve %41,52±0,23 olup tüm dozlarda gözlenen canlılık oranları kontrol 

grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,001) (Şekil 9).   

 

MDA-MB-231 hücre hattında paklitaksel ve emodin kombinasyon uygulamaları (20 μM A-EMO+0,4 

μM PTX, 40 μM A-EMO+0,8 μM PTX, 60 μM A-EMO+1,2 μM PTX, 80 μM A-EMO+1,6 μM PTX 

ve 100 μM A-EMO+2 μM PTX) sonucunda ortaya çıkan canlılık oranları ise sırasıyla %79,11±0,11; 

%68,23±0,26; %59,25±0,45; %48,52±0,18 ve %45,23±0,17 olarak belirlenmiş olup bu oranlar kontrol 

grubuna kıyasla anlamlı bir farklılık oluşturmaktadır (p<0,001).  
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Şekil 9. MDA-MB-231 hücrelerine uygulanan A-EMO, PTX ve A-EMO+PTX kombinasyon tedavisi 

sonrası hücre canlılığının 48 saat sürede doza bağlı değişimi 

 

MDA-MB-231 hücre hattında aloe-emodin (20, 40, 60, 80 ve 100 μM) bileşiğinin 72 saat boyunca artan 

dozlarda tek başına uygulanması sonucunda Neutral Red testi ile elde edilen canlılık oranları sırasıyla 

%68,24±0,14; %62,45±0,52; %57,36±0,42; %46,23±0,14 ve %43,15±0,15’tir. Tüm dozlarda elde 

edilen canlılık oranları kontrol grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,001).  

 

MDA-MB-231 hücre hattında paklitakselin (0,4; 0,8; 1,2; 1,6 ve 2 μM) 72 saat boyunca artan dozlarda 

tek başına uygulanması sonucunda elde edilen canlılık oranları sırasıyla %60,23±0,58; %49,86±0,42; 

%42,35±0,63; %40,51±0,74 ve %34,11±0,16 olup tüm dozlarda gözlenen canlılık oranları kontrol 

grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,001) (Şekil 10).  

 

MDA-MB-231 hücre hattında aloe-emodin ve paklitaksel kombinasyonu (20 μM A-EMO+0,4 μM PTX, 

40 μM A-EMO+0,8 μM PTX, 60 μM A-EMO+1,2 μM PTX, 80 μM A-EMO+1,6 μM PTX ve 100 μM 

A-EMO+2 μM PTX) sonucunda ortaya çıkan canlılık oranları ise sırasıyla %37,71±0,14; %31,52±0,53; 

%25,12±0,12; %30,42±0,18 ve %35,41±0,42 olarak belirlenmiş olup bu oranlar kontrol grubuna kıyasla 

anlamlı bir farklılık oluşturmaktadır (p<0,001).  

Şekil 10. MDA-MB-231 hücrelerine uygulanan A-EMO, PTX ve A-EMO+PTX kombinasyon tedavisi 

sonrası hücre canlılığının 72 saat sürede doza bağlı değişimi 
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4. TARTIŞMA 

Dünyada ve özellikle gelişmiş ülkelerde yaşanan tüm ölümler içerisinde kanserin payı oldukça büyüktür 

ve bu pay giderek artmaktadır. Kanser vakalarının sayısı arttıkça yeni teşhis ve tedavi yöntemlerine 

duyulan ihtiyaç başta bitkisel tıp, akupunktur gibi alternatif tedavi yöntemlerinin ortaya çıkmasına neden 

olmuştur. Son yıllarda bu konulara yoğunlaşılan çalışmalar ile bitkisel tedavi yöntemleri araştırılmakta 

ve tedaviye faydalı olabilecek etkin madde içerikleri değerlendirilmektedir (Pecere ve ark., 2000; Kuo 

ve ark., 2002; Pecere ve ark., 2003). Bu çerçevede, bitkisel kaynaklı maddelerden olan aloe-emodinin 

de birçok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere pek çok araştırmada kullanılması söz konusudur. 

Meme kanseri, tüm dünyada kadınlar arasında en sık görülen kanser türü olup tüm kanser ölümleri 

arasında ikinci sırada yer almaktadır. Son yıllarda modern kemoterapi şemaları geliştirilmesine rağmen 

tatmin edici bir başarı elde edilememiştir. Bu doğrultuda hazırlanan çalışmada aloe-emodin ve 

paklitaksel bileşiklerinin sitotoksik etkileri insan meme kanseri hücre hatlarında (MCF-7, MDA-MB-

231) araştırılmıştır. Aloe-emodin ve paklitaksel bileşiklerinin MCF-7 ve MDA-MB-231 hücre hatları 

üzerine olası sitotoksik etkilerini belirleyebilmek için MTT canlılık testi kullanılmıştır.  

 

Literatürede emodin ve aloe-emodin bileşiklerinin pek çok kanser çeşidinde proliferasyonu azalttığı 

görülmektedir. MDA-MB-453 ve MCF-7 hücre hatlarında aloe-emodin (6-100 μM) uygulaması 

sonucunda MCF-7 hücrelerinin proliferasyonunun önemli ölçüde azaldığı saptanırken MDA-MB-453 

hücrelerinde anlamlı bir değişiklik görülmemiştir (Huang ve ark., 2013). MDA-MB-453, MDA-MB-

231 ve MCF-7 hücrelerinin 48 saat boyunca aloe-emodine (10, 30 ve 50 μM dozlarda) maruz 

kalmasının, telomerlerin kısalmasına ve telomerazın inhibisyonuna neden olduğu tespit edilmiştir. 

hTERT’nin transkripsiyonu, E2F1’in aktivasyonu ve c-myc proteinlerinin inaktivasyonu ile 

baskılanmıştır. CpG adalarının hTERT gen promotöründe önemli demetilasyon sayısı gözlenmiştir 

(Wang ve ark., 2020). Prostat kanseri hücrelerinde (PC3) 2,5-15 μM aloe-emodin tedavisi sonrası 

hücrelerin proliferasyonunun inhibe olduğu görülmüştür (Liu ve ark., 2012). Yapılan başka bir 

çalışmada aloe-emodinin toksik olmayan dozlarında kolon tümör hücrelerinin invazyonunu ve 

migrasyonunu indükleyen PMA’yı (phorbol-12-myristyl-13-acetate) baskıladığı ve aloe-emodinin 

anjiogenezisi, invazyonu, endotelyal hücre migrasyonunu, promotor aktiviteyi güçlü bir inhibe edici 

etkisi olduğu gözlenmiştir (Suboj ve ark., 2012). Pek çok kanser hücre hattında sitotoksik etki gösteren 

emodin bileşiği, normal hücre hatlarına uygulandığında (1-100 μM) herhangi bir toksik etkiye yol 

açmadığı kaydedilmiştir (Özenver ve ark., 2018). 

 

Sonuç olarak bu çalışmada meme kanseri hücreleri üzerindeki antikanser potansiyellerinin belirlenmesi 

için hücre hatlarına aloe-emodin, paklitaksel ve kombinasyonları tek başına ve ilk kez kombine bir 

şekilde uygulanmış ve kullanılan maddelerin sitotoksik etkilerinin olduğu gözlemlenmiştir. Literatürde 

aloe-emodin ve paklitakselin birlikte kullanımına ilişkin başka bir çalışmaya rastlanılmaması ve söz 

konusu bileşiklerin meme kanseri hücre hatları üzerinde sitotoksik aktiviteye yol açtığını gösteren ilk 

çalışma olması sebebiyle bu çalışma özgün bir değer taşımaktadır.  
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Abstract  

Transmission of pathogenic organisms into the eye through droppers is a serious problem caused by 

contaminated dispensers. This paper investigates the impact that inappropriate use of multi-dose eye 

drops has on their quality and efficacy. The compliance required in terms of hygienic conditions when 

administered as directed by the doctor/pharmacist, is somehow underestimated. Lack of some basic rules 

of application can be easily evidenced. Different products and formulations of eye drops were 

considered for this study. They were intentionally manipulated in terms of non-compliance with 

optimum storage and handling conditions, and observed for microbial contamination over a month. A 

variety of experiments have been carried out, during the established period of the study, which proved 

the importance of strictly obeying the instructions of correct administration.  

 

Keywords: eye drops, sterility, contamination. 

 

1. INTRODUCTION  

Eye drops are sterile topical ophthalmic formulations containing a solution, emulsion, or suspension of 

one or more active ingredients (Sandle 2014). The importance of correct use of multi-dose eye drops, is 

somehow underestimated. It is common knowledge that when it comes to pharmaceutical products 

intended for use in the eye, sterility is a requirement (Malaj and Gashi, 2016). There are significant risks 

to patients if sterile products become contaminated. The use of ophthalmic preparations inappropriately 

includes serious infection, blindness, and even death. Eye infections and vision loss caused by 

spontaneous contamination of multi-dose eye drops have been reported (Tsegaw 2017). Sterility 

improvement is achieved through environmental controls during production and reliance should not be 

placed only on the sterility testing of the final product. Protection from microbial growth is usually 

achieved through the use of a preservative, which also applies to the continued protection of the product 

after opening, when it will be administered by the patient. The final container should be appropriately 

chosen for the correct storage and stability of the product and most importantly for its continuous 

administration.  

 

In order to avoid eye infections, the use of ophthalmic eye drops, according to the conditions 

recommended by doctors/pharmacists, is very important. Patients who use eye drops packaged in multi-

use vials (5 ml, 10 ml vials) for long-term periods are more at risk of developing eye infections 

(Teuchner 2015). If the bottle is opened several times a day, or even once a day during a month, the 

danger of their contamination is greater than that of single-use ones. Our role as a pharmacist obligates 

us to advise patients to act according to the correct manipulation guidelines. 

 

Identifying the risk factors for contamination helps to raise awareness and emphasize that rules and 

guidelines for medical healthcare staff and patients must be followed to prevent microbial 

contamination. This study aims to assess the importance of correct usage and handling of multidose eye 

drops. 
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2. MATERIALS AND METHODS 

2.1 Multi-dose eye drops and growth media 

Four different multi-dose eye drop samples named from A to D were chosen for this study. Their specific 

characteristics and content are listed below: 

 

Sample A (5 ml) – Contains Tobramycin 3 mg/ml and Dexamethasone 1 mg/ml. This antibiotic and 

corticosteroid combination is indicated for use in treating eye infections and reducing inflammation. 

Other substances contained: benzalkonium chloride, sulfuric acid and/or sodium hydroxide (to adjust 

pH) and purified water. 

 

Sample B (5 ml) - Contains Ciprofloxacin 3 mg/ml, an antibacterial which is indicated in the treatment 

of infections of the eye, eyelid, superficial ulcer of the cornea caused by bacteria sensitive to 

ciprofloxacin. Other ingredients are sodium acetate, acetic acid, mannitol, disodium edetate, 

benzalkonium chloride, hydrochloric acid and/or sodium hydroxide (to adjust pH) and purified water. 

 

Sample C (5 ml) - Contains Brinzolamide 10 mg/ml, which is indicated for use in glaucoma. Other 

ingredients: benzalkonium chloride, mannitol, carbomer 974P, disodium edetate, sodium chloride, 

hydrochloric acid and/or sodium hydroxide (to adjust pH) and purified water. 

 

Sample D (5 ml) – contains Sodium Hyaluronate and TS-polysaccharide 0.2%. It moisturizes and 

lubricates the tear film. It protects the eyes from irritation, visual stress or mechanical factors, indicated 

for the dry eye syndrome. Other ingredients are dibasic sodium phosphate, monobasic sodium 

phosphate, sodium chloride, sodium edetate, benzalkonium chloride and water for injection. 

 

The mediums used were: Thioglycollate broth with resazurin, Sabouraud Dextrose Broth (SDB), Blood 

agar, MacConkey-agar and Sabouraud agar. 

 

2.2 Sterility testing 

To validate the sterility of the chosen samples before the start of the experiments they were subjected to 

the sterility test according to the Europian Pharmacopeia 10th Ed. (Ph.Eur. 2.6.1.). Additionally, the 

sterility test was used in order to check the product sterility of the samples subjected to the different 

procedures of manipulation. 

 

2.3 Procedures of sample manipulation 

Three different scenarios were chosen: 

First case - Manipulating (cap opening and dripping) with intentionally contaminated hands. Sourse of 

contamination - urine with bacteria Escherichia Coli 106 CFU/ml. The vials were opened 3 times 

throughout the day, the usual frequency of opening an eye drop for the treatment of eye infections. 

Control tests started the day after the opening. On the 14th day, 1 ml of the solution was taken and 

transferred to solid media: Sample A on blood agar and Sample B on MacConkey-agar and spread with 

the inoculation loop. Then, incubated in a thermostat at a temperature of 35 ⁰C for 24 hours. The plates 

were checked for microbial growth after 24 hours.  

 

Second case - Eye drops were used correctly for 2 weeks as indicated on the leaflet of each of the 

products. The vials were opened 3 times a day for a period of 2 weeks (considered the possible period 

of use). Daily use was carried out according to the application of the basic rules of use and storage of 

eye drops. They were always manipulated with clean hands, closed immediately after use and stored in 

a cool ambient temperature environment (at 25 ⁰C), away from light. Control tests began after two weeks 

of strictly applying the rules for using the vials. Analyses were carried out according to the methodology 

described previously. On the 14th day, 1 ml of the solution was taken and transferred to solid media: on 

blood agar and on MacConkey-agar and spread with the sterilized loop. Then, incubated in a thermostat 

at a temperature of 35 ⁰C for 24 hours. The plates were checked after 24 hours. 

 

Third case - The vials were manipulated by leaving the caps open at a temperature above 30 ⁰C (normal 

environmental temperature for the month that the experiments were carried out), for a period of one 
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week. After that, the control tests started. According to the methodology previously described, on the 

14th day, 1 ml of the solution was taken and transferred to solid media: agar-blood and sabouraud-agar 

and spread with a sterilized loop. They were incubated in a thermostat at a temperature of 35 ⁰C for 24-

48 hours for bacteria and 25 ⁰C for 24-72 hours for fungi. 

 

Samples were analysed in triplicates for each batch chosen and for each scenario.  

 

3. RESULTS  

3.1 Sterily test 

The sterility before the manipulation of the samples subjected to this study was confirmed according to 

the pharmacopoeial sterility test. No turbidity, grains, hairs or colour change were observed from the 

inspection. Even after the second incubation no microbial growth was observed. 

 

3.2 Observations after each manipulation 

First Case - On the 9th day of incubation, a slight turbidity was observed, which intensified on the 13th 

day, for Sample A. Also, on the 10th day of incubation, a slight turbidity was observed which intensified 

on the 13th day and was accompanied by a slight colour change, for Sample B. The media Blood agar 

and MacConkey agar were checked after 24 hours: there was microbial growth on both plates showing 

the growth of E. Coli bacteria as shown in Figures 1 and 2. 

 

                               
Figure 1. Escherichia coli in agar blood                            Figure 2. Escherichia coli in MacConkey-agar 

 

Second case - For 14 days, the plates where all four samples were imbedded, were checked daily and 

none of the significant elements of microbial growth were observed: turbidity, grains, hairs or colour 

change in the solution. Even after the second incubation in the thermostat for 24 hours, no increase in 

the microbial load was observed. No microbial growth was observed on both plates as shown in the 

demonstrative plates in Figures 3 and 4. 

 

                            
Figure 3. Agar-blood (second case)                                      Figure 4. MacConkey-agar (second case) 
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Third case - During the 14 days of incubation, significant elements of the growth of microorganisms 

were observed in the fields where samples were embedded. On the 7th day, cloudiness was noticed, 

which intensified on the 11th day. Granules formation was observed on the 10th day whereas, hair and 

slight discoloration was noticed on the 13th day. After the 2nd incubation, growth of microbial colonies 

was evident, which developed more after 48 hours, for Sample C.  

 

                           
Figure 5. Agar-blood plate checked after 24 h                  Figure 6. Agar-blood plate checked after 48 h 

 

                           
Figure 7. Sabouraud-agar plate after 24 h                              Figure 8. Sabouraud-agar plate after 72 h 

 

Isolations were made from developed colonies and the presence of the bacterium Staphylococcus Spp. 

was confirmed. For Sample D, after the 2nd incubation, growth of mycotic colonies was evident, which 

developed even more after 72 hours (Figures 5 -8). Isolations made further demonstrated that the 

developed colonies were of Aspergillus mould. 

 

4. DISCUSSION 

The experiments proved once again that non-compliance of the basic rules for the use of eye drops, 

enables them to become a source of eye infection in the patient as already reported in similiar studies.  

 

Evidencing microbial growth proves that contamination can easily happen in the case of dirty hands. 

Failure to comply with the proper environmental storage conditions of eye drops leads to their 

contamination and the development of microorganisms quite dangerous for the eyes like Staphylococcus 

Spp. and Aspergillus mould. 

 

In all the manipulated cases that we presented in our study, it is clearly demonstrated the importance of 

the patient's application of all the rules of storage and the correct way of using eye drops as advised by 

the pharmacists.  

 

It is important to note that the microorganisms that can contaminate eye drops are found in the 

environment around us and on our hands. Failure to follow safety rules turns them into sources of 

infection, whether or not they contain antibiotics. 
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5. CONCLUSION 

The correct use of eye drops according to the conditions defined in the leaflet is of crucial importance 

and avoids product contamination. 

 

In order to avoid the contamination, it’s the pharmacist duty to rigorously convey the instructions and 

advice on their use to the patient. This will bring higher efficiency of use. Advice and guidance should 

be given, especially to elderly patients, who are also the most frequent users of eye drops, who treat 

long-term diseases, such as glaucoma. 

 

In addition to the case-by-case instructions of patients in the pharmacy, the awareness of strict 

compliance with the rules and instructions for use should always be increasing in every age group and 

in every category of patients. This is because verbal orientation is concrete and provides the patient with 

the correct information, considering that the possibility that they will read the user guide is very low. 

 

ACKNOWLEDGEMENTS 

The authors are grateful to the Microbiological Laboratory Bios for the supplied laboratory materials 

and the technical support offered during the study. 

 
REFERENCES 

Ledjan Malaj, Zehadin Gashi, “Receptura Magjistrale dhe Galenike”, Prishtine 2016 (Botim i dytë). ISBN 978-

9951-426-46-6; pg 83-87. 

Rahman MQ, Tejwani D, Wilson JA, et al., Microbial contamination of preservative free eye drops in multiple 

application containers, British Journal of Ophthalmology 2006;90:139-141. 

Sandle, T. (2014) Sterile Ophthalmic Preparations and Contamination Control, Journal of GXP Compliance, 18 

(3): 1-5. 

Teuchner B, Wagner J, Bechrakis NE, et al. Microbial contamination of glaucoma 

eyedrops used by patients compared with ocular medications used in the hospital. 

Medicine (United States). 2015;94:e583. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000000583. 

Tsegaw A, Tsegaw A, Abula T, Assefa Y. Bacterial contamination of multi‑dose eye drops at ophthalmology 

department, University of Gondar, Northwest Ethiopia. Middle East Afr J Ophthalmol 2017; 24:81‑6. 

  



  International Marmara Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

110 

İNSANSIZ HAVA  ARACI İLE GERÇEK ZAMANLI MASKE VE SOSYAL MESAFE 

TESPİTİ 
 

Yunus SEVİNÇ 

Düzce Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik - Elektronik Mühendisliği 

56sevincc@gmail.com, ORCID: 0000-0003-3479-4075 

 

Uğur GÜVENÇ 

Düzce Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik - Elektronik Mühendisliği 

ugurguvenc@duzce.edu.tr, ORCID: 0000-0002-5193-7990 

 

  Ali ÇALHAN 

Düzce Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik - Elektronik Mühendisliği 

alicalhan@duzce.edu.tr, ORCID: 0000-0002-5798-3103 

 

Özet  

COVID-19 korona virüsü ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde, Aralık 2019'un sonlarında ortaya çıkmıştır. 

Genellikle bu virüs, küçük parçacıklar yoluyla, konuşma sırasında, öksürürken, hapşırırken ve 

çoğunlukla yakın temasta olan kişiler arasında, kapalı ve havalandırılmamış alanlarda bulaşır. Dünya 

sağlık örgütü,  virüsün yayılmasını önlemenin en etkili yollarını, fiziksel mesafenin korunması ve 

maskenin takılması olarak belirlemiştir. Devlet kurumları ve yetkilileri, pandemi sürecinde okul, 

alışveriş merkezleri ve ulaşım tesisleri gibi halka açık ve kapalı alanlarda sosyal mesafenin yaklaşık 2 

metre olarak tutulması ve maske takmayı zorunlu hale getirmiştir. Ancak, insanların maskelerini takıp 

takmadığının ve aralarındaki mesafenin otomatik olarak kontrolünün yapılması önemli bir problem 

haline gelmiştir. Bu çalışmada, günümüzde etkili olan COVID-19 gibi salgınların bulaş zincirini kırmak, 

salgının hızını yavaşlatmak adına önemli olan maske kullanımını tespit etmek için MobileNetV2 

algortiması kullanılmıştır. Sosyal mesafe tespiti ise Yolov3 algoritması kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Aynı zamanda, görüntülerin elde edilmesinde ve zamandan tasarruf ve daha kolay denetim 

sağlayabilmek için İnsansız Hava Aracı (İHA) kullanılmıştır. Yapılan uygulama sonuçlarında, önerilen 

mimarilerde %99,87 ile %100’e varan bir doğruluk elde edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Maske tespiti, Sosyal mesafe, MobileNetV2, Yolov3, COVID-19, İHA 
Not: Bu çalışma Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP, Proje numarası: 

2021.06.03.1210) tarafından desteklenmiştir. 

 

REAL-TIME MASK AND SOCIAL DISTANCE DETECTION BY UNMANNED AERIAL 

VEHICLE 

 

Abstract: 

The COVID-19 corona virus first appeared in Wuhan, China, in late December 2019. Usually, this virus 

is transmitted through small particles when speaking, coughing, sneezing, and in confined and 

unventilated spaces, mostly between people in close contact. The World Health Organization has 

identified the most effective ways to prevent the spread of the virus as maintaining physical distance 

and wearing a mask. State institutions and authorities have made it mandatory to keep the social distance 

of approximately 2 meters and to wear masks in public and closed areas such as schools, shopping 

centers and transportation facilities during the pandemic process. However, automatic control of whether 

people are wearing masks and the distance between them has become an important problem. In this 

study, MobilNetV2 for mask detection and Yolov3 for social distance detection, which are important in 

breaking the transmission chain of epidemics such as COVID-19, which are effective today, and slowing 

the speed of the epidemic, were carried out using deep learning algorithm and image processing 

methods. At the same time, an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) was used to obtain images and to save 

time and provide easier control. As a result of the application, an accuracy of 99.87% to 100% was 

obtained in the proposed architectures. 

 

Keywords: Mask detection, Social distancing, MobileNetV2, Yolov3, COVID-19, UAV 
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1. GİRİŞ 

İnsanoğlu tarih boyunca, justinyen vebası, kara veba ve birinci dünya savaşı sonrası tüm dünyada etkili 

olan İspanyol gribi gibi birçok salgınla gerek bölgesel gerek küresel çapta mücadele etmiş ve bu süreç 

içerisinde milyonlarca insan yaşamını kaybetmiştir [1]. İçinde yaşadığımız çağda yani 21. yy’da ise 

tarihteki en ölümcül pandemik hastalıklar arasına giren, 2019 yılının sonlarında başlayan ve küresel 

ölçekte yayılım gösteren yeni koronavirüs (COVID-19) salgını ortaya çıkmıştır. İnsan hayatını ciddi 

boyutlarda etkileyen yeni Koronavirüs hastalığı (COVID-19), ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya 

çıkmıştır. 12 Aralık 2019 tarihinden itibaren dünya çapında birçok ülkeyi etkisi altına almıştır. COVID-

19 virüsünün hızla artmasıyla Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 11 Mart 2020 “pandemi” ilan 

edilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü COVID-19'un, halka açık alanlarda yayılmasını en aza indirmek için, 

sosyal mesafe ve maske takma gibi birçok çözüm önermiştir. COVID-19'un yayılmasını önlemenin en 

etkili yolları arasında sosyal mesafenin korunması ve maske takma olarak belirlenmiştir. Devlet 

kurumları ve yetkililer, okul, alışveriş merkezleri ve ulaşım tesisleri gibi halka açık ve kapalı alanlarda 

2 metre (6 fit) sosyal mesafeyi ve maske takmayı zorunlu hale getirmiştir [2,3]. Ancak insanların sosyal 

mesafe ve maske takmak gibi önlemlere riayet etmemesi, enfekte insan sayısında sürekli artışa neden 

olmuştur. Bu durum görevli kişilerin sosyal mesafe ve maske gibi tedbirlerin kontrolünü zorlaştırmıştır. 

Günümüzde birçok alanda etkili olarak kullanılan İHA teknolojisi, pandemi sürecinde de sıklıkla 

kullanılmıştır. Bu çalışmada, günümüzde etkili olan COVID-19 gibi salgınların bulaş zincirini kırmak, 

toplu alanlar da daha kolay denetim sağlayabilmek için İHA teknolojisi kullanılmıştır. Salgının hızını 

yavaşlatmak adına önemli olan maske ve sosyal mesafe, derin öğrenme yaklaşımı ve görüntü işleme 

teknikleri kullanılarak tespiti gerçekleştirilmiştir. Pandemi ile mücadelede uygulanan sosyal mesafe ve 

maske kuralının ihlal edilip edilmediğini belirlemek ve bulaşma riskinin azaltılmasına veya salgının 

kontrol altına alınmasına yardımcı olmak için literatürde çeşitli çalışmalar sunulmuştur. Ahmed ve 

arkadaşları [4], kalabalığın içindeki insanları tespit etmek için Yolov3 algoritması kullanmış ve iki kişi 

arasındaki sosyal mesafeyi tespit etmek için Öklid mesafesini dikkate almışlardır. Çalışmalarında 

%92'lik bir ilk doğruluk elde edilmiş ve daha sonra makine öğrenme tekniği olan transfer öğrenimi 

yöntemi uygulayarak doğruluğu %98'e çıkarmışlardır. Elebaid ve arkadaşları [5], çalışmalarında, 

MobileNetV2 mimarisine dayalı olarak uygulanan bir sınıflandırıcı kullanarak insanları maske takma 

durumlarını tespit etmişlerdir. Sistemde bir veri kümesi kullanılmıştır. Bu veri kümesi,  maskeli 690 

resim ve maskesiz 686 resim olmak üzere iki sınıflandırmaya ait 1376 resim içerir. MobileNetV2 

mimarisi kullanılarak sınıflandırma işlemi gerçekleştirilmiştir. Çalışmalarında, %99'luk bir ilk doğruluk 

elde edilmiştir. Srinivas Reddy ve arkadaşları [6], yüzünde maske olmayan kişiyi tanımlayan bir makine 

öğrenmesi algoritması geliştirerek bir video üzerinde maskesiz kişileri tespit etmeyi amaçlamışlardır. 

Yüzünde maskesi olan ve olmayan yüzlerden oluşan eğitim setlerini Kaggle, birkaç açık kaynak kitaplık 

ve Google'dan toplamışladır. Bu veri setinde yüzünde maskesi olan ve olmayan yaklaşık 1500 görüntü 

bulunmaktadır. Sınıflandırma işlemi için MobileNetV2 mimarisi kullanılmıştır. Çalışmalarında, 

%100'lük bir ilk doğruluk elde edilmiştir. Arjya Das ve arkadaşları [7], çalışmalarında, görüntüden yüzü 

doğru bir şekilde algılamak ve ardından üzerinde maske olup olmadığını tespit etmek için bir model 

önerilmiştir. Çalışmada iki veri kümesi kullanılmıştır. Birinci veri kümesinin 690’ı yüzünde maske olan 

ve geriye kalan 686'sı yüzünde maske olmayan kişilere ait 1376 görüntüden oluşmaktadır. İkinci veri 

kümesi ise maskeli ve maskesiz olmak üzere toplam 2853 görüntüden oluşmaktadır. Sonuç olarak, iki 

farklı veri setinde sırasıyla %95.77 ve %94.58'e varan doğruluk elde edilmiştir. Javed Mehedi ve 

arkadaşları [8],  çalışmalarında, Max havuzlama (max pooling), ortalama havuzlama (average pooling)  

ve MobileNetV2 mimarisi dahil olmak üzere yüz maskesi algılamak için üç derin öğrenme yöntemi 

kullanmış ve sonuç olarak bu üç yöntemde sırasıyla, Max havuzlama (max pooling) yöntemi ile %98,67, 

Ortalama havuzlama (average pooling)  yöntemi ile %96,23, MobileNetV2 mimarisi ile %99,82 

doğrulama elde edilmiştir. Velantina ve arkadaşları [9], derin öğrenme yöntemlerinden biri olan transfer 

özelliğini ve klasik makine öğrenme algoritmalarını birleştirerek yüz maskesi tespiti için bir ESA 

(Evrişimsel Sinir Ağı) modeli önermişlerdir. Bu çalışmada, bilgisayarlı görme yöntemlerini kullanarak 

sosyal mesafeyi tanımlamanın yanı sıra yüzünde maske olup olmadığı tespiti yapılmıştır. YOLOv3 ve 

Retina MobileNetv2 gibi modeller, sosyal mesafe ve yüz maskesi tanımlaması için ayrı ayrı 

kullanılmıştır. Çalışmada testler ve incelemeler Multi Parsing Human Dataset (MPHD) veri seti 

üzerinde yapılmış ve çalışmada,  %95 doğruluk elde edilmiştir. 
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2. MATERYAL VE METOD 

2.1.  Sosyal Mesafe                                                                                                                                                                                                                                                                        

a) Yolov3 Algoritması           

Yolo algoritmasının şu anda pratikte kullanılan 3 versiyonu bulunmaktadır. Her versiyonun avantajları 

ve dezavantajları vardır. Ancak Yolov3 algoritması, şu anda dünya çapında kullanılan en popüler gerçek 

zamanlı nesne algılama algoritmasıdır. Yolov3 algoritması, 53 katmandan oluşmaktadır. Yolov3 

algoritmasının performansı ve doğruluğu, Yolov2 algoritmasından daha iyi olan bir algoritmadır.  

 

                                                                            
  Şekil 2. Sosyal mesafe tespiti için kullanılan Yolov3'ün genel ağ yapısı. 

 

Yolov3, tamamen evrişimli bir ağdır ve çıktı özellik haritasına 1×1 çekirdek uygulanarak elde edilir. 

Yolov3'te, ağdaki üç farklı yerde, farklı 3 boyuttaki özellik haritalarına 1×1 algılama çekirdeği 

uygulanarak algılama gerçekleşir. Yolov3 algoritması, Evrişim tabanlı bir algoritmadır. Evrişimli sinir 

ağı (ESA), bir veya daha fazla evrişimli katmana sahip olan ve esas olarak görüntü işleme, sınıflandırma 

ve segmentasyon için kullanılan bir sinir ağıdır. ESA'lar, en çok görüntü sınıflandırma işlemlerinde 

kullanılmaktadır [10, 11]. Bu çalışmada, sosyal mesafe tespiti için Yolov3 algoritması kullanılmıştır. 

Bu sosyal mesafe tespit aracı, kamusal alanlarda ve kalabalığın çok olduğu alanlarda insanlar arasındaki 

güvenlik mesafesini tespit etmek için geliştirilmiştir.  Çalışmamızda, İHA kamerasından gerçek zamanlı 

olarak görüntüler alınmış ve bu görüntülerden yayayı tespit etmek için Yolov3 algoritması 

kullanılmıştır. Algılama sonucunda sadece yaya sınıfı kullanılmış ve bu uygulamada diğer nesne 

sınıfları yok sayılmıştır. Böylece, tespit edilen her yaya için en uygun sınırlayıcı kutu çizilmiş ve tespit 

edilen yayaların bu verileri mesafe ölçümü için kullanılmıştır. İnsanlar arasındaki Öklid mesafesi 

ölçülerek, insanlar arasında yeterli sosyal mesafenin olup olmadığını tespit edilmiştir. Şekil 2’de Sosyal 

mesafe tespiti için kullanılan Yolov3'ün genel ağ yapısı gösterilmiştir.  

 

b) Sosyal Mesafe Tespitinde Kullanılan Veri Seti 

Nesne algılama algoritmalarını eğitmek için kullanılan en popüler veri kümeleri COCO (Common 

Objects in Context) ve PascalVOC (Pattern Analysis, Statistical Modelling ve Computational Learning 

Visual Object Challenge)'dir. COCO veri seti, Microsoft tarafından geliştirilen çok büyük bir tanıma, 

sınıflandırma, nesne algılama, segmentasyon ve resim yazısı veri setidir. 200.000'den fazla açıklamanın 

eklendiği yaklaşık 330.000 görüntüye sahiptir. 80 nesne kategorisine sahiptir. Şekil 3’de Yolov3’ün 

alanında iyi olan diğer nesne tespit etme algoritmaları ile COCO veri seti üzerinde yapılmış olan 

performans karşılaştırmasını görmek mümkündür [12].  
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Şekil 3. COCO veri seti üzerinde 0.5 IoU değeri ile nesne tespit yöntemlerine ait mAP değerlerinin ve 

tespit sürelerinin karşılaştırılması [12]. 

 

c) Sosyal Mesafe Ölçümü 

Tüm insanlar tespit edildiğinde, bir sonraki adım, her bir birey arasındaki mesafeleri ölçmektir. İki kişi 

arasındaki olası tüm mesafeleri ölçmek için, tespit edilen tüm kişilerin listesi kullanılmıştır ve Şekil 4 

(a)’da gösterildiği gibi tek tek ölçülmüştür. Toplamda beş kişinin tespit edildiğini ve P1 ile sonraki 

kişiler arasındaki mesafenin ölçüldüğünü örnek olarak göstermektedir. Daha sonra, Şekil 4 (b)’de 

gösterildiği gibi, ikinci yineleme için, P1 ve P2 arasındaki mesafe ilk yinelemede ölçülmüş olduğundan, 

P2 ile sonraki insanlar arasındaki mesafe, P1 dikkate alınmadan ölçülmüştür. Bu mantık, tespit edilen 

tüm insanlar arasındaki mesafeleri tamamen ölçmek için son yinelemeye (iterasyona) kadar devam 

etmiştir. 

 

 
(a)                                        (b)       (c) 

Şekil 4. (a) , Mesafe ölçümü ilk yineleme (iterasyon),  (b) Mesafe ölçümü ikinci yineleme, (c)  Öklid 

mesafesinin çizimi. 

 

Öklid formülünü kullanarak, ikisi kişi arasındaki mesafeler hesaplanmıştır. Öklid uzaklığı, öklid 

uzayında (iki boyutlu, üç boyutlu ve hatta daha fazla öklid alanını kapsayan) 2 (iki) noktadan uzaklığı 

ölçmek için kullanılan uzaklık hesaplama yöntemlerinden biridir. Şekil 4 c’de Öklid Mesafesinin çizimi 

gösterilmektedir. Öklid mesafesi denklem (1)’de gösterilmiştir.   

 

2

12

2

12 )()( yyxxd                                                    (1) 

 

MIN_DISTANCE (Minimum_Mesafe) = 50, 2 kişi arasındaki temel mesafeyi gösterir. İki kişi 

arasındaki mesafe 50 pikselin veya 2m altına düşmeleri durumunda, bunu daha 'gerçek' bir ihlal yani 

sosyal mesafeyi ihlal ettiği (kırmızı) olarak değerlendirilmiştir. İki kişi arasındaki mesafe 50 pikselin 

üzerinde ise sosyal mesafeyi ihlal etmediği kabul edilmiştir ve sınırlayıcı kutu yeşil olarak gösterilmiştir. 

 

2.3. Maske Tespiti 

a)  MobileNetV2  

MobileNet ağı, 2017 yılında Google ekibi tarafından önerildi, MobileNet, boyut ve hesaplama 

gereksinimleri açısından hafif olacak ve yine de son teknoloji ürünü performansa ulaşacak şekilde özel 

olarak tasarlanmış evrişimli bir sinir ağıdır[13].Bu model hafif bir yapıya sahip olup, ağın karmaşıklık 

maliyetini ve model boyutunu önemli ölçüde azaltan derinlemesine ayarlanabilen evrişimi temel 

almaktadır.MobileNetV2, derinlemesine ayarlanabilen evrişimi koruyan MobileNetV1'in geliştirilmiş 

bir versiyonudur. Buna ek ters çevrilmiş artıkları ve doğrusal darboğazları kullanmaktadır [14]. Ters 

çevrilmiş artıklar, daha fazla özellik elde etmek için önce kanalı 1×1 evrişim yoluyla genişletir. 
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Ardından özellik çıkarımı için 3×3 derinlemesine evrişimi kullanır ve son olarak kanal numarasını geri 

sıkıştırmak için 1×1 noktadan noktaya evrişim kullanır. Lineer darboğazlar katmanı, öğrenmeyi 

hızlandırmak ve model kararlığını arttırmak için ReLu aktivasyon fonksiyonunu kullanmaktadır [15]. 

 

 

                                                                           

Şekil 5. Maske Tespiti İçin Kullanılan MobileNetV2 Ağ yapısı. 

 

COVID-19 yüz maskesi tespiti için MobilNetV2 algoritması kullanılmıştır. Sınıflandırma durumuna 

göre maske taktığı tespit edilen kişilerin yüz kısmı yeşil dikdörtgen çerçeve ile temsil edilmiştir. Maske 

takmadığı tespit edilen kişilerin yüz kısmı ise kırmızı dikdörtgen çerçeve ile temsil edilmiştir.  Şekil 

5’de Maske tespiti için kullanılan MobilNetV2 Ağ yapısı gösterilmiştir. 

 

a) Veri Seti 

Eğitimdeki veri kümesinin boyutu, analiz için daha güvenilir bir sonuç elde etmeye yardımcı olan temel 

faktörlerden biridir. Bu veri setinde veriler iki sınıfa ayrılmıştır. Veri setinde modeli yüz maskesi takan 

ve takmayan insanları tespit edecek şekilde eğitmek için yüz maskesi takan ve takmayan 224x224 piksel 

ile %50 si maske takan ve %50 si maske takmayandan oluşan 1000 görüntü içeren bir veri seti 

oluşturulmuştur. 

 

                                    
Şekil 6. Maske takan ve takmayandan oluşan veri setinden örnek.                                   

 

3.DENEYSEL SONUÇLAR 

3.1. Karışıklık Matris(Confussion Matrix) 
Karışıklık matrisi, sınıflandırma problemlerinin sonucunu özetler. Modelin ne kadar iyi tahmin ettiğini 

gösterir. Doğru ve yanlış tahminlerin sayısı, her bir sonuç sayılarak ve her sınıfa bölünerek 

sınıflandırılır. Sonuçların değerlendirilmesi için karmaşıklık matsininden elde edilen ölçütler incelenir; 

doğruluk, hassasiyet, duyarlılık ve f-skor. Bu metriklerin değerleri aşağıdaki denklemler ile bulunur. Bu 

denklemlerde geçen, doğru negatif (TN), doğru pozitif (TP), yanlış negatif (FN), yanlış pozitif (FP) 

ifade etmektedir [16].  
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Şekil 7. İki sınıflı bir problem için karmaşıklık matrisi şablonu. 

 

Şekil 7’de görüldüğü gibi, karışıklık matrisi, satırların tahmin edilen sınıf ve sütunların gerçek sınıf olduğu 2x2'lik bir matristir. Performans 

değerlendirme kriterlerine ait bağıntılar Denklem (2)- (5)’da verilmiştir. 
 

Doğruluk
FPFNTPTN

TPTN




                                                                                                       (2) 

FPTP

TP
Hassasiyet

_


                                                                                       (3)
 

Duyarlılık = 
FNTP

TP

                                                     (4) 

)2(

2

FNFPTP

TP
Skorf




                                 

   (5) 

 

MobileNetV2 ESA modeline ait eğitim-doğruluk doğruluk ve eğitim-doğruluk kayıp grafikleri sırasıyla 

Şekil 8 (a) ve (b)’de görülmektedir. Şekil 8 (a)’da görüldüğü gibi eğitim süreci 20 iterasyon 

tamamlanmaktadır. Ağın eğitim aşamasında Şekil 8 (b)’de görülebileceği üzere kayıp oran 0,1’in altında 

kalarak önemli sayılabilecek bir veri kaybına uğramadan eğitim süreci tamamlanmıştır. Yüz maskesi 

takan ve yüz maskesi takmayan kişinin tespitinde %99.87'e varan bir başarım elde edilmiştir.  Eğitimin 

doğrulama doğruluk oranı ise %100 olarak bulunmuştur.  Şekil 8 (b)’de baktığımızda hem eğitim hem 

de doğrulama kayıplarının azaldığını görmekteyiz, bu da modelin öğrenmekte olduğunu gösterir. Bu 

sonuç, uygun model ve iyi bir veri seti nedeniyle elde edilebilir. 

 

 
(a)                                                (b)                                                  (c) 

Şekil 8. (a), MobileNetV2 modeli için eğitim ve doğrulama grafiği doğruluk performans testinin 

sonucu. (b), MobileNetV2 modeli için eğitim ve doğrulama grafiği kayıp performans testinin sonucu, 

(c) MobilenetV2'yi uyguladıktan sonra Karışıklık Matrisi 

  

ESA(Evrişimsel Sinir Ağı) modelinin sınıflandırma performansını açıklamak için Maskeli ve maskesiz 

olmak üzere iki sınıfımız var. Bu aşamada sonucu kolayca okuyabilmesi ve değerlendirebilmesi için 

sonucu göstermek için Şekil 9 c’de karmaşıklık matrisi çizilmiştir.Önerilen yöntemin genel başarım 

değerlendirmesi ile birlikte veri setindeki her bir sınıf etiketindeki başarımları görebilmek için 

karmaşıklık matrisleri kullanılmaktadır. Şekil 8 c’de görüldüğü gibi deneysel çalışmalarda test için 

ayrılan %20’lik veri setinde MobileNetV2 karmaşıklık matrisi verilmiştir. Şekil 10’daki MobileNetV2 
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karmaşıklık matrisinde 104 adet maskeli verinin 104’ünü doğru olarak (TP) sınıflandırılırken,   (FN) 

maskesiz hatasız bir şekilde olarak sınıflandırılmıştır.  Şekil 8 c’de yine benzer şekilde 101 adet 

maskesiz verinin 101’ü doğru olarak (TN) maskesiz olarak sınıflandırılmış ve (FP) maskeli hatasız bir 

şekilde sınıflandırılmıştır.  

 

Tablo 1’de sınıflandırma raporu incelediğimizde, bu veri seti kullanılarak MobileNetV2 sınıflandırıcıda 

104 adet maskeli veri tamamını doğru şekilde, 101 maskesiz verinin de tamamını doğru şekilde tespit 

edilmiştir. Modelimizin yüz maskesini tespit etmede %100 başarım sağlanmıştır. Aynı zamanda 

hassasiyet, duyarlılık ve f1-skor değerlendirme ölçütlerin de sırasıyla %100, %100 ve %100  oranlarında 

başarım elde edilmiştir. 

 

Tablo 1. Yüz maskesi modelinin sınıflandırma raporu 

 Hassasiyet Duyarlılık f1-skor Veri 

Maskeli 1.00 1.00 1.00 104 

Maskesiz 1.00 1.00 1.00 101 

Doğruluk   1.00 205 

macro avg 1.00 1.00 1.00 205 

ağırlık 

avg 

1.00 1.00 1.00 205 

 

 
(a)                                                                              (b) 

Şekil 9. İnsansız hava aracının farklı mesafe ve yükseklikten maske tespiti. 

 
Şekil 10. İnsansız hava aracının farklı mesafe ve yükseklikten sosyal mesafe tespiti. 

 

Şekil 9’de a ve b test görüntülerinin analizinde İnsansız hava aracı tarafından farklı açıdan ve mesfaden 

tespit edilen kişilerin yaklaşık %99.90 bir doğruluk oranı ile maske taktığı tespit edilmiş olup  aynı 

zamanda yaklaşık % 99.92 oranında da maske takmadıkları tespit edilmiştir. Şekil 9’da a ve b test 

görüntülerinin analizinde İnsansız hava aracı tarafında farklı açıdan ve mesfaden tespit edilen kişilerin 

arasındaki oklid mesafesi ölçülerek sosyal mesafeyi ihlal edip etmedikleri tespit edilmiştir.  Test 

görüntülerini incelediğimizde  a,b,c ve d test görüntülerinde  sırasıyla 5,8,8 ve7 kişinin sosyal mesafeyi 

ihlal ettği tespit edilmiş olup e test görüntüsünde ise tespit edilen kişilerin sosyal mesafeyi ihlal etmediği 

tespit edilmiştir.   
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4. SONUÇ VE ÖNERİ 

Bu çalışmada, derin öğrenme ve bilgisayarlı görme yaklaşımını içeren sosyal mesafe ve yüz maskesi 

dedektörleri oluşturulmuştur. Pandemi sırasında veya bulaşıcı hastalıkların yayıldığı durumlarda 

uyulması gereken sosyal mesafe ve yüz maskelerinin takılması gibi tedbirlerin daha kolay kontrol 

edilebilmesi için bir İHA (İnsansın Hava Aracı) tasarlanmış ve bu İHA kullanılarak kontroller 

gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen sistem, zamandan tasarruf sağlamış ve ölümcül virüsün yayılmasını 

azaltmaya yardımcı olmuştur. Yüz maskesi takan ve yüz maskesi takmayan kişinin tespitinde yaklaşık 

%100'e varan bir doğruluk oranı tespit edilmiştir. Sosyal mesafe modeli olarak Yolov3 algoritması 

kullanılmıştır. . Sosyal mesafe durumlarını ihlal eden kişiler kırmızı dikdörtgen çerçeve ile temsil 

edilmiştir. Sosyal mesafe durumlarını ihlal etmeyen kişiler yeşil çerçeve ile temsil edilmiştir. Derin 

öğrenme yaklaşımı ile maske tespiti yapılan ortamlarda insan trafiğinin fazla olması durumunda 

doğruluk oranını düşmektedir. Aynı zamanda, gözlük gibi materyaller sebebiyle yüz tanımada hatalar 

meydana gelmektedir. Bu sebeplerden ötürü tercih edilecek kameranın yüksek çözünürlüklü ve 

yakınlaştırma özelliklerine sahip olması, maske ve sosyal mesafe tespitinde karşılaşılan hataları en aza 

indirecektir. Kalabalık ortamlarda, yüksek kapasiteli ve GPU özellikli bilgisayarlar tercih edilmelidir. 

Bu sistem, ayrıca kalabalık ortamların kullanıldığı ve insanların sağlıklarını riske atabilecekleri okullar, 

bankalar, devlet kurumları gibi aktif bir şekilde insanların bir arada olduğu, COVID-19 virüsünün 

yayılma ihtimalinin olabileceği yerlerde de rahatlıkla kullanılabilir. Yüz maskesi takan insanları tespit 

etme ve tanımadaki performansı artırmak için eğitim sırasında ESA'ların birkaç modelinin birleştirilmesi 

ve her modeli en yüksek performans doğruluğu ile değerlendirmesi önerilir. Ayrıca, yaya algılama 

algoritmasını optimize ederek, maske algılama ve insan vücut sıcaklığı algılama gibi diğer algılama 

algoritmalarını entegre ederek, donanımın bilgi işlem gücünü geliştirerek ve kamera perspektif 

görünümünü kalibre ederek çalışma daha da geliştirilebilir.Model bir işyerinde veya okulda kuruluysa, 

yüz tanıma yapılabilir ve o anda protokolleri ihlal ettiği tespit edilen kişiye doğrudan uyarılar 

gönderilebilir. Doğruluğu artırabilmesi için maske algılama modelini eğitmek için daha fazla veri 

kümesi kullanılabilir. Sosyal mesafe modelinde insanların tespit edilme doğruluğu artırılabilir ve bu 

modelin daha az hesaplama gücü gerektirecek şekilde uygulanması yapılabilir.    
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Özet  

İnşaat sektörü için hayati önem taşıyan beton püskürtme makinaları her geçen gün, karşımıza daha 

modern bir şekilde çıkıyor. Sürekli bir araştırma ve geliştirmenin olduğu günümüzde, bu sektörde de 

makinaların taleplere ve ihtiyaçlara göre modernize edilmesi elzemdir. Zorlu şantiye şartları ve birçok 

dinamik faktör göz önünde bulundurulduğunda, beton püskürtme makinalarında imalat safhasındaki her 

adım biraz daha önem kazanmaktadır. Çalışmamızda beton püskürtme makinalarının en hayati 

elemanlarından biri olan rotorun, hem imalat hem mukavemet hem atış kapasitesi açısından inceleyerek, 

teoride ideal bir rotor geometrisi saptanmıştır. Buradaki ufak geometri değişimlerinin dahi imalata etkisi 

yadsınamayacak seviyede olduğu fark edilmiştir. Dolayısıyla tasarımdaki en ufak detayların dahi, 

mühendislik anlamında ne kadar değerli olduğu gerçeği de tekrardan gözler önüne serilmiştir. Çalışma 

sonunda elde edilen veriler, temellendirilerek ve neden-sonuç ilişkisi içerisinde açıklanarak 

yorumlanmıştır. Her bir parametre, kendi içerisinde farklı sonuçlar ve doğal olarak farklı yorumlar 

kazandırmıştır. Dolayısıyla tasarımcı, rotor tasarımı yaparken sadece bir parametreye değil birçok 

parametreye binaen yorum getirebilecek ve kendi talebine göre hareket etme özgürlüğüne kavuşacaktır. 

Her bir parametre için sonuçlar detaylı olarak resimlerle gösterilmiş ve sonuçlar matematiksel olarak da 

yorumlanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Rotor, İmalat, Beton Püskürtme Makinası, CAD-CAM, Konstrüksiyon, 

Geometri 

 

1. GİRİŞ 

Sürekli bir imalatın bulunduğu günümüzde, beton püskürtme makinaları da inşaat sektöründe yeri 

doldurulamaz bir öneme sahiptir. Bugün beton püskürtme makinalarının rol almadığı bir inşaat hayal 

edilemez noktaya gelmiştir. Ancak beklentilerin karşılanamadığı durumlarla da sıkça karşılanmaktadır. 

Mukavemet özellikleri, atış kapasitesi, püskürtme basıncı, aşınma dayanımı, imal edilebilirlik, malzeme 

kalitesi gibi birçok parametre beton püskürtme makinalarının çalışma prensibinin merkezi olarak 

adlandırabileceğimiz rotor sistemlerinde arzu ettiğimiz özelliklerdir. Bu çalışmada amaç, optimum rotor 

konstrüksiyonunu saptamak ve beton püskürtme makinası imalatına katkı sağlamaktır. Özellikle sürenin 

çok önem arz ettiği günümüzde, makinaların boş çalıştığı her an, ekonomik anlamda büyük bir külfettir. 

Bu tezde, asıl odaklanılan nokta, imalat süresi olacaktır. Sonuç kısmında optimum bir rotor seçimi için 

paylaştırılan puanlarda da en yüksek puan imalat süresine verilecektir. Daha hızlı imalat yapmak, birçok 

firmanın da birinci önceliğidir. Rotor, sürekli dönme hareketi yaparak, ciddi bir sürtünme etkisi altında 

sürekli bir beton akışına sebep olan, beton püskürtme makinaları için hayati önem taşıyan bir makine 

elemanıdır. Çalışmada özellikle bu elemanın seçilme sebebi budur. Rotorun imalatı için harcanan efor 

ve süre diğer elemanlara nazaran çok daha fazladır. Aslında basit bir geometri değişimi olarak 

görülebilecek bu parametreler üzerindeki oynamalar, sektör için henüz yeni bir yaklaşım şekli olacağı 

için, tezin bu anlamda sektöre faydası olacağına inanılmıştır. Bütün bu yaklaşımlar için, imalat 

sektöründe sıklıkla kullanılan SolidCam programı ve tasarım için keza sürekli olarak duyduğumuz 

SolidWorks programı kullanılacaktır.  

 

Ek olarak ANSYS programında rotorların analizi yapılarak, bu geometri değişikliklerinin mukavemet 

açısından da etkisi göz önünde bulundurulacaktır. Böylelikle imalat süresi için yapılan geliştirmelerin, 

bir yandan da mukavemet özelliklerine etkisi de kontrol edilmiş olacaktır. 
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2. MATERYAL VE METOD 

SolidWorks programında tasarlanan rotor geometrileri, SolidCam uygulamasına aktarılarak, burada 

imalat açısından uygun takım çapı, devir ve ilerleme sayısı, geometriden talaş kaldırmaya başlama 

noktası ve geometriden talaşı kaldırdığı son çıkış noktasına kadar bütün değerler detaylı bir şekilde 

tanımlanacaktır. Bu değerler, bütün geometriler için aynı tutulacak olup, sadece geometrinin değişimini 

baz alan bir çalışma yapılmaya gayret edilecektir. Dolayısıyla geometri değişimine bağlı olarak, doğal 

olarak değişecek olan hacim farkı da gözetilerek, geometrilerdeki değişim çok düşük sapmalar 

doğrultusunda aynı hacim için yapılacaktır. 

 

İmalat açısından altı temel geometri seçilmiştir. Bu geometrilerden bazıları sektörde sürekli olarak 

karşımıza çıkan geometriler olurken, bazıları ise daha seyrek karşımıza çıkan ve hatta tez çalışması için 

örnek olması sebebiyle eklenmiş ancak sektörde örneği olmayan altıgen geometri de çalışmaya dahil 

edilmiştir. Burada amaç daha fazla geometrik şekli değerlendirmeye almaktır. Her bir geometri için 

imalat süresi çıktıları, Şekil 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ve 2.5’ de gösterilmiştir. Akış analizi çıktıları ise Şekil 2.6, 

2.7, 2.8, 2.9, ve 2.10’ da gösterilmiştir. 

 

 

 
 

Şekil 2.1. Dairesel Geometrili Rotorun İmalat Süresi Çıktısı 

 

 
Şekil 2.2. Kare Geometrili Rotorun İmalat Süresi Çıktısı 
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Şekil 2.3. Dilim Geometrili Rotorun İmalat Süresi Çıktısı 

 

 

 
 

Şekil 2.4. Üçgen Geometrili Rotorun İmalat Süresi Çıktısı 
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Şekil 2.5. Mekanik Geometrili Rotorun İmalat Süresi Çıktısı 

 

 

 
 

Şekil 2.6. Dairesel Geometrili Rotorun Akış Analiz Çıktısı 
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Şekil 2.7. Dilim Geometrili Rotorun Akış Analiz Çıktısı 

 
 

Şekil 2.8. Kare Geometrili Rotorun Akış Analiz Çıktısı 
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Şekil 2.9. Mekanik Geometrili Rotorun Akış Analiz Çıktısı 

 

 
Şekil 2.10. Üçgen Geometrili Rotorun Akış Analiz Çıktısı 

 

3. SONUÇ  

Çalışmada, beton püskürtme makinalarının en önemli elemanlarından biri olan rotor elemanının, üç 

farklı alanda detaylı analizi yapılmıştır. İlk olarak SolidCAM programı yardımıyla beş farklı 

geometrinin, imalat süreleri için yaklaşık bir değer saptanmıştır. Geometriler, atış hacimleri arasında bir 

tutarlılık sağlanacak şekilde düzenlenmiştir. Aynı atış kapasitesi için, geometriler farklı imalat süreleri 

çıktısı vermiştir.  
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Beş farklı geometri, aynı zamanda farklı delik sayıları kullanılarak SolidCAM programında 

değerlendirilmiştir. Çıkan sonuçlara göre en hızlı imalat süresi, dairesel delikli geometri için 

görülmüştür. Burada takımın geometrik anlamda minimum hareket yapması bu sonucu doğurmuştur. 

Dolayısıyla geometri, daha asimetrik ve köşeli oldukça imalat süresinin arttığı bu altı farklı geometriden 

rahatlıkla anlaşılabilmektedir. 

 

Geometrik olarak dairesellikten en çok uzaklaştığımız ve daha fazla köşeli bir geometriye sahip olan 

dilim ve üçgen geometri ise son sırada yer almaktadır. Burada önemli olan detay ise, bu geometrik 

değişikliklerin, oransal olarak imalata ne kadar bir fayda sağlayacağı konusudur. Tezin genelinde bu 

oran üzerinde durulmakta olup; bizlere en uzak iki değeri veren geometriler olan dairesel ve üçgen 

geometrileri kıyasladığımızda aralarındaki imalat süresi farkı yüzdesel olarak yaklaşık %13’lük bir 

hesaplanır. İmalata %13 oranında bir iyileştirme demek, gün içerisinde ciddi anlamda fark edilecek 

sonuçlar ortaya çıkaracaktır. 

İmalat süresinin yanı sıra, atış hacmi de rotorlar için aranan bir özelliktir.  Amaç, farklı delik sayıları 

için geometrinin bize izin verdiği en yüksek delik değerleri ve doğal olarak da atış kapasitesini 

saptamaktır. Bu noktada, geometriler arasında ciddi bir fark saptanmıştır. İmalat süresi için bize en kötü 

değerleri veren üçgen ve dilim geometri burada en yüksek hacim değerlerini vermiştir.  

 

Burada da bir kıyaslama söz konusu olacaksa, hacim anlamında bize en dar hareket alanı sağlayan 

altıgen geometri ile bu alanda en başarılı geometri olan dilim geometri kıyaslanabilir. Aynı çap ve delik 

merkezi baz alınarak ulaşılacak en yüksek delik sayısına göre atış hacimlerine bakıldığında aralarındaki 

fark yüzdesel olarak yaklaşık %25 saptanmaktadır. 160 mm delikler arası mesafe ve aynı delik hacmi 

için altıgen geometri 12, dilim geometri 15 delik sayısı imkânı sunmaktadır.  

 

Makina mühendisleri olarak, yaptığımız her tasarımda mukavemet kontrolleri ilk odak noktamız 

olmaktadır. Burada da mukavemet anlamında bir noktaya değinmeden tezin sonuçlandırılması yanlış 

olacaktır. Dolayısıyla rotorların aynı zamanda akış anlamındaki davranışları da incelenmiştir. Aynı 

zamanda rotorlar, statik analizden de geçirilmiş olup, çıkan sonuçlar emniyetli değerin çok altında 

olduğu için rotorlar arasındaki kıyas anlamında bir anlam ifade etmeyeceği düşünülerek tezde sadece 

bahsedilmiştir. Çünkü zaten emniyetli değerin altında olan bir eleman için, küçük gerilim farkları bir 

anlam ifade etmemektedir. Ancak yine de yorum getirebilmek adına değerler tezin son kısımlarında 

gösterilmiştir. 

 

Rotorlar yine aynı delik sayısı ve delik mesafesi üzerinden akış analizinde değerlendirildiğinde, üçgen 

geometri en yüksek statik basınç değerini vermiştir. Klasik geometri ve dilim geometri ise en yüksek 

değerleri veren diğer iki geometri olmuştur.  

 

Özellikle kare ve dairesel geometri burada en düşük statik basınç değerlerini veren delik geometrileri 

olup, imalat süresinde olduğu gibi statik basınç kısmında da en iyi sonuçları veren iki geometri olmuştur. 

Dolayısıyla burada da daha önce imalat süresi için getirdiğimiz yorumu tekrardan dile getirmek 

mümkündür. 

 

Geometrinin daha simetrik ve daha yuvarlak olması statik basınç anlamında delik geometrisini 

rahatlatmıştır. Ancak geometri daha köşeli bir hâl aldıkça statik basınç değerleri artmıştır. Burada en iyi 

ve en kötü sonuçları veren geometriler kıyaslanabilir. Bu iki geometri için en yüksek basınç değeri baz 

alınarak bir kıyas yapıldığında yaklaşık 9 kat fark olduğu görülmektedir. Bu da mukavemet açısından 

geometrinin yine ciddi anlamda makina elemanını etkileyen bir parametre olduğunu tekrardan gözler 

önüne sermektedir.  

 

Bütün bu verilerin ışığında, optimum bir geometriden bahsetmek kolay olmasa da imalat süresi ve 

mukavemet özellikleri göz önünde bulundurulduğunda dairesel geometri veya bir diğer deyişle daha 

yuvarlak ve simetrik geometriler rotorlar için daha uygun tercih olacak denilebilir. Daha asimetrik ve 

köşeli geometriler sadece hacim anlamında bir endişenin sonucunda tercih edilecek bir geometri 

çeşididir. Tez, altı temel geometri üzerinden rahatlıkla talebe göre yorum getirebileceğimiz sonuçlar 

sunmuştur. 
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Sonuç olarak, atış kapasitesi olarak en iyi sonuçları dilim ve üçgen geometri sunmuştur. En kötü sonucu 

ise altıgen geometri vermektedir. İmalat süresi açısından en iyi sonuçları dairesel ve altıgen geometri 

sunmuştur. Bu iki geometriyi kare geometri takip etmektedir. Burada en kötü sonucu üçgen geometri 

vermektedir. Dolayısıyla hızlı ve sürekli imalat için seçilmesi ve seçilmemesi gereken geometriler artık 

aşikardır.  

 

Akış analizleri baz alınarak yorum yapıldığında ise en iyi sonucu kare geometri, en kötü sonucu üçgen 

geometri vermiştir. Dolayısıyla rotor deliklerinde aşınma problemleri yaşadığımız durumlarda geometri 

tercihi olarak yine kare geometri ilk akla gelen tercih olmalıdır. 

 

4. TARTIŞMA 

Bu çalışmada, inşaat sektörü için ciddi önem arz eden beton püskürtme makinalarının, en önem arz eden 

makine elemanlarından rotorun, imalat süresi ve mukavemet özellikleri üzerinden bir çalışma yapılmış 

olup, ideal geometri saptanmaya çalışılmıştır. Bu çalışmanın, beton püskürtme alanındaki firmalara 

ciddi yardımı olacağı düşünülmektedir. 
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AFAD VE KRDAE-BDTİM DEPREM KATALOGLARININ KIYASLAMASI 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı, 

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Bakırköy, İstanbul 
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Özet 

Türkiye’de deprem katalogları, T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem 

Dairesi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma 

Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (KRDAE-BDTİM) adı altında 

iki farklı sismoloji merkezi tarafından üretilmektedir. Fakat iki ayrı kurumun kullanmış olduğu farklı 

deprem istasyonları, kabuk modelleri ve algoritmalar ile birlikte sismik dalga fazlarının seçimleri 

arasındaki değişimler, deprem katalogları arasındaki farklı bilgileri ortaya çıkarmaktadır. Böylece, 

sismik olaylara ait temel parametreler olan oluş zamanı, konum, derinlik, büyüklük ve kaynak türü, 

deprem kataloglarında farklı şekilde görülmektedir. Bu durum araştırmacıların tercihlerinde güçlük 

çekilmesine yol açarken, bazı durumlarda ise asıl planladıkları çalışma öncesinde yeniden katalog 

oluşturarak iş yükü ve zaman kaybı yaşatmaktadır. Daha efektif ve güvenilir çalışmaların 

yürütülebilmesi için, iki merkezin sismik kataloglarını homojenleştirmesi ve bütünleşik deprem 

kataloglarını kamuoyu ve araştırmacılar ile paylaşması gerekmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: AFAD, bütünleşik katalog, deprem kataloğu, deprem parametreleri, KRDAE-

BDTİM. 

 

COMPARISON OF AFAD AND KOERI-RETMC EARTHQUAKE CATALOGS 

 

Abstract 

Earthquake catalogs in Turkey are produces by two different seismology centers that called T.R. Prime 

Ministry Disaster & Emergency Management Authority Presidential of Earthquake Department 

(AFAD) and Boğaziçi University Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute Regional 

Earthquake-Tsunami Monitoring Center (KOERI-RETMC). However, the variations between different 

seismic stations, crustal models and algorithms used by two different institutions, as well as the selection 

of seismic wave phases reveal different information between earthquake catalogs. Thus, the origin time, 

location, depth, magnitude and source type, which are the basic parameters of seismic events, appear 

differently in earthquake catalogs. While this situation causes difficulties for researchers in their 

preferences, in some cases, it causes workload and loss of time by re-cataloging before their original 

study. To carry out more effective and reliable studies, these two centers should homogenize their 

catalogs and share the integrated earthquake catalogs with the public and researchers. 

 

Keywords: AFAD, integrated catalog, earthquake catalog, earthquake parameters, KOERI-RETMC. 

 

GİRİŞ 

Türkiye genelinde deprem kataloğu üreten iki farklı kurum bulunmaktadır. Ülkemiz genelindeki deprem 

katalogları, T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı 

(AFAD) (https://deprem.afad.gov.tr/) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem 

Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (KRDAE-BDTİM) 

(http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/tr/) olarak iki farklı kamu kuruluşu tarafından üretilmektedir. 

Söz konusu iki kurum da deprem kataloglarını kamuoyu ile paylaşmakta olup, acil müdahale, afet 

yönetimi, eylem planları vb. hususlarda ise yetkili kurum olarak atanan AFAD’ın katalog bilgileri 

kullanılmaktadır. Özellikle müdahale ve yönetim gibi konularda katalog bilgilerindeki küçük değişimler 

ihmal edilebilir düzeyde olsa da, bölgeye ait depremsellik, deprem tehlike analizi, çeşitli sismolojik veya 

sismotektonik çalışmalarda en güvenilir katalogların kullanılması büyük önem arz etmektedir. 

 

Kullanılan algoritmalar, bölgeye ait kabuk yapısı, sismik istasyon dağılımı ve sismik dalga fazlarının 

işaretlenmesinden kaynaklı olarak iki merkezin kataloglarındaki bilgiler arasında farklılık gözükmesi 
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olağandır. Özellikle M<3.0 büyüklüğündeki sismik olaylarda ise söz konusu farklılığın düzeyi daha 

büyük değişiklikler göstermektedir. Aynı olaya ait büyüklük, konum, derinlik, oluş zamanı ve kaynak 

türüne ait farklı bilgilerden ziyade bazı durumlarda ise bir katalogda tanımlanan sismik olay diğer 

katalogda işlenmemiş olabilmektedir. Bu gibi durumları ortak bir çerçevede buluşturmak için 

bütünleştirilmiş (homojenleştirilmiş) deprem katalogları oluşturulmaktadır (Allen ve diğ., 2009; 

Hauksson ve diğ., 2012; Beauval ve diğ., 2013; Rojas ve diğ., 2013; Fereidoni ve Cui, 2015; Markušić  

ve diğ., 2016; Jónasson ve diğ., 2021; Li ve diğ., 2021; Gou ve diğ., 2021; Gvishiani ve diğ., 2022). 

Bazı durumlarda da araştırmacılar kendi kataloglarını oluşturarak vakit ve iş gücü kaybı ile yola başlayıp 

sonrasında kendi çalışmasına devam etmektedirler. Bu gibi durumlar olağan olarak karşılansa da, efektif 

bir çalışma için mutlaka ortak bir noktada buluşulması gerekmektedir. 

 

GÖZLEMLER 

Büyüklük (Magnitüd) 

Yer içerisinde meydana gelen sismik hareket sonucu açığa çıkan enerjinin aletsel ölçüsü olarak 

tanımlanan büyüklük kavramı, ilk olarak Richter (1935) tarafından ortaya konulmuştur. Sismik olayların 

büyüklüğü, birçok farklı çeşitte, uzaklık, kullanılan sismik dalga fazı, depremin süresi vb. parametreler 

kullanılarak ilgili sismoloji merkezleri veya araştırmacılar tarafından hesaplanmakta ve deprem 

kataloglarında paylaşılmaktadır. Herhangi bir sismik olayın büyüklüğü, eğer aynı türde ise, tüm 

merkezler ve araştırmacılar tarafından aynı değerde hesaplanmalıdır. Fakat kabuk yapısı, sismik 

dalgaların izlemiş olduğu yola ait fonksiyon, kullanılan sismik istasyonlara ait dalga şekilleri, dalga 

fazlarının seçilmesi ve hesaplama yapılan algoritmalardan dolayı, bazı durumlarda aynı sismik olay için 

çok küçük düzeyde de olsa farklı bir değerin hesaplanması ise bazen ihmal edilecek düzeyde olağandır. 

Yakın zamanda, AFAD ve KRDAE-BDTİM, deprem kataloglarında yerel büyüklük (Ml) ve moment 

büyüklüğü (Mw) değerlerini hesaplayarak kataloglarına işlemektedir. Kataloglar arasında kıyaslama 

yapıldığında, aynı olaya ait aynı büyüklük türleri arasında 0.3’e kadar varan farklılıklar görülmektedir. 

Bu durum, önceden belirtilen kıstaslardan kaynaklı olsa da, ülkemizde işletilen iki farklı sismoloji 

merkezinin kataloglarındaki bu farklılık, deprem kataloglarının kullanıldığı bilimsel çalışmalarda ise 

tartışmalı sonuçlar ortaya koyabilmektedir (Tablo 1, Şekil 1). 

 

Konum (Lokasyon) ve Derinlik 

Yer içerisinde meydana gelen sismik olayın, enerjisini açığa çıkardığı ilk noktasının, yer yüzeyindeki iz 

düşümüne depremin dış merkezi (lokasyonu) adı verilmektedir. P ve S dalga fazlarının arasındaki zaman 

farkı üzerinden hesaplanan konum bilgisinin güvenilir bir şekilde hesaplanması, sismik aktivitenin 

dağılımı, bölgenin gerilme değişimi, deprem tehlike analizleri vb. konularda büyük öneme sahiptir. 

Güvenilir konum bilgisi ise, sismik olayı iyi bir şekilde çevreleyen kayıtçılara, deprem istasyon 

sayılarının fazlalığına ve doğru faz okumalarının yapılmasına bağlıdır. Konum bilgisi için kullanılan 

algoritmalar, teorik bir hesaplama yapar ve kullanıcının tanımlamaları üzerinden hesaplanan sonuçlar 

ile aradaki farkını hesaplayarak RMS değeri olarak kullanıcıya sunar. RMS değerinin düşük olması ile 

sonuçların doğruluğunun arttığı düşünülse de algoritma bazlı programlar sonucunda hesaplanan bu 

değerlerin sadece teorikte olduğu da bilinmektedir. 

 

Depremin derinliği ise benzer şekilde hesaplanarak kataloglara işlenmektedir. Fakat bu kısımda, çözüm 

algoritması üzerinde bazı kabuller bulunmaktadır. Derinliğin 1 km’den az olduğu sismik olayların net 

derinlik bilgisine ulaşılamadığı için algoritmalar otomatik bir derinliğe atama yapmak için 

tasarlanmıştır. Bu sabit değer AFAD kataloglarında 6.95-7.05 km, KRDAE-BDTİM kataloglarında ise 

5 km olarak gözükmektedir. Özellikle taş ocağı patlatmaları yüzeyde meydana geldiği için, iki sismoloji 

merkezinde de sabit değerler derinlere taşınmaktadır. Böylece taş ocağı patlatmalarının derinlik 

bilgilerinin hatalı olduğu gözlenmiştir. 2015 yılından sonraki kataloglarda KRDAE-BDTİM bu 

düzeltmeyi sağlasa da, AFAD tarafından günümüzde de taş ocağı patlamalarının derinlikleri kısmen 

hatalı olarak işlenmektedir. 

 

AFAD ve KRDAE-BDTİM tarafından işletilen istasyonların dağılımları, hesaplama yapılan algoritma 

ve kullanılan kabuk yapısı farklılıklarından dolayı iki merkezin konum ve derinlik bilgilerinin arasında 

farklı sonuçlar ortaya çıkmaktadır (Tablo 1, Şekil 1). Bu durum, özellikle bölgeye özel çalışma yapmak 

isteyen araştırmacıların katalog tercihlerine etki etmektedir. Böylece katalog bilgilerinin kullanılacağı 
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bir çalışmaya başlamadan önce araştırmacılar, iki sismoloji merkezinin tüm verilerini birleştirip, 

bölgeye özel kabuk yapısı kullanarak, kendi tecrübeleri ile dalga fazlarını işaretleyerek ve kendi özelinde 

bir algoritma kullanarak daha güvenilir ve tek bir katalog elde etmeye çalışırlar. Maalesef bu durum, iş 

yükünün artmasına ve zaman kaybının yaşanmasına yol açmaktadır. 

 

Oluş Zamanı 

Herhangi bir sismik olayın enerjisinin kaynaktan çıktığı an oluş zamanı olarak adlandırılmaktadır. Söz 

konusu zaman, yine P ve S dalga fazlarının istasyona varış zamanları kullanılarak Wadati diyagramı adı 

verilen bir grafik üzerinden hesaplanmaktadır (Wadati, 1933; Wadati ve Oki, 1933). İstasyon dağılımı, 

kullanılan kabuk yapısı ve dalga fazlarının güvenilir olarak seçilmesi ile belirlenmektedir. Fakat bu 

parametreler ilgili sismoloji merkezleri tarafından farklılık gösterebilmektedir. Böylece, salise 

mertebesinde farklılıklar gözlenmekte, hatta bazı durumlarda bu fark saniyelere de ulaşmaktadır. 

Özellikle istasyon sayısının fazla olması ve sismik olayı çevrelemesi önemli olup, çözüm yapılırken 

bölgeye uygun kabuk yapısının kullanılması ve dalga fazlarının doğru şekilde okunması ile daha 

güvenilir sonuçlar elde edilmektedir. Bu nedenlerden dolayı, AFAD ve KRDAE-BDTİM kataloglarında 

farklı sonuçlar da ortaya çıkmaktadır (Tablo 1, Şekil 1). 

 

Kaynak Türü 

Yer içerisinde meydana gelen sismik olaylar, sismoloji merkezlerinin deprem kataloglarında doğal ve 

yapay olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Tektonik ve çöküntü kaynaklı olaylar doğal olarak 

değerlendirilmektedir. Taş ocağı patlatmaları, nükleer denemeler, bomba imha vb. doğrudan veya 

dolaylı yoldan insan kaynaklı olaylar ise yapay sarsıntılar olarak kataloglarda tanımlanmaktadır. 

Bölgenin sismik aktivitesine bakıldığında, doğal ve yapay sarsıntıların birbirinden ayrılması ve bunların 

güvenilir bir şekilde tanımlanması, depremsellik, sismolojik ve sismotektonik çalışmalar için çok önemli 

bir altyapı oluşturmaktadır. 

 

Ülkemiz için özellikle M<3.0 büyüklüğündeki sismik olayların enerjilerinden kaynaklı olarak ilgili 

sismoloji merkezlerinin tanımlamalarında farklılıklar ile karşılaşılmaktadır. Ayrıca söz konusu 

merkezlerde çalışan mühendisler tarafından bu gibi mikro sismik aktivitelerin bazıları gözden 

kaçabilmektedir; bazı durumlarda da enerji miktarı çözümleme yapmaya yetmediği için kataloglara 

tanımlanamamaktadır. Bu gibi durumlara karşı her ne kadar otomatik algılama programları kullanılsa 

da kullanıcı tabanlı çalışmalar ile yine bazı olayların eksiklikleri görülmektedir. AFAD ve KRDAE-

BDTİM katalogları arasında ise bu farklılık açıkça ortaya çıkmaktadır (Tablo 1, Şekil 1). Bazı sismik 

olaylar bir katalogda görülürken diğerinde olmayabiliyor; hatta iki katalogda da görülmesine rağmen 

birinde doğal diğerinde ise yapay olarak tanımlanabiliyor. Söz konusu durum, özellikle mikro-sismik 

aktivite çalışan araştırmacılar için çok fazla sorun teşkil etmekte olup, yine aynı şekilde özel bir çalışma 

yapılmasına yol açarak zaman kaybına ve iş yükünün artmasına neden olmaktadır. 

 

Tablo 1. Kataloglarda tanımlanmış olayların farklı merkezlerdeki bilgileri. 

No Tarih 
Oluş Zamanı 

(GMT) 

Enlem 

(oK) 

Boylam 

(oD) 

Derinlik 

(km) 
Büyüklük 

Kaynak 

Türü 
Merkez 

1 05.12.2021 09:25:00 37.2896 31.8706 7.22 Ml=2.0 Deprem AFAD 

1 05.12.2021 09:25:00.15 37.2737  31.9107 0.00 Md=2.1 Patlatma KRDAE-

BDTİM 

2 05.09.2021 03:18:39 40.0215 34.3403 7.05 Ml=1.1 Deprem AFAD 

2 05.09.2021 03:18:39.96 40.0385  34.3587 10.10 Ml=1.4 Deprem KRDAE-

BDTİM 

3 04.07.2020 21:45:30 38.5835 27.5438 6.69 Ml=1.5 Deprem AFAD 

3 04.07.2020 21:45:28.73 38.5803 27.5658 9.30 Md=1.5 Deprem KRDAE-

BDTİM 

4 12.06.2019 12:52:54 39.1600 27.6043 7.03 Ml=1.1 Patlatma AFAD 

4 - - - - - - - KRDAE-

BDTİM 

5 - - - - - - - AFAD 

5 12.02.2019 09:53:29.34 41.4978  28.2810 0.00 Md=1.1 Patlatma KRDAE-

BDTİM 
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Şekil 1. Kataloglarda tanımlanan olayların harita üzerinde gösterimi. Sismik olayların detayı için 

Tablo 1’e bakılmalıdır. 
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SONUÇLAR ve ÖNERİLER 

AFAD ve KRDAE-BDTİM ülkemizde deprem kataloglarını yayımlayan iki sismoloji merkezidir. Söz 

konusu merkezler, sismik olayların çözümlemelerini yaparken, farklı istasyon, kabuk yapısı ve 

algoritmalar kullanmaktadırlar. Ayrıca olayı çözümleyen yetkili mühendise bağlı olarak dalga fazlarının 

seçilmesi ve işaretlenmesi de değişiklik göstermektedir. Özellikle küçük magnitüdlü sismik olaylarda 

(M<3.0) bu farklılık çok daha fazla göze çarpmaktadır. Bu durumlardan dolayı, iki merkezin deprem 

katalogları arasında bilgisel olarak farklılıklar ortaya çıkmaktadır. 

 

Bazı durumlarda araştırmacılar AFAD ve KRDAE-BDTİM verilerini toplayarak kendilerine göre daha 

güvenilir kabuk yapısı, algoritma ve faz seçimi ile yeni bir katalog oluşturmaktadırlar. Bazı durumlarda 

ise bölgeye göre kendi tecrübeleri ile katalog tercihi yapmaktadırlar. Böylece, iki merkezin katalog 

bilgilerindeki farklılıklar, araştırmacılar için özellikle iş yükünün artmasına ve zaman kaybının ortaya 

çıkmasına neden olmaktadır. 

 

Güvenilir ve efektif bir çalışma yapabilmek, iki merkeze ait tüm bilgiler kullanılarak ortak bir paydada 

buluşulması ile mümkündür. Birçok çalışma öncesindeki fikir ayrılıkları, fazladan iş yükü ile birlikte 

yaşanacak zaman kaybının önüne geçmek amacıyla, bütünleşik deprem katalogları üzerinde detaylı 

çalışmalar periyodik olarak yapılarak kamuoyu ve araştırmacılar ile paylaşılmalıdır. 
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Abstract  

The main purpose of this study is to investigate and compare the mechanical properties of dissimilar 

materials welded using TIG method with different welding currents. The materials in this study are 

16Mo3 and P235GH which are used especially in manufacturing the power plants boiler parts. 16Mo3 

material is used to manufacture the steam tube walls of the boilers. The tubes used in this study have 

139.7 mm diameter and 7.66 mm wall thickness values. Butt welding of dissimilar materials was applied 

with two different welding current range and welded parts were tested to investigate the mechanical 

properties. The first welding scenario had lower welding currents of 110A-130A, the second welding 

scenario had higher welding currents of 130A-160A. In both joints, pipes had same diameters and wall 

thickness values and had the same Y joint design. In order to investigate the effects of different welding 

currents on mechanical properties, some mechanical tests were applied to the welded samples. Those 

tests were; bend test, tensile stress test, Charpy impact tests with different temperatures, hardness test 

and macro and micro examinations. 

 

Keywords: Steam Tube Boiler, TIG, 16Mo3, P235GH, Mechanical Testing 

 

1. INTRODUCTION 

Boiler materials are chosen from carbon steels and their alloys because carbon steels have a good 

weldability and different welding methods can be applied to those steels. The type of steel to be used 

should be selected according to the conditions of the working place of the material and it must endure 

both the operating temperature and the pressure which it will be exposed. 16Mo3 is a material with 

mechanical properties that can operate at 80 bar pressure and temperatures above 450°C (Lazić et al., 

2016). 

 

Dissimilar material welding method is used in many industries like electronics, nuclear reactors, 

chemical industries and power plants. In order to reach the desired mechanical properties and reduction 

in weight, dissimilar material welding method has an extensive use in power plants as well as other 

important industries (Reddy Padala & Rao V S, 2021). Dissimilar material welding is preferred for 

reasons such cost reduction and reliability. In automotive industry, the main issue is to minimize the 

weight of the vehicles to reduce the fuel consumption and dissimilar material welding is the only way 

to provide it (Gómora et.al., 2022). 

 

Dissimilar material welding process has many problems. Two different material which have different 

thermo-mechanical properties, chemical and crystal structures joined under the same welding conditions 

because of these differences; might have cracks in the welded parts and residual stresses and migration 

of atoms etc. could be observed. The joined materials have different thermal expansion coefficient and 

thermal conductivity, so during solidification, this situation causes large misfit strains and residual 

stresses, which cause cracking (Reddy Padala & Rao V S, 2021). Using TIG method when welding high 

alloy steels, it is important to use an appropriate filler metal. Different melting points of the materials is 

the main problem in welding pool (M., Vemulapalli, & Cheepu, 2022). Gases like oxygen, nitrogen and 

hydrogen dissolve during melting and those gases cause porosities in the weldment (Reddy Padala & 

Rao V S, 2021). 
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It is possible to obtain high quality weldments with TIG welding and this welding method has been 

researched by many researchers (Çinar et al., 2019). TIG welding method is used in welding of boiler 

pipes, and this welding method guarantee a high joint quality (Urzynicok & Szubryt, 2011). 

 

Reddy Padala & Rao V S (2021) joined AISI 304 and AISI 310 materials using TIG welding method. 

They used the welding parameters as input parameters and used mechanical properties as output 

responses. They performed 31 experiments and measured the tensile strength, maximum bending load 

and impact strength. They found out that welding current is the most important parameter improving 

tensile strength, impact strength and maximum bending load and the reason of this is higher heat input. 

They had a conclusion that after the welding current the most effective parameters are flow rate of gas, 

fire feed rate and edge included angle. 

 

Fei et al. (2019), also studied dissimilar material welding of SAF 2205 and AISI 316L materials via 

keyhole TIG welding method. Without using any filler material and edge preparation, welding at 35 

cm/min speed was achieved successfully. They found out that medium thickness welding could be 

successfully achieved between those different materials. The samples compared by the torch deviation, 

and they found out that higher impact toughness was achieved with 0 to 1 mm torch deviation towards 

AISI 316L side. They recommended for industrial applications that 0-1 mm torch deviation towards 

AISI 316L gives a better performance. 

 

Ramana et al. (2020), used robotic tungsten inert gas welding method to join dissimilar materials SS430 

and SS304L. They changed the welding control parameters and measured the impact strength for each 

weldment. They tried to find out the best parameters that gives the maximum impact strength and they 

observed that 180 A current, 0.82 mm/min wire feed and 0.08 mm/min travel speed are found to be 

optimum welding parameters. They found out the wire feed was the most effecting parameter to the 

impact strength. 

 

Ghosh & Kumar Pal (2020), used TIG welding method to join austenitic stainless steel AISI 304 and 

martensitic stainless steel AISI 420 and they studied the corrosion behavior of the welded parts. They 

used different amounts of NaCl and H2SO4 as corrosive environment. They joined 2 mm steel sheets 

using just one run and had four different welded sheet steels. They found out that both steels very 

compatible with each other and had an acceptable result of corrosion resistant at welded joints.  

 

Cinar et al. (2019), studied material couples of 316L and 321 austenitic stainless steel and then had some 

examinations on the welded materials like hardness measurement. TIG welding method was used and 

200 welding current applied.  One pair was 316L-316L, the other AISI 321-AISI 321 and the last one is 

dissimilar materials pair 316L-AISI 321. They found out that at higher welding current and lower 

welding speed the heat affected zones got larger at all pairs, and 316L material had a tougher behavior 

than the other materials.  

 

Thong-On & Boonruang (2016), welded Fe-2.25Cr-1Mo steel and carbon steel welded with TIG 

welding method. Fe-2.25Cr-1Mo is a material generally used material for headers and boiler tubes. They 

tried to show how to reduce the costs of a boiler using carbon steels at some parts and they examined 

the lifetime of the materials by having potentiodynamic polarization. They found out that instead of Fe-

2.25Cr-1Mo material, carbon steel pipes with chromium containing filler can be used at the boiler header 

to reduce the costs and the heat affected zone had a better mechanical properties and better corrosion 

results than the base material part.  

 

Cicek et al. (2020), investigated the mechanical properties of welded dissimilar steels. Those materials 

are Q345B steel, 16Mo3 steel and P265GH steel. Q345B steel was joined with 16Mo3 and P265GH 

with electrical arc welding process. The welded joints tested with non-destructive testing methods and 

no problems were detected. They found out that welded joint had about 5% better tensile test result than 

the base material. Hardness tests showed that heat affected zone had higher hardness values than the 

base material.  
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In this study, dissimilar welding of power plant boiler steels 16Mo3 and P235GH was realized with 

TIG welding. The effects of different heat inputs on mechanical properties were investigated. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1 Materials 

16Mo3 (EN 1.5415) and P235GH (EN 1.0345) steels are used in this study. TIG welding method is used 

to join these dissimilar materials. In table 1, the chemical compositions and mechanical properties of the 

base materials and filler material are given. The filler metal SG Mo is used. It is compatible with the TS 

EN ISO 21952-A: W Mo Si standard (‘TS EN ISO 21952 Welding Consumables- Wire Electrodes, 

Wires, Rods and Deposits for Gas Shielded Arc Welding of Creep-resisting Steels- Classification’, 

2012). The chemical content of 16Mo3 material has been taken from the certificate of the manufacturer, 

ESW Röhrenwerke GmbH. The chemical composition of P235GH is also taken from the manufacturer, 

Tenaris and mechanical properties are taken from another manufacturer which is indicated at reference 

section.  

 

 Table 1. Chemical Composition and Mechanical Properties of Base Materials and Filler Material, 

wt.% 

 

 C Si Mn P S Cu Cr Ni Mo 

16Mo3 0.180 0.26 0.73 0.012 0.003 0.13 0.120 0.100 0.26 

P235GH 0.16 0.35 0.80 0.025 0.001 0.30 0.30 0.30 0.08 

SG Mo 0.10 0.60 1.10 - - - - - 0.50 

Mechanical Properties 

 Yield Strength 

[MPa] 

Tensile 

Strength [MPa] 

Elongation 

[%] 

Impact Energy 

[Joule] 

16Mo3 360 534 28 137 

P235GH ≥ 355 510-650 min. 20 min. 40 

SG Mo min. 460 550-670 min. 22 min. 47 

 

2.2 Welding and Experimental Procedure  

In this study, 16Mo3 tube with 139.7 mm diameter and 7.66 mm wall thickness butt welded with 

P235GH tube with same sizes. Welding is realized with 4 passes in Y-groove joint configuration (Fig.1). 

As a welding method TIG is used and TIG electrode is 2% thoriated EWTh-2. Filler metal is according 

to TS EN ISO 21952 A: W Mo Si standard (‘TS EN ISO 21952 Welding Consumables- Wire Electrodes, 

Wires, Rods and Deposits for Gas Shielded Arc Welding of Creep-resisting Steels- Classification’, 

2012) and it is diameter is 2.4 mm. Same filler metal size and type is used for both samples. Direct 

current electrode negative (DCEN) polarity is utilized. In the first welded sample (low heat input), lower 

welding current is used, at the first run (root) 110A welding current is applied, after the first run, second 

and third run (filling) continued with 120A welding current and the last run (cap pass) applied with 

130A. In the second sample (high heat input) for the first run (root) 130A welding current is applied and 

the other runs (filling and cap passes) continued with 160A welding current. In table 2, welding 

parameters are given.  

 

Table 2. Welding Parameters 

 

Sample Process Current 

(A) 

Voltage 

(V) 

Travel 

Speed 

(mm/min) 

Nominal Heat 

Input per Pass 

(kJ/mm) 

Low Heat Input  141(TIG) 110A-130A 11-13 30-50 1.45- 3.38 

High Heat Input  141(TIG) 130A-160A 11-13 30-50 1.71- 4.16 
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Figure 1. Joint design and number of passes 

 

2.2.1 Non-Destructive Tests 

Before applying the mechanical tests, all welded samples tested with radiographic and magnetic particle 

examination. Figure 2 shows that there is no cracks or gaps in the weld zone in both samples. It also 

means that the parameters for both samples are appropriate.  

 

 
a)                                                                           b) 

Figure 2. Radiographic examination images: a) high heat input applied sample, b) low heat input 

applied sample 
 

Figure 3 shows the magnetic particle test application for the low heat input sample and the high heat 

input sample. For both tests, TS EN ISO 17638 standard (‘TS EN ISO 17638 Non-destructive Testing 

of Welds- Magnetic Particle Testing’, 2017) is used, gauss field strength applied is 4 kA/m and daylight 

intensity is 650 lx. As contrast paint MR72 is used and as cleaner MR85 is applied. The magnetic particle 

examination also shows there are no problems in welded samples. 

 

 
     a)                                          b) 

Figure 3. Magnetic test results: a) low heat input applies sample, b) high heat input applied sample 

 

2.2.2 Tensile Test 

After making sure that there are no cracks or any other flaws at welded joints, the samples are cut for 

other mechanical tests. The two pieces of the cut samples are used for tensile tests. Tensile tests are 

applied at WEW1000D model named device. Specimens have 80 mm length and 7.66 mm wall thickness 
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191.50 mm2 cross section area. The tests took place at 55 % ambient humidity and 21 (±2) °C. TS EN 

ISO 4136:2013 standard (‘TS EN ISO 4136 Destructive Tests on Welds in Metallic Materials- 

Transverse Tensile Test’, 2013) is applied as testing standard.  

 

2.2.3 Impact Test 

Impact tests are applied at different temperatures. The pieces cut from different parts of the welded joint 

at 7.66 wall thickness. First set of V-notch impact specimens are extracted and machined from the weld, 

while the other set of specimens from the heat affected zone. Each set has three specimens. The impact 

specimens have dimension of 5x10x55 mm and they are at the thickness direction. These tests are 

realized on JBW-300Z computer controlled auto impact testing device with 300J capacity. Ambient 

humidity was 55% (±3.4) and ambient temperature was 21°C (±2). Two testing temperatures are applied. 

The first set was tested at room temperature and the second set was tested at -40°C. TS EN ISO 

9016:2012 standard (‘TS EN ISO 9016 Destructive Tests on Welds in Metallic Materials - Impact Tests- 

Test Specimen Location, Notch Orientation and Examination’, 2013) is used in these tests. 12 Charpy 

impact tests are applied to each welded joint (weld metal and HAZ) and a total of 24 impact tests are 

realized.  

 

2.2.4 Hardness Test 

HAIDA HD-HV-10 Vickers hardness tester is used for this test. During testing ambient humidity was 

55% (±3.4) and ambient temperature was 21°C (±2). TS EN ISO 9015-1:2011 standard (‘TS EN ISO 

9015-1 Destructive Tests on Welds in Metallic Materials -Hardness Testing- Part 1: Hardness Test on 

Arc Welded Joints’, 2011) is used in this test. One hardness specimen is tested from 30 different points 

using N force. In figure 4, the hardness measurement points are shown. The fifteen of the measurement 

points (3 from base metal, 3 from HAZ, 3 from weld metal, 3 from HAZ, 3 from base metal) are taken 

from the upper parts of the welded joint (face region) and the other ones are taken from the lower parts 

of the welded joint (root region).  

 
Figure 4. Hardness Test Points of Butt-Welded Joints 

 

2.2.5 Bend Test 

Bend tests applied with the same device tensile tests applied and in the same ambient conditions. The 

distance between rollers was 50 mm and the diameter of mandrel was 31 mm and bending angle for both 

samples were 180°. The tests are applied using TS EN ISO 5173:2010 standard (‘TS EN ISO 5173 

Destructive Tests on Welds in Metallic Materials - Bend Tests’, 2010). Two different specimens are 

bended, first one is face bended and the second is root bended and these tests are applied for both pipes 

welded with different heat inputs.  

 

2.2.6 Chemical Analysis 

Chemical analysis was applied to the samples taken from the weld metals of both welded pipes. GNR 

Mini Lab Spectrometer device is used and during testing ambient humidity was 55% (±3.4) and ambient 

temperature was 21°C (±2). ASTM E415:2021 (‘ASTM E415 Standard Test Method for Analysis of 

Carbon and Low-Alloy Steel by Spark Atomic Emission Spectrometry’, 2021) is used as the test 

standard. 

 

2.2.7 Macro and Micro Examination 

Macro and micro examinations are applied to the weld parts. Both examinations are realized with the 

4XB Binocular Inverted Metallurgical Microscope device. TS EN ISO 17639:2014 standard (‘TS EN 

ISO 17639 Destructive Tests on Welds in Metallic Materials- Macroscopic and Microscopic 
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Examinations of Welds’, 2014)is applied for both examinations. Weld, heat affected zone and material 

areas are shown in macro examination.  

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1 Tensile Tests Results 

Two specimens for each welded joint are examined for tensile testing. Yield strength, ultimate tensile 

strength and elongation results of both welded joints (high heat input and low heat input) are given in 

table 3. Figure 5 shows the tensile test specimens before and after the test. All of the specimens fractured 

in weld metal zone. Average yield strength, tensile strength and elongation values for high heat input 

and low heat input welded joints are 272 MPa and 273 MPa; 343 MPa and 341 MPa; 26.6% and 25.8%, 

respectively. No considerable difference yet higher elongation for high heat input specimen was 

observed.  

 

Table 3. Tensile Test Results 

 

  Elongation 

[%] 

Rp %0.2 

[N/mm2] 

Rm 

[N/mm2] 

High Heat Input Specimen 1  28 267 334 

Specimen 2 25.25 278 353 

Low Heat Input Specimen 1 25.25 268 343 

Specimen 2 26.50 278 339 

 

 
a) 

 
b) 

Figure 5. Tensile Test Specimens: a) high heat input, b) low heat input 

  



  International Marmara Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

138 

 

3.2 Charpy Impact Test Results  

Specimens taken from weld and heat affected zones are tested at room and -40°C temperatures. Impact 

test results showed that, at room temperature, high heat input welded joint yielded 17% higher average 

impact energy both for welded and HAZ compared with low heat input welded joint. At -40C, in weld 

area, low heat input welded joint shows 6% higher average impact energy, while it is the opposite in 

HAZ area, where high heat input joint specimen gives 1% higher average impact energy but this is 

negligible. As expected, with the decreasing test temperature, impact energies for all specimens are 

decreased significantly. In figure 6, the average impact test results are given.  

 

 
Figure 6. Average Impact Test Results 

 

3.3 Hardness Test Results  

The highest hardness measurements are obtained the weld metal for both samples. The heat affected 

zones are harder than both base materials, showing a hardness increase in HAZs. In figure 7, the hardness 

test results are given. 

 

 
Figure 7. Microhardness Test Results 

 

Dwivedi & Menghani (2016), studied low carbon steels and microhardness of the weld metals joints 

alloying with different amounts of molybdenum. They found out that presence of molybdenum results 

in bainite structure in weld bead having a refined grain structure and Mo addition to the weld metal 

causes increase in microhardness of the weld bead.  
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Nuhoglu et al.(2022), studied S460MC steel which is also low alloyed steel and they found out that  due 

to the  Mo content of the wires, the hardness values were higher. That is because Mo is a strong carbide 

forming element and carbide segregation at grain boundaries increases hardness.  

 

Urzynicok & Szubryt (2011), studied 16Mo3 steel and they mentioned 0.25-1.0% molybdenum addition 

considerably increases the hardness as well as the other mechanical properties of the materials except 

elongation. 

 

3.4 Bend Test Results  

The welded joints of both specimens have withstood the applied bending test and no tearing is observed 

in 180° bending, both in the root bended and face bended pieces. In figure 8, 180° bended specimens 

are shown. 

 

 
 

a) 

 

 
 

b) 

Figure 8. Bend Tests Results for both samples: a) low heat input samples, b) high heat input samples 
 

3.5 Chemical Analysis 

In table 6, the chemical analysis results of both specimens taken from weld metals are given. 

 

Table 6. Chemical Analysis of Weld Metal 

Elements Fe C Si Mn P S Cr Mo Ni 

High Heat 

Input 

Specimen 

98.007 0.061 0.411 0.649 ˂0.005 0.012 0.079 0.374 0.064 

Low Heat 

Input 

Specimen 

97.613 0.088 0.545 0.865 ˂0.005 0.014 0.083 0.394 0.068 
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3.6 Macro Examination Results 

In figure 10, macrographs of both welded joints are shown. There are no cracks or any other flaws at the 

joints.  The low heat input joint has a total HAZ area of 38 mm2 and high heat input joint has a total 

HAZ area of 43.6 mm2. Weld metal areas are 72.55 mm2 for low heat input joint and 76.76 mm2 for 

high heat input joint as seen in figure 10. In figure 9, the grided images are shown and 1 unit of the grid 

is 1.53 mm for both images.  

 

 
a) 

 
b) 

Figure 9. Grided Macro Examination Images: a) low heat input sample, b) high heat input sample 

 
a) 

 
b) 

Figure 10. Macro Examination Images: a) low heat input sample, b) high heat input sample 
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4. CONCLUSION 

Based on experiments performed the following conclusions are drawn: 

 

Macrographs indicate larger weld metal and HAZ areas for high heat input sample. 

Change in welding current is not very effective on the hardness of the weld metal, heat affected zone 

and base metal.  

 

Tensile test results show that there is no considerable effect of change in average welding current from 

120A to 150A on tensile strength of the joints. 

 

The high heat input welded samples have better impact toughness values than low heat input welded 

samples at room temperature, but impact energy values are very close to each other at -40C temperature. 

Decreasing test temperature causes lower impact toughness on both welded joints. 

 

16Mo3 and P235GH steels are very good dissimilar material matches to be arc welded without any flaws 

and with satisfactory mechanical properties and they can be used for power plants boiler parts. 
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Özet 

Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesi ülkelerin gelişmişlik seviyesi, firmaların rekabetçi tutumu ve 

bilgiyi teknolojik yeniliklere dönüştürme becerilerini doğrudan etkilemektedir. Bu bağlamda endüstriyel 

alanda bu gelişmelerden etkilenen sektörlerden birisi de otomotiv sektörü olduğu bilinmektedir. 

Otomotiv sektöründe yer alan firmaların teknolojik araçları kullanarak üretim hatlarında kaliteyi 

arttırmak, maliyeti azaltmak ve iş güvenliğini üst düzeyde tutmak hedeflenmektedir. İşte bu noktada 

otomotiv sektöründe yer alan firmaların güncel teknolojik gelişmeleri yakından takip etmekte ve Ar-Ge 

çalışmaları yapmaktadırlar. Gelişen teknolojinin otomotiv sektörüne getirdiği yeniliklerden birisi de 

“elektrikle” çalışabilen araçlardır. Enerjinin öneminin giderek arttığı bu dönemde elektrikli araçların 

avantajları yüksektir. Bu bağlamda elektrikli araçların pazar payının giderek arttığı görülmektedir. 

Elektrikli araç pazar paylarının artması; temel olarak devlet teşvikleriyle araç fiyatlarının düşmesine, 

şarj istasyonu alt yapısının yaygınlaşmasına, batarya teknolojilerinin gelişmesine ve şarj sürelerinin 

kısalmasına bağlıdır. Bataryada kullanılan Lityum iyon piller şu anda tüm büyük elektrikli taşıt 

(Electrical Vehicle, EV) üreticileri tarafından kullanılmaktadır. Bu bildiri çalışması kapsamında, 

elektrikli araçların batarya soğutmasına katkı sağlayacak bir gözlemleme prosesi geliştirilmiştir. 

Literatürdeki çalışmalar, genellikle elektrikli araçların performansını belirleyen en önemli faktörlerden 

biri durumundaki bataryaların (özellikle Lityum-iyon bataryaların) enerji üretimi esnasında ortaya çıkan 

ısının giderilmesine yöneliktir. Bu çalışmada ise bataryaya uygulanacak termal mastik (sealer) işleminin 

etkileyeceği birçok değişkeni en aza indirmek ve böylece termal mastik uygulama kalitesini artırmak 

maksadıyla özgün bir yazılım geliştirilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Batarya, elektrikli taşıtlar, termal mastik uygulaması, profiler sensör, 3D 

görselleştirme.  

 

INVESTIGATION of FORMAL DIMENSIONS of THERMAL MASTIC LINES  

USED in BATTERY CELLS of ELECTRIC VEHICLES 

 

Abstract 

Because of the rapid development of today's technologies, the level of development of countries, the 

competitive attitude of companies, and the ability to transform information into technological 

innovations are developed in the global world. Thus, it is known that one of the sectors affected by these 

developments in the industrial field is the automotive sector. It is aimed to increase the quality, reduce 

the cost and keep the occupational safety at the highest level in the production lines by using the 

technological tools of the companies in the automotive sector. At this point, it is known that companies 

in the automotive sector closely follow current technological developments and carry out R&D studies. 

One of the innovations that the developing technology has brought to the automotive sector is the 

vehicles that can work with electricity. Nowadays, where the importance of energy is increasing, the 

advantages of electric vehicles are high. Therefore, it is seen that the market share of electric vehicles is 

gradually increasing. That’s mainly cause of electric vehicle market; it mainly depends on the decrease 

in vehicle prices with government incentives, the expansion of charging station infrastructure, the 

development of battery technologies and the shortening of charging times. On the other hand, lithium-

ion cells used in the battery are currently used by all major electric vehicle (EV) manufacturers. In this 

paper, a monitoring process has been developed that will contribute to the battery cooling of electric 

vehicles. The researches in the literature are generally aimed at removing the heat generated during 
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energy production of batteries (especially Lithium-ion batteries), which is one of the most important 

factors determining the performance of electric vehicles. In this study, an original software has been 

developed in order to minimize many variables that will be affected by the thermal sealant process to be 

applied to the battery and thus to increase the thermal sealant application quality. 

 

Keywords: Battery, electric vehicles, thermal sealant application, profiler sensor, 3D visualization. 

 

1. GİRİŞ 

Son yıllarda teknolojik gelişmelerin hızla ilerlediğine şahit olmaktayız. Diğer taraftan teknolojinin, 

buhar gücüyle çalışan mekanik sistemlerden, siber fiziksel sistemlere dönüşmesi yaklaşık 300 yıl 

sürmüştür (Sascha ve Francesca, 2016). İlk olarak 2011 yılında Almanya’da ortaya çıkan “Endüstri 4.0” 

kavramının ekonomik ve teknolojik faydaları sayesinde, endüstriyel alanda üretim sistemlerinin çalışma 

yapıları güncellenmiştir (Sarı ve diğerleri, 2019). Bu bağlamda çeşitli teknolojilerin bir arada 

kullanılmasına olanak vermek aynı zamanda verimlilik ve üretimde artışı sağlamak amacıyla Endüstri 

4.0 çalışmaları halen devam etmektedir (Manohar, 2015). Sanayi devriminin tarihsel gelişimi Şekil 1’de 

resmedilmiştir. Robot ve operatörlerin beraber iş bölümü yaparak çalışmasına olanak sağlayan bu 

gelişmeler, nesnelerin interneti (IoT) aracılığıyla akıllı fabrikaların ve üretim sistemlerinin geleceğini 

oluşturmaktadır (Yoşumaz ve Özkara, 2021).  

 
Şekil-1. Sanayi Devrimlerinin Tarihsel Gelişimi [1] 

Tüm bu teknolojik gelişmeler, otomotiv sektöründe de değişimlere neden olmuştur. Endüstri 4.0 

getirdiği teknolojik gelişmeler içerisinde bulut bilişim, büyük veri ve siber güvenlik teknolojileri 

otomotiv endüstrisinde önemli etken olması beklenmektedir (Yang, 2017). Bu teknolojik gelişmelerin 

sonucunda otomotiv sektöründe yer alan fabrikalar içerisindeki değişim, dikey ve yatay entegrasyon 

süreçleri olarak iki genel başlıkta altında incelenmektedir. Yatay entegrasyon, tedarik zinciri içerisinde 

yer alan birimlerin, dikey entegrasyon içerisinde dijitalleşerek yer alması ve üretim sistemlerinin bu 

yapıya uygun yapılandırılmasını sağlamaktadır (ODD, 2017). Bununla beraber dikey entegrasyon; 

yapay zekâ, arttırılmış gerçeklik, büyük veri ve sanal gerçeklik gibi teknolojilerin birbiri ve insanla 

çalışmasını sağlamaktadır.  Otomotiv sektöründe en önemli teknolojik gelişmeler CASE (Connectivity, 

Autonomy, Shared Mobility, Electrification) olarak tanımlanmıştır (TÜBİTAK, 2016). Bu özellikler 

içerisinde ‘electrification’ kavramı, yakıtın elektrikli veya elektrik/benzin (hibrit) olmasını 

belirtmektedir. Otomotiv sektörünün teknolojiyle bu özelliklere sahip araçlar geliştirmesi, gün geçtikçe 

elektrikli araçlara ilginin arttığı göstermektedir. Bununla beraber otomotiv firmalarının daha fazla 

elektrikli araç üretme ve bu konuda üretim hatlarını geliştirme gereksinimleri doğmuştur.  

 

Fosil bazlı yakıtla çalışan otomobillerin yerini tüm dünyada elektrikli motorla çalışan taşıtlar almaya 

başlamıştır. Diğer taraftan, menzil ve performans açısından elektrikli taşıtların en kritik bileşeni 

durumundaki bataryaların, daha araba imalatı aşamasında iken soğutma sistemine dikkat edilerek esnek 

ve akıllı bir imalat teknolojisi ile geliştirilmesi ve arabaya entegrasyonu gerekmektedir. Bu çalışma 

kapsamında, batarya hücreleri arasına yerleştirilecek soğutma plakalarına uygulanacak ısıl (termal) 

transfer mastik işlemini standartlara uygun gerçekleştirmek için, hassas ölçüm ile toplanacak verilerin 

işlenerek, kontrolünün sağlanacağı bir bilgisayar yazılımı hazırlanmıştır. Fabrika ortamında termal 

mastik uygulama prosesi simülasyonu Şekil 2’de verilmiştir. 



  International Marmara Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

145 

 
Şekil 2. Termal Mastik Uygulama Prosesi Simülasyonu 

 

2. MATERYAL VE METOD 

Batarya hücrelerinin ömrünü ve stabil çalışmasını belirleyen en önemli etkenlerden biri standartlara 

uygun şekilde soğutulmasıdır. Bu işlemi istendiği gibi gerçekleştirmek için soğutma plakaları ve batarya 

hücrelerinin arasında termal mastik (sealer) uygulamasının standart ve optimal bir uygulama ile 

yapılması gerekmektedir. Çalışma kapsamında hazırlanmış yazılım ile mastik uygulamasının stabil bir 

şekilde yapılmış ve uygulama yapıldıktan sonra yüksek hassasiyetlerde kontrolü gerçekleştirilmiştir.  

 

Mevcut sistemde referans parçaya göre yazılan robot mastik uygulama yörüngesi, farklı geometri ve 

konumlarda gelen parçalarda, yanlış mastik miktarı ve hatalı uygulama yörüngesi gibi sorunlar 

oluşturmaktadır. Bu bağlamda sensörden alınan değerler neticesinde, mastik uygulama yapılacak olan 

parçanın x ekseninde kalibrasyonu sağlanmıştır. Kalibrasyon değerlerine göre robot programında termal 

mastik uygulama esnasında gerçekleştirilecek çalışma prensibi düzenlenmiştir. Elektrikli araçlarda en 

önemli sistem bileşeni durumundaki batarya ünitesine uygulanan ısı transferi mastik işlemi bataryanın 

ömrü ve verimliliği için kritik bir operasyondur. Mastik operasyonunda ortaya çıkabilecek kalite 

problemleri, batarya ömrünü etkileyen önemli etkenler arasında yer almaktadır. Bu çalışma kapsamında 

geliştirilecek yazılım ve sistem ile batarya soğutması uygun biçimde sağlanacak ve olası problemleri en 

aza indirgeyip sağlıklı bir batarya sistemi ortaya çıkarılacaktır. 

 

2.1. Profil (Profile) Sensör 

Çizgi şeklinde lazer ışık göndererek, bu çizgi üzerindeki her bir noktanın sensöre göre x ve z koordinat 

bilgilerini oluşturan sensördür. Profil sensörü, mastik uygulamasını yapacak robotun 'Gun ucuna' 

takılacaktır. Robot, Gun ucundan mastik çekerken hemen arkasına konumlandırılan profil sensörü, 

çekilen mastik kimyasalının yükseklik ve genişliğini ölçebilecektir. Sensörün okuma özellikleri dikkate 

alındığında, profil sensörünün 200 ile 4000 Hz aralığında bir çalışma frekansı bulunduğu ve bu frekansta 

çalışan profil sensörünün minimum 250 mikrosaniyede bir değer verebileceği anlamına gelmektedir. Bu 

değerlerin hızlı bir şekilde alınıp işlenmesi için UDP (User Datagram Protocol) haberleşme sistemi 

kullanılmıştır. Batarya soğutma plakasına termal mastik uygulamasının 7,2 mm (±0.6 mm) yükseklikte, 

3,6mm (±0.6 mm) genişlikte, 272 mm (±3mm) uzunlukta olması beklenmektedir. Bu hassaslıkta 

işlemleri gerçekleştirmek için kullanılacak lazer profiler sensörünün, yükseklikte maksimum 49 mikron, 

genişlikteyse 123 mikron çözünürlükte ölçümler yapabilmesi gerekmektedir. Profil sensörün çarpma, 

kirlenme vb. çevresel faktörlerden etkilenmemesi için uygulama plakasından 130 mm yüksekliğe 

yerleştirilmiştir. 

 

2.2. Robot ve PLC Yazılımları 

Sistemde kullanılacak robotun termal mastik uygulama esnasında hızı 300 mm/s olacaktır. Bu da 

yukarıda sözü edilen 250 mikrosaniye veri aktarım hızlarına çıkıldığında, 75 mikronluk mesafede bir 

veri işlenebilmesini mümkün kılar. Robot programının genel yapısını gösteren algoritması Şekil-3’de 

verilmiştir.  
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Şekil-3. Robot off-line yörünge yazılımı 

 

PLC programı, robot ve bilgisayar yazılımı arasında iletişim görevi görmektedir. Bilgisayar 

yazılımından gelen komutlar PLC programına, PLC programından Robot programına aktarılmaktadır. 

Bu bağlamda tüm sistem birbiri ile ilişkili çalışmaktadır. PLC programı çalışma algoritması Şekil-4’te 

verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

Şekil-4. PLC yazılım algoritması 

 

2.3. Bilgisayar Yazılımı 

Bilgisayar yazılımı, mastik okuma ve kontrol etme sisteminin ana bileşenini oluşturmaktadır. Yazılım, 

PLC ve Robotla birlikte etkileşimli çalışarak sistemin yönetilmesini sağlamaktadır.  

 

Verilerin hızlı bir şekilde okunması için UDP bağlantı protokolü kullanılmıştır. Bununla beraber okunan 

verilerin depolanması için MsSQL veritabanı tercih edilmiştir. Büyük veri (Big Data) alınmasıyla 

birlikte veritabanı içinde ve yazılım içerisinde verilerin düzenlenmesi ve boyutlarının düşük kalması 

için prosedürler yazılmıştır. Aynı zamanda profil sensöründen her okunan ‘sealer’ verisi için tek bir satır 

veri kaydedilmektedir. Bu bağlamda verilerin ‘JSON’ formatına dönüştürülmesi ve veritabanı 

boyutunun büyük oranda artması engellenmiştir.  

 

Profil sensörden anlık alınan veriler filtreleme işlemlerinden geçerek anlamsız verilerin kaydedilmesi 

engellenmiştir. Yazılım, genişlik ve yükseklik değerlerinin tolerans değerleri dışında olduğu durumlarda 

hata kaydı eklemektedir. Bu bağlamda bir batarya plakası üzerinde hatanın, mastik numarası ve katman 

numarası kaydedilmesi sonucunda, hatanın yeri gerçek mastik üzerinden de takip edilebilmektedir. 

Hazırlanan yazılımın ana ekranında bağlantı özellikleri bulunmaktadır. Bu ekran içerisinde birden fazla 

PLC, profil sensör ve bilgisayara bağlanabileceği özellikler bulunmaktadır. Veritabanı bağlantı 

bilgilerinin de ana ekran arayüzünden değiştirebildiği özellikler mevcuttur. Şekil-5’de bilgisayar 

yazılımının çalışma prensibi verilmiştir.  
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Şekil-5. Bilgisayar Yazılım Çalışma Akış Diyagramı 

 

Yazılımın genel özellikleri içerisinde, okuma ve izleme fonksiyonları eklenmiştir. Profil sensöründen 

okunması istenen verilerin biçimi bu şekilde ayarlanabilmektedir. Profil sensörün kalibrasyon 

ayarlarının yapılabilmesi için de gerekli fonksiyonlar yazılmıştır. Farklı tipteki mastik sistemlerini 

okunması ve entegrasyonunun yapılması için gerekli ayarlar eklenmiştir. Yazılım içerisinde yer alan ana 

ekran Şekil 6’da verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 6. Bilgisayar Yazılımı Ana Ekran Tasarımı 
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Profil sensörden gelen verilerin anlık olarak gösteriminin sağlanması amacıyla Display Profile ekranı 

tasarlanmıştır. Bu arayüz sayesinde anlık olarak veri alışverişi kontrol edilmektedir. Gelen verilerin 

şekilsel boyutu Şekil 7’te verilmiştir.  

 

 

 
 

Şekil 7. Display Profile Arayüz Tasarımı 

 

Yazılımın dört adet okuma fonksiyonu bulunmaktadır. Bu fonksiyonlar sayesinde analiz edilmesi 

istenen veri biçimleri arayüzden tanımlanmaktadır. Seçilmiş olan okuma fonksiyonuna göre profil 

sensöre komut göndererek alınan verilerin değerleri de değişmektedir. Bu durumda kontrolünün 

sağlanacağı veri biçimleri de yine arayüz ekranından düzenlenebilmektedir. Şekil 8’te Program Selector 

ekran tasarımı verilmiştir.  

 

 
Şekil 8. Program Selector Arayüz Tasarımı 

 

Yazılımın ek özellikleri içerisinde; kalibrasyon, 3D görselleştirme, video kayıt alma ve kalite kontrol 

parametrelerinin bulunduğu ekranlar da tasarlanmıştır. Fabrika ortamında görev alan operatörün 

kullanabileceği biçimde tasarlanmış olan yazılımın, ek özellikleri sayesinde kullanım alanı 

genişletilmiştir. Diğer ekranlara ait görseller Şekil 9’da verilmiştir.  
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Şekil 9. Ek Özellikler 

 

3. SONUÇ  

Yapılan çalışma sonucunda, termal mastik hatlarında kullanılmak üzere fabrika ortamında sistem 

kurulumu yapılmıştır. Robot, PLC ve bilgisayar yazılımı entegre çalışmaktadır. Profil sensörden elde 

edilen veriler anlık görüntülenebildiği gibi veritabanına da kaydedilmektedir. Hatalı kabul edilen mastik 

(sealer) uygulaması kayıtları incelenmektedir. Hata koduna göre sistemde gerekli işlemler 

yapılmaktadır. Her bataryanın üzerinde yer alan mastiklerin verileri, veritabanından çekilerek 3D 

görselleştirme işlemi uygulanmıştır. Çalışmanın amacı olan termal mastik işleminin şekilsel 

boyutlarının incelenmesi ve gerekli işlemlerin uygulanması başarıyla gerçekleştirilmiştir.   

 

4. TARTIŞMA 

Geliştirilen sistem, mevcut imalat hattına eklemlenerek, tüm imalat hattına doğrudan entegre olabilecek 

kabiliyette tasarlanmıştır. Çalışma çıktısı sistem, aynı zamanda modüler bir yapıya sahip olduğu için 

farklı imalat işlemlerinde uygulanabilmesi ve verimlilik artışı sağlaması hedeflenmektedir. Böylece 

profil sensörü gibi farklı sensörlerle ölçülebilecek; aynı zamanda diğer imalat parçalarına uygun 

biçimde, robot kolunun farklı fonksiyonlar icra edebilmesine imkân sağlayacak esneklikte bir sistem 

geliştirilmiştir. Bu bağlamda çalışma kapsamında; imalat endüstrisinde, esnek, akıllı ve re-configurable 

imalat teknolojilerine uygun bir fabrika otomasyonu sağlamaya yönelik çalışma yapılmıştır. 
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Özet  

Günümüzde kaynak prosesi sanayide en çok kullanılan proseslerden biridir. Kaynak prosesinde 

hataların oluşmasındaki en büyük sebep ise parça hareketlerinden dolayı ortaya çıkabilecek robot 

yörüngesindeki kaçıklıklardır. Yörüngedeki kaçıklıklardan oluşacak hataların giderilmesi için robotların 

yörüngelerinin tekrar belirlenmesi gerekir. Çünkü yörünge kaçıklık problemleri, firmalarda iş gücü ve 

ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Bu kayıpların önüne geçebilmek için kaynak hatalarının 

belirlenmesine yönelik literatürde yazılımlar mevcuttur; ancak, ülkemizde bu amaca yönelik bir yazılım 

hala bulunmamaktadır.  Bu yüzden, yurt dışından yüksek fiyatlar karşılığında hata tarama sistemleri 

satın alınmaktadır. Bu çalışmada, milli sanayideki bu eksikliğin giderilmesi için lazer tabanlı bir alan 

tarayıcı yardımıyla kaynak atılacak yüzeyin tespiti ve robotun ekseninin değiştirilmesi amaçlı bir 

yazılım geliştirilmektedir. Böylece, kaynak atıldıktan sonra ise farklı bir alan tarayıcı sensör ile kaynak 

yüzeyinin analizi ve kaynak yüzey kalitesinin izlemesinin yapılması hedeflenmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Robot kaynağı, kaynak dikiş ekseninin tespiti, lazer tabanlı yüzey ölçüm sensörü, 

MIG&MAG kaynağı, lazer kaynağı. 

 

The Development of a Detection System of Robotic 3D Welding Seam Axis and Form for 

Welding Processes 

 

Abstract 
The welding process has been widely used processes in the industry, recently. The biggest reason for 

the errors in the welding process is the deviations in the robot trajectory that may occur due to part 

movements. The trajectories of the robots should be re-programmed in order to eliminate the errors that 

will occur due to misalignment in the axis. Trajectory misalignment problems may cause repetitive work 

and economic losses in companies. In order to prevent these losses, there are software in the literature 

for the determination of welding faults; however, there is still no software for this purpose in our country. 

Therefore, these diagnostic systems are purchased from abroad with high prices. In this study, a 

diagnostic software will be developed for the purpose of detecting the surface to be welded and changing 

the axis of the robot with the help of a laser-based area scanner in order to eliminate this deficiency. 

After the welding is applied, it is aimed to analyze the weld surface and detect the weld surface quality 

with a different area scanning sensor. 

 

Keywords: Robotic Welding, Determination of welding axis, laser-based area scanner, MIG&MAG 

welding, laser welding. 

 

1. Giriş 

Kaynak robotlarının geleneksel olarak kullanılan kontrol mekanizması, ‘programla’ ve ‘programı sür’ 

adımları üzerinden gerçekleştirilir. Ancak bu tarz yaklaşım, uyum sağlayabilen veya değiştirilebilen bir 

sistem değildir.  Aynı zamanda oluşan hataları tespit etme veya düzeltme yetisine sahip olmamaktadır 

(Yangling ve Ziheng, 2021). Bu duruma yıllar boyunca belli çözümler getirilmiştir. Bunlardan ilki 
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robotlara kamera bağlanması olmuştur. Kameradan alınan veri sayesinde farklı koşullarda çalışan bir 

sistem elde edilmiştir; fakat bu durumda karmaşık sorunlarda insanların müdahale etmesi 

gerekmektedir. Üçüncü yöntem ise bir matematiksel algoritma yardımıyla robotun sensörden aldığı 

veriyi kullanarak kararları almasıdır. Bu sayede sistemin insana bağlı olmaması sağlanmıştır. 

Günümüzde bu yöntem sadece belirli alanlarda kullanılabilmesi ve maliyetlerinin yüksek olmasından 

dolayı yaygınlaşmamıştır. Ama Endüstri 4.0 ile gelen makine öğrenmesi ve yapay zekâ yönündeki 

gelişmeler akıllı kaynak robotlarını yeniden gündeme getirmiştir. 

 

Kaynak robotlarının geleneksel yollarla kullanımı esnasında ortaya çıkan yüksek sıcaklık, zararlı gazlar 

ve yüksek miktarda ışık akısı sebebiyle insan sağlığına büyük zararlar vermektedir. Dolayısıyla akıllı 

kaynak robotları kullanmanın bu endüstride çalışan insanların sağlığı açısından büyük önemi 

bulunmaktadır (Kartik ve ark., 2022).  

 

Akıllı kaynak robotları oluşacak olumsuz koşullarda kaynak yörüngesinin değiştirilmesi ya da tespiti, 

hatalı parçaların belirlenmesi, karar alma ve optimizasyon gibi yöntemlerle çözüme ulaşmaktadır. 

Robotun karar alma yapısına sahip olması üretim hızını ve verimliliğini artırmakla beraber iş güvenliği 

açısından da problemlerin ortaya çıkmasını engellemektedir. Doğru bir karar mekanizması olan bir robot 

çok hassas ölçüm gerektiren sanayilerde uzun deneylerin yapılması yerine bu deneylerin yerini alarak 

bu süreçlerin kısaltılmasına da yardımcı olmaktadır. 

 

2. Robot İşlemlerinde Sensör Kullanımı 

Akıllı kaynak robotların en önemli bileşenlerden biri sensörlerdir. Bu alanda pek çok farklı sensör ve 

kamera tipi kullanılmaktadır. Bunlara profiller sensörler, ark sensörleri ve endüstriyel kameralar, 

kızılötesi sensörler, ultrasonik sensörler (Chenfan ve ark., 2022) örnek olarak gösterilebilir. Bu çalışma 

kapsamında kaynak dikiş kalitesini belirlemek üzere lazer profil sensör seçilmiştir. Lazer profil 

sensörleri, yükseklik verisini bir noktadan ölçmek yerine bir çizgi şeklinde tararlar. Bu özellikleri 

sayesinde 2 ve 3 boyutlu hassas ölçümler yapmak mümkün olmaktadır.  

 

 
Şekil 1- Lazer profile sensör 

 

Şekil-1’de lazer profil sensörün çalışma mekanizması resmedilmiştir. Yüzeye gönderilen lazer daha 

sonrasında sensöre tekrar yansıyarak kamera tarafından algılanmaktadır. Bu alandaki tek bir nokta yerin 

görselde görülmüş olduğu üzere bir çizgi üzerindeki tüm noktalar için uzaklık verisi alınmaktadır. Bu 

kısımda alınan datadan kaynak atılacak yüzey ya da kaynak sonrasında kaynak dikişi tespit edilerek 

gerekli analizler yapılabilmektedir. 

 

Sensör ile ölçüm yapılırken aktif veya pasif olmak üzere iki farklı görüntüleme yöntemi mevcuttur. Pasif 

görüntüleme aktif olarak bir ışık kullanılmadan sadece bir kamera veya sensör yardımıyla yapılan 

görüntüleme yöntemine verilen addır (Rout ve ark., 2019). Bu yöntemin kullanıldığı durumlarda 

oluşacak olan duman, kıvılcımlar sensörü veya kamerayı zorlayabilir. Aktif görüntüleme de ise 

genellikle farklı bir ışık kaynağı kullanılarak sensörde oluşacak bu hataların daha düşük seviyelere 

indirilmesi amaçlanmaktadır. 
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Bu çalışma kapsamında ele alınacak robotlarda, 2 adet lazer profil sensör bulunmaktadır. İlk sensör 

robot kaynak atmadan önce robota eksenin tespiti amaçlı olarak kullanılırken, diğer sensör atılan 

kaynağın yüzey ve geometrisinin analizi için kullanılacaktır.   

 

3. Analiz yöntemleri ve Sistemin çalışma mantığı 

Kaynak atılmadan önce birleştirilmesi gereken yüzeyleri sensör yardımıyla taradıktan sonra farklı 

noktalardan alınan bu veri bulutunun analizi gerçekleştirilip, kaynak atılacak yüzeyin tespiti 

sağlanmaktadır. Bu sayede kaynak yapılacak parçanın yer değiştirmesi durumunda robotun 

yörüngesinin tekrardan yazılması engellenmektedir. 

 

İkinci sensörün görevi öncelikle atılan kaynağın doğruluğunu tespit etmesi; geometrik olarak genişlik 

ve yükseklik gibi verilerini analiz etmesi gerekmektedir. Daha sonrasında sensörden alınan hassas 

veriler yardımıyla yüzeyin istenilen kaynak standartlarına uygunluğu kontrol sağlanacaktır. Standartlara 

uygun olan parçalar diğer işlemlere gönderilirken uygun olmayanlar bir sonraki prosese geçişleri 

engellenecektir. Bu sayede hatalı parçalar gerekli şekilde ayrılmış olacaklardır. 

 

 
Şekil 2. Çalışma Mantığı 

 

Şekil-2’de genel çalışma mantığı görülebilir. Akıllı kaynak robotlarında çalışma düzenini 3 katmana 

ayrılabilir. Bunlardan ilki robot ve sensörün bulunduğu donanım katmanıdır. Bu katman robotun 

bulunduğu kaynak işleminin yapıldığı ve görüntüsünün alındığı kısımdır. İkinci katman sensörden 

alınan verinin analiz edildiği katmandır. Bu katmanda sensörün kullanım amacına göre eksen tespiti 

veya kaynak yüzey kontrolü gibi işlemler gerçekleştirilir. Son katman ise bu hesaplanan verinin server, 

PLC ve robota aktarıldığı katmandır. 

 

4. Tartışma 

Günümüzde robotik kaynak, endüstrideki en çok kullanılan proseslerden biridir. Endüstri 4.0 ile robotik 

kaynak alanında akıllı robotlar kullanılmaya başlanmıştır. Bu üretimi hızlandırması ve hata ayıklama 

açısında gelişmiş sistemler üretebilmenin önünü açmıştır. 

 

Sensörler robotun görmesini sağlayan ekipman olduğu için projede doğru sensörü seçmek, bu 

çalışmanın en önemli adımlarından biridir. Lazer tabanlı profil sensörleri ise bu alanda gazdan ve ışıktan 

düşük miktarda etkilenen yapıları gereği en verimli sensörlerden biridir. 

 

Analizler yapılırken kaynak yapılacak yüzeyin tespiti hatalı yapılması sonucunda hatalı bir kaynak ve 

robotun yanlış yönlendirilmesi ihtimali olduğundan dolayı analiz yöntemleri doğru seçilmelidir. Aynı 

şekilde kaynak yüzeyinin kalitesi hatalı bir ölçüm sonrası hatalı olarak kaydedilirse doğru olan bir 

kaynak sistem tarafından hatalı kabul edilebilmektedir. 
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5. Sonuç 

Sonuç olarak sensör taşıyan bir robot, sensörü bulunmayan kör bir robota kıyasla pek çok avantaja 

sahiptir. Aynı zamanda endüstri 4.0 ile birlikle belli teknolojilere erişmenin kolaylaşmasıyla bu alandaki 

gelişmeler ve yatırımlar hız kazanmıştır.  

 

Robotu akıllı yapan sensörlerdir, bu sensörlerin seçimleri de büyük önem taşımaktadır. Bu alanda pek 

çok farklı sensör tipi ile yapılan sistemler oluşturulmuştur. Kullanılan bu farklı sensör tiplerinin 

kendilerine ait pek çok farklı avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Kullanmış olduğumuz sensör 

ve görüntüleme yöntemi şu anda en çok tercih edilen yöntemlerdendir. Bunun sebebi bir lazer ile 

yüzeyin taranması gazlar veya diğer oluşacak olumsuz koşullardan daha az zarar görülmesini, tek bir 

nokta değil bir nokta bulutu ile çalışılması, son olarak sensör lazer tabanlı olması hassas ölçümler 

yapılmasına olanak sağlamasıdır.  

 

Sensörün kaynak atılması gereken yüzeyi tespit ederken iki yüzey arasındaki mesafe farkından 

yararlanmaktadır. Kaynak atılacak iki yüzey tespit edildikten sonra robot program tarafından 

yönlendirilecektir. Bu sayede parça hareketleri gibi sebeplerden dolayı ortaya çıkacak hatalar engellemiş 

olacaktır. Kaynağın yüzey kalite kontrolü veya kaynak atılıp atılmadığının kontrolü için farklı bir lazer 

profil sensör kullanılacaktır. Bu sensör kaynak atıldıktan sonra robotun üzerine bağlı olup kaynak 

atıldıktan sonra yüzeyin analizini yaparak bir veri tabanına verileri kaydedecektir. 
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Özet  

Yarım kesim güneş hücre teknolojisi, birçok yönden verimlilik artışı nedeniyle geleneksel tam güneş 

hücrelerine göre gelişmiş bir yöntemdir. Bu bildiride, kesme teknolojilerinin etkilerini gözlemlemek için 

modül performansı üzerinde iki farklı kesme yöntemi incelenmiştir. Lazerle çizim ve bölme yöntemi, 

yarım hücre kenarı boyunca tam uzunlukta bir çizik oluşturan bir lazer ablatif işlemine dayanmaktadır. 

Termal Lazer Ayırma (TMC) yöntemi, önce küçük bir çatlağın indüklendiği, ardından yarı hücre kenarı 

boyunca malzemeye yüksek düzeyde lokalize bir termal gradyan uygulanarak yayıldığı, ablatif olmayan 

bir işlemle gerçekleşmektedir. Bu çalışmada, iki farklı kesme yöntemiyle kesilen hücrelerin mekanik 

dayanımları dört nokta eğme testi uygulanarak karşılaştırılmıştır. "TMC" yöntemi ile kesilen hücrelere 

uygulanan maksimum kuvvet noktaları baz alındığında mekanik dayanımlarının Lazer Çizme ve Bölme 

(LSC) yöntemine göre daha iyi olduğu belirlenmiştir. Benzer şekilde doldurma faktörü (fill factor) 

değerleri karşılaştırıldığında her iki yöntemde de %78'e yakın olduğu görülmüştür. Farklı kesim 

hücreleriyle üretilen güneş panellerinin I-V değerleri karşılaştırıldığında TMC yöntemiyle kesilen güneş 

hücreleriyle üretilen panellerin güç değerlerinin 2,12 Watt daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Yarım Hücre Teknolojisi, Lazerle Çizme ve Bölme, Termomekanik Hücre Ayırma 

 

Analysis of Mechanical and Electrical Effects of Different Cutting Methods on PERC Solar Cells  

 

Abstract  

Half cut solar cell technology is an advanced method over traditional full solar cells due to its efficiency 

increase in many ways. In this paper, two different cutting methods are investigated on module 

performance to observe the effects of cutting technologies. The laser drawing and splitting method is 

based on a laser ablative process that creates a full-length scratch along the half-cell edge. The Thermal 

Laser Splitting (TMC) method is performed in a non-ablative process, in which a small crack is first 

induced, then propagated along the half-cell edge by applying a highly localized thermal gradient to the 

material. In this study, the mechanical strength of cells cut with two different cutting methods was 

compared by applying the four-point bending test. Based on the maximum force points applied to the 

cells cut with the "TMC" method, it was determined that their mechanical strength was better than the 

Laser Scratching and Splitting (LSC) method. Similarly, when the fill factor values were compared, it 

was seen that it was close to 78% in both methods. When the I-V values of the solar panels produced 

with different cutting cells are compared, it has been observed that the power values of the panels 

produced with the solar cells cut by the TMC method are 2.12 Watts higher. 

 

Keywords: Half Cell Technology, Laser Drawing and Splitting, Thermomechanical Cell Separation. 

 

1. GİRİŞ 

21. yy.’la beraber enerji ihtiyacının artmasına bağlı olarak dünya üzerinde yer alan enerji kaynaklarına 

yönelim ve tüketim artış göstermiştir. Enerji ihtiyacının artmasıyla beraber kaynakların azalması ve fosil 

kaynaklardan enerji üretim sırasında oluşan zararlı çıktıların çevresel etkilerinden kaynaklanan 
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olumsuzluklardan dolayı yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim artmıştır. Yenilenebilir enerji 

kaynakları arasında güneş enerjisinin dolaylı veya doğrudan kullanımı hızlı bir şekilde artış 

göstermektedir. Fotovoltaik teknolojisi güneş enerjisinden güneş hücreleri yardımıyla elektrik üretimini 

sağlayan bir teknolojidir. Son zamanlarda fotovoltaik sektöründeki gelişmeler doğrultunda güneş 

hücrelerinin veriminin artırılmasının yanı sıra güneş panellerinden elde edilecek enerji miktarını 

artırmaya yönelik çalışmalar da artıştadır. Güneş panellerinde kullanılan güneş hücreleri genel olarak 

kare veya dikdörtgen olarak üretilmektedir. Güneş hücrelerinden elde edilecek enerji miktarını 

artırmaya yönelik yürütülen çalışmalardan biri de yonga (wafer) büyütme teknolojisidir. Böylece güneş 

hücrelerinin yüzey alanları büyütülmüş olup yüzey üzerinde oluşacak olan elektron-hole çiftleri artış 

gösterecektir. Buna bağlı olarak elektron-hole çiftlerini toplamak adına busbar ve finger adeti de artış 

gösterecektir [1]. Üretimi gerçekleştirilen güneş hücreleri ve sektörde tercih edilen güneş hücrelerinin 

boyutları genellikle 156*156 mm ile 210*210 mm arasında değişim göstermektedir. 

 

 Trend olarak ve verimlilik olarak artış gösteren güneş hücre boyutları beraberinde belirli problemler de 

doğurmaktadır. En büyük problem olarak görülen güç kayıpları sektörün en önde problemi olarak 

görülmektedir. Bu doğrultuda geliştirilen yarım kesim (half-cut) teknolojisiyle akım yarıya indirilerek 

güç kayıpları da yarıya indirilmiş olacaktır. Güneş panellerinin verimlerini ve çevresel şartlara karşı 

korunumunu artırabilmek amacıyla güneş hücrelerini ikiye veya üçe bölme işlemi uygulanmaktadır. 

Güneş hücrelerini bölme işleminde lazer ile kesme yönteminin farklı türevleri kullanılmaktadır. Bu 

çalışmada 182*182 mm boyutlarında M10 çift yüzeyli PERC hücrelerinin kesim yöntemlerinin 

hücrelerin ve panellerin performansına etkisi araştırılmıştır.   

 

2. MATERYAL VE METOD 

Güneş hücrelerinde elektrik kayıpları akımla doğru orantılıdır. Yarım hücre teknolojisiyle akımdan 

dolayı kayıpları azaltmak temel amaçtır.  

 

 

   
Şekil 1. Tam Hücre ve Yarım Hücre  

 

Büyüyen yonga boyutlarıyla güneş hücreleri üzerinden geçen akım artmaktadır. Tam güneş hücresinde 

akımın izleyeceği yol artacağından akım kayıpları artacaktır. Yarım Hücre teknoloji ile güneş hücresi 

üzerinden geçen akım yarıya indirilmiş olunacak ve hücre yüzeyindeki dirençten kaynaklı kayıplarda 

azalma gözlemlenecektir [2]. Şekil 1’ de tam ve yarım güneş hücreleri görülmektedir. 

 

Tam hücre teknolojisiyle üretilen güneş panellerinin karşılaşmış olduğu bir diğer sorun ise 

gölgelenmelerden kaynaklı güç kayıplarıdır. Tam hücreli panel teknolojisinde hücreler birbirine seri 

bağlanmış olup hücrelerde yaşanacak herhangi bir gölgelenmede devre şemasında bağlantı 

kopmasından dolayı güneş paneli güç üretmeyi durduracaktır. Tam güneş hücreleriyle üretilen güneş 

panelleri Şekil 2’de gösterildiği gibi üçlü gruplar halinde birbirine bağlantıları gerçekleştirilir. Güneş 

paneli üzerindeki herhangi bir hücrede meydana gelecek olan gölgelenme vb. arızalarda güneş paneli 

3’te 1’lik bir güç kaybı yaşayacaktır [2]. 
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Şekil 2. Tam Hücre ve Yarım Hücre ile Üretilen Panellerde Gölgelenme 

 

Yarım hücre teknolojisiyle üretilen güneş panellerinde hücreler birbirine seri bağlanır ancak panel 2 ayrı 

bölgeye ayrılarak her bir bölge birbirine paralel bağlanır. Güneş paneli altı ayrı gruplar halinde birbirine 

bağlantısı sağlanmış olur. Güneş paneli üzerinde meydana gelecek gölgelenme vb. kayıplardan dolayı 

güneş paneli 6’da 1 kayıp yaşamış olacaktır. Yarım hücre teknolojisiyle üretilen güneş panellerinde 

Şekil 2’de gösterildiği üzere üç ayrı noktada bypass diyotları ile bağlantı gerçekleştirilir. [3].   

 

Yarım hücre ile üretilen güneş panellerinin, tam hücre teknolojisiyle üretilen güneş panelleri ile 

karşılaştırıldığında; elektrik parametre verimliliği, estetik görselliği ve sıcak nokta (hot spot) sorunları 

açısından daha avantajlı bir tasarım olduğu görülmektedir. Bu avantajlar nedeniyle yarım hücre 

teknolojisi ile üretilen panellerin kullanımı, 2014 yılından itibaren giderek artış göstermektedir. Şekil 3 

‘de güneş hücrelerinin pazar payını gösteren grafik verilmektedir. 2022 ITRPV raporuna göre M10 

güneş hücresi boyutlarında kullanılan yarım hücre teknolojisi %90 düzeylerinde olup güneş 

panellerindeki verim değerlerini artırmaya yönelik kesim miktarı da artırıldığı gözlemlenmektedir. 

Bununla birlikte tam hücre teknolojisinin pazar payı %5 düzeylerine düşmüş bulunmaktadır. Wafer 

boyutlanın büyümesiyle M12 vb. güneş hücre boyutları için üçe ve dörde kesilmiş hücre teknolojilerin 

de kullanımı artmaktadır [4]. 

 

Kesme işleminin bir sonucu olarak, kenar kusurları indüklenir. Bu da kenar rekombinasyonunda bir 

artışa ve bazı durumlarda güneş hücrelerinde açık devre geriliminin (Voc) düşmesine neden olur. Voc 

değerinin düşmesiyle FF değerinde de düşüş gözlemlenir. Bu durum özellikle wafer boyutu büyük güneş 

hücrelerinde gözlemlenir. Bu nedenle kesim işleminde minimum kusurlara neden olan ayırma yöntemi 

kullanılmalıdır.  

 

 
Şekil 3. Güneş Hücrelerinin Pazar Payı [4] 

 

Günümüzde ticari olarak temin edilen tüm silisyum temelli güneş hücreleri temelde iki ayrı üretim 

sürecinde üretilir. İlk olarak, üretimi gerçekleştirilen waferların p-n junction yapısı oluşturularak güneş 

hücreleri üretilir. Metalizasyon düzeninin olası bir uyarlaması dışında, gerekli işlemde herhangi bir 

değişiklik yoktur. İkinci olarak, güneş hücreleri kesme işlemi gerçekleştirilir. Hücre kesme işleminde 
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farklı yöntemler kullanılmaktadır. Birinci yöntem; güneş paneli üreticileri arasında yaygın olarak 

kullanılan Lazer Çizme ve Bölme (LSC: Laser Scribing and Cleavage) yöntemidir. İkinci yöntem ise 

güneş panellerinin kesme işlemi sırasındaki kayıplarını minimize etmek için kullanılan Termomekanik 

Kaynaklı Hücre Ayırma (TMC: Thermomechanical induced cell separation) yöntemidir [3]. 

 

Lazer çizme ve bölme yöntemi, yarım hücre kenarı boyunca tam uzunlukta bir çizik oluşturan bir lazer 

ablasyon sürecine dayanır. Bazı durumlarda, bu çizik, hücreyi tam olarak ayırmaz, ancak hücre 

kalınlığının yaklaşık yarısı kadar bir derinliğe sahip bir olukla sonuçlanır. Daha sonra, lazer tarafından 

yönlendirilen hücrenin mekanik kırılması gerçekleşir [3].  

 

Termomekanik kaynaklı hücre ayrımı yöntemi; önce küçük bir çatlağın indüklendiği, ardından yarı 

hücre kenarı boyunca malzemeye oldukça lokalize bir termal gradyan uygulanarak yayılan ablatif 

olmayan bir işleme dayanmaktadır. Bu termal gradyan, hücre içinde bir miktar lokal mekanik strese yol 

açarak çatlağın yayılmasına neden olur [3]. 

 

2.1. Güneş Hücrelerine Uygulanan Testler 

Güneş Hücresi Seçimi ve Kesimi 

Üretilecek olan panellerin ve güneş hücrelerine uygulanacak olan testlerin kıyaslanabilmesi için aynı 

verimlilikte güneş hücreleri kullanılmaktadır, Her iki kesim yöntemi için toplamda 4000 adet güneş 

hücresi belirlenmiştir. Hücre verileri Tablo 1’de görülmektedir. 

 

Tablo 1. 4000 adet çift yüzeyli M10 PERC hücrenin I-V Test Ön-Arka Yüzey Ölçüm Verileri  
Isc Uoc FF Vmpp Pmpp Eta Impp Insol Jsc M3_Isc 

[A] [V] [%] [V] [W] [%] [A] [W/m²] [mA/cm] [A] 

Ortalama 13.09 0.6807 81.87 0.59 7.29 22.09 12.45 1002.81 39.65  

Standart 

Sapma 
0.071 0.0026 0.3738 0.0023 0.0286 0.0866 0.0736 0.9158 0.2139 

9.44 

%RSD 0.539 0.3858 0.4566 0.4056 0.3919 0.3919 0.5915 0.0913 0.5395 0.3654 

  
M3_Uoc M3_FF M3_Eta Vmpp Bifaciality M3_Imp M3_Pmpp M3_Umpp M3_Insol 

[V] [%] [%] [V] [%] [A] [W] [V] [W/ m²] 

Ortalama 0.6725 82.47 15.85 71.75% 8.98 5.23 0.58 1000.25 0.6725 

Standart 

Sapma 

0.0029 0.3246 0.6441 2.81% 0.3527 0.2126 0.0025 2.0364 0.0029 

%RSD 0.4331 0.3935 4.0628 3.9125 3.9274 4.0628 0.4316 0.2035 0.4331 

Eta: ön yüzey verimi, Isc: kısa devre akımı, Voc: açık devre gerilimi, FF: doluluk oranı (fill factor), 

Pmpp: maksimum güç noktası, Jsc: kısa devre akım yoğunluğu, Impp: maksimu akım noktası, Vmpp: 

maksimum gerilim noktası, Insol: güneşlenme, M3_: Arka yüzey verileri 

4 

000 adet M10 PERC güneş hücresi 2000 adetlik deney setleri halinde 2 ayrı kesim yönteminde 

kullanılmıştır. Lazer Çizme ve Bölme ile Termomekanik Kaynaklı Hücre Ayrımı kesim yöntemleri 

sırayla Şekil 4 ve 5’te gösterilmektedir. 

 

       
        Şekil 4. Lazer Çizme ve Bölme                Şekil 5. Termomekanik Kaynaklı Hücre Ayrımı [5] 
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Dört-Nokta Eğme Testi 

Güneş hücrelerinin mekanik dayanımı, güneş hücreleri ve modüllerinin üretiminde yüksek getiriler 

sağlamak için önemli bir parametredir. Güneş hücresi üretimi sırasında her kritik mekanik hasar, sonraki 

süreçleri ve uygulamaları etkilemektedir. Ayrıca, mekanik hücre mukavemetindeki bir azalma, 

operasyon sırasında hücrelerin kırılma oranlarının artmasına neden olmaktadır [6]. 

 

Literatürde yarım-kesim hücreler üzerinde denemesi yapılan çalışmalarda, farklı hücre bölme 

işlemlerinin benzer elektriksel performans parametrelerine yol açarken, çok farklı mekanik mukavemet 

özellikleri sağlayabileceği gözlenmiştir [6]. 

 

İki ayrı grup için 20 adetten oluşacak şekilde toplamda 40 adet M10 PERC güneş hücresi dört nokta 

dayanım testine tabi tutulmuştur. Deney sonucunda Termomekanik Kaynaklı Hücre Ayrımı yöntemiyle 

kesilen güneş hücrelerinin sehim, maksimum kuvvet ve eğilme mukavemeti Lazer Çizme ve Bölünme 

yöntemiyle kesilen güneş hücrelerine göre daha iyi değerlerde olduğu gözlemlenmiştir. Tablo2’de TMC 

yöntemiyle kesilen güneş hücrelerinin dört nokta dayanım test sonuçları Tablo 3’de ise LSC yöntemiyle 

kesilen güneş hücrelerinin dört nokta dayanım test sonuçları görülmektedir.  

 

 
Şekil 6. Dört Nokta Eğme Testi 

 

Tablo 2. TMC ile Kesilen Güneş Hücrelerinin Dört Nokta Dayanım Test Sonuçları  

 Max kuvvet 

(N) 

Sehim 

(mm) 

Eğilme Mukavemeti 

(Mpa) 

Ortalama 6,239 22,16 97,852 

Standart sapma 1,193 4,59 18,717 

En büyük 9,187 30,97 144,098 

En küçük 4,738 15,19 74,316 

 

Tablo 3. LSC ile Kesilen Güneş Hücrelerinin Dört Nokta Dayanım Test Sonuçları  

 Max kuvvet 

(N) 

Sehim 

(mm) 

Eğilme Mukavemeti 

(Mpa) 

Ortalama 4,768 15,79 74,784 

Standart sapma 1,235 1,9 19,368 

En büyük 9,355 19,4 146,733 

En küçük 3,486 12,23 54,678 

 

Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) 

Taramalı elektron mikroskobu (SEM) görüntüleri, güneş hücrelerinin ince yapısını incelemek için 

kullanışlıdır. Hücre özelliklerinin çoğu mikron düzeyindedir ve bu nedenle optik mikroskopla 

görüntülemek mümkün değildir. Elektron mikroskobunun ek bir avantajı, daha yüksek alan derinliğidir 

[9]. Bu nedenle, kesim yöntemlerinin kıyaslanması için, yarım kesim hücrelerin kesit alanları SEM 

analizi ile incelenmiştir. Şekil 9’da iki grubun SEM görüntüleri verilmektedir. Termomekanik Kaynaklı 
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Hücre Ayrımı yöntemi ile kesimi yapılan hücrelerin kesit alanı incelendiğine Lazer Çizme ve Bölünme 

yöntemine göre daha pürüzsüz bir kesim sağladığı görülmektedir. 

 

    
Şekil 9. LSC(A) ve TMC(B) Yöntemiyle Kesilen Hücrelerin Kesit SEM Görüntüsü  

 

2.2. Güneş Panellerine Uygulanan Testler 

Güneş Paneli Üretimi 

Güneş hücreleri dış ortam şartlara uygunluk ve istenilen mekanik ve elektriksel değerlerde olması için 

farklı bağlantı ve farklı yapılarda kaplamalarla panel haline getirilirler. 

 

Her iki grup güneş hücrelerinin kesim işlemleri tamamlandıktan sonra çift yüzeyli (bifacial) cam-cam 

güneş panel üretimi gerçekleştirilmiştir. Yarım hücre halinde olan hücreler öncelikle birbirine seri olarak 

bağlanmıştır. Hücreler birbirlerine bağlanırken bir hücrenin eksi kutbundan çıkan tel, diğer bir hücrenin 

artı kutbuna lehimlenmiştir. Seri şekilde lehimlenmiş hücreler matris şeklinde dizilmiştir. Hücre dizileri 

ribbon ile lehimlenerek seri devre oluşturulmuştur. Hücrelerin ön ve arka yüzeyine yüksek sıcaklık, 

yüksek nem ve hava koşullarına karşı koruma amaçlı olması için POE kaplaması ve çift yüzeyli olması 

sebebiyle ön ve arka yüze cam yerleştirilmiştir. Laminasyondan önce hücrelerin denetlenmesi için 

elektrolüminesans (EL) testi kullanılmıştır. Bu sayede güneş modülü bileşenleri, laminasyon işlemine 

girmeden önce; modülün verimini olumsuz yönde etkileyebilecek kırıklar, yüzey çatlakları ve 

milimetrenin onda biri ölçüsü kadar küçük çatlaklar tespit edilebilmektedir. 

 

Modüller, laminasyon makinesine sokularak, vakum pompası aracılığıyla aradaki havanın 

vakumlanması ve modülün ısıtılarak POE’ nun erimesi sağlanmıştır. Laminasyon sonrası iki cam 

arasından sızan fazla enkapsülan madde (POE) ön cephedeki cam tabaka ile aynı boyutlara getirilmek 

için tıraşlanarak artık malzeme uzaklaştırılmıştır. Fotovoltaik hücre dizilerinin elektrik bağlantısını 

sağlayacak olan bağlantı kutusu modülün arkasına montajlanmıştır. Bağlantı kutusunun yapıştırıcısının 

ve içine konulan dolgu maddesinin etkin bir şekilde kuruması için kürleme işlemi uygulanmıştır. 

Üretilen güneş modüllerinin elektriksel özelliklerinin ölçülebilmesi için I-V test cihazında test 

gerçekleştirilmiştir. Ardından ikinci EL testi yapılarak laminasyon işleminden sonra modül içerisinde 

mikro çatlak ve karanlık bölgeler olup olmadığı belirlenmiştir. 

 

         

 
Şekil 10. Yarım Hücre Güneş Panel Üretimi 

 

Güneş Paneli I-V Testi 

Üretilen güneş panellerinin elektriksel parametrelerinin belirlenmesi için paneller test edilmiştir. 1000 

W/m2’lik ışınım altında panel gücü, kısa devre akımı ve açık devre gerilim dağılımları sırasıyla Tablo 

5’te verilmektedir. Farklı kesim yöntemleriyle üretilen güneş panellerin güç değerleri dikkate 

A A B 
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alındığında TMC yöntemiyle kesilen hücrelerle üretilen güneş panelleri LSC yöntemiyle kesilerek 

üretilen güneş panellerinin 2,12 Watt daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. 

 

Tablo 5. I-V Test Sonuçları 

Metot Pmpp 

(W) 

Voc 

(V) 

Isc 

(A) 

Vmpp  

(V) 

Impp 

(A) 

Rs 

(Ω) 

Rsh  

(Ω) 

CTM 

(%) 

FF 

(%) 

TMC 531.01 49.38 13.69 40.75 13.03 0.39 1306.5 101.33

% 

0.785 

LSC 528.89 49.42 13.69 40.65 13.01 0.39 574.28 101.52

% 

0.782 

Pmpp: maksimum güç noktası, Voc: açık devre gerilimi, Isc: kısa devre akımı, Vmpp: maksimum 

gerilim noktası, Impp: maksimu akım noktası, Rs: seri direnci, Rsh: şönt direnci,  FF: doluluk oranı (fill 

factor),  

 

Güneş Paneli Mekanik Yükleme Testi ve EL Görüntüleme 

Yarım hücreyle üretilmiş panellerin TS EN 61215-2: 2017-12 Karasal Fotovoltaik (PV) Modüller – 

Tasarım yeterliliği ve tip onayı- Bölüm 2: Test prosedürleri”, Mekanik Yük Deneyi gerçekleştirilmiştir. 

Her bir panel grubundan rastgele 2’şer panel seçilmiş olup testleri yapılmıştır. 

 

Panellerin ön ve arka taraflarına 1800, 2100 ve 2400 Pa mekanik yük uygulanmıştır. Şekil 11’de testin 

ayrıntıları; test öncesi ve sonrası modül görüntüleri, bağlantı noktaları verilmiştir. Şekil 12’de test öncesi 

ve sonrası EL testleri verilmiştir. Paneller; 2400 Pa arka yüzeye 3600 Pa ön yüzeye uygulanan mekanik 

yüklere karşı dayanım göstererek testi geçmiştir. EL görüntüleri incelendiğinde ise öncesi ve sonrası 

hücrelerde bir kırık gözlemlenmemiştir. 

 

  
Şekil 11. Mekanik Yük Deneyi 

       

       
Şekil 12. Elektrolüminesans Test Görüntüleri 

3. Sonuçlar 

Farklı hücre kesim teknolojilerinin kıyaslandığı bu çalışmada, Termomekanik Kaynaklı Hücre Ayrımı 

ve Lazer Çizme ve Bölme yöntemiyle kesilen güneş hücrelerinin, güneş panellerine mekanik ve 

elektriksel parametrelerine etkileri karşılaştırılmıştır. 

 

Dört nokta eğme testleri kullanılarak hücrelerin mekanik dayanım testleri gerçekleştirilmiştir. 

Termomekanik Kaynaklı Hücre Ayrımı yöntemi ile kesilen hücrelerin mekanik dayanımının daha iyi 

değerlerde olduğu belirlenmiştir. 

 

Termomekanik Kaynaklı Hücre Ayrımı yöntemi ile kesilen hücreler ile üretilen çift yüzey (bifacial) 

cam-cam modüllerin, Lazer Çizme ve Bölme teknolojisine göre üretilenlere göre ortalama gücünün 2.12 

W daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Hücrelerin kesit alanları SEM yöntemi ile incelendiğinde; 

Termomekanik Kaynaklı Hücre Ayrımı yöntemi ile kesimi yapılan hücrelerin Lazer Çizme ve Bölme 

yöntemine göre daha pürüzsüz bir kesim sağladığı görülmektedir. 
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4. TARTIŞMA 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının öneminin arttığı son zamanlarda güneş enerjisini direkt olarak elektrik 

enerjisine dönüştüren güneş panellerindeki verim artırmaya yönelik çalışmalar giderek 

yaygınlaşmaktadır. Güneş panellerinin kayıplarını engellemeye yönelik gerçekleştirilen çalışmalardan 

biri olan yarım hücre teknolojisinde kullanılan kesim yöntemi güneş paneli verimini direkt 

etkileyecektir. Bu bağlamda büyüyen wafer boyutlarıyla üçe ve dörde bölünmüş hücrelerle üretilmiş 

güneş panelleri artış gösterecektir. Kesim yüzeylerinin artmasıyla Termomekanik Kaynaklı Hücre 

Ayrımı yöntemi Lazer Çizme ve Bölme yönteminin yerine kullanmak daha avantajlı olacaktır. 
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Özet  

Clevenger düzeneği kullanılarak, hidrodistilasyon yöntemiyle elde edilen Satureja hortensis ve 

Lavandula angustifolia uçucu yağlarının Dünyada beslenme açısından en önemli stratejik gıda grubu 

tahıllarda sekonder zararlı olan Kırmızı un böceği (KUB), Tribolium castaneum (Herbst, 1797) 

(Coleoptera: Tenebrionidae) erginlerine karşı insektisidal aktiviteleri araştırılmıştır. Testler 24±2°C 

sıcaklık, 65±5 orantılı nem ve 16:8 (aydınlık:karanlık) şartlarda ve 5, 10, 20 µL/petri-1 dozlarında 

uygulanmıştır. Sonuçlar, bu uçucu yağların uygulamadan 84 saat sonra farklı oranlarda (%3.33 ile %100 

arasında) insektisidal etkiye sahip olduklarını göstermiştir. Test edilen uçucu yağlardan S. hortensis 

yağının 20 µL/petri-1 dozu T. castaneum erginlerine karşı pozitif kontrole eş değer olarak en yüksek 

oranlarda etki gösterdiği, bununla birlikte L. angustifolia uçucu yağının ise 5 µL/petri-1 dozu zararlıya 

karşı en düşük etki gösterdiği saptanmıştır.  Hem pozitif kontrol olan kimyasal ilaç hemde S. hortensis 

yağının 20 µL/petri-1 dozu eş zamanlı olarak 84’üncü saatte %100 ölüm gözlemlenmiştir. İstatisitiki 

olarak iki uçucu yağ arasında gün ve uygulama dozu arasında anlamlı farkın olduğu ve uygulama 

dozlarının tekerrürleri arasında anlamlı fark olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca, istatisitiki olarak pozif 

kontrol kimyasal ilaç ve S. hortensis yağının 20 µL/petri-1 dozu arasında ve L. angustifolia yağının 10 

µL/petri-1 dozu ve S. hortensis yağının 5 µL/petri-1 dozu arasında anlamlı fark olmadığı tespit edilmiştir. 

Bu sonuçlar kapsamında, test edilen iki bitki uçucu yağlarının dozların artışına bağlı olarak ölümlerin 

de arttığını göstermiştir. Daha da önemlisi ise bütün bu sonuçlar dikkate alındığında S. hortensis yağının 

20 µL/petri-1 dozu depolanmış tahıl ürünlerinde zararlı T. castaneum erginlerine karşı kimyasallara 

alternatif doğal ve çevre dostu biyopraperat olarak kullanılabileceği görülmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Tribolium castaneum, Satureja hortensis, Lavandula angustifolia, Uçucu yağ 

 

INSECTIDAL ACTIVITIES OF SATUREJA HORTENSIS AND LAVANDULA 

ANGUSTIFOLIA ESSENTIAL OILS AGAINST ADULTS OF TRIBOLIUM CASTANEUM 

(HERBST, 1797) (COLEOPTERA: TENEBRIONIDAE) 
 

Abstract  

Satureja hortensis and Lavandula angustifolia essential oils were obtained by hydrodistillation method 

using the Clevenger apparatus. Insecticidal activities of essential oils were investigated against adults of 

Red flour beetle (KUB), Tribolium castaneum (Herbst, 1797) (Coleoptera: Tenebrionidae), which are 

the most important strategic food group in the world in terms of nutrition and secondary pests of cereals. 

The tests were carried out under 24±2°C temperature, 65±5 proportional humidity and 16:8 (light:dark) 

conditions and doses of 5, 10, 20 µL/petri-1. The results showed that these essential oils had insecticidal 

effects at different rates (between 3.33% and 100%) 84 hours after application. Among the tested 

essential oils, 20 µL/petri-1 dose of S. hortensis oil showed the highest effect against T. castaneum adults, 

equivalent to the positive control. On the other hand, 5 µL/petri-1 dose of L. angustifolia essential oil 

was found to have the lowest effect against the pest. A dose of 20 µL/petri-1 of both the positive control 

chemical drug and S. hortensis oil simultaneously resulted in 100% mortality at the 84th hour. It was 

determined that there was a statistically significant difference between the two essential oils between 

the day and the application dose, and there was no significant difference between the repetitions of the 
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application doses. In addition, there was no statistically significant difference between the positive 

control chemical drug and 20 µL/petri-1 dose of S. hortensis oil, and 10 µL/petri-1 dose of L. angustifolia 

oil and 5 µL/petri-1 dose of S. hortensis oil. Within the scope of these results, it was shown that the 

deaths increased depending on the increase in the doses of the two plant essential oils tested. More 

importantly, when all these results are taken into account, it is seen that S. hortensis oil can be used as 

an alternative to chemicals, natural and environmentally friendly biopraperat against harmful T. 

castaneum adults in stored grain products at a dose of 20 µL/petri-1. 

 

Keywords: Tribolium castaneum, Satureja hortensis, Lavandula angustifolia, Essential oil 

 

1. GİRİŞ 

Dünyada beslenme açısından en önemli stratejik gıda grubu tahıllardır. Tahıllar buğdaygiller 

(Gramineae, Poaceae) familyasına ait tek yıllık bitkilerdir. Bugdaygiller familyasına ait 400 cins ve 4500 

tür bulunmakla birlikte ekonomik açıdan sadece tanelerinden yararlandığımız 10 cins tahıl olarak 

adlandırılmaktadır (Gençtan ve ark., 2010). Dünyada yaklaşık 1.5 milyar hektar olan tarım alanlarının, 

736 milyon hektarında tahıl ekilmekte ve 2,99 milyar ton üretim yapılmaktadır. Dünyada en fazla 

üretilenler tahıllar sırasıyla mısır, çeltik, buğday, arpa, yulaf, tritikale ve çavdar şeklindedir (FAO, 

2022). Ülkemizde toplam 23.4 milyon hektar olan tarım alanının, 16 milyon hektarında tahıl ekilmekte, 

yaklaşık 31.28 milyon ton üretim yapılmaktadır. Ülkemizde en fazla üretilen tahıllar buğday, arpa, mısır, 

çeltik, çavdar, yulaf ve tritikaledir. (TÜİK, 2022). 

 

İlk çağlardan beri insanlar tarafından tarımı yapılan temel besin olan tahıllar içinde buğday, mısır, pirinç, 

arpa, yulaf, çavdar, darı ve diğer tahıllar yer almaktadır. Tahılların hem tarla hemde depo koşullarında 

verim ve kalitesini etkileyen abiyotik etmenlerin yanında zararlılar, hastalıklar ve yabancı otlar gibi 

biyotik etmenleri de mevcuttur. Tahıllar üretimden sonra tüketim aşamasına kadar depolanmak 

zorundadırlar. Ancak bu süreçte bazı depo zararlıları üründe kalite ve verim yönünden kayıplara yol 

açmaktadır. Kırmızı un böceği (KUB), Tribolium castaneum (Herbst, 1797) (Coleoptera: 

Tenebrionidae) dünya genelinde depolanan ürünlerin ve özellikle de ham maddesi buğday olan ürünlerin 

zararlısıdır. Un ve un mamülleri, kırık ve döküntülü tahıllarda, kepek, irmik, baklagil, kurutulumuş 

sebze ve meyvelerde sekonder zararlı olup unda beslenmesi sonucu un gri renk alarak acılaşmakta ve 

çabuk küflenmektedir (Yıldırım vd., 2014). Depalanmış tahıllarda önemli ekonomik kayıplara neden 

olarak tahıl mamüllerinin pazar değerini düşürerek tüketilmez hale getirir. Depo zararlılarına karşı son 

zamanlarda kimyasal yoğun kullanılması nedeniyle ürünlerde kalıntılar, faydalı böceklere karşı olumsuz 

etkiler ve çevre bilincinin artması ile alternatif mücadele yöntemleri olan doğal ve çevre dostu 

biyopraperatlar giderek önem kazanmıştır. Bu çalışmada tahıllarda ekonomik zarara sebep olan KUB’a 

karşı depo koşullarında Satureja hortensis ve Lavandula angustifolia uçucu yağlarının insektit 

etkinliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

 

2. MATERYAL VE METOD 

2.1 Biyolojik Materyal: Çalışmada kullanılan Tribolium castaneum (Herbst, 1797) (Coleoptera: 

Tenebrionidae) ergin kolonileri Erzurum ili, Pasinler ilçesi, 2021 yılı ağustos ayında Çiftçi Buğday 

deposundan elde edilmiştir. Elde edilen ergin bireyler nesil vermelerinin sağlanması için Atatürk 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Böcek Sistematiği Laboratuvarında buğday 

kırıntılarının olduğu desikatörlere konulmuştur. Erginler 24±2 °C sıcaklık ve %65±5 orantılı nem 

şartlarındaki laboratuvar ortamında 3-4 günlük olarak kontrolleri sağlanmıştır.   

 

2.2. Bitki Materyali: Çalışmada kullanılan Lavadula cinsine ait (L. angustifolia) bitki türü, Erzurum ili 

Yakutiye ilçesinde yetiştiriciliği yapılan alanlardan çiçeklenme dönemlerinde, 2021 Haziran-Ağustos 

ayları arasında toplanmıştır. Satureja cinsine ait (S. hortensis) bitki türü ise Erzurum ili Aşkale, Tortum, 

Oltu ve Narman ilçelerinden doğal alanlardan çiçekli dönemlerinde 2021 yılı Haziran-Eylül ayları 

arasında toplanmıştır. Toplanan bitki materyali Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma 

Bölümü Uçucu Yağ laboratuvarında gölgede, havadar ve günlük çevrilerek, kurutulmuştur. Kuruyan 

bitki materyalleri bitki öğütücü makinesi yardımıyla toz haline getirildikten sonra serin depo ortamında 

muhafaza edilmiştir. 
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2.3. Uçucu Yağın Elde Edilmesi: Clevenger düzeneği kullanılarak hidrodistilasyon yöntemi ile toz 

haline getirilen bitki materyalleri 3-4 saat kaynatılarak uçucu yağları elde edilmiştir. Elde edilen uçucu 

yağlar etanol ile ektrakte edilerek susuz sodyum sülfat ile sudan arındırılmıştır. Etanol, rotary 

evaparatörle uzaklaştırılmıştır. Denemelerde kullanılmak üzere uçucu yağlar Atatürk Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Uçucu Yağ laboratuvarındaki +4°C’de buzdolabında muhafaza 

edilmiştir. 

 

2.4. Uçucu Yağların Larvasidal Etkilerinin Test Edilmesi: Kültüre alınan Tribolium castaneum 

böceği erginleri üzerinde Satureja hortensis ve Lavandula angustifolia bitki türlerinden edilen uçucu 

yağların fumigant etkilerini belirlemek üzere 1:2 (uçucu yağ/etanol) oranında uçucu yağlar çözülerek, 

son stok konsantrasyon 10, 15 ve 20 μL petri-1 olarak ayarlanmıştır. Bu konsantrasyonlara karşılık gelen 

uygulama dozları 2.5, 3.75 ve 5 μL petri-1 olmuştur. Daha sonra iki kat sterilize edilmiş kurutma kağıdı 

yerleştirilen plastik petri-1 (120 mL hacim, 9 cm × 9 cm × 1.5 cm) kaplarının her birine 10’ar adet ergin 

konulmuştur. Hazırlanmış olan uçucu yağ solüsyonları petri-1 kapaklarına yerleştirelen (3 cm × 3 cm) 

kurutma kâğıtlarına emdirilerek etanol atmosferik şartlarda 5 dakika bekletilerek buharlaştırılmıştır. 

Erginlerin beslenebilmeleri için uçucu yağ ile bulaşık olmayan 10-15 g sağlam buğdaylar kırıntı haline 

getirilmiş ve petrilerin etrafı parafilmle sarılmıştır. Hazırlanmış uçucu yağ solüsyonları kullanılmadan 

önce 30-45 sn. süre ile vortex cihazıyla homojenizasyon sağlanmıştır. Negatif kontrol olarak saf 

su+etanol, pozitif kontrol olarak ise ticari kimyasal olan 50 g/l Deltamethrin EC kullanılmıştır. 

Denemeler Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Böcek Sistematiği 

Laboratuvarında 24±2ºC sıcaklık, % 65±5 orantılı nem ve 16/8 aydınlık/karanlık laboratuvar 

koşullarında yürütülmüştür. Her deneme 3’er tekerrürlü olarak yapılmıştır. Uçucu yağ etkinliği 

belirleyebilmek için her 6 saate bir ölen erginlerinin sayımları yapılmıştır.  

 

2.5. Verilerin Analizi ve Değerlendirilmesi: Satureja hortensis ve Lavandula angustifolia bitki 

türlerinden elde edilen uçucu yağların Tribolium castaneum böceği ergin dönemi üzerindeki ölüm 

oranları belirlenerek 12., 24., 36., 48., 60., 72., 84., 96., 108., 120., 132., 144., 156., 168., 180., ve 192. 

saatler sonunda % ölüm tabloları oluşturulmuştur. Ölüm oranı aşağıdaki formüle göre belirlenmiştir. 

Elde edilen veri sonuçları arasında istatiksel olarak anlamlı bir farkın oluşup oluşmadığını belirlemek 

için, SPSS (Statistical Package for Social Seciences) kullanılarak, ANOVA (çift yönlü varyans analiz) 

uygulanmıştır. Duncan testi ile ise ortalamalar arasındaki farklar test edilmiştir.  

 

 

= 

100 x Uygulamada Ölen Ergin Birey Sayısı 

Ölüm Oranı (%)  

Uygulamadaki Toplam Ergin Sayısı 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Zararlılarla mücadelede kimyasalların olumsuz etkilerinden dolayı alternatif mücadele yöntemleri son 

yıllarda ön plana çıkmaktadır. Zararlı mücadelesinde alternatif yöntemler içerisinde bitkisel yağlar 

önemli bir yer tutmaktadır. Depolanmış tahıl haşerelerini kontrol etmek için kullanılan geleneksel 

fumigantlar, sadece çevre ve sağlık sorunlarına yol açmamış, aynı zamanda haşerelerde insektisit 

direncini de artırmıştır. 

 

Durna ve Kayahan (2022), T. castaneum’a karşı bir bitkisel insektisit Azadirachtin ve Verticillium 

lecani, Metarhizium anisopliae, Beauveria bassiana, Paecilomyces fumosoreus etken maddeli ticari 

preparat olan dört entomopatojen fungusun etkileri ayrı ayrı belirlenmiştir. Sonuçlara göre T. castaneum 

üzerinde uygulanan biyolojik preparatların (özellikle funguslar) bahsedilen zararlı üzerinde 14. günden 

itibaren etkili olmaya başladıkları saptanmış ve en etkili preparatların Azadirachtin ve M. anisopliae 

etken maddeli biyoinsektisitler olduğunu bildirmişlerdir. 

 

Yiğit ve ark., (2021), Thymbra spicata var. Spicata, Origanum majarona ve Origanum saccatum olan 

3 farklı kekik yağının 3 farklı dozunun Tribolium confusum üzerine konkat ve beslenme etkileri 

belirlenmiştir. Çalışma kontrollü laboratuvar koşullarda (25 ± 50C sıcaklık ve %65 ± 5 orantılı nem), 

uçucu yağların %0.1; %0.5 ve %1.0 dozları içerisine erginler yerleştirilmiş petrilere 2 ml gelecek şekilde 

erginler üzerine püskürtme yapılmıştır. İkinci metot olarak ise T. confusum’un besleneceği besin üzerine 
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püskürtme yapılmıştır. Farklı kekik yağları dozları kullanılarak ergine püskürtülerek yapılan 

uygulamada 4. gün sonundaki LD90 değeri incelendiğinde T. spicata var. spicata’nın değeri 1.75, O. 

majarona’nın değeri 0.11 ve O. saccatum’nın değeri 0.98 olarak bulunmuştur. LT90 değerlerine 

bakıldığında %0.1 dozunda değerleri T. spicata var. Spicata 8.36, O. majarona 4.81 ve O. saccatum 

8.99 olarak bulunurken, %1 dozunda sırasıyla 6.82; 1.90; 4.33 olarak bulunmuştur. Besine ve ergine 

püskürtme şeklinde yapılan uygulamanın sonuçları da benzer şekilde bulunmuştur. Ancak T. confusum 

ergin üzerine püskürtme uygulaması besinine püskürtme uygulamasına oranla daha etkili sonuç verdiği 

ve bazı kekik yağlarının T. confusum üzerinde laboratuvar koşullarında etkili olduğu belirlenmişlerdir. 

 

Çiftçi ve ark., (2021), Lavanta yağı (Lavandula hybrida), Kekik yağı (Origanum minutiflorum), Ardıç 

tohumu yağı (Juniperus excelsa) ve Sedir ağacı yağı (Cedrus atlantica)’nın T. castaneum üzerindeki 

etkileri belirlenme çalışmasında pamuğa emdirilen seyreltilmiş bitkisel yağlar içerisinde unbiti bireyleri 

bulunan petri kaplarına konulmuştur. Uygulama 25±1°C sıcaklık ve %60±5 nispi nem ve 16:8 

aydınlatma koşullarına sahip iklim kabinlerinde yürütülerek 1, 3, 5 ve 7 gün sonra canlı ve ölü bireyler 

sayılmış ve yüzde ölüm oranları belirlenmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen verilere göre yağların en 

yüksek dozu ve 7. gün sonundaki ölüm oranlarının kekik %100, lavanta %100, ardıç %76 ve sedir %84 

olduğu gözlenmiştir. Çalışmadan çıkan sonuçlar değerlendirildiğinde uygulaması yapılan kekik yağının 

fumigant etkisinin diğerlerine göre daha yüksek olduğunu belirlemişlerdir. 

 

Khaliq ve ark., (2020), depolanmış tahıl ürünlerinde ekonomik önemi yüksek bir zararlı olan Tribolium 

castaneum’a karşı  bitkisel uçucu yağların (Calotropis procera, Azadirachta indica, Eucalyptus 

camaldulensis, Datura stramonium ve Nicotiana tabacum) çeşitli konsantrasyonlarda fosfin gazının tek 

başına ve sinerjik olarak entomotoksisitesinin değerlendirilmesini çalışmasında N. tabacum uçucu 

yağının ve fosfin gazının en yüksek konsantrasyonlarda (%15 ve 500 ppm) en yüksek ölüme (sırasıyla 

%65 ve %80) neden olduğunu göstermiştir. Kontrol uygulamasına göre en yüksek sinerjik toksik etki 

N. tabacum ve A. indica uçucu yağlarında 500 ppm + %15 kombinasyonunda gözlenirken, en az 

sinerjistik toksik etki E. camaldulensis'te (%37 ölüm) gözlendiğini bildirmişlerdir. 

 

Bozhüyük ve ark., (2019), Artemisia dracunculus L., Ocimum basilicum L. ve Rosmarinus officinalis 

L. bitkilerininin uçucu yağlarını Acanthoscelides obtectus ve Tribolium confusum erginleri üzerindeki 

toksik etkileri çalışmalarında uçucu yağların, kontrollerle karşılaştırıldığında, A. obtectus ve T. 

confusum erginleri üzerinde önemli ölçüde (%11.6-%100) insektisidal etkiye sahip olduklarını 

bildirmişlerdir. Uygulamanın 96. saatinde, tüm bitki uçucu yağların (A. dracunculus’un 10 µL/petri-1’lik 

dozu hariç, %95,0) A. obtectus erginleri üzerinde %100 oranında ölümlere sebep olduğu kaydedilirken, 

bu oranlar T. confusum erginleri için %83,3 ile %100 arasında tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, üç farklı 

bitkiden elde edilen uçucu yağların depo zararlıları olan A. obtectus ve T. confusum’un erginlerine karşı 

potansiyel bio-kontrol ajanı olarak kullanılabileceğini bildirmişlerdir. 

 

Bozhüyük ve Kordali, (2019), Satureja cilicica P. H. Davis, Satureja cuneifolia Ten, Satureja hortensis 

L., Satureja spicigera (C. Koch) Boiss., Satureja thymbra L. ve Satureja montana L. bitkilerinden elde 

edilen ethanol ekstraklarının, petri ve desikatör denemelerinde 10, 15 ve 20 mg/mL’lik dozları 

konsantrasyon artışına ve maruz kalma süresine bağlı olarak patates böceği erginleri ve larva dönemleri 

üzerinde 2.22-100% oranında toksik etki gösterdiğini bildirmişlerdir. Petri denemelerinde en yüksek 

ölüm oranı uygulanmadan 96 saat sonra S. spicigera ethanol ekstraktının 20 mg/mL’lik dozunda ikinci 

larva döneminde %100 olarak kaydedilmiştir. Desikatör denemelerinde ise, en yüksek toksisite oranı 

uygulamadan 96 saat sonra S. thymbra etanol ekstraktının 20 mg/mL’lik dozunda birinci larva dönemi 

için % 100 olarak belirlenmiştir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, test edilen Satureja L. türleri etanol 

ekstraklarının L. decemlineata larvaları ve yetişkinleri için biyo-larvisit ve insektisit olarak 

kullanılabileceğini bildirmişlerdir. 

 

Kısa ve ark., (2018), zeytin yapraklarından izole edilen oleuropein (1), oleanolik asit (2), maslinik asit 

(3), eritrodiol ve uvaol (4 ve 5) karışımı iki konsantrasyonda (1g/100g yem ve 4g) balık yemi içine 

eklemişlerdir. Oreochromis niloticus (Nil tilapia) 96 saat boyunca günde iki kez yemle beslenmiştir. Saf 

bileşiklerle beslenen balıkların serumlarında alanin aminotransferaz (ALT), aspartat aminotransferaz 

(AST), alkalin fosfataz (ALP) enzimleri ve glukoz düzeyleri kontrol grubuna göre daha yüksek 
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bulunmuş ve Nil tilapinin karaciğer metabolizmasını etkilediği tespit edilmiştir. Bileşikler 1, 2, 3 ve 4+5 

(2.5, 5.0 ve 7.5 mg/Petri-1 kabı konsantrasyonları) ayrıca üç önemli depolanmış zararlısı olan Sitophilus 

granarius, Tribolium confusum ve Acanthocelides obtectus’a karşı kontak etkileri açısından test 

edilmiştir. Metabolitlerin toksik etkileri, insektisit olan diklorvos'un (DDVP) etkilerinden daha düşüktü. 

DDVP, 48 saatlik uygulamadan sonra böceklerin tam ölümüne neden olurken metabolitler sırasıyla S. 

granarius %16.7-63,3, T. confusum %13,3-67,0 ve A. obtectus'un %26.7-59,0 ölüm oranlarına neden 

olmuştur. Maslinik asit (3), en düşük LC50 değerlerine sahip en toksik bileşiğe sahiptir (sırasıyla S. 

granarius, T. confusum ve A. obtectus için 0.66 mg/Petri-1, 0.61 mg/Petri-1 ve 1.71 mg/Petri-1). Maslinik 

asit (3) ve diğer maddelerin bu zararlılara karşı doğal insektisit olarak kullanılabileceğini gösterdiğini 

bildirmişlerdir.  

 

Mariod ve ark., (2017), "Çöl hurması" olarak bilinen, Afrika ve Güney Asya'nın kuru arazi bölgelerinde 

yaygın olarak dağılış gösteren 10 m yüksekliğe kadar dikenli çalı veya ağaç olan Balanites aegyptiaca 

Del. (Zygophyllaceae)’nın, Tribolium castaneum'a karşı biyopestisit değeri açısından araştırmışlardır. 

Saponinler , sulu ve farklı çözücüler ile Soxhlet ve maserasyon ekstraksiyon yöntemleri kullanılarak 

ekstrakte edilen yağlar %1-5 ve %2,5-17,5 arası farklı konsantrasyonlarda yürütmüşlerdir. Elde edilen 

sonuçların dozlamaya bağlı olarak %5 konsantrasyonda 8 günlük dönemde %100 ölüm görülürken, 

%17.5 konsantrasyonda ise 24 saatlik periyotta %100 ölüm görülmüştür. B. aegyptiaca'nın T. 

Castaneum’a karşı değerlendirilen insektisidal özelliği içerdiğini bildirmişlerdir.  ( Ufodike & 

Omoregie, 1994 ). 

 

Ertürk ve Emekçi (2014), depolanmış çeltikte zararlı Tribolium castaneum Herbst (Coleoptera: 

Tenebrionidae)’nin mücadelesinde DEA-P isimli diyatom toprağı formülasyonunun etkinliğinin 

araştırılması çalışmalarında,   30 oC sıcaklıkta, %60±5 orantılı nem koşullarında diyatom toprağı ile 

muamele edilmiş çeltik üzerinde 150 ppm DEA-P/kg çeltik ve üstü dozlarda 21. günden itibaren %100 

ölüm sağlandığını bildirmişlerdir.  

 

Dünyada beslenme açısından en önemli stratejik gıda grubu tahıllarda sekonder zararlı olan Kırmızı un 

böceği (KUB), Tribolium castaneum (Herbst, 1797) (Coleoptera: Tenebrionidae) erginlerine karşı 

Satureja hortensis ve Lavandula angustifolia uçucu yağlarının insektisidal aktiviteleri araştırılmıştır. 

Testler 24±2°C sıcaklık, 65±5 orantılı nem ve 16:8 (aydınlık:karanlık) şartlarda ve 5, 10, 20 µL/petri-1 

dozlarında uygulanmıştır. Sonuçlar, uçucu yağların kontrollü koşullandırmalarda uygulama dozu ve 

süreye bağlı olarak değişmekle birlikte böcek öldürücü aktiviteye sahip olduğunu gösterdi. L. 

angustifolia 20 µL/petri-1 dozunda 156 saatte iken S. hortensis yağının 20 µL/petri-1 dozunda ve pozitif 

kontrolde ise ilk tam ölüm 84’üncü saatte elde edilmiştir. Uçucu yağların uygulamadan 84 saat sonra 

farklı oranlarda (%3.33 ile %100 arasında) insektisidal etkiye sahip olduklarını göstermiştir. Test edilen 

uçucu yağlardan S. hortensis yağının 20 µL/petri-1 dozu T. castaneum erginlerine karşı pozitif kontrole 

eş değer olarak en yüksek oranlarda etki gösterdiği, bununla birlikte L. angustifolia uçucu yağının ise 5 

µL/petri-1 dozu zararlıya karşı en düşük etki gösterdiği saptanmıştır.  İstatisitiki olarak iki uçucu yağ 

arasında gün ve uygulama dozu arasında anlamlı farkın olduğu ve uygulama dozlarının tekerrürleri 

arasında anlamlı fark olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca, istatisitiki olarak pozif kontrol kimyasal ilaç ve 

S. hortensis yağının 20 µL/petri-1 dozu arasında ve L. angustifolia yağının 10 µL/petri-1 dozu ve S. 

hortensis yağının 5 µL/petri-1 dozu arasında anlamlı fark olmadığı tespit edilmiştir. Bu sonuçlar 

kapsamında, test edilen iki bitki uçucu yağlarının dozların artışına bağlı olarak ölümlerin de arttığını 

göstermiştir. Daha da önemlisi ise bütün bu sonuçlar dikkate alındığında S. hortensis yağının 20 

µL/petri-1 dozu depolanmış tahıl ürünlerinde zararlı T. castaneum erginlerine karşı kimyasallara 

alternatif doğal ve çevre dostu biyopraperat olarak kullanılabileceği görülmektedir. 
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Tablo 1. Uçucu yağ uygulaması ölüm oranı (%) 

Uygulam

a 

12 

h 

24 h 36 h 48 h 60 h 72 h 84 h 96 h 108 

h 

120 

h 

132 

h 

144 

h 

Lavanta 

5 μL 

0 0 0 0 0 0 3,33 3,33 6,67 10 13,3

3 

13,3

3 

Lavanta 

10 μL 

0 0 6,67 6,67 6,67 10 20 20 30 36,6

7 

40 43,3

3 

Lavanta 

20 μL 

0 3,33 6,67 16,6

7 

23,3

3 

30 50 56,6

7 

63,3

3 

70 83,3

3 

90 

Satureja 

5 μL 

0 3,33 6,67 6,67 10 13,3

3 

16,6

7 

23,3

3 

33,3

3 

40 46,6

7 

56,6

7 

Satureja 

10 μL 

0 13,3

3 

20 46,6

7 

46,6

7 

66,6

7 

80 90 96,6

7 

100 100 100 

Satureja 

20 μL 

10 26,6

7 

33,3

3 

53,3

3 

66,6

7 

86,6

7 

100 100 100 100 100 100 

N-

Kontrol 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P-

Kontrol 

6,6

7 

36,6

7 

56,6

7 

76,6

7 

86,6

7 

96,6

7 

100 100 100 100 100 100 

 

Tablo 1. Uçucu yağ uygulaması ölüm oranı (%) (Devamı) 

Uygulama 156 h 168 h 180 h 192 h 

Lavanta 5 μL 13,33 16,67 20 20 

Lavanta 10 μL 56,67 66,67 76,67 86,67 

Lavanta 20 μL 100 100 100 100 

Satureja 5 μL 63,33 70 76,67 86,67 

Satureja 10 μL 100 100 100 100 

Satureja 20 μL 100 100 100 100 

N-Kontrol 0 0 0 0 

P-Kontrol 100 100 100 100 

 

4. SONUÇ  

Çalışma sonuçlarına göre uçucu yağların uygulama dozu ve zaman arttıkça doğru orantılı olarakta ölüm 

oranlarının da giderek arttığı tespit edilmiştir. Uygulama dozlarına göre ölüm oranları kıyaslandığında, 

en fazla ölümler (% 100 oranında) Satureja hortensis uçucu yağının 20 μL petri-1 dozunda meydana 

gelmiştir. Bununla birlikte, uygulanan iki uçucu yağın 10, 15 ve 20 μL petri-1’lik dozlarına ve saat 

bazında ölüm oranlarına bakıldığında, dozlar arasındaki ölüm oranlarının birbirinden oldukça farklı 

olduğu kaydedilmiştir. Bu sonuçlardan yola çıkılarak, elde edilen veriler Satureja hortensis bitkisinden 

elde edilen uçucu yağların, tahılların sekonder zararlısı olan T. Castaneum’un erginlerine karşı 

mücadelede kullanılabileceğini göstermektedir. Ekonomik kayıpları en aza indirmek, çevreye veya 

mahsulle çalışan insanlara verilen zararı azaltarak T. Castaneum’u daha iyi mücadele etmenin yollarını 

bulmak önemlidir. IPM (Entegre Zararlı Mücadelesi) programında geleneksel sentetik insektisitlere bir 

alternatif olarak biyolojik çevre dostu olarak etkili insektisidal olarak sunulan bulgular verilmiştir. 
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Özet  

Başta beslenme olmak üzere pek çok ihtiyaca cevap veren tarımın öncelikli hedefleri; birim alandan çok 

miktarda ürün almak ve sürdürülebilir tarım tekniklerine uygun, çevreye, insan ve hayvan sağlığına 

duyarlı ürün yetiştirmektir. Bu kapsamda, modern yetiştiricilik yöntemlerinin kullanımına ek olarak 

hastalıklar, zararlılar ve yabancı otlarla mücadelede bilinç kazanılması ve üründe kalite ve kantite 

kaybının önüne geçilmesi gerekmektedir. Dahası bu mücadele sadece tarlada yapılanla kalmamalı, 

üretim hasattan sofraya ulaşana kadar devam etmelidir. Bu kapsamda üreticilerin ve dahi tüketicilerin 

mücadele etmesi gereken etmenlerden biri depo zararlılarıdır. Depolama sürecinde depolanmış olan 

ürünlerde, ortamın fiziksel koşulları, entomolojik ve mikrobiyal etmenlerin etkisiyle kayıplar meydana 

gelebilmektedir. Bu nedenle çoğu zaman pestisit kullanımı kaçınılmazdır. Bununla birlikte, yoğun ve 

bilinçsiz sentetik pestisit kullanımına bağlı olarak; tüketilen gıdalarda, toprak, su ve havada kullanılan 

pestisitin kendisi ya da dönüşüm ürünleri kalabilmektedir. Bu sebeple insanlar ve polinatör, predatör ve 

parazitoid gibi hedef olmayan diğer organizmalar üzerinde olumsuz etkiler görülebilmektedir. Biyolojik 

mücadele, doğanın baskı mekanizmalarından yararlanılarak geliştirilmiş ve olumsuz etkileri yok 

denecek kadar az olan bir mücadele yöntemidir. Biyolojik mücadele kapsamında, risk oranı yüksek olan 

kimyasal pestisit kullanımının azaltılıp yerine, insan ve çevreye dost, bitki kökenli pestisitlerin 

kullanılması ve yaygınlaştırılması bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak, 

bu mini-derleme çalışmasında bazı uçucu yağların sekonder depo zararlıları olan Tribolium cinsinin iki 

üyesi üzerindeki etkilerine dair bugüne kadar yapılmış çalışmaların bir kısmı incelenmiştir. Uçucu 

yağların zararlılar üzerine etkilerine dair yapılacak olan çalışmalara, bu çalışmaların esas üretim 

alanlarında yapılmasına, uçucu yağların pratikte kullanımına yönelik uygun dozlarda 

formülasyonlarının yapılması ve uygulama şekilleri ile ilgili literatürün zenginleştirilmesine ihtiyaç 

vardır.  

  

Anahtar Kelimeler: Depo zararlısı, Tribolium sp., Biyolojik mücadele, Uçucu yağ  

 

EFFECTS OF ESSENTİAL OİLS ON TRIBOLIUM CONFUSUM JACQUELIN DU VAL 

(COLEOPTERA: TENEBRIONIDAE) AND TRIBOLIUM CASTANEUM (HERBST) 

(COLEOPTERA: TENEBRIONIDAE): REVİEW 
 

Abstract  

The primary objectives of agriculture, which responds to many needs, especially nutrition, are to get a 

large amount of products from the unit area and to grow products that are sensitive to the environment, 

human and animal health in accordance with sustainable agricultural techniques. In this context, in 

addition to the use of modern farming methods, it is necessary to gain awareness in the fight against 

diseases, pests and weeds and to prevent the loss of quality and quantity of products. Moreover, this 

struggle should not be done only in the field, but it should continue until the production reaches the table 

from harvest.  In this context, one of the factors that producers and even consumers have to deal with is 

stored product pest. During the storage process, losses may occur in the stored products dur to the 

physical conditions of the environment, entomological and microbial factors. Therefore, it is often 

necessary to use pesticides. However, due to the intense and unconscious use of synthetic pesticides; the 

pesticide itself or its transformation products may remain in the food, soil, water and air. Therefore, 
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adverse effects may be seen on humans and other non-target organisms such as pollinators, predators, 

and parasitoids. Biological control is a control method that has been developed by utilizing the pressure 

mechanisms of nature and has almost no negative effects. Within the scope of biological control, there 

is a need to reduce the use of chemical pesticides with a high risk, instead of using and disseminating 

human- and environment-friendly, plant-based pesticides. Based on this need, in this mini review, some 

of the studies conducted to date on the effects of some essential oils on two members of the genus 

Tribolium, which are secondary storage pests, were examined. It is necessary to study the effects of 

essential oils on pests, to carry out these studies in the main production areas, to make formulations of 

essential oils for practical use and to enrich the literature on application methods.  

 

Keywords: Storage pest, Tribolium sp., Biological control, Essential oil 

 

1. GİRİŞ 

Dünyadaki nüfus artışına paralel olarak gelişen gıda ihtiyacı ve dolayısıyla bir tehdit olarak beliren gıda 

yetersizliği ihtimaline ek olarak yiyeceklerdeki verim ve kalite kaybı da mücadele edilmesi gereken bir 

problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarım, nüfusun büyük bir kısmını istihdam eden, insan ve diğer 

canlıların besin ihtiyacını karşılayan, sanayi sektörüne ham madde sağlayan, milli ekonominin büyük 

bir kısmını oluşturan bir faaliyet alanıdır (Bayar, 2018). Bir tarım ülkesi olan Türkiye’de en fazla 

yetiştiriciliği yapılan ürünlerin başında tahıllar gelmektedir. 2017 TÜİK verilerine göre, Türkiye’de 111 

milyon dekarda tahıl üretimi yapılmaktadır (Şimşek ve ark, 2019). Elde edilen tarımsal üretimin, 

hasattan sofraya ulaşana kadarki süreçte biyotik ve abiyotik etmenlerden kaynaklanan kayıplara karşı 

korunması son derece önemli bir konudur. Ürünler, hasattan sonra işlenmek ya da saklanmak üzere 

depolara kaldırılır ve bu süreçteki koşulların iyi bilinip düzenlenmesi gerekir. Depolanmış ürünlerde 

diğer verim kayıplarının yanı sıra sadece böcek kaynaklı zarar oranının kayda değer olduğu ve dünya 

genelinde %10 ila %40 civarında olduğu tahmin edilmektedir (Tripathi ve ark, 2009).  

 

Depolanmış ürün zararlısı böceklerle mücadelede genellikle malathion, kloropirofosmetil, fosfin ve 

metilbromid gibi kimyasallar kullanılmaktadır (Arthur, 1996). Zararlılarla mücadelede bugüne dek 

kullanılan farklı kimyasalların hem insan ve çevre sağlığına zararları vardır hem de ürünlerde kalıntı 

sorunu oluşturmaktadır (Pacheco ve ark, 1990; Sartori ve ark, 1990). Bu kimyasalların kullanımı; ozon 

tabakasının incelmesine (Hansen ve Jensen, 2002; Fields ve White, 2002), zararlı böceklerin 

kimyasallara direnç kazanmasına (Sinha ve Watters, 1985), memeliler üzerinde toksik etkilerin 

görülmesine, besin zincirinin bozulmasına, yararlı organizmaların olumsuz etkilenmesine ve bazı 

türlerin yok olmasına neden olmaktadır (Regnault-Roger, 1997). Bunlara ek olarak tarafı olduğumuz 

bazı uluslararası anlaşmalarla da bir kısım fümigantların kullanımı yasaklanmıştır.  

 

Bu nedenle depo zararlılarına yönelik olarak yan etkisi olmayan ya da çok düşük olan alternatif 

mücadele yöntemleri için arayış ihtiyacı doğmuştur. Bu bağlamda araştırmalar, doğal ortamda 

yetişmeleri ve bol miktarda bulunmalarıyla dikkat çeken tıbbi ve aromatik bitkilere yönelmiştir. 1990’lı 

yılların başından itibaren, tarımsal üretimde hastalık ve zararlılarla mücadelede uçucu yağların 

kullanılması konusunda çok sayıda olumlu ve umut vadeden sonuçlar elde edilmiştir (Nohutçu ve ark, 

2021). Bu bitkilerden elde edilen ekstraktların ve uçucu yağların toksik olmamaları, toprakta ve suda 

kısa sürede parçalanabilmeleri, kirlilik oluşturmamaları ve ürünlerde kalıntı sorunu meydana 

getirmemeleri onları daha cazip hale getirmiş ve çalışmaların yönünü kaydırmıştır (Topuz ve Madanlar, 

2011). Bitkilerden elde edilen insektisitlerin en önemli özelliklerinden biri de sentetik kimyasalların 

kullanımı sonucu ortaya çıkan direncin bitkisel insektisitlerde görülmemesidir. Bitkisel pestisitler, 

biyolojik olarak aktif maddelerin karışımlarını içerir, bu nedenle zararlı böceklerde ve patojenlerde 

direnç gelişmez (Saxena, 1983; Mamun ve Ahmed, 2011; Völlinger, 1987). Bu mini-derleme 

çalışmasında, Coleoptera ailesine ait iki akraba tür (Tribolium confusum Jacquelin du Val (Coleoptera: 

Tenebrionidae) ve Tribolium castaneum (Herbst) (Coleoptera: Tenebrionidae)) üzerinde bazı bitkisel 

uçucu yağların etkilerine yönelik araştırmalar incelenmiş ve sonuçları değerlendirilmiştir.  

 

2. DEPO ZARARLILARI 

Depo zararlıları, ürünler üzerinde, doğrudan veya dolaylı şekilde beslenerek zarar meydana 

getirebilmektedir. Bunlar, üründe tohumluk özelliğinin düşmesine, ağırlık kayıplarına, kalite ve besin 
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değerlerinde olumsuz yönde değişimlere yol açarak ürünün ticari değerinin düşmesine neden olmaktadır 

(Boxall, 2001). Günümüzde depolanan birçok üründe önemli zararlara neden olan zararlıların başında 

Tribolium confusum ve Tribolium castaneum gelmektedir. Sekonder zararlılar olarak sınıflandırılan bu 

böcekler, silolarda, ambarlarda ve evlerde bulunabilir.   

 

Halk arasında kırma biti adıyla bilinen T. confusum, depolanmış baklagil daneleri, tahılların kırık tane 

ve döküntüleri, un, makarna, kepek, irmik, bisküvi gibi hububat ürünleri, çikolata, baharat, kurutulmuş 

meyve-sebze ve baklagillerde zarar oluşturabilmektedir (Usanmaz-Bozhüyük ve ark, 2019). Bir diğer 

depo zararlısı olan un biti (T. castaneum) de yine özellikle buğdaydan elde edilen ürünlerin yanı sıra 

makarna, kurutulmuş meyve, bisküvi, fındık, baharatlar ve baklagillerde ekonomik kayıplara sebep 

olabilmektedir. Bu böcekler aynı zamanda herbarym ve müze örneklerine de zarar verebilmektedir 

(Ebelling, 1992). Böcekler, yüksek üreme potansiyeline sahip oldukları için ekstra risk oluşturmaktadır 

(Prakash ve ark, 1987).  

 

Tribolium türleri ile bulaşık ürünlerin tüketimi insan ve hayvan sağlığı açısından risk oluşturmaktadır, 

çünkü bu türe ait canlıların ürünlerde kanserojen maddelerin oluşumuna neden olabildiği belirtilmiştir 

(Stejskal ve Hubert, 2006). 

 

3. BİTKİ KÖKENLİ UÇUCU YAĞLAR  

Bitkiler, düşmanlarından korunmak amacı ile çeşitli savunma mekanizmaları geliştirmişlerdir. Bu 

mekanizmalardan biri de canlı organizmanın bünyesinde sentezlenen çeşitli sekonder metabolitlerdir. 

Bu özellikleri sayesinde bitkiler, güçlü biyolojik aktiviteye sahip fenolik bileşikler ve uçucu yağlar 

içeren önemli doğal biyo-ajanlar olarak kullanılmaktadır (Mokbel ve Hashinaga, 2006). Son yıllarda 

yapılan çalışmalara göre, yaklaşık 300 familya ile temsil edilen ve 1/3’ü uçucu yağ ihtiva eden bitkiler 

aleminde, 200.000’in üzerindeki bitki türünden 200 kararının pestisit etki gösteren bileşiklere sahip 

olduğu bildirilmiştir ancak bunlardan sadece %1 oranında fayda sağlanmaktadır (Usanmaz-Bozhüyük 

ve ark, 2019). Bitkilerin salgıladığı semiokimyasal maddeler olan bitki ekstraktları, uçucu yağlar ve 

bileşiklerin, zararlı böcekler üzerinde yapılan pek çok çalışmada; fümigant, kontakt insektisit, böcek 

öldürücü (insektisidal), yumurta öldürücü (ovisidal), uzaklaştırıcı (repellent), cezbedici (atraktant) ve 

beslenmeyi engelleyici (antifeedant) etkilerinin olduğu kaydedilmiştir (Regnault-Roger ve ark, 1993; 

Shaaya ve ark, 1993; Yıldırım ve ark, 2005; Kordali ve ark, 2008; Kedek ve ark, 2015; Çiftçi ve ark, 

2021). Tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen uçucu yağlar, bitkilerin değişik kısımlarından (çiçek, 

tohum, yaprak, meyve, kabuk, vb.) elde edilen ve oda sıcaklığında sıvı halde olan, kolaylıkla 

kristalleşen, genellikle renksiz veya açık sarı renkli olabilen, uçucu ve kokulu doğal bileşiklerdir 

(Usanmaz-Bozhüyük ve ark, 2019). Bitki kökenli pestisitler, bitki parçalarını öğütme, ezme, presleme, 

damıtma veya ekstraksiyon gibi bir işleme maruz bırakarak elde edilen bir veya daha fazla bileşenden 

oluşan ürünler olarak tanımlanmaktadır (Özdemir, 2021).  

 

Bitki kökenli pestisitlerin zararlılar üzerindeki etkilerini araştırmak üzere son yıllarda çalışmaların 

arttığı görülmektedir. Bu çalışmalarda en çok üzerinde durulan bitki grupları Meliaceae, Rutacaea, 

Asteraceae, Labiatae (Lamiacea), Piperaceae ve Annonaceae familyalarıdır (Schoonhoven, 1982; 

Jacobson, 1989; Isman, 1995). Ülkemiz, Avrupa-Sibirya, İran-Turan ve Akdeniz fitocoğrafyası 

bölgelerinde bulunması nedeniyle özellikle Lamiacea familyası türleri bakımından oldukça zengindir 

(Alkan ve ark, 2018). 

 

4. UÇUCU YAĞLARIN DEPO ZARARLILARINA KARŞI KULLANIMI 

Tunç ve arkadaşları tarafından 2000 yılında yürütülen bir çalışmada bazı farklı bitkisel uçucu yağların 

T. confusum ve Ephestia kuehniella’ya karşı biyolojik etkileri araştırılmış ve sonuçta kekik bitkisinden 

elde edilen yağın T. confusum’un yumurta döneminde %77 ölüm meydana getirdiği bulunmuştur (Tunç 

ve ark, 2000).  

 

Tapondjou ve arkadaşları tarafından 2005 yılında yapılan bir çalışmada, Tribolium confusum üzerinde, 

Eucalytus saligna Sm. ve Cupressus sempervirens L. yapraklarından elde edilen uçucu yağlardan E. 

saligna yağının repellent etkisinin yüksek olduğu tespit edilmiştir (Tapondjou ve ark, 2005). 
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2019 yılında Teke, Foeniculum vulgare, Origanum majorona, Rosmarinus officinalis, Ocimum 

basilicum (Lamiaceae), Echinacea purpurea (Asteraceae) ve Laurus nobilis (Lauraceae) bitkilerinin 

uçucu yağlarının depo zararlısı olan T. castaneum ve Sitophilus granarius’a karşı etkilerini araştırmıştır. 

Yapılan tek doz fümigant aktivite testlerinde F. vulgare uçuşu yağının T. castaneum’da %100’lük 

aktiviteye sahip olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, tüm uçucu yağların, repellent etki gösterdiği ve F1 döl 

verimini önemli ölçüde azalttığı vurgulanmıştır (Teke, 2019). Aynı yıl Zhank ve ekibi tarafından, 

Artemisia figida (Asteraceae) uçucu yağının, T. castaneum dahil bazı depo zararlıları üzerinde fümigant 

aktivite gösterdiği belirlenmiştir (Zhank ve ark, 2019).  

 

2021 yılında Yiğit ve arkadaşları T. confusum üzerine üç farklı kekik yağının üç farklı dozunun, 

doğrudan böcek üzerine ve besin ortamına püskürtme şeklinde iki farklı uygulamayla etkilerini 

incelemiş ve kekik yağlarının artan dozlarda T. confusum üzerinde insektisit etkisinin varlığını 

gözlemlemiştir (Yiğit ve ark, 2021). Aynı yıl, Çiftçi ve ekibi, Tribolium castaneum üzerinde kekik yağı 

da dahil, lavanta, ardıç tohumu ve sedir ağacı yağlarının etkilerini araştırmış ve fümigant etkisi en 

yüksek olan yağın kekik yağı olduğunu belirlemişlerdir (Çiftçi ve ark, 2021).  

 

Aynı cinse ait bitkiler, çoğunlukla benzer maddeler içermektedir (Mohammadhosseini ve ark, 2017; 

Polatoğlu ve ark, 2013). Bu sebeple, incelenen çalışma sonuçları da göz önüne alındığında aynı cinse 

ait farklı bitkilerin böcek türleri üzerinde benzer etkiler gösterebileceğini söylemek mümkündür 

(Ateyyat ve ark, 2009; Çakır ve ark, 2016).  

 

5. SONUÇ  

Günümüzde modern çevrecilik anlayışı ile doğanın sınırsız bir üretim kaynağı olmadığı ve sürdürülebilir 

tarım uygulamalarının ön plana çıktığı görülmektedir. Yüksek girdiler ile yapılan konvansiyonel tarıma 

karşın girdilerin kontrollü olarak minimal düzeyde tutulduğu iyi tarım uygulamalarının kullanılması 

önem taşımaktadır (Nohutçu ve ark, 2021). Bu bağlamda kimyasal mücadele bağımlılığının en asgari 

düzeye çekilmesi ve bunun yerine biyolojik mücadele kapsamında doğada kolay bulunması ve 

kendiliğinden olan varlığı ile kirlilik ihtimalini en aza indirgeyen bitkisel pestisitlerin kullanımının 

yaygınlaşması desteklenmeli ve teşvik edilmelidir. Kaldı ki sentetik pestisitlerin insan ve çevre sağlığı 

üzerindeki olumsuz etkilerinin artması ve ekolojik tarımın önem kazanmasıyla birlikte, hastalık ve 

zararlıların kontrolünde sentetik pestisitlere alternatif olarak uçucu yağ ve ekstraktların kullanımı ideal 

bir seçenek olarak gündeme gelmiş ve konuyla ilgili araştırmalar son yıllarda özellikle depo zararlıları 

ile mücadele alanında ağırlık kazanmıştır (Eliopoulus ve ark, 2015; Usanmaz-Bozhüyük ve ark, 2019; 

Rajkumar ve ark, 2019; Teke ve Mutlu, 2020; Pang ve ark, 2021) 

 

Hem bu mini-derleme çalışması kapsamında incelenen depo zararlılarında hem de diğer depo zararlısı 

türlerde çeşitli bitkilerden elde edilen uçucu yağların; uygulama şekilleri, dozları ve sıklıkları ile 

bağlantılı olarak değişen oranlarda etkileri olduğu gözlenmiştir. Bununla birlikte uçucu yağlar; 

formülasyon içerisinde hızla bozunmak, aktif bileşikte zamanla meydana gelebilecek kimyasal 

değişimler ve üründe istenmeyen kokular oluşturmak gibi dezavantajlara sahip olabilir (Adler ve ark, 

2000). Bu bağlamda, uçucu yağların olası yan etkilerinin, bol miktarda eldesinin, uygulama yöntemi ve 

formülasyonlarının ne şekilde olacağının da dahil olduğu çalışmalara öncelik verilmeli ve endüstriyel 

üretim ve satış süreçlerinin kolaylaştırılması, tarımsal ve ekonomik açıdan önem arz ediyor 

görünmektedir. 
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Özet 

Parmak ve el izi ölçümleri, adli bilimde ceza adaletinde cinsiyet, yaş belirlemek ve vücut tanımlama 

zorluklarını çözmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu öncü çalışma, parmak izi ve avuç izi 

kullanarak cinsiyet, yaş ve etnik köken gibi özellikleri tahmin etmek için farklı makine öğrenme ve derin 

öğrenme tekniklerinin uygulanabilirliğini belirlemeyi amaçlamaktadır. Yapılan çalışmada cinsiyet, yaş 

ve etnik  köken sınıflandırmaları için bazı denetimli öğrenme teknikleri, yani K-en yakın komşu (KNN) 

, Destek Vektör Makinesi (SVM) ve AlexNet kullanılmıştır. Özellik çıkarma işleminde farklı yöntemler 

kullanılmaktadır. Sunulan çalışmada Destek Vektör Makinesi algoritması kullanılarak cinsiyet 

sınıflandırma başarısı %80.91 olarak bulunmuştur, AlexNet tekniği için başarı oranı %83.9 ve KNN için 

%77.56 sonucu alındı.  

 

Anahtar Kelimeler: Parmak izi, Avuç izi, Destek Vektör Makinesi (SVM), K-en yakın komşu 

(KNN), Evrişimsel Sinir Ağları (CNN), Sınıflandırma. 

 

DEEP LEARNING AND MACHINE LEARNING in FINGERPRINT and PALM PRINT 

ANALYSIS 
 

Abstract 

Finger and handprint measurements are widely used in forensic science in criminal justice to determine 

gender, age and solve body identification challenges. This pioneering study aims to determine the 

applicability of different machine learning and deep learning techniques to predict characteristics such 

as gender, age and ethnicity using fingerprints and palm prints. In the study, some supervised learning 

techniques, namely K-nearest neighbor (KNN), Support Vector Machine (SVM) and AlexNet were used 

for gender, age and ethnicity classifications. Different methods are used in feature extraction. In the 

presented study, the success rate of gender classification using the Support Vector Machine algorithm 

was found to be 80.91%, the success rate for the AlexNet technique was 83.9% and for KNN, the result 

was 77.56%. 

 

Keywords: Fingerprint, Palm print, Support Vector Machine (SVM), K-nearest neighbor (KNN), 

Convolutional Neural Networks (CNN), Classification. 

 

1. GİRİŞ 

Parmak izleri ve avuç içi izleri, özellikle ceza davalarında suçlunun belirlenmesi uygulamalarında 

önemli bir rol oynamaktadır. Sahip olduğu eşsiz mutlak kimlik özelliği nedeniyle, cinsiyet, yaş ve köken 

belirlemek için de kullanılabilir (Ceyhan ve Sagiroglu, 2014). Parmak izlerinin sırt, sırt bitişi, sırt 

yoğunluğu, sırt alanları, ayrıntılar gibi çeşitli fiziksel özellikleri vardır. Parmaktaki kavisli çizgi sırt 

olarak adlandırılır. Sırt bitişi sırtın bittiği noktadır. Sırt sonları ve çatallanma, ayrıntılar olarak 

adlandırılır. Bu fiziksel özellikler kadın ve erkekte farklılık göstermektedir. Avuç içi epidermisindeki 

çıkıntılar epidermal sırt olarak tanımlanır. Parmak izlerinin kadın ve erkekte farklılık gösterdiği 

bilinmektedir. Kadınların epidermal sırt detayları ince olup, erkeklerinki ise kalındır. Bu nedenle, 

kadınların erkeklerden önemli ölçüde daha yüksek sırt yoğunluğuna sahip olduğu bildirilmiştir (Yadav 

ve ark., 2019). 

 

mailto:halilyigit@kocaeli.edu.tr
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Parmak izi ve el avuç iznde yaşam boyunca çok fazla önemli değişiklik olmaz.  Sırt sayısı yaştan 

bağımsızdır ve genel olarak vücut ve özel olarak eller ve ayaklar büyüdükçe sırtların boyutu artar. Bu 

nedenle, ortalama epidermal sırt genişliğinin yetişkinliğe ulaşana kadar yaşla birlikte artacağını 

varsayılır. Yaşa ek olarak sırt genişliğindeki değişimin varyasyonun cinsiyet, el büyüklüğü, ve etnik 

köken ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (Esperanza ve Concepcion, 2013). 

 

Literatürde gerçekleştirilen çalışmaların büyük çoğunluğu parmak izi ile cinsiyet tahmini ile ilgilidir. 

Bu çalışmada makine öğrenmesi yöntemlerinden K-En Yakın Komşular (K-Nearest Neighbours, KNN) 

yöntemi ve Destek Vektör Makineleri (Support Vector Machines, SVM) ve derin öğrenme 

yöntemlerinden AlexNet mimarisi kullanılarak parmak izi ile birlikte el avuç izi ile cinsiyet, yaş ve etnik 

köken arasında bir ilişki olup olmadığı araştırılmaktadır. Ayrıca, parmak izi ve el avuç izi 

görüntülerinden özellik çıkarmak için  LBP (local binary pattern),  Histogram of Oriented gradients 

(HOG), Grayscale Pixel Values (GPV) yöntemleri kullanılarak sınıflandırma performansları 

incelenmiştir. Bu çalışmada, parmak izi ve avuç izi görüntelerini içeren Ulusal Standartlar ve Teknoloji 

Enstitüsü (National Institute of Standards and Technology, kısaca NIST) tarafından toplanan NIST ST 

veri seti kullanılmıştır. Parmak izinden cinsiyet tahmini için en yüksek başarı oranı %83.90 ile AlexNet 

mimarisi elde etmiştir. Parmak izinden yaş tahmininde 2 sınıflı grup için en yüksek başarı oranı AlexNet 

ile %70.60 olarak sonuçlanmıştır. Etnik köken için ise LBP özellik çıkarma yöntemiyle SVM 

algoritmasını kullanarak  %89.06 başarı oranı sağlanmıştır. Ayrıca, Parmak izi verileriyle eğitilen 

modelin parmak izi ve avuç iziyle eğitilen modelden daha iyi sonuç verdiği ortaya çıkmıştır. 

 

Makalenin geri kalanı şu şekilde düzenlenmiştir. Bölüm 2’de literatürde yer alan ilgili çalışmalar 

özetlenmektedir. Metodoloji, yani, kullanılan makine öğrenmesi ve derin öğrenme mimarileri, parmak 

izi ve el avuç izi görüntülerinden öznitelik çıkarma yöntemleri, veri setinin oluşturulması Bölüm 3’te 

sunulmaktadır. Bölüm 4, elde edilen benzetim sonuçlarını açıklamaktadır. Son bölümde ise sonuç 

açıklamaları ve gelecek çalışmalar verilmektedir. 

 

2. İLGİLİ ÇALIŞMALAR 

Amerika, Hindistan ve İspanya'da yapılan analiz çalışmalarında farklı etnik kökenden kişiler incelenmiş 

ve parmak izlerinin cinsiyetten cinsiyete farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (Gungadin, 2007). Bu 

makalelerin benzerlikleri; analiz edilen parmak izi verileri eşit cinsiyet dağılımına sahip olup, seçilen 

bölgeden elde edilen veriler aynı istatistiksel yöntemlerle işlenmektedir (Gutierrez-Redomero, 2008). 

Literatür incelemesinde gösterildiği gibi, dermal sırt yoğunluğu parmak izinin belirli bir alanı cinsiyete 

ve etnik kökene göre farklılık gösterir (Nayak, 2010). Parmak ve avuç izinin yaşa göre herhangi bir net 

değişikliğini inceleyen çalışma mevcut değildir. Şekil 1'de parmak izinden alınan örnek 

gösterilmektedir. 

 

 
Şekil 1. Kullanılan parmak izi ve avuç izlerinden örnek. 

 

Bu konuyu araştıran çoğu makalede, sırt çıkıntıların yoğunluğuna bakarak cinsiyet çıkarımı yapan 

yöntemler kullanılmaktadır (Nithin, 2011). Sırt, iki bitişik vadi arasında kalan bölgedir (Özkaya, 2010). 

Parmak izinin standart bir bölümünden alınan sırt yoğunluğu kadınlarda erkeklere göre daha fazladır. 
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Şekil 2. Parmak izinin merkez noktasından itibaren 5×5 mm2 sol üst kısmından elde edilen kesit. 

 

Literatürden elde edilen bilgilere dayanarak, dünya çapındaki çalışmalar ve bu çalışmalarda kullanılan 

etnik kökenler dikkate alındığında, kadınların sırt yoğunluk ortalaması 14.98 sırt/25mm2, erkeklerin 

ortalaması ise 13.20 sırt/25mm2. Tablo 1’de farklı kökenlerdeki cinsiyete göre parmak izinin sırt 

yoğunluğu ortalamasını göstermektedir. 

 

Tablo 1. Farklı kökenlerdeki cinsiyete göre parmak izinin değişikliği. 

 
 

Ashish ve Preeti çalışmalarında 500 kişiden toplanan kendi veri kümesi oluşturuldu. Veri kümesi hem 

sağ hem sol elin başparmak, işaret, orta ve yüzük parmakları olmak üzere sekiz parmak izi içerir ve 

boyutu 4000 parmak izidir. Önerilen çalışmanın amacı, parmak izi sınıflandırmasında etkin eğitim ve 

test aşamaları için Naive Bayes sınıflandırıcı ve Destek vektör makinesine dayanan yeni bir tekniğin 

uygulanmasıdır. En iyi sonuçlar, SVM sınıflandırıcısına kıyasla Naive Bayes sınıflandırıcısı 

kullanılarak elde edilir. Naive Bayes sınıflandırıcısının örneklerin %87.4'ünü doğru şekilde 

sınıflandırdığı ve  Destek vektör makinesine dayanan yöntemin %76.06 doğruluğu gösterdiği sonucu 

elde edildi (Ashish ve ark., 2017). 

 

Sugandhika ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada veriseti 20-30 yaş aralığında 51 erkek 66 kadın 

olmak üzere toplam 117 genç ve sağlıklı lisans öğrencisinden oluşmaktadır. Hem sol hem de sağ 

tarafların ayak, ayak izi, el ve el izi ölçümleri standart alet ve teknikler kullanılarak ölçülmüştür. 

Ortalama karşılaştırma testi sonuçları, erkeklerin hem sol hem de sağ taraf ölçümlerinin kadınlara göre 

daha kapsamlı olduğunu göstermektedir. Çalışmada cinsiyeti tahmin etmek için Sınıflandırma ve 

Regresyon Ağaçları (CART), Naive Bayes Algoritması ve Destek Vektör Makinesi (SVM) gibi bazı 

denetimli öğrenme teknikleri kullanıldı. CART algoritması kullanılarak ayak uzunluğu ile birlikte 

%95,83, el uzunluğu, el genişliği ve avuç içi uzunluğu ile birlikte %91,67 doğrulukla belirlenebildiğini 

göstermektedir. Ayrıca, el avuç izi ölçümlerinden elde edilen SVM, Naive Bayes ve CART algoritmaları 

da cinsiyeti %83,33 doğrulukla tahmin etmektedir. Özellikle CART algoritması, diğer algoritmalara 

göre daha yüksek doğrulukla ayak, ayak izi, el ve el izi ölçümlerini kullanarak cinsiyeti tahmin etmiştir 

(Sugandhika ve ark., 2021).  
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İncelenen çalışmada veriseti için farklı yaş ve cinsiyete sahip kişilerin toplam 280 parmak izi örneği 

toplamıştır (Falohun, 2016). Bu örneklerin 70 erkek ve 70 kadın olmak üzere 140 tanesi sistemin veri 

tabanını eğitmek için kullanıldı. Bu parmak izine sahip olanlar 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60 

ve 61-70 yaş gruplarına ayrıldı. Bu çalışmada, Geri Yayılım Sinir Ağı (cinsiyet sınıflandırması için) ve 

DWT + PCA (yaş sınıflandırması için) ile eğitilmiş parmak izi analizi kullanılarak insan yaş aralığını 

ve cinsiyetini belirleyen bir sistem geliştirildi.  Doğru sınıflandırılan cinsiyet oranı kadınlarda %80 

erkeklerde % 72.86 olarak ve yaş sınıflandırılması %82.14 olarak bulunmuştur. 

 

Ceyhan ve diğerlerinin çalışmasında yaşları 18-50 arasında değişen 30 erkek, 20 kadın olmak üzere 

toplam 50 Türk vatandaşının 10 parmağından parmak izi alındı ve katılımcıların yaşlarının tahmini 

yapılmıştır (Ceyhan ve ark., 2014). İlk önce tam parmak izleri alındı sonra görüntü binarizasyonu 

yapıldı. Daha sonra ikili görüntülerden 1×153600'lük bir matris elde edildi. Parmak izi verileri KNN 

algoritması kullanılarak sınıflandırıldı. Doğru tahmin oranı erkeklerde %78 iken kadınlarda %41.6 elde 

edildi. 

 

Suchita ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada 100 Erkek ve 100 kadın parmak izi veri seti alındı. Frekans 

alanı tabanlı parmak izi sınıflandırması, bir görüntünün enerjiye dayalı özelliklerini veren temel işlevi 

ayrık dalgacık dönüşümü (DWT) kullanılarak yapıldı (Suchita ve ark., 2015). K-en yakın komşu (KNN) 

algoritması, öklid mesafe ölçüsünü kullanarak parmak izini erkek veya kadın olarak sınıflandırdı. Sonuç 

olarak, kadınlarda doğruluk oranı %73 erkeklerde %54 elde edilmiştir. 

 

Carmelo Militello ve arkadaşlarının çalışmasında PolyU ve NIST olmak üzere iki parmak izi veri tabanı 

üzerinde test edilen önceden eğitilmiş Evrimsel Sinir Ağlarının (CNN) performansını literatürde sunulan 

diğer sonuçlarla karşılaştırmaları göstermektedir (Carmelo ve ark., 2021). Araştırılan yaklaşımlar 

arasında model verimliliği açısından en iyi performansı sırayla: AlexNet, GoogLeNet ve ResNet elde 

etmiştir. Parmak izlerini dört, beş ve sekiz sınıfa ayırarak en çok kullanılan CNN mimarilerini kapsamlı 

bir şekilde karşılaştıran ilk çalışma sunulmuştur.  

 

3. METODOLOJİ 

Bu çalışmada parmak izi ve avuç izlerinin kişinin yaş, cinsiyet ve etnik kökenleri gibi özelliklerle ilişkisi 

incelendi. İlk yapılan önişlem veri arttırma ve normalleştirmedir. Veri setindeki sınıf dengesizliği 

nedeniyle önce veri arttırımı (augmentation) yapıldı. Sonra, tüm resimlerin boyutu 512×512 pikselden 

200×200 piksele değiştirildi ve  normalleştirme işlemi gerçekleştirildi. Özellik çıkarma işleminde local 

binary pattern (LSB), histogram oriented gradients (HOG) ve grayscale pixel values (GPV) teknikleri 

ayrı ayrı makine öğrenme tekniklerinde kullanıldı. Son olarak da, cinsiyete, yaşa ve etnik kökene göre 

sınıflandırma yapıldı. Üç farklı özellik çıkarma ve sınıflandırma yöntemlerinin karşılaştırmasıyla 

gerçekleştirilen tahminin ne ölçüde değişebildiği görüldü. Sınıflandırma için makine öğrenmesi 

yöntemlerinden SVM ve KNN ve derin öğrenme mimarilerinden AlexNet yöntemleri kullanılmaktadır. 

Şekil 3’te yapılan çalışmanın akış şeması gösterilmektedir. 

 

3.1. Veri Seti 

Bu çalışmada, parmak izi ve avuç izi görüntelerini içeren Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü 

(National Institute of Standards and Technology, kısaca NIST) tarafından toplanan NIST ST veri seti 

kullanılmıştır. Veri seti  genel olarak farklı etnik köken ve farklı yaştaki 132 kadın ve 68 erkek olmak 

üzere toplam 200 kişi biometrisinden oluşmaktadır. Veri kümesi, 200 kişinin 10’ar parmak izleri tek 

tek, iki başparmak izi bir arada ve kalan dört parmak izi bir arada olarak, avuç izi, el izi ve elin kenar izi 

resimleri şeklinde sınıflandırıldı. Veri setinde görüntüler ‘png’ formatında olup, her resim hem 500×500 

piksel hem  1000×1000 piksel değerinde 1 katmanlı (grayscale) olarak bulunmaktadır. Etnik köken 

olarak Asya, Afrikalı Amerikalı, Avrupalı kişilerin verileri toplanmıştır. Eğitim için 1283 kadın parmak 

izi, 627 tane erkek parmak izi resmi ve test için 100 resim alındı. Her sınıftaki resimlere augmentation 

yaparak sınıf dengelenmesi yapıldı.  

 

Yaş sınıflandırması için sırasıyla 2, 3 ve 4 sınıf oluşturuldu ve sınıf sayısı değişiminin sonucun nasıl 

etkilediği analiz edildi. Veri setinde 18-30 yaşında  50 kişi, 31-40  yaşında 49 kişi, 41-50 yaşında 47 

kişi, 50-58 yaşında – 54 kişi yer almaktadır. 2 sınıflı analizde yaş aralıkları sırasıyla 18-40 ve 41-58 yaş, 
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3 sınıflı analizde 18 -30, 31-43 ve 43-58 yaş olarak belirlenmiştir. Etnik köken sınıflandırması için 3 

sınıf; Avrupalı 136 kişi, Asyalı 13 kişi, Afrikalı Amerikalı 37 kişi bulunmaktadır. Her sınıftan yaklaşık 

%10 resim test için ayrıldı. 

 

 
Şekil 3. Parmak izi ve avuç izi tabanlı cinsiyet, etnik köken ve yaş tanımlama sistemi. 

 

3.2. Normalizasyon 

Görüntü işlemede normalleştirme, piksel yoğunluk değerleri aralığını değiştiren bir işlemdir. Piksel 

değerleri 0 ile 255 arasında değiştiğinden tüm değerler 255'e bölünerek, değerleri 0 ile 1 aralığına 

çevrilir. 

 

3.3 Öznitelik Çıkarma Yöntemleri 

Bu çalışmada, öznitelik çıkarma yöntemlerinden LBP (local binary pattern),  Histogram of Oriented 

gradients (HOG), Grayscale Pixel Values (GPV) kullanılmıştır. 

 

Local Binary Pattern 

LBP kullanılması oldukça kolay ve ucuz maliyetli olan bir doku operatörüdür. Orijinal LBP operatörü, 

merkez pikseli eşik olarak kullanarak sekiz komşu pikselle çalışır. Komşu piksel, merkez pikselden daha 

yüksek gri değere sahipse, o piksele “1” atanır, aksi takdirde “0” olur. Merkez piksel için LBP kodu 

Şekil 4’te gösterildiği gibi açık renkli olanları veya sıfırları ikili koda birleştirerek üretilir.  

 

 
Şekil 4. Temel LBP operatörünü kullanan komşu piksel gösterimi için bir örnek (Tuncer ve Avcı, 

2017). 

 

Bu çalışmada 3×3’lük matrislerle komşuluk analizleri gerçekleştirmek için LBP8,1 operatörü 

kullanılmaktadır.  

 

𝐿𝐵𝑃𝑃,𝑅(𝑥𝑐) = ∑ 𝑢(𝑥𝑝 − 𝑥𝑐)2
𝑃

𝑃−1

𝑃=0
,   𝑢(𝑦) = {

1, 𝑦 ≥ 0 𝑖𝑠𝑒
0, 𝑦 < 0 𝑖𝑠𝑒

                                    (1) 

 

Burada y, merkez piksel ile komşusu arasındaki farkı, xc LBP etiketi elde edilen merkez pikseli, xp 

merkez pikselin komşuluğundali pikselleri, u(y), LBP operatörünün uygulanmasıyla elde edilen bitlerdir 

(Tuncer ve Avcı, 2017).  
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Grayscale Pixel Values 

Bir görüntüden öz nitelikler oluşturmanın en basit yoludur. Ham piksel değerleri ayrı özellikler olarak 

kullanmaktır. Öz niteliklerin sayısı, toplam piksel sayısıyla aynı olur. Bu çalışmada tüm resimlerin 

boyutu 200×200 piksele indirgendiği için öz nitelik sayısı 40000 olacaktır.  

 

Histogram of Oriented Gradients 

HOG genellikle görüntü verilerinden özellikleri çıkarmak için kullanılan diğer bir özellik 

tanımlayıcısıdır. Bir nesnenin yapısına veya şekline odaklanır. Kenar özellikleri durumunda, yalnızca 

pikselin bir kenar olup olmadığı belirlenir. HOG, kenar yönünü de sağlayabilir. Bu, kenarların 

gradyanını ve yönünü çıkararak yapılır. HOG özellik tanımlayıcısı, bir görüntünün yerelleştirilmiş 

bölümlerinde gradyan oryantasyon oluşumlarını sayar (Dalal ve Triggs, 2005).  

 

3.4. Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme Mimarisi 

Bu bölümde Destek vektör makinesi (SVM), K-en yakın komşular (KNN) ve AlexNet derin öğrenme 

mimarisi hakkında bilgi verilmiştir.   

 

Destek vektör makinesi (Support vector machine, SVM) 

SVM sınıflandırma ve regresyon analizi için verileri doğrusal/doğrusal olmayan bir sınırla iki kategoriye 

ayıran denetimli bir öğrenme algoritmasıdır. SVM’nin amacı, N boyutlu uzayda  veri noktalarını belirgin 

bir şekilde ayıran, her iki sınıfın veri noktaları arasındaki maksimum mesafeye sahip bir hiperdüzlem 

bulur. N öz nitelik sayısıdır. İki veri noktası sınıfını ayırmak için seçilebilecek birçok olası hiperdüzlem 

mevcuttur. Hiper düzleme daha yakın olan destek vektörleri kullanılarak sınıflandırıcının marjı 

(boşluğu) maksimum yapılır. Buradaki amaç, sınıflandırma için daha az karmaşık bir hiperdüzlem 

fonksiyonu oluşturmaktır. Bu çalışmada regülarizasyon parametresi C 1 değerine set edilirken, Kernel 

parametresi ise ‘RBF’ yöntemi olarak seçilmiştir. 

 

K-en yakın komşular (K–nearest neighbors, KNN) 

En basit ve sınıflandırma problemlerinde sıklıkla kullanılan makine öğrenimi algoritmalarından biridir. 

1967 yılında T. M. Cover ve P. E. Hart tarafından önerilen KNN algoritması, bir nesnenin hangi sınıfa 

dahil olacağını belirlememk için komşuları ile olan Minkovski mesafesini hesaplar, elde edilen mesafe 

değerleri küçükten büyüğe doğru sıralanır.  Belirlenen k değerine göre nesneyi sınıflandırmak için 

komşularının oy çokluğu kuralını kullanır. Bu kurala göre, sınıflandırılan nesne, en yakın k komşusu 

arasında en yaygın olanıdır. Bu çalışmada, k = 4 kullanılmıştır.  

 

AlexNet mimarisi 

AlexNet, ilk beş katmanı konvolüsyonel ve geri kalanı tamamen bağlantılı olmak üzere toplam sekiz 

katmana sahip bir evrişimsel sinir ağı mimarisidir (Krizhevsky et al. 2012). İlk beş katman evrişimseldir, 

geri kalan üçü ise tamamen bağlantılıdır. AlexNet modelinde, tüm evrişimli ve tam bağlı katmanların 

çıkışlarına ReLU uygulanır. Bu doğrusal olmama durumu, ağın verilerdeki daha karmaşık, doğrusal 

olmayan kalıpları öğrenmesini sağlar (Togacar ve ark., 2019). Şekil 5, AlexNet mimarisindeki 

katmanları, katmanların çekirdeklerinin sayısını ve boyutunu, adım sayısını, tamamen bağlı 

katmanlardaki nöron sayısını göstermektedir. Girdi boyutu 227×227×3’tür. Ağ, tümü eğitilebilir olan 

toplam 62.3 milyon parametreye sahiptir. 

 

 
Şekil 5. AlexNet mimarisi. 
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4. BENZETİM SONUÇLARI 

Sınıflandırılmış örneklere göre metotlaın başarı oranları kabul edilebilir bulunmuştur. Farklı özellik 

çıkarma yöntemleriyle alınan sonuçlar farklılık göstermektedir. Tablo 2’den görüldüğü gibi, parmak 

izinden cinsiyet tahmini için en yüksek başarı oranı AlexNet algoritmasını kullanarak %83.90 değeri ile 

elde edilmektedir. Parmak izinden yaş tahmini için ise en yüksek başarı oranı AlexNet kullanarak 2 

sınıflı grup için  %70.60 olarak sonuçlanmıştır. Etnik köken için ise Tablo 3’te verildiği gibi, LBP 

özellik çıkarma yöntemiyle SVM algoritmasını kullanarak %89.06 başarı oranı elde edilmiştir. Parmak 

izi ve el avuç izinden GSV özellik çıkarma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen değerlendirmede SVM 

yöntemi KNN yöntemine göre tüm parametrelerde yüksek başarım elde etmiştir. Tüm yöntemlerde 

parmak izi ve/veya el avuç izi kullanılarak gerçekleştirilen yaş tespiti özellikle daha az sayıda yaş 

değerlerini içeren sınıflarda başarısız olmuştur. Sonuç olarak, sunulan çalışmada parmak izi ile cinsiyet, 

etnik köken ve yaş arasında olduğu düşünülen bir ilişkinin bulunması ve analizi konusunda çeşitli 

araştırma ve incelemeler yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar ışığında yalnızca parmak izi bilgisinden 

cinsiyet, yaş ve etnik köken bilgisine ulaşabildiği görülmüştür. 

  

Tablo 2. Derin öğrenme yöntemiyle elde edilen sonuçlar.  

 

Tablo 3. Makine öğrenme yöntemleri ile elde edilen sonuçlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. SONUÇ 

Yapılan çalışma sonucunda yöntemlerden alınan sonuçlarda fark olmadığı değerlendirilmiştir. AlexNet 

mimarisinin diğer makine öğrenmesi yöntemlerine kıyasla daha iyi sonuç gösterdiği ortaya çıkmıştır. 

Bunun nedeni, AlexNet yönteminin sınıflandırmadan önce özellik çıkarma işlemiyle daha çok 

uğraşmasıdır. Buradan da başarılı bir sonuç için özellik çıkarma işleminin ne kadar önemli olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Parmak izi verileriyle eğitilen modelin parmak izi ve el avuç iziyle eğitilen modelden daha 

iyi sonuç ürettiği ortaya çıkmıştır. Yaş tahmininde ise tüm yöntemler literatürdeki sonuçlarla benzer 

şekilde düşük performans sergilemişlerdir. Bunun nedeni, parmak izinin insan yaşı büyüdükçe çok az 

değişikliğe uğramasıdır. Sunulan bu çalışmanın, parmak izi ve cinsiyet, etnik köken arasındaki ilişkinin 

biyometri ve güvenlik alanlarında dikkate alınacak bir referans olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada, 

sunulan yaklaşımın delilden suçluya gitmede önemli bir araç olacağı ve kriminal açıdan davaların hem 

kolaylıkla aydınlanmasına hem de delilden suçluya erişimde önemli bir yaklaşım olacağı 

değerlendirilmektedir. Bundan sonraki çalışmalarda farklı derin öğrenme modelleri kullanılarak 

sınıflandırma performansının yükseltilmesi amaçlanıyor. 

  

 

 

 Cinsiyet Yaş  Köken 

AlexNet (parmak izi) %83.9 %45.7 (4 grup ) %80.50 

  %47.6 (3 grup)  

  %70.6 (2 grup)  

AlexNet (parmak izi ve avuç izi) %80.80 %26.1 (4 grup ) %80.0 

    HOG özellik çıkarma yöntemiyle sonuçlar (parmak izi) 

 Cinsiyet Yaş Köken 

KNN   %64.79 %27.30   %64.03 

SVM %80.74 %37.21 %88.81 

   LBP özellik çıkarma yöntemiyle sonuçlar (parmak izi) 

KNN %68.68  %28.87 %74.72 

SVM %78.40  %33.60 %89.06 

   GPV özellik çıkarma yöntemiyle sonuçlar (parmak izi) 

KNN %77.56 %33.31 %76.36 

SVM %80.91 %34.91 %75.91 

   GPV özellik çıkarma yöntemiyle sonuçlar (parmak izi ve avuç izi) 

KNN %76.06 %33.59 %69.57 

SVM %79.00 %36.12 %71.06 
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Özet 

Vinç sistemleri taşınması görece zor olan yüklerin bir noktadan başka bir noktaya taşınması için 

kullanılan, kullanıldığı yerlere göre farklı çeşitleri bulunan sistemlerdir. Hali hazırda kullanılan vinç 

sistemleri insan kontrolünde manuel olarak kontrol edilmektedir. Manuel kontrol hem dış etkenlerden 

etkilenmekte hem de kontrol zorluğu ve salınımdan dolayı kullanım alanında tehlikeler oluşturmaktadır. 

Dış etkenlerin etkisini azaltmak ve manuel kontrol sebebi ile oluşan tehlikelerin azaltılması için vinç 

sistemlerinin otonom hale getirilmesi üzerine çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Vinç sistemlerinin 

otonom hale getirilmesine katkı sağlamak amacı ile yapılan bu çalışmada, bir vinç sisteminin çalışma 

prensibinden bahsedilmiş, matematiksel modeli oluşturulmuş ve nümerik analiz programı ile PID 

Kontrol, Kesir Dereceli PID Kontrol, Kayan Kipli Kontrol yöntemleri uygulanmıştır. Uygulanan 

kontrolörlerin parametrelerinin optimal değerlerini bulmak amacıyla Parçacık Sürü Optimizasyonu 

algoritması kullanılmıştır. Elde dilmiş olan kontrolörler kullanıldığında ortaya çıkan sistem çıktı 

performansları karşılaştırılması sunulmuştur.   

 

Anahtar Kelimeler: Vinç Sistemi, PID Kontrol, Kesir Dereceli PID Kontrol, Kayan Kipli Kontrol, 

Parçacık Sürüsü Optimizasyonu. 

 

OPTIMAL CONTROL OF CRANE SYSTEMS 

 

Abstract 

Crane systems are systems that are used to move loads that are relatively difficult to transport from one 

point to another, and have different types according to the places they are used. Crane systems currently 

used are controlled manually under human control. Manual control is both affected by external factors 

and creates hazards in the field of use due to control difficulty and oscillation. In order to reduce the 

effect of external factors and to reduce the dangers caused by manual control, studies have been started 

to make the crane systems autonomous. In this study, which was carried out to contribute to the 

automation of crane systems, the working principle of a crane system was mentioned, the mathematical 

model was explained, and the numerical analysis program and PID Controller, Fractional Order PID 

Controller, and Sliding Mode Control structures were applied and the Particle Swarm Optimization 

algorithm was optimized. Obtained results were compared and presented. 

 

Keywords: Crane System, PID Control, Fractional Order PID Control, Sliding Mode Control, Particle 

Swarm Optimization 

 

1. GİRİŞ 

Vinçler, üzerindeki yükü minimum düzeyde sallayarak en kısa sürede bir yükü bir noktadan diğerine 

taşımak için kullanılırlar. Bu hareket var olan sistemlerde vinç operatörü tarafından gerçekleştirilir. Vinç 

operatörü yük taşırken hızlı hareket ederse yük hareketin yönüne bağlı olarak salınım yapmaya başlar. 

Ayrıca hem vinç sabitken hem de hareket halindeyken dış etmenler (rüzgâr, fırtına vb.) yüke kuvvet 

uygulayarak yükün salınım yapmasını sağlarlar. Salınım hareketi kontrolsüz olduğundan hem insanlar 

hem de çalışma alanı için tehlike oluşturmaktadır. Salınım hareketi tehlikeli durumlara yol açacak 

ölçüde artarsa salınım ya vinç operatörü tarafından sönümlenmeli ya da salınım sürtünme kuvvetleri ile 

durana kadar işlem durdurulmalıdır. Her iki durumda tehlikeli ve maliyetlidir. Aynı zamanda işlerin 

yavaşlamasına ve verimde düşüşe sebep olmaktadır.  
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Bu sorunlar için vinç operasyonlarının otomatikleştirilmesi büyük önem arz etmektedir. 

Otomatikleştirme işlemi için birçok kontrol algoritması geliştirilmiştir. Ancak geliştirilen algoritmalar 

çoğu tesis ya da çalışma ortamı için uygun değildir. Bu durumun en büyük nedeni fabrika ya da 

tersanelerde vincin çalışacağı ortamın doğasıdır. Sadece operatörler değil çevresel faktörlerde vinç 

kullanımını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle endüstriyel ortamlarda kullanılan vinçler otomatik değildir ve 

operatörlere bağlıdır. Operatörlerin kullandığı vinçlerde de eğer vinci kullanan operatör yeterli eğitime 

sahip değilse ya da çalışma sırasında sağlık sorunları olduğunda iş kazaları oluşabilmektedir. Hem 

kişilerde hem tesiste hem de tesis çevresinde zarar ve kayıp oluşabilmektedir. 

 

Vinç sistemlerinin otomatik hale getirilmesi üzerine yapılan çalışmalar 1980’li yıllara dayanmaktadır. 

Yapılan çalışmalar hareketi beş farklı bölüme ayırarak ele almakta ve hareketi maksimum hızda 

minimum salınıma göre optimize etmeye çalışmaktadır. Yapılan çalışmalarda yükün hareketinin 

kontrolü için birçok yaklaşım bulunmaktadır. Bu yaklaşımlardan biri vinci kontrol eden operatör yine 

vinç kontrol ederken sisteme eklenen salınımı engelleyen kontrolcü ile salınım tarafından 

sönümlenmektedir. Sönümleme işlemi sırasında yükün hareketi sensörler tarafından ölçülerek motorlara 

salınımın tersinde kuvvet oluşturacak şekilde sinyal gönderilir. Serkan Beller ve Hakan Yavuz 

tarafından yapılan çalışmada yapay zekâ algoritmaları ile salınım hareketinin izleyeceği yön ve kuvveti 

analiz edilerek salınım sönümlenmeye alışılmıştır. Başka bir yaklaşım ise sistemin komple bir kontrolcü 

tarafından otomatik olarak kontrol edilmesine dayanmaktadır. Bu yaklaşımda operatör 

bulunmamaktadır. Yükün gideceği konum ile ilgili gerekli bilgiler girilerek sistemin otomatik hareket 

etmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmalardan biri de Lobna T Aboserre ve Ayman A El-Badawy 

tarafından yapılan çalışmadır. Bu çalışmada bir vinç sisteminin SMC kontrol algoritması ile kontrolü 

çalışılmış ve sistemin çalışması incelenmiştir. Benzer şekilde Raul-Cristian Roman ve arkadaşları 

tarafından yapılan çalışmada bulanık mantık kontrolcü ile bir vinç sistemi kontrol edilmeye çalışılmıştır. 

Bu çalışmada aynı zamanda gir kurt, uyarlanabilir kontrol ve sanal referans geri bildirim algoritmaları 

ile kontrolcü optimize edilmeye çalışılmıştır. Araca bağlı olan vinç sistemleri üzerine Andrzej Urbas ve 

arkadaşları tarafından yapılan çalışmada ise PID kontrolcüsü kullanılarak vinç sistemi kontrol edilmeye 

çalışılmıştır. 

 

2. MATERYAL VE METOD 

2.1 Matematik Model 

Yapılan çalışmada kule vinçlerine ait matematik model oluşturulmuştur. Dinamik matematik model 

oluşturulurken Euler-Lagrange denklemi benimsenmiştir. Euler-Lagrange denklemine göre 

 
𝑑

𝑑𝑡
(

𝛿𝐿

𝛿  𝑞→ ̇  
) −

𝛿𝐿

𝛿  𝑞→  
=  𝑢 → −(𝐵 𝑞→   𝑞 → ̇ + µ 𝑞→ 𝑠𝑔𝑛( 𝑞 →)) ̇  ̇        (1) 

 

Denklem (1)’de bulunan ‘q’ vektörü denklem 2’deki gibidir. 

 
[𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4  ] = [𝑥 𝜃 𝛼 𝛽  ]          (2) 

 

Denklem 2’de eşitliğin sağında bulunan ifadelerdeki ‘x’ kule vincinin kolu üzerinde hareket eden ve 

yükü taşıyan arabanın (trolley) konumunu, ‘θ’ kule vincinin kolunun açısını, ‘α’ yükün kule vinç 

kolunun doğrultusundaki sallama açısı (düzlemsel salınım), ‘β’ kule vinç koluna dik doğrultudaki 

sallanma açısını (düzlem dışı salınım) ifade etmektedir. Denklem 1’deki ‘𝐵 𝑞→ 𝑞 →’ ifadesi viskoz 

sürtünmeyi, ‘µ 𝑞→ 𝑠𝑔𝑛( 𝑞 →) ̇ ’ ifadesi ise coulomb sürtünmesini ifade etmektedir. ‘𝑢 →’ vektörü giriş 

vektörü olup denklem 3’teki gibi ifade edilmektedir. 

 

𝑢 →=[𝑢1 𝑢2 0 0  ]            (3) 

 

Denklem 3’teki 𝑢1 arabayı hareket ettiren kuvveti, 𝑢2 ise kulenin dönme torkunu ifade etmektedir. 

Resim 2.3’de denklem 1, denklem 2 ve denklem 3’te ifade edilen değerler şekil üzerinde gösterilmiştir.  
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Tablo 1 Motor Parametreleri [1] 

Tanım x yönünde değerler θ yönünde değerler 

Dişli oranı 𝐾𝑔𝑥 = 76.84 𝐾𝑔𝜃 = 275 

Motor dişli kutusu oranı 𝑛𝑥 = 0.36 𝑛𝜃 = 0.24 

Tork sabiti 𝑘𝑚𝑥 = 0.032 𝑘𝑚𝜃 = 0.0195 

Kasnak yarıçapı 𝑟𝑥 = 0.0375 𝑚                ------- 

Armatür direnci 𝑅𝑎𝑥 = 25 𝑜ℎ𝑚 𝑅𝑎𝜃 = 0.5 𝑜ℎ𝑚 

Amplifikatör kazancı 𝐺𝑎𝑥 = 15 𝐺𝑎𝜃 = 12 

 

𝑢1 giriş kuvveti ve 𝑢2 giriş torku, motor parametrelerine göre denklem 4 ve denklem 5 ile hesaplanır. 

 

𝑢1 =
𝑛𝑥𝐾𝑔𝑥𝐾𝑚𝑥𝐺𝑎𝑥𝑈𝑥

𝑅𝑎𝑥𝑟𝑥
−

𝑛𝑥𝑘𝑔𝑥
2𝑘𝑚𝑥

2�̇�

𝑅𝑎𝑥𝑟𝑥
2        (4) 

𝑢2 =
𝑛𝜃𝐾𝑔𝜃𝐾𝑚𝜃𝐺𝑎𝜃𝑈𝜃

𝑅𝑎𝜃
−

𝑛𝜃𝑘𝑔𝜃
2𝑘𝑚𝜃

2�̇�

𝑅𝑎𝜃
        (5) 

 

Denklem 4 ve Denklem 5’te geçen 𝑈𝑥 ve 𝑈𝜃 ifadeleri x ve θ yönünde verilen darbe genişlik modülasyon 

(PWM) sinyalleridir. Bu sinyallerin genişlik değerleri ile motorların hızları ve kuvvetleri kontrol 

edilebilmektedir. 

 

𝑀(𝑞)�̈� + 𝐵(𝑞, �̇�) + 𝐺(𝑞) = 𝑢        (6) 

 

Denklem 6’da (lobna) vinç sistemine ait dinamik model denklemi verilmiştir. Denklemde yer alan 𝑀(𝑞) 

matrisi L>0 şartının sağlandığı her konumda sistemin eylemsizlik matrisidir. 𝐵(𝑞, �̇�) sistemin sürtünme 

kuvvetini, koriolis kuvvetini, ve merkezcil kuvvetini ifade eder. 𝐺(𝑞) ise yerçekimi kuvvet vektörüdür. 

 

Sistemde iki farklı durum vektör bulunmaktadır. Birinci vektör (𝑞𝑎) kontrol edilebilen değişkenleri yani 

troyler mesafesi ve vincin dönme açısı değişkenleri, ikinci vektör (𝑞𝑢) kontrol edilemeyen değişkenleri 

yani yükün salınımından oluşan α ve açılarını temsil etmektedir. 

 

𝑞𝑎 = [𝑥 𝜃 ]𝑇          (7) 

𝑞𝑢 = [𝛼 𝛽 ]𝑇           (8) 

 

Bu durumda denklem 6’da denklem 7 ve denklem 8 yerine yazılırsa; 

 

𝑀11(𝑞)𝑞�̈� + 𝑀12(𝑞)𝑞�̈� + 𝐵11(𝑞, �̇�) = 𝑢𝑎         (9) 

𝑀21(𝑞)𝑞�̈� + 𝑀22(𝑞)𝑞�̈� + 𝐵21(𝑞, �̇�) + 𝐺2(𝑞) = 0        (10) 

 

Sistemi kontrol etmek için uygulanan girişlerin denklem 9’da etkisi görülürken denklem 10’da herhangi 

bir etkisi görülmemektedir. Uygulanan giriş sinyallerinin denklem 10’da da etki edebilmesi adına 

denklemlerin düzenlenmesi gerekmektedir. Düzenlenen denklemler denklem 19 ve 20’de 

görülmektedir. 

 

𝑀−1
11(𝑞) ∗ (−𝑀12(𝑞)𝑞�̈� − 𝐵11(𝑞, 𝑞) + 𝑢𝑎

̇ ) = 𝑞�̈�      (19) 

𝑀−1
22(𝑞) ∗ (−𝑀21(𝑞)𝑞�̈� − 𝐵21(𝑞, 𝑞) − 𝐺2(𝑞)̇ ) = 𝑞�̈�                  (20) 

 

Denklem 9, denklem 20 ile denklem 10, denklem 19 ile ifade edilmiştir. Denklemlerin son hallerinin 

elde edilmesi için tekrar düzenlenmesi gerekmektedir. Düzenleme işe nihai denklemler elde edilir. Elde 

edilen denklemler nümerik analiz programlarında kullanılarak kontrol algoritmaları uygulanmıştır. 

Kontrol algoritmalarının en iyi parametrelerini belirlemek için parçacık sürü optimizasyonu 

uygulanarak en iyi performansa yakın yapılar değerlendirilmiştir. 
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2.2 Kontrol Yapıları 

2.2.1 PID Kontrol Yapıları 

PID (oransal-integral-türevsel) denetleyici kontrol döngüsü yöntemi, elektronik cihazlar, mekanik 

cihazlar ve pnömatik sistemler gibi geniş bir kullanım yelpazesine sahip olan bir kontrol 

mekanizmasıdır. PID, geri besleme yolu ile girişe gönderilen sinyali giriş sinyaliyle karşılaştırıp elde 

edilen hatayı hesaplar. Bu hata, PID’ye gönderilir ve PID bu hatayı bir katsayı ile çarptıktan sonra 

çarpım işleminin sonucunun türevi ile integralini alır ve tekrardan çıkışa gönderir. Bu işlem hata 

minimum değere ulaşana kadar tekrarlanır. 

 

2.2.2 FOPID Kontrol Yapıları 

FOPID (kayan kipli oransal-integral-türevsel) PID denetleyicinin integral ve türevsel kısımlarının 

kuvvetlerinin belirli parametrelere bağlanarak sistemin kontrolü sağlamaya çalışır. Çalışma şekli PID 

kontrol yapısı ile aynıdır.  

 

2.2.3 SMC Kontrol Yapıları 

SMC (kayan mode kontrol) belirli bir çizgi üzerinde sistemin kalmasını sağlayan bir kontrol yapısıdır. 

Bu kontrol yapısının diğer kontrol yapılarından farkı, diğer kontrol yapılarına göre dış etkenlerden daha 

az etkilenmesi dir. Sistem çalışırken kontrol bloğu tıpkı diğer kontrol yapılarında olduğu gibi belirli bir 

referans hattı üzerinde sistemi kontrol eder. Çalışma esnasında dış etkenlerden gelen bozucu etkiler 

sistemi referans hattının dışına çıkarmaya zorlar. Bu durumda SMC kontrol yapısı sisteme büyük ve ani 

bir etki vererek sistemi referans hattına tekrar çeker ve çalışmanın sonuna kadar yapı bu şekilde devam 

eder. Kontrol yapısının eksik kısmı ise sistem kontrolünde ani ve büyük tepkiler verildiğinden hassas 

çalışmalarda doğru sonuç verememesidir. 

 

2.2.4 PSO Algoritması 

PSO (parçacık sürü optimizasyonu) sistemlerde kullanılan kontrol yapılarının daha verimli ve doğru 

parametreler ile çalışmasını sağlayan bir optimizasyon algoritmasıdır. Kontrol yapılarındaki 

parametreler sistemi tasarlayanlar tarafından verildiğinden ve her sistem için farklı parametreler 

gerektiğinden kullanılan kontrol yapıları hatalı olabilmektedir. Bu hataları engellemek ve her sistem için 

parametreleri hızlıca belirleyebilmek için optimizasyon algoritmaları kullanılmaktadır. PSO algoritması 

sistemi sürekli olarak farklı parametrelerle deneyerek en iyi ve doğru parametrelere ulaşmaya çalışır. 

Başlangıçta sistem tasarlayıcısı tarafından belirli bir aralık verilir ve bu aralık içerisinde parametreler 

rastgele belirlenir. Her döngüde parametreleri tekrar belirler ve bu belirlemeyi sürekli daha iyi olan 

parametrelere yakınsanarak yapılır. Parametreler iyileştikçe parametreler için belirlenen aralık daralır 

ve en doğru parametreler çok küçük bir hata payı ile bulunur. Bu sayede kontrol yapıları için en iyi 

parametreler hızlı bir yöntemle bulunmuş olur. 

 

3. SONUÇ  

Matematik modeli anlatılan sistemin simülasyonu nümerik analiz programı olan MATLAB / 

SİMULİNK programında yapılmıştır. Yapılan simülasyonlarda PID, FOPID ve SMC kontrolcüleri 

sistem üzerinde ayrı ayrı denenmiştir. Kontrolcülerin ideal sonuçlara ulaşabilmesi için parçacık sürü 

optimizasyonu kullanılmıştır. Yapılan sistemde x (araç pozisyonu), 𝜃 (vinç açısı), 𝛼 (yükün x-z 

düzleminde yaptığı salınım açısı), 𝛽 (yükün y-z düzleminde yaptığı salınım açısı) hesaplanmış, şekil 1 

şekil 2 ve şekil 3’te farklı kontrolcülere ait değerler ortak grafikte paylaşılmıştır. Her kontrolcü içinde 

araç pozisyon referans değeri 0.3, vinç açısı 135 seçilmiştir. Salınım açıları maksimum 1 derece olacak 

şekilde sistem çalıştırılmıştır.  
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Şekil 1 PID Kontrolcüsüne Ait Sistem Çıktıları 

 

PID kontrolcüsü ile yapılan sistem şekil 1’deki gibidir. Araç pozisyonu 0.3 değerine %0.3 hata oranı 

kadar yakınsarken vinç açısı değeri %0.7’lik bir hata oranı ile yakınsamıştır. Yükün salınım açısı ise 

0.15 derecenin üzerine çıkmamıştır. 

 

 
Şekil 2 FOPID Kontrolcüsüne Ait Sistem Çıktıları 

 

FOPID kontrolcüsü ile yapılan sistem şekil 2’deki gibidir. Araç pozisyonu 0.3 değerine %0.3 hata oranı 

kadar yakınsarken vinç açısı değeri %0.28’lik bir hata oranı ile yakınsamıştır. Yükün salınım açısı ise 

0.16 derecenin üzerine çıkmamıştır. 
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Şekil 3 SMC Kontrolcüsüne Ait Sistem Çıktıları 

 

SMC kontrolcüsü ile yapılan sistem şekil 3’deki gibidir. Araç pozisyonu 0,3 değerine %0,06 hata oranı 

kadar yakınsarken vinç açısı değeri %0.007’lik bir hata oranı ile yakınsamıştır. Yükün salınım açısı ise 

0.2 derecenin üzerine çıkmamıştır. Elde edilen sonuçlara gör SMC kontrol yapısı PID ve FOPID kontrol 

yapılara göre daha iyi sonuç vermiştir. Vinç sistemlerinde SMC kullanılması daha uygun olacaktır. 

 

4. TARTIŞMA 

Çalışmada bir vinç sistemi modellemesi yapılmış ve sistem üzerinde çalıştırılan üç farklı kontrol yapısı 

ve bir adet optimizasyon yapısının anlatılmıştır. Modellemeye ait matematik modeller paylaşılmış ve 

nümerik analiz programlarında sistem simülasyonu tasarlanmıştır. Tasarlanan sitem üç farklı kontol 

yapısı ile kontrol edilmiştir. Kontrol yapıları PSO optimizasyon algoritması ile optimize edilmiştir. 

Optimize edilen parametreler ile sistem çalıştırılmış ve sonuçları paylaşılmıştır. Denemelerde SMC 

kontrol yapısının vinç sistemlerinde PID ve FOPID kontrol yapılarına göre daha etkili olduğu 

gözlemlenmiştir. Yapılan çalışma vinç sistemlerinin simülasyonlarına ve geliştirilmesine katkı 

sağlayacaktır. 
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Özet 

Gezegen dişli mekanizmaları, yakın zamanda ortaya çıkmasına rağmen sahip olduğu yüksek cevrim 

oranları ile kısa sürede rüzgar türbini dişli kutularının temel elemanı haline gelmiştirler. Gezegen dişli 

kutuları sadece rüzgar türbinlerinde değil yüksek güç iletimi veya yüksek çevrim oranı gerektiren bütün 

tasarımlarda sıkça kullanılırlar. Gezegen dişli mekanizmaları sahip oldukları yetenekleri ile günümüz 

tasarımcılarının ilgi odağı haline gelmişlerdir. Fakat gezegen dişli mekanizmaları yakın zamanda ortaya 

çıkmışlardır ve gezegen dişli mekanizmaları üzerine yeterince çalışma yapılamamıştır. Bu çalışmanın 

amacı gezegen dişliler üzerine yapılan çalışmaların incelenmesi ve elde edilen bilgilerin bir uygulama 

ile pekiştirilmesidir. Bu çalışmada gezegen dişli mekanizmaları üzerine yapılan çalışmalar incelenmiş 

ve elde edilen bilgiler ile 1,2 MW güce sahip bir rüzgar türbinine bir gezegen dişli kutusu tasarlanmıştır. 

Dişli kutusu seri bağlı iki adet gezegen dişli sisteminden oluşmaktadır. Dişlilerin boyutlandırılması için 

güvenilirliği kanıtlanmış olan DIN 3990 standartları kullanılmıştır. Çalışma ile görülmüştür ki gezegen 

dişli mekanizmalarının yatak kuvvetleri oluşturmaması ve tek diş üzerine gelen momentin düşük olması 

sayesinde yüksek güçlerin iletiminde bariz bir üstünlükleri vardır. Ayrıca giriş ve çıkış eksenlerinin eş 

olması ile gezegen dişli mekanizmalarının tasarımda eş merkezlilik şartını sağladığı görülmüştür. Bir 

dört çarklı ve bir üç çarklı gezegen dişli mekanizmasının seri bağlanması ile elde edilen Wolfrom 

mekanizmasının yapılan tasarım ile karşılaştırılması amacıyla yeni bir çalışma yapılması tavsiye 

edilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Gezegen dişli mekanizması, Rüzgar türbini, Dişli kutusu, Güneş dişli, Gezegen 

dişli, Çember dişli 

 

PLANETARY GEARBOX DESIGN FOR A WIND TURBINE 
 

Abstract 

Despite their recent appearence; planetary gear mechanisms have became the key element of wind 

turbine gearboxes in a short time owing to their high gear ratio. Planetary gearboxes are frequently used 

not only in wind turbines, but also in all designs that require high power transmission or a high gear 

ratio. Planetary gear mechanisms have became the center of interest of today's designers with their 

capabilities. But planetary gear mechanisms have recently appeared, and there has not been enough work 

on planetary gear mechanisms. The purpose of this study is to examine the studies conducted on 

planetary gears and to consolidate the information obtained with an application. In this study, studies on 

planetary gear mechanisms were examined and a planetary gearbox was designed for a wind turbine 

with a power of 1.2 MW by using the information obtained. The gearbox consists of two planetary gear 

systems connected in series. For the sizing of gears, DIN 3990 standards are used, the reliability of 

which has been proven. It has been seen in the study that planet gear mechanisms have obvious 

advantages in the transmission of high forces, thanks to the fact that the planetary gear mechanisms do 

not create bearing forces and the moment on a single tooth is low. In addition, it has been seen that the 

planet gear mechanisms meet the concentricity requirement in the design with the congruence of the 

input and output axes. It is recommended to carry out a new study in order to compare the Wolfrom 

mechanism, which is obtained by connecting a four wheel planetary gear mechanism and a three wheel 

planetary gear mechanism in series, with the design made. 

  

Keywords: Planetary gear mechanism, Wind turbine, Gearbox, Sun gear, Planetary gear, Ring gear 
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1. GİRİŞ 

Dünyanın çevreye verdiği zararın farkında vardığı bu günlerde yenilenebilir enerjiler üzerine yoğunluk 

verilmeye başlanmıştır. Rüzgardan hareket eldesi ile tarihi yolculuğuna başlayan rüzgar türbinleri, 

gelişen sanayi ile rüzgar enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren makineler haline gelmişlerdir ve 

yenilenebilir enerji kaynakları arasında önemli bir yer edinmişlerdir. Türbinler, kanatları vasıtasıyla 

rüzgar enerjisini hareket enerjisine çevirmektedir. Bu hareket enerjisinin jeneratörde elektrik enerjisine 

dönüştürülebilmesi için belirli bir devir aralığında çalışması gerekir. Bu nedenle rüzgar türbinleri dişli 

kutusuna ihtiyaç duymaktadırlar. Rüzgar türbini dişli kutuları yüksek çevrim oranı ile çalışırlar ki rüzgar 

türbinleri için gerekli yüksek çevrim oranını gezegen dişli mekanizmaları sağlayabilmektedir. Ayrıca 

rüzgar türbinleri dişli kutuları yüksek momentler taşırlar. Bu yüksek yükleri gezegen dişli 

mekanizmaları ile küçük hacimlerde taşımak mümkündür. Gezegen dişli mekanizmaları; günümüzde 

tasarımcıların sıkça tercih ettiği bir mekanizmadır. Buna rağmen hala gezegen dişli mekanizmaları ile 

ilgili yeterli çalışma yoktur. Ayrıca bazı çalışmalar hatalı bilgiler içermektedir. Bu sebeple gezegen dişli 

mekanizmaları üzerine bu çalışma yapılmıştır. 

 

2. MATERYAL VE METOD 

1,2 MW güce sahip bir rüzgar türbinin rotor milinin 16 dev/dk ile döndüğü kabul edilmiştir. Türbin 

jeneratörünün dört kutuplu bir alternatöre sahip olduğu ve 50 Hz değerinde elektrik üreteceği 

bilinmektedir.  Böyle bir alternatörün elektrik üretebilmesi için yaklaşık olarak 1500 dev/dk ile dönmesi 

gerekmektedir. 

 

2.1 Kavramsal Tasarım 

İki kademeli ve seri bağlı bir dişli kutusu tasarımına karar verilmiştir. Tasarımın basit çizimi şekil 1’de 

verilmiştir. Gezegen dişli mekanizmalarında yüksek çevrim oranları çember dişlilerin sabitlenmesi ile 

elde edilir ki tasarımda bu kuraldan faydalanılmıştır. İlk kademede dört dişlili bir tasarım ikinci 

kademede üç dişlili bir tasarım seçilmiştir çünkü ilk kademede devir sayıları düşük olacağı için moment 

yüksek olacaktır. Bu nedenle dişli boyutları büyük olacaktır. Dört çarklı tasarım ile dişli sayısını 

arttırmak ve böylece dişli boyutlarını küçültmek hedeflenmektedir. Tasarımda güçteki kayıplar göz ardı 

edilmiştir. Bu durum dayanıklılık açısından daha güvenilir bir tasarım ortaya çıkaracaktır.  

 

 
Şekil 1. Kavramsal Tasarım 

 

Gezegen dişlilerde doğrudan çevrim oranından bahsedilemez. Öncelikle yapım oranını belirlemek 

gerekir. Yapım oranı; dört çarklı gezegen dişli mekanizması için Denklem 1 ile, üç çarklı gezegen dişli 

mekanizması için Denklem 2 ile elde edilir. Burada dişli çifti bir iç bir dış ise (-), iki dış veya iki iç ise 

(+) kullanılmalıdır. Pinyon gezegen dişli için (*) ibaresi kullanılmıştır.  

 

y = (±
ZÇember

ZGüneş
)(±

ZGezegen

ZGezegen
∗ ) (1) 

y = (±
𝑍ç𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟

𝑍𝑔ü𝑛𝑒ş
) (2) 
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Tasarımda çember dişliler sabitlenerek, gezegen dişliden giriş yapılacaktır. Bu durumda çıkış güneş 

dişliden olacaktır. Bu tasarım için çevrim oranı Denklem 3 ile elde edilir. 

 

i =
ns

n1
=

M1

Ms
=

1

1 − y
 (3) 

 

Gezegen dişlilerin tasarımında dikkat edilmesi gereken en önemli konu montaj şartlarının sağlanmasıdır. 

İlk montaj şartı millerin eş eksenli olmasıdır. Aşağıda sırası ile dört ve üç çarklı mekanizma için bu şart 

verilmiştir. 

 

ZÇember − (ZGezegen
∗ ) = ZGüneş + ZGezegen (4) 

ZÇember = ZGüneş + 2(ZGezegen) (5) 

 

İkinci ve üçüncü montaj şartı denklem 6 ve denklem 7’nin sağlanmasıdır. Burada (a) gezegen taşıyıcı 

kolu sayısıdır. 

 

(
1

a
)
(ZÇember)(ZGezegen) ± (ZGüneş)(ZGezegen

∗ )

ZGezegen
= tam sayı (6) 

|y| ≤ 11 (7) 

 

Tablo 1’de diş sayıları verilmiştir. Her iki kademede üç adet gezegen taşıyıcı koluna sahip olduğunda 

montaj şartlarını sağlamaktadır. 

 

Tablo 1. Diş Sayıları 

 Birinci Kademe İkinci Kademe 

Çevrim 

oranı 
1/11 1/9 

Dişliler 
Gezegen 

dişli 

Gezegen 

dişli 

Çember 

dişli 

Güneş 

dişli 

Gezegen 

dişli 

Çember 

dişli 

Güneş 

dişli 

Diş sayısı 21 45 84 18 63 144 18 

 

2.2 Momentlerin İncelenmesi 

Momentleri incelenmesi sırasında gezegen dişli mekanizmalarının tümünde geçerli olan iki temel 

denklem aşağıda verilmiştir. 

 
Mçember

Mgüneş
= −y (8) 

MÇember + MGüneş + MTaşıyıcı = 0 (9) 

 

Giriş momenti güç moment denklemi ile bulunabilmektedir. Bu momentten yola çıkarak ve denklem 8 

ve denklem 9 kullanılarak geri kalan momentler bulunabilmektedir. 

 

Tablo 2. Dişlilerin Taşıdığı Momentler 

 Birinci Kademe İkinci Kademe 

MTaşıyıcı   716250 Nm 65113,636 Nm 

MÇember 651136,36 Nm 57878,788 Nm 

MGüneş 65113,636 Nm 7234,848 Nm 

 

Dişlilerde moment iletimi sağlayan dişliler arasında oluşan teğetsel etki tepki kuvveti ile gerçekleşir. Bu 

nedenle bütün dişli çiftlerinin diş sayısı oranlarının moment oranı ile eşit olması gereklidir. Bir gezegen 

dişli mekanizmasında çember dişlisi ile gezegen dişlisi ve gezegen dişlisi ile güneş dişlisi olmak üzere 
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iki adet dişli çifti vardır. Tablo 3’te diş sayısı oranları ile elde edilen moment değerleri verilmiştir. Tablo 

incelendiğinde görülmektedir ki her kademe gezegen dişli momentleri kendi aralarında eşit çıkmıştır. 

Yani düşüncemiz doğrulanmıştır. 

 

Tablo 3. Dişlerin Taşıdığı Momentler 

   Diş Sayısı Moment [Nm] 

Birinci Kademe 

Dişli Çifti 
Çember Dişli 84 651136,36 

Gezegen Dişli 21 162784,09 

Dişli Çifti 
Güneş Dişli 18 65113,636 

Gezegen Dişli 45 162784,09 

İkinci Kademe 

Dişli Çifti 
Çember Dişli 144 57878,788 

Gezegen Dişli 63 25321,97 

Dişli Çifti 
Güneş Dişli 18 7234,848 

Gezegen Dişli 63 25321,97 

 

2.3 Dişlilerin Boyutlandırılması 

Dişlilerin boyutlandırılması yaygın olarak DIN 3990 standardına göre yapılmaktadır. Tablo 4’te DIN 

3990 ile modül değerleri bulunan dişlilerin temel boyutları verilmiştir. 

 

Tablo 4. Dişlilerin Temel Boyutları 

  Diş Sayısı 

Modül 

[mm] 

Taksimat 

Dairesi 

Çapı 

[mm] 

Diş 

Genişliği 

[mm] 

Birinci Kademe 

Çember Dişli 84 11 924 330 

Gezegen Dişli 21 11 231 330 

Gezegen Dişli 45 11 495 165 

Güneş Dişli 18 11 198 165 

İkinci Kademe 

Çember Dişli 144 5 720 100 

Gezegen Dişli 63 5 315 100 

Güneş Dişli 18 5 90 100 

 

Burada şu unutulmamalıdır ki gezegen dişli mekanizmalarında moment aktarımı sırasında gezegen 

taşıyıcı kolu sayısı kadar diş aktiftir. DIN 3990 ise tek bir dişin aktif olması durumunu ele almaktadır. 

Bu nedenle DIN 3990 denklemlerinde moment değerleri gezegen taşıyıcı kolu sayısına bölünerek işlem 

yapılmıştır. 

 

3. SONUÇ  

Rüzgar türbini için iki kademeli seri bağlı bir dişli kutusu tasarlanmıştır. Tasarımda ilk kademe dört 

çarklı gezegen dişli mekanizması, ikinci kademe ise üç çarklı gezegen dişli mekanizması olarak tercih 

edilmiştir. Dört çarklı mekanizmalar ve üç çarklı mekanizmalar karşılaştırıldığında, üç çarklı 

mekanizmanın yatak kuvvetleri oluşturmazken dört çarklı mekanizmaların iki farklı boyutta gezegen 

dişlisine sahip olması nedeniyle yatak kuvvetleri oluşturduğu görülmektedir. Ayrıca çalışmada gezegen 

dişlilerin taşıdığı momentlerin hesabı için bir yöntem geliştirilmiş ve analitik olarak yöntemin doğruluğu 

kanıtlanmıştır.  

 

4. TARTIŞMA 

Yapılan literatür çalışmasında, gezegen dişlilerinin taşıdığı moment hesabının ve dişli modüllerinin DIN 

3990 ile hesabı sırasında denklemde yerine yazılacak moment değerinin belirlenmesinin çoğunlukla 

hatalı yapıldığı görülmüştür. Bu çalışma ile bu hataları ortadan kaldıracak hesap yöntemi geliştirilmiştir 

ve bu yöntem analitik hesaplar ile doğrulanmıştır. 
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Abstract 

Today’s vehicles use vehicle mass for various control algorithms such as shift scheduling, creep, and 

braking functions. That’s why it is crucial to have a robust mass estimation algorithm in the control unit 

which can run on all driving and road conditions. Knowing the mass as an input to control algorithms is 

more important for light/heavy-duty vehicles compared to passenger cars. Therefore, the accuracy and 

robustness of the mass estimation algorithms mostly depend on how well it is calibrated. In this paper, 

we proposed a full calibration guide for the Kalman filter mass estimation algorithm for a light-duty 

vehicle. At first, Kalman filter-based mass estimation algorithm is developed on Matlab/Simulink 

environment with the help of existing knowledge in the literature. The model is validated with model 

data collected from AVL VSM for curb weight. Also, initial calibration is conducted with the same 

validation data. Then, example data are taken from the vehicle with curb weight to make the proper 

calibration. In the SIL environment, the vehicle model, activation conditions, and Kalman filter 

parameters are calibrated by using this example data. Afterward, new data is collected on the vehicle for 

both 10% loaded and fully loaded weight conditions to see the performance of the developed calibration. 

It is proven that the proposed calibration gives a fast and accurate response for both vehicle weight 

conditions.   

 

Keywords: Mass Estimation Calibration, Kalman Filter, Light Duty Vehicle 

 

1. Introduction 

When designing a vehicle control system, it is crucial to precisely define the inertial characteristics of 

the vehicle. In most situations, the assumption that the inertial parameters are already known or default 

as unloaded circumstances is what guarantees the performance of an active safety system (Jung & Choi, 

2020). Commercial vehicles generally travel long distances and encounter various types of road slopes 

more frequently than passenger cars. Commercial vehicles' mass varies significantly more compared to 

passenger cars (Kim et al., 2017). Several algorithms are proposed in the literature to estimate the mass. 

(Lingman & Schmidtbauer, 2016) proposed extended Kalman filter (EKF) method for both road gradient 

and mass estimation. (Vahidi et al.2005) is designed recursive least square (RLS) with a forgetting factor 

for online mass estimation of the vehicle. 

 

Also, several kinds of research are conducted to compensate the weaknesses of current methods. 

(Wenzel et al. 2006) developed dual extended Kalman filter (DEKF) which brings some advantages 

over extended Kalman filter (EKF). (Fraccaroli et al., 2015) designed recursive least square (RLS) 

algorithm with multiple forgetting schemes that minimize prediction error compare to single forgetting 

factor RLS algorithms. Apart from the software design, optimization of the algorithm parameters is also 

another challenging issue. Some researchers, like (Gelen & Atasoy, 2018), proposed a new method for 

Kalman filter parameters tuning. However, mass estimation algorithms have many parameters for tuning 

and each parameter affects the result significantly. In this paper, we proposed a full guideline for an 

extended Kalman filter (EKF) based mass estimation algorithm for a light-duty vehicle that has 9 

forward gears with automatic transmission (AT). The software is developed and validated on a model 

in the loop (MIL) environment as the first step. Then, initial calibration is developed by using vehicle 

model data. Afterward, final calibration is developed with 2 different vehicle weight conditions on the 

data collected on the vehicle.  
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2. Algorithm Development 

2.1 Software Architecture 

EKF-based mass estimation algorithm is designed with respect to below architecture: 

 

 
Figure 1. Software architecture of mass estimation algorithm. 

 

2.2 Powertrain Model & Input Processing 

Model-based methods in the literature rely on the longidutinal dynamics of the vehicle. Here, net wheel 

force is calculated from propulsion by subtracting all the resistance forces acting on the vehicle. 

 

 
Figure 2. Free body diagram of longitudinal vehicle dynamics. 

Source: (Jensen et al., 2022) 

 

Wheel net force can be calculated as follows: 

 

𝐹𝑛𝑒𝑡 = 𝐹𝑝 − 𝐹𝑎 − 𝐹𝑔 − 𝐹𝑟         (1) 

𝐹𝑝 =
T𝑒−J𝑒�̇� 

𝑟𝑔
η                                                                    (2) 

r𝑔 =
𝑟𝑤 

𝑔𝑑∗𝑔𝑓
                                                                        (3) 

F𝑎 =
1 

2
𝐶𝑑𝜌𝐴𝑣2                                                                 (4) 

F𝑔 = 𝑀𝑔𝑠𝑖𝑛(β)                                                                  (5) 

F𝑟 = Mgµ cos(β)                                                                  (6) 

where; 

𝐹𝑛𝑒𝑡: Net wheel force  

𝐹𝑝: Propolsion force 

𝐹𝑎: Aerodynamic resistance force 

𝐹𝑔: Gradient resistance 

𝐹𝑟: Rolling resistance 

T𝑒: Engine crankshaft torque  

J𝑒: Powertrain inertia  

𝜔:̇  Engine rotational speed 

𝑟𝑔: Total transfer ratio 

η: Transmission efficiency 

𝑟𝑤: Wheel Radius 
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𝑔𝑑: Current gear ratio 

𝑔𝑓: Final drive ratio 

𝐶𝑑: Aerdynamic drag coefficent 

𝜌: Air density 

𝐴: Vehicle frontal area 

𝑣: Vehicle speed 

M: Vehicle weight 

g: Gravity constant 

β: Road gradient 

µ: Rolling resistance 

 

Equations (1), (2), (3), (4), (5), and (6) explain how to get net wheel force via vehicle dynamics. 

 

Road gradient and vehicle acceleration are executed in the input processing part. Road gradient was 

already available in the transmission control unit. That’s why it is directly used as an input to the 

algorithm.Various methods exist for vehicle acceleration calculation. In this study, the acceleration is 

calculated by derivating vehicle speed. Also, a low pass filter is used to get a smoother acceleration 

signal. 

 

2.3 Enable Conditions 

Enable conditions are defined to activate the EKF for the estimation. At some conditions, the estimation 

should be stopped in order to prevent incorrect estimation. As mentioned above section, powertrain 

model is designed to calculate the wheel force correctly only for the case where driveline is fully 

engaged. 

Conditions are defined as follows: 

 Torque Converter Slip: Slip threshold is defined for the difference between engine speed and 

input shaft speed. Also, lock up clutch (LUP) state is added with AND gate which activates the 

estimation when the slip is lower than the threshold and lock up clucth is engaged. 

 Brake Pedal Position: Because of not existing calculation for wheel force based on the brake 

pedal, the estimation is not enabled. 

 Wheel Slip: Wheel slip causes significant loss in wheel force. So, estimation should not be 

activated when slip exists. 

 Vehicle Speed: In the literature, vehicle speed is also a threshold for enabling. 

 Longitudinal Acceleration: It is designed to activate the estimation for both positive and 

negative acceleration conditions independently. 

 Lateral Acceleration: Do not enable the estimation if the lateral acceleration is above certain 

limit. 

 Minimum Engine Torque: The model should be enabled only if the traction exists. This is 

another check additional to longitudinal acceleration.  

 

In order to activate the estimation, all of the above conditions has to be satisfied. The value of the 

thresholds are not the subject for this section but for later sections. 

 

2.4 Extended Kalman Filter 

The Kalman filter determines a linear random variable's state. However, many systems are nonlinear. 

So, Extended Kalman Filter (EKF) is used while processing this kind of non-linear system (Hu et al., 

2020).  

 

Table 1: EKF time update equations 

𝑥𝑘+1
− = f (𝑥𝑘 , 𝑢𝑘, 0)               (7) 

𝑃𝑘+1
− = 𝐴𝑘𝑃𝑘𝐴𝑘

𝑇 + 𝑊𝑘𝑄𝑘𝑊𝑘
𝑇          (8) 

�̂�𝑘  = h (𝑥𝑘 , 0) 
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The state and covariance estimates are projected from time step k to step k+1 by the time update 

equations in Table 1.  

 

Where; 

𝑥𝑘+1: posteriori estimate of the state 

𝑥𝑘: actual state vector at step k 

𝐴𝑘 and 𝑊𝑘: Jacobians at step k 

𝑄𝑘: process noise variance at step k 

𝑧𝑘: measurement vector 

𝑃𝑘: estimation error covariance 

 

Table 2: EKF measurement update equations 

𝐾𝑘 = 𝑃𝑘
−𝐻𝑘

𝑇(𝐻𝑘𝑃𝑘
−𝐻𝑘

𝑇 + 𝑉𝑘𝑅𝑘𝑉𝑘
𝑇)−1     (9) 

𝑥𝑘 = 𝑥𝑘
− + K(𝑧𝑘 − h(𝑥𝑘

−, 0))      (10) 

𝑃𝐾 = (I − 𝐾𝑘𝐻𝑘)𝑃𝑘
−             (11) 

 

The measurement update equations in Table 2 correct the state and covariance estimates with the 

measurement using the fundamental discrete Kalman filter. 

 

Where; 

𝐻𝐾 and V: measurement Jacobians at step k 

𝑅𝑘: measurement error covariance 

𝐾𝑘: Kalman gain 

I: initial covariance 

The picture of EKF operation is given in figure 3. 

 
Figure 3: EKF operation with equations. 

Source: (Bishop & Welch, 2001) 

 

3. Calibration Development  

The mass estimation algorithm needs calibration effort to get robust and accurate results. Calibration 

development activities should be executed with vehicle data. However, in this study, initial calibration 

is done with model data to decrease the total amount of effort spent on calibration development. 

 

3.1 Initial Calibration Development 

Initial calibration is developed by using simulation data. The simulation data is received from AVL 

VSM which is a vehicle modeling program. The vehicle powertrain is modeled on AVL VSM and 

validated in advance. This model is used for different development purposes, and also, used for initial 

calibration of mass estimation algorithm. The reference measurement is a WLTP (Worldwide 

harmonized Light vehicles Test Procedure) cycle as seen in the below figure. 
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Figure 4: Reference data cycle for initial calibration. 

 

The first step of the calibration is updating the powertrain and vehicle specs in calibration which are the 

following: 

 Aerodynamic drag coeffient [-] 

 Rolling resistance [-] 

 Frontal area [m^2] 

 Tire radius [m] 

 Engine, shaft, and wheel inertia [kgm^2] 

 Transfer efficiency of the transmission 

 

After updating the specs, wheel force validation can proceed. Equation (2) gives propulsion force on the 

wheels if the specs are written correctly to the calibration parameters. There are 2 ways of wheel force 

validation: 

 One of the solutions is to test the vehicle on a chassis dyno and validate the wheel force 

calculation by using chassis dynamometer force measurement on the rollers. 

 Another solution is to calibrate the engine crankshaft torque properly on an engine dyno. Then, 

the equations give the results within acceptable accuracy. 

 

In this study, existing model calculations are already validated in advance. That’s why the model is used 

to validate wheel force calculation with model output. This approach gave proper results and no further 

development is needed on wheel force calculation even after receiving the actual vehicle data. 
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Figure 5: Wheel force calculations comparison. 

 

The results show that the equation gives +/-1.5 % accuracy of wheel force for most of the cases during 

WLTP cycle.The second step is enable condition calibration. Enable conditions are calibrated by using 

existing knowledge in the literature and considering vehicle dynamic aspects. The aim of the enabling 

condition calibration is to determine the correct activation time of extended Kalman filter to avoid 

incorrect estimations. Enable conditions should detect the conditions where wheel force and acceleration 

signals are valid. For the wheel force, these conditions are only valid when driveline is fully engaged. 

(Fathy et al., 2008) defines activation conditions in their study as follows: 

 Vehicle yaw rate < 1 degree/s 

 Vehicle acceleration > 1 m/s^2 

 Vehicle speed > 10 kph 

 Wheel slip < 0.05 

 Net longitudinal force > 500 N 

 

Above study and other studies in the literature are reviewed. Also, powertrain system and other 

dynamics of the vehicle are considered. So, enabling conditions are defined as following: 

 Torque Converter Slip: Lock up clutch is locked and the slip between input shaft speed and 

engine speed is less than 50 rpm 

 Brake Pedal Position: The brake pedal position should be equal to 0. 

 Wheel Slip: The wheel slip detection algorithm works independently from mass estimation 

algorithm. Here, mass estimation checks if wheel slip exists or not via a boolean signal. If wheel 

slip exists, estimation is not enabled. 

 Vehicle Speed: Vehicle speed is set to the same as the reference study which is 10 kph. 

 Longitudinal Acceleration: The acceleration threshold in the reference studies seems pretty 

high when the WLTP cycle is considered. This threshold should be lower enough to cover all 

possible cases, however, should be high enough to prevent constant speed detections. From this 

point of view, the minimum threshold is defined as 0.1 m/s^2. 

 Lateral Acceleration: Calibrated as 0.1 m/s^2 which is the maximum lateral maximum 

acceleration in the WLTP cycle. After receiving actual vehicle data, this threshold may need an 

update. 
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 Minimum Engine Torque: Defined as 10 Nm to prevent enabling the estimation in negative 

wheel force condition. 

 

3rd and final step of the calibration process is Kalman filter parameters calibration. There are 4 important 

parameters to be calibrated: 

 Initial mass 

 Initial state error covariance (𝑃0) 

 Process noise covariance (Q) 

 Measurement noise covariance (R) 

 

Initial mass is required to start the iteration at the first sample. The calibration value does not affect 

directly to the overall Kalman filtering performance but may affect the overall estimation performance. 

Likewise, initial mass, 𝑃0 is also needed for the first iteration. Once first iteration is executed, 𝑃𝑘  is 

updated over time. Here, it is chosen as curb weight. The covariance matrices Q and R are the additional 

input parameters for the Kalman filter. Because of noise covariances, in a practical application, cannot 

be predicted in advance, the values of these matrices should be chosen intuitively (Gelen & Atasoy, 

2018). All of the model's errors, inaccuracies, and noises that impact the process are quantitatively 

included in Q. It is also well known that the performance of the filter is affected by the ratio of the values 

of the filter tuning parameter (Bar-Shalom et al., 2004). The choice of R is easier compared to Q, because 

measurement characteristics can be known in advance. The performance of the mass estimator can be 

seen in below figure after the initial calibration is completed: 

 

 
Figure 6: Mass estimation algorithm performance with model data after initial calibration is 

completed. 

 

3.2 Fine Tuning With Vehicle Data 

After completion initial calibration, vehicle is tested to collect the measurements. The vehicle is tested 

with 2 different loads: 

 Partly loaded: 10% 

 Fully loaded: 100% 

Actual data is used to test model performance. However, some certain changes are needed to get 

accurate results. The changes are explained below: 

 Lateral acceleration: It was not possible to define correct threshold with WLTP data. The 

vehicle is driven at different curvatures and the threshold is increased. 
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 Process noise covariance (Q): The difference of system noises between model data and 

actual data leads to update Q. It is updated by test and trial methods. 

 

4. Results  

After finalizing the calibration by using partly loaded vehicle data, the algorithm is tested with 2 

different data which represents different weight conditions. 

10% loaded vehicle data result can be seen in Figure 7: 

 

 
Figure 7: Mass estimation results for 10% loaded vehicle. Tolerance is defined as +/-8% from the 

actual load. 

 

 

100% loaded vehicle data result can be seen in Figure 8: 

 
Figure 8: Mass estimation result for 100% loaded vehicle data. Tolerance is defined as +/-12% from 

the actual load. 
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As seen in the above figures, calibration updates provided the results within +/-8% accuracy for partly 

loaded data and +/-12% accuracy for fully loaded data. 

 

5. Conclusion 

In this study, an extended Kalman filter based mass estimation algorithm is designed, calibrated, and 

tested. According to the results and the development process: 

 Extended Kalman Filter (EKF) is one of the powerful method for vehicle mass estimation. It is 

possible to get approximately 10% accuracy in average. 

 Net wheel force calculation can be validated by vehicle model output for this kind of study. 

Better accuracy of net wheel force leads to better accuracy of mass estimation.  

 Model data usage for the calibration is possible and decreases the total amount of calibration 

effort. 

 Model data and actual vehicle data differ in terms of process covariance noise (Q). This 

parameter must be calibrated by actual vehicle data. 

 Initial mass is selected as curb weight. However, different initial mass selections may lead to 

different results. 

 In this study, only 1 vehicle data is used for calibration update. Much data usage for the 

calibration, especially the data with different weights, will lead to better accuracy. 

 Different methods can be tested in comparison to EKF as further study. 
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Özet  

Sürekli gelişen teknoloji ile birlikte modern birleştirme teknikleri, talepleri karşılamak amacıyla yeni 

uygulamalara yer vermektedir. İşlem karlılığı, tekrarlanabilirlik ve ekonomiklik önemli kriterlerdendir. 

Günümüzde çok sayıda birleştirme yöntemi bulunmaktadır. En çok uygulama alanı ile kaynak 

teknolojileri otomotiv sektöründe önem arz etmektedir. Kaynak teknolojileri sayesinde, otomotiv 

sektörü hız kazanmıştır, kalite ve maliyet açısından da önemli bir noktaya gelmiştir. Yapılan bu 

çalışmada Soğuk Metal Transfer (Cold Metal Transfer) kaynak teknolojisinin uygulamaları, kaynak 

parametlerinin etkisi, tel seçimleri, diğer birleştirme yöntemleri ile karşılaştırılması, uygulama 

malzemeleri, kullanılan gaz debisinin kaynak kalitesine etkisi, CMT (Cold Metal Transfer) kaynakta 

kullanılan Al malzemenin diğer birleştirme yöntemlerinde kullanımı, kullanılan farklı tip tellerin 

kaynağa etkisi, kaynak kalitesi belirlenirken kullanılan analiz yöntemleri, kullanılan tel seçimi ve 

kaynağa etkisi, tel besleme hızının, ısı girdisinin kaynağa etkisi, kaynak damla profillerini tahmin etmek 

ve CMT kaynağında kaynak parametrelerinin optimizasyonda kullanılan yöntemler gibi CMT 

kaynağının literatürde yapılan çalışmalar detaylı bir şekilde anlatılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: CMT Kaynak, Kaynak Parametreleri, Kaynak Kalitesi, Alüminyum 

 

Abstract  

Modern joining techniques together with constantly developing technology include new applications in 

order to meet the demands. Transaction profitability, repeatability and economy are important criteria. 

There are many joining methods available today. Welding technologies with the most application areas 

are important in the automotive sector. Thanks to welding technologies, the automotive industry has 

gained speed and has reached an important point in terms of quality and cost. In this study, the 

applications of CMT welding technology, the effect of welding parameters, wire selections, comparison 

with other joining methods, application materials, the effect of the gas flow rate used on the welding 

quality, the use of Al material used in CMT welding in other joining methods, the different types of 

wires used in welding. In this study, studies of CMT welding in the literature such as the effect of the 

analysis methods used in determining the weld quality, the selection of the wire used and its effect on 

the weld, the effect of wire feeding speed, heat input on the weld, estimating the weld drop profiles, and 

the methods used in the optimization of the welding parameters in CMT welding are mentioned in 

detail. 

 

Keywords: CMT Welding, Welding Parameters, Welding Quality, Aluminum 

 

1. GİRİŞ 
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yapılan AR-GE çalışmaları sonucu ortaya çıkan soğuk kaynak işlemi 

ile tüm malzemelerde iyi sonuçlar elde edilerek, dünyanın en kararlı arkı sağlanıp, eksiksiz bir proses 

regülasyonu sunulmuştur. Yapılan bu çalışmada CMT kaynak prosesi ve detaylı literatür araştırması 

sunulmuştur. Literatürde, CMT kaynak ile birleştirilen Alüminyum (Al) ince sacların korozyon 

davranışları, ısı girdisi arttığında kaynak dikiş boyutunun arttığı, artan ısı girdisinin korozyon direncini 

azalttığı, Magnezyum (Mg) oranı düşük tel kullanımı önerilmiştir. Gaz metal ark kaynağı (GMAK), 

hibrit plazma ark kaynağı (HPAK) yöntemleri ile CMT kaynak karşılaştırılmış, en düşük çekme 

dayanımı CMT kaynakta görülmüştür. Bu sebeple düşük erime sıcaklığına sahip Al parçalarda 

kullanımı önerilmiştir.  Buna ek olarak kaynakta gaz debisi arttıkça çekme mukavemetinin yükseldiği 

gözlemlenmiştir. Buna ek olarak CMT ve darbeli CMT karşılaştırılmıştır. Aynı miktardaki ısı girdisi 

mailto:melikeken1@gmail.com
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ile kaynak işlemi yapıldığında nüfuziyet hatası darbeli CMT kaynak işleminde CMT işlemine kıyasla 

daha az oluşturmuştur. CMT kaynak yöntemi ile bakır alaşımlı tellerinin farklı akım şiddetlerindeki 

davranışları taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve enerji dağılım spektroskopisi (EDS) analizleri ile 

incelenmiş olup artan akım şiddetinin ısı girdisinin yükselmesi kaynak telinin ıslatma özelliğini 

arttırarak kaynak yüksekliğini azaltmıştır.  Kullanılan tel ve ark katkılı üretim yapı parametreleri için 

alüminyumdaki gözeneklilik üzerindeki birincil etkinin kullanılan tel olduğunu belirtilmiştir. Kirlenme 

arttıkça tel üzerindeki hidrojen içeriği artarak gözenekliliğe sebebiyet verdiği vurgulanmıştır. Buna ek 

kaynak hızındaki artışın da gözenekliliğe sebebiyet verdiği belirtilmiştir. Tel besleme hareketinin 

hızındaki bir artış, yanma aşaması süresinde bir azalmaya ve kısa devre süresinde bir artışa neden 

olduğu, hızın artmasıyla, tüm enerji girişi önce artmış sonra azalmış olup kaynak genişliği ve temas 

açısı azalma olduğu görülmüştür. Isı girdisinin çatlama duyarlılığına büyük bir etkisi olduğunu aynı hız 

altında daha yüksek tel besleme hızı, daha yüksek ısı girdisine neden olduğu ve bu da çatlama eğilimini 

arttırdığı vurgulanmıştır. Kaynak damla profillerini tahmin etmek için kullanılan iki yaklaşım, sinir 

ağları ve enterpolasyon yöntemlerine ve CMT kaynağında kaynak parametrelerinin optimizasyonu 

sağlamak için VIKOR yöntemi uygun bulunmuştur. VIKOR yöntemi esas olarak optimize edilmiş 

parametrelerin tanımlanması için kullanılan çok kriterli karar verme tekniği olarak bilinmektedir. 

 

2. CMT KAYNAK 

Tam kontrollü bir metal geçişi için yüksek frekans ve yüksek hassas CMT Kaynak yöntemi 

incelendiğinde entegre tel hareketi sayesinde dijital işlem regülasyonu bir kısa devre algılar ve teli 

saniyede 90 defaya kadar geri çekerek damlacık transferine yardımcı olur. Kısa devrenin kontrolü ile 

akım düşük seviyede tutularak çapaksız bir metal geçişi sağlanır. Kaynak sırasında tel öne doğru hareket 

eder ve kısa devre oluşur oluşmaz tekrar geriye çekilir. Yanma fazında ark çok kısa bir süre için ısı 

verir. Ark boylarının algılanması ve ayarlanması mekanik olarak gerçekleşir. Ark, iş parçasının yüzey 

kalitesinden ya da hangi hızda kaynak yapmak istediğinizden bağımsız olarak daima kararlı kalır. Bu 

sayede CMT her yerde ve her konumda uygulanabilir. CMT kaynağının aşamaları Şekil 1’de 

verilmiştir. (Işık, 2017) 
 

 
Şekil 1. CMT Kaynağının Aşamaları 

 

2.1. CMT Kaynak Literatür Araştırması 
Talalaev ve arkadaşları (2012) metal saclarda CMT kaynağının parametrelerini incelemişlerdir. 

Çalışma sonucunda elde edilen bilgiler, ısı girdisi Q, kaynaklı parçaların deformasyonlarını ve doğrudan 

etkiler ve ince sac metal olması durumunda, minimum ısı girdisi ile bağlantı penetrasyonunu garanti 

etmek için optimum ısı girdisi gereklidir. CMT prosesi, ince sacların sıçramasız kaynağına uygun 

olduğunu kanıtlar. Düşük gözenekliliği garanti etmek ve üründeki bozulmaları en aza indirmek için 

doğru kaynak hızını (hız aralığı) belirlemenin çok önemli olduğunu 10–12 mm / s aralığında kaynak 

hızının kullanılması en uygun yöntem olduğunu belirtmişlerdir. Kaynak hızındaki daha da artış 

gözenekliliğe sebebiyet vereceğini vurgulamışlardır. 

 

Meco ve arkadaşları (2013) yazmış oldukları makalelerinde, yazılım geliştirme için CMT ve darbeli-

MAG kaynağa uygulayıp sonuçlarını karşılaştırmışlardır. Grafik arayüz, kullanıcının kaynak 

parametreleri seçmesine ve kaynak parçası profilinin temsilini almasına yardımcı olmak için 

oluşturulmuştur. Kaynak damla profillerini tahmin etmek için kullanılan iki yaklaşım, sinir ağları ve 

enterpolasyon yöntemidir. İki farklı yöntem için veri girişleri şunlardır: kaynak işlemi (CMT ve MAG-

darbeli), plaka kalınlığı, ilerleme hızı ve tel besleme hızı. Çıkış verileri, kaynak profilindeki noktaların 
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X ve Y koordinatları ile tanımlanan eksiksiz kaynak profilidir. Sinir ağları, farklı sayıda nöron, çoklu 

katman ve farklı ağlarla eğitilmiş olup,en uygun sinir ağını bulmak için farklı yapılara sahip kaynak 

veri tabanları kullanmışlardır. Her yöntem için nihai sonuçlar gerçek profillerle kontrol edilip, sinir ağı 

yönteminin daha esnek olduğu ve her yöntemin doğruluğunun neredeyse aynı olduğu sonucuna 

varmışlardır. 

 

Özsaraç ve arkadaşlarının (2017) yapmış oldukları bu çalışmada soğuk metal transferi yöntemiyle 

Alüminyum 6082-T6 levhaların, AlMg5 teliyle alın alına birleştirilebilirliği araştırılmıştır. Düşük ısı 

girdisi nedeniyle, ana metalde az miktarda erime görülmüştür. Farklı gaz debilerinde, çekme 

mukavemeti sertlik ve makro yapı incelemesi yapılmıştır. Çekme mukavemetlerinde gaz debisi arttıkça 

çekme mukavemetinin yükseldiği belirli bir litreden sonra düştüğü gözlenmiştir. Sertlik değerlerinin, 

gaz debisi arttıkça bazı parçalarda ana metalden kaynak bölgesine doğru düştüğü görülmüştür.  

 

Selvi ve arkadaşlarının (2017) yapmış oldukları çalışmada proses, kaynak kombinasyonları   eleştirel 

olarak gözden geçirilmiştir. Mikroyapı ve diğer kaynak özellikleri, çeşitli ana metal kombinasyonları 

için ayrıntılı olarak tartışılmıştır. Özellikle alüminyum ve çeliğin kaynağı CMT Kaynak ile daha iyi 

sonuçlar verdiği görülmüştür. Bu makalede incelenen sonuçlar, CMT-Lazer hibrit kaynağın Lazer veya 

Lazer hibrit kaynağa göre daha tercih edilebilir olduğunu vurgulamışlardır. CMT kaynağı, otomobil 

endüstrilerinde, savunma sektörlerinde ve enerji santrallerinde kullanıldığı belirtilmiştir.  

 

Wang ve arkadaşları (2017) alüminyum alaşımlı tel ER4043 çeşitli karakteristik parametreler 

kullanılarak CMT işlemi ile 6061-T6 levhalara yerleştirmişlerdir. Hızlı ısıtma, soğutma ve hızlı 

soğutmayı temsil eden CMT döngüsünün üç farklı enerji girdi periyodu, karakteristik parametreler 

tarafından kontrol edilmiş olup, biriken kaynak metalinin özelliklerini etkilediği görülmüştür. Kararlı 

CMT süreci elde etmek için karakteristik parametrelerde bazı sınırlamalar olup, yanma fazı akımı, 

yüksek ark basıncı ve aşırı ısınmış damlacığın neden olduğu sıçrama olmadan düzgün bir kısa devre 

transferine katkıda bulunacak kadar düşük olması gerektiği vurgulanmıştır. Tel besleme hareketinin 

hızındaki bir artış, yanma aşaması süresinde bir azalmaya ve kısa devre süresinde bir artışa neden 

olduğu, hızın artmasıyla, tüm enerji girişi önce artmış sonra azalmış olup kaynak genişliği ve temas açısı 

azalma olduğu görülmüştür. 

 

Bilgin  (2017) yapmış olduğu çalışmada Al/Mg malzeme çiftinin katı hal kaynak yöntemi ile 

birleştirilmesi üzerine yapılan çalışmalar inceleyerek, geleneksel kaynak yöntemleri ile birleştirmeleri 

oldukça zor olan Al ve Mg alaşımları, katı hal kaynağı olan SKK (Sürtünme Karıştırma Kaynağı) 

yöntemi (Şekil 2) ile başarılı bir şekilde birleştirilebildiğini, aynı tür malzemelerin SKK yöntemi ile 

birleştirilmesinde, takım tasarımı, devir sayısı, ilerleme hızı, eğim açısı ve eksenel dalma kuvveti 

kaynak kalitesini etkileyen en önemli parametreler olduğunu, farklı türden malzemelerin 

birleştirilmesinde ise bu değişkenlere ek olarak birleştirme ekseninden takımı kaydırma mesafesi ve 

malzemelerin konumlandırılması kaynak kalitesi üzerinde önemli olan parametreler olduğunu 

belirtmiştir.  
 

  

  
Şekil 2. SKK Yönteminin Şematik Çizimi 
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Özdemir (2017) yapmış olduğu çalışmada, otomotiv sektöründe kullanılan 1,2 mm kalınlığındaki 

DP600 sacının CMT kaynak yöntemi ile CuSn1, CuSn6 ilave telleri kullanılarak yapılan bindirme ve 

alın birleştirmelerinin farklı akım şiddetlerinde sergilemiş oldukları mekanik ve mikroyapı özellikleri 

incelenmiştir. Birleştirilen numuneler çeşitli metalografik yöntemlerden geçirilmiş ve çekme 

mukavemetleri, sertlik değerleri, mikro ve makro yapıları, SEM ve EDS analizleri incelenmiştir. CuSn1 

ile yapılan alın birleştirmelerde artan akım şiddeti ile ısı girdisinin yükselmesi kaynak telinin ıslatma 

özelliğini arttırarak kaynak yüksekliğini azalttığı görülmüştür. (Şekil 3) Çekme testleri, mikro sertlikler, 

mikro-makro yapılar, ıslatma açıları, kaynak yükseklik ve genişlikleri ve SEM-EDS analizleri ele 

alındığında, CuSn6 ilave metali ile yapılan bindirme bağlantılarında 80 A akım şiddeti uygun akım 

şiddeti olarak belirlenmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                      Şekil 3. CuSn1 Farklı Akım Şiddetlerinde Makro Yapı Görüntüleri 

 

Yuvalaklıoğlu (2018) adaptif robotik ark kaynağı yöntemlerinden robotik kaynak ağzı bulma (Şekil 4) 

ve kaynak ağzı takibinde deneysel çalışmalar yapmıştır. CMT kaynağının düşük ısı girdisi ve kontrolü, 

düşük güçte metal transferi önemli özelliklerinden olduğunu, kaynak sırasında çapaksız veya çok az 

çapak çıkararak çalışması, çok ince sacların bile kaynatılabilmesine olanak tanıması, farklı tür 

malzemelerin birbirine kaynatılabilmesine olanak sağlaması, yüksek boşluk doldurma kapasitesi, düşük 

ısı girdisi nedeniyle kaynağı zor olan sert çeliklerin kaynatılabilmesini sağlaması gibi önemli 

özelliklerini vurgulamıştır.  

 

                                                    Şekil 4. Dokunarak Kaynak Ağzı Bulma 
 

Ryan ve arkadaşlarının (2018) yapmış oldukları bu çalışmada kaynak parametrelerinin, kullanılan 

kaynak telinin ve alüminyum alaşımının gözenekliliğine (Şekil 5) etkisini araştırmışlardır. Kullanılan 

tel ve ark katkılı üretim yapı parametreleri için alüminyumdaki gözeneklilik üzerindeki birincil etkinin 

kullanılan tel olduğunu belirtmişlerdir. Yüzey kaplaması, kirlenme için tuzak alanları oluşturan 

çentikler ve yüzey alanında artışa neden olan pürüzlü bir yüzey nedeniyle tel üzerindeki hidrojen 

içeriğini etkileyebileceğini ve bununda gözenekliliği arttıracağını vurgulamışlardır.  
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Şekil 5. Gözeneklilik 

 

Gu ve arkadaşları (2018) Al-Cu-Mg alaşımlarının çatlama duyarlılığını (Şekil 6)’da incelemişlerdir. Al-

Cu-Mg alaşımlarını biriktirmek için, birlikte Al-Cu ve Al-Mg telleri kullanılmıştır. Mikro çatlakların eş 

eksenli tanecik bölgesinde yayıldığı görülmüştür. Alaşımların çeşitleri çatlama duyarlılığında ana faktör 

olarak belirlenmiş olup Cu / Mg alaşımının çatlamaya daha az duyarlı olduğu vurgulanmıştır. Buna ek 

olarak ısı girdisinin çatlama duyarlılığına büyük bir etkisi olduğunu aynı hız altında daha yüksek tel 

besleme hızı, daha yüksek ısı girdisine neden olduğu ve bu da çatlama eğilimini arttırdığı 

vurgulanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Şekil 6. Kaynakta Çatlak Oluşumu 

 

Kahraman ve arkadaşlarının (2018) yapmış oldukları bu çalışmada CMT ve darbeli CMT kaynağını 

karşılaştırmalı incelemişlerdir. Hem CMT hem Darbeli CMT yönteminde kullanılan numunelerde 

düşük ısı girdilerinin kullanılması nedeniyle numunelerde nüfuziyet eksikliği meydana gelmiştir. Ancak 

aynı miktardaki ısı girdisi ile kaynak işlemi yapıldığında nüfuziyet eksikliği hatası darbeli CMT kaynak 

işleminde CMT işlemine kıyasla daha az oluşturmuştur. Darbeli CMT işleminin uygulandığı kaynaklı 

numunelerin kaynak metalinde meydana gelen gözeneklerin boyutları CMT işleminde oluşanlara 

kıyasla daha küçük olduğu tespit edilmiştir. Oluşan gözeneklerin hem boyutu ve hem de miktarı 

kullanılan ısı girdisinin azalmasına (katılaşmanın hızlanması nedeniyle) bağlı olarak arttığı 

görülmüştür. 
 

Durmuş ve Çömez (2018) CMT kaynak ile birleştirilen alüminyum ince sacların korozyon davranışını 

incelemişlerdir. Isı girdisinin yükselmesi ile kaynak dikişinin boyutunun arttığını, artan ısı girdisinin 

kaynaklı bağlantının korozyon direncini azalttığı görülmüştür. Alüminyum alaşımının kaynak işlemi 

sonrası yeterli korozyon direncine sahip olabilmesi için 85 J/mm ısı girdisinin altındaki değerlerde 

birleştirilmesini önermişlerdir. Ayrıca magnezyum içeriği daha düşük olan kaynak tellerinin kullanımı 

tavsiye edilmiştir. 

 

Cornacchia ve arkadaşlarının (2018) yapmış oldukları çalışmada mevcut olan çeşitli kaynak 

teknolojileri arasında, geleneksel metal inert gaz (MIG), ulaşım alanında Al-alaşım parçalarının 

birleştirilmesi için yaygın olarak kullanılırken, CMT ve lazer teknikleri tekniklerin 6005A-T6 kaynaklı 

bağlantıların mikroyapısal ve mekanik (sertlik, çekme dayanımı, akma gerilmeleri ve uzama) özellikleri 

üzerindeki etkilerini araştırmıştır. SEM ve EDS kaynak sonrası mikroyapısal değişiklikleri analiz etmek 

için kullanılmıştır. Bu incelemeden, AA6005 alüminyum alaşımının CMT ve fiber lazer MIG hibrit 

bağlantılarının MIG kaynağına kıyasla üstün mekanik özellikler gösterdiği bulunmuştur.  

 

Kurşun’un (2018) yapmış olduğu çalışmada, CMT kaynağı ve kullanım alanlarından bahsetmiştir. 

Tatmin edici mekanik ve teknolojik özelliklerden daha fazlasına sahip olduğunu vurgulamıştır. Tüm 



  International Marmara Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

209 

endüstriyel sektörlerde kullanım için otomotiv ve yan sanayilerden endüstriyel tesis ve boru hattına 

kadar inşaat, bakım ve onarım çalışmalarında esasen tüm otomatik veya robot destekli görevler uygun 

olduğunu belirtmiştir.  

 

Bayar (2019) yapmış olduğu çalışmada, savunma endüstrisinde yaygın olarak kullanılan ARMOX 500 

T zırh çeliğinin GMAK, CMT, ve HPAK yöntemleri kullanılarak kaynak ve parametre değerlerinin, 

kaynak birleştirme sonrası analizini gerçekleştirmiştir. Optik görüntü incelemesinde, HPAK ve GMAK 

yöntemlerinde ana malzeme ve kaynak bölgesi arasında difüzyon sağlandığı, CMT kaynak yönteminde 

ise yeterli difüzyon sağlamadığı, bunun da çekme dayanımı düşürdüğü görülmüştür. Ayrıca CMT 

yönteminde ise kaynak bölgesinin hızlı ısıtma ve soğutma sonucu tanelerde büyüme meydana gelmesi 

kaynak bölgesinde kırılganlığı arttırmaya sebebiyet verdiği vurgulanmıştır. Yapılan çekme deneyi 

sonucunda HPAK ve GMAK kaynak yöntemlerinde numuneler iri taneli bölgeden kopmuş iken CMT 

kaynak yönteminde ise kaynak bölgesinden koptuğu görülmüştür. Kaynak bölgesinden kopmaması 

kaynak kabiliyetini ifade etmektedir. CMT kaynağının özellikle düşük erime derecesine sahip   

malzemelerin (Al, Al-Çelik) birleştirilmesinde kullanılan bir yöntem olduğu da vurgulanmıştır. 

 

Aravind ve arkadaşlarının (2020) yapmış oldukları çalışmada Al'ın CMT kaynağında kaynak 

parametrelerinin optimizasyonu VIKOR yöntemi ile hesaplamışlardır. VIKOR optimizasyonu, esas 

olarak optimize edilmiş parametrelerin tanımlanması için kullanılan çok kriterli karar verme tekniği 

olarak bilinir. Bu teknik, çeşitli yanıtların entegre üstünlük ölçümlerinin elde edilmesine yardımcı olur. 

VIKOR optimizasyonuna göre Al levhalar birleştirilirken 70A akım, 225/dk kaynak hızı ve 0.5 Hz 

frekans olarak hesaplanılmıştır. Kaynak sonrası penetrasyon derinliği 4.248 mm, damla genişliği 8.442 

mm olarak kusursuz kaynak çıktısı elde etmişlerdir. 

 

Vasvari ve arkadaşları (2021) CMT kaynağındaki parametreleri ile nesne geometrisi üzerine bir çalışma 

gerçekleştirmişlerdir. Çekme testleri, üç numune üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çekme mukavemeti, tel 

mukavemetiyle yaklaşık olarak aynı olduğunu ve deformasyonun minimum gereksinimleri aştığını 

belirtmişlerdir. Aynı katman kalınlıklarını sağlamak için başlangıç ve bitiş noktalarının ayarlanması 

gerektiği de belirtilmiştir. 

 

 

3. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Daha çok ince sac alüminyum parçaların birleştirilmesinde tercih edilen soğuk metal transfer 

kaynağında yapılan literatür  araştırmalarında, düşük ısı girdilerinin kullanılması nüfuziyet eksikliğine 

sebebiyet verdiği, ısı girdisinin yükselmesi ile kaynak dikişinin boyutunun arttığını, artan ısı girdisinin, 

kaynaklı bağlantının korozyon direncini azalttığı, artan akım şiddeti ile ısı girdisinin yükselmesi kaynak 

telinin ıslatma özelliğini arttırarak kaynak yüksekliğini azalttığı, kullanılan tel ve ark katkılı üretim yapı 

parametreleri için alüminyumdaki gözeneklilik üzerindeki birincil etkinin kullanılan tel olduğunu buna 

ek olarak parçanın kirliliğinin de etkileyebileceğini, kısa devre akımındaki bir artış, seyreltme 

oranında belirgin bir artışa ve kaynak metalinin tane boyutunda önemli bir artışa neden olduğu, ısı 

girdisinin çatlama duyarlılığına büyük bir etkisi olduğunu aynı hız altında daha yüksek tel besleme 

hızı, daha yüksek ısı girdisine neden olduğu ve bu da çatlama eğilimini arttırdığı sonuçlarına ulaşılmıştır.
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Özet  

Teknolojik olarak gelişen ve giderek kalabalıklaşan dünyada kargo taşımacılığı artan trafik nedeni ile 

zamanında teslim edilemez duruma gelmiş ve aynı zamanda artan yakıt fiyatları ile firmalar adına büyük 

maaliyetlere neden olmaya başlamıştır. Yukarıda belirtilen olumsuz nedenlerden dolayı mevcut 

kullanılan kamyon/binek aracı gibi vasıtaların yerini ilk başlarda askeriyede kullanılan daha sonraları 

başta büyük firmaların olduğu özel sektör kargo şirketleri tarafından kullanılmaya başlanan dronlar 

almıştır. Bu çalışmanın amacı, dronla sevkiyat için belirlenen noktaların koordinatlarını kullanarak 

dronun uçuş menzilini de göz önünde bulundurarak en kısa sevkiyat rotasını belirlemektir. Çalışma 

kapsamında özel bir firmanın sevkiyat adresleri veri olarak kullanılarak Ankara, İstanbul ve İzmir illeri 

özelinde dronla dağıtıma örnek planlama yapılmıştır. Bu bağlamda sevkiyat adreslerinin listesi şirketten 

temin edildikten sonra koordinatları Google Maps ile tespit edilmiştir. Daha sonra dronun seyahate 

başlayacağı aynı zamanda uçuş limiti dolunca geri döneceği ikmal noktası belirlenmiştir. Bir sonraki 

adımda genetik algoritma kullanılarak teslimatı en kısa mesafede tamamlayacak optimum rota/gen 

dizimi belirlenmiştir. Son adımda ise dronun uçuş menzili limiti gen dizimi içine entegre edilerek dronla 

yapılacak olan sevkiyat rotasının son hali hesaplanmıştır. On bin iterasyon sonucu üç şehir için de 

optimum rota belirlenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Genetik Algoritma, İnsansız Hava Aracı, Dronla Teslimat Rotalama 

 

GENETIC ALGORITHM APPROACH FOR DRONE ROUTING PROBLEM 
 

Abstract  

In the technologically developing and increasingly crowded world, cargo transportation has become 

unable to be delivered on time due to increasing traffic, and at the same time, it has started to cause great 

costs for companies with increasing fuel prices. Due to the negative reasons mentioned above, currently 

in use vehicles such as trucks/passenger cars have been replaced by unmanned ariel vehicles/drones, 

which are first used in the military and then used by private sector cargo companies. The aim of this 

study is to determine the shortest delivery route by using the coordinates of delivery nodes with 

considering the flight range of the drone. Within the scope of the study, a sample distribution-oriented 

drone route was planned for the cities of Ankara, Istanbul and Izmir based on a company’s database 

delivery addresses. In this context, firstly the list of his delivery addresses was received from the 

company and the coordinates of the nodes were determined through Google Maps. Then, the supply 

point where the drone will start its tour and return when the flight limit is reached is determined. In the 

next step, the optimum route/gene sequence to complete the delivery in the shortest distance was 

determined based on genetic algorithm. The final version of the route will be determined through drone 

flight ranges integration into gen/route sequence. The optimum routes for three cities have been 

determined pursuant to ten thousand iterations. 

 

Keywords: Genetic Algorithm, Unmanned Ariel Vehicle, Drones, Drone Delivery Routing 

 

1. GİRİŞ 

Gelişmekte olan dünya ile şirketlerin bulunduğu pazar koşullarının rekabet seviyesi giderek artmaktadır. 

Pazar koşullarındaki rekabete katılabilmek için şirketler başta sevkiyat olmak üzere birçok 

maaliyetlerini azaltma çabasına girmiştir. Artan teknoloji ile büyük şirketlerin en büyük 
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maaliyetlerinden biri olarak gösterilen lojistik maaliyetlerinde iyileştirme çalışmaları yapılmaya 

başlanmıştır. Lojistik giderlerinin fazla olması araç rotalama problemlerinin öneminin artmasını da 

beraberinde getirmektedir. Araç rotalama problemlerinin (ARP) çözümü için başlarda kullanılan klasik 

çözüm yöntemleri; orta ve büyük boyuttaki problemlerin çözümü konusunda yetersiz kaldığı için 

günümüzde yerini sezgisel yöntemlere bırakmıştır. Sezgisel yöntemlerle sonuca ulaşılması klasik 

yöntemlere göre çok daha kısa sürmesi sezgisel yöntemlerin en büyük avantajı olarak gösterilmektedir.  

 

Artan teknoloji ile sevkiyatta kullanılan binek araçlar/kamyonlar yerlerini yavaş yavaş insansız hava 

araçlarına (İHA) bırakmaktadır. Mevcut kullanılan binek araçlarına ve kamyonlara göre trafikte zaman 

kaybetmemeleri ve enerji tüketim miktarının daha az olması nedeni ile yakıt tüketim maaliyetlerinin 

daha az olması İHA’ları sevkiyat ve lojistik problemleri için daha cazip bir hale getirmektedir. 

Literatürde İHA’lar ile ilgili ilk çalışmayı 2015 yılında Chu A. Ve Murray C. yapmıştır.  Yapmış 

oldukları çalışmada kamyon ve İHA’ların dağıtım sürelerinin dengeli olduğu toplam sürenin ise 

optimum sonuç vereceği bir problem üzerine çalışmışlardır. Günümüze gelindiği zaman sadece insansız 

hava araçlarının olduğu çalışmalar ağırlık kazanmaya başlamıştır. 2021 yılında Kaya Y. ve ark pandemi 

zamanında belirlenen teslimat noktalarına ilaç dağıtılması konusunda insansız hava aracı ile araç 

rotalama problemi konusunda çalışma yapmışlardır.  

 

Çalışma kapsamında insansız hava aracının kullanıldığı bir araç rotalama problemi ele alınmıştır. 

Problemin çözümü için özel bir firmanın sevkiyat adresleri kullanılmıştır. Belirlenen sevkiyat noktalara 

dağıtımın yapıldığı araç rotalama probleminin çözülmesi için sezgisel bir yöntem olan genetik algoritma 

yaklaşımı kullanılmıştır. Çalışmada İHA’lar için kısıt olarak uçuş limiti kullanılmış olup kısıt değeri 30 

km olarak belirlenmiştir.  

 

2. MATERYAL VE METOD 

2.1. Problemin Tanımı 

Çalışmada insansız hava aracı ile araç rotalama problemi ele alınmıştır. Çalışmada belirlenen sevkiyat 

nokta veya düğümler içim mümkün olan en kısa rotanın hesaplanması amaçlanmıştır. Çalışma 

kapsamında özel bir şirkete ait Ankara, İzmir ve İstanbul illerine ait sevkiyat noktaları veri olarak 

kullanılmıştır. Problemin çözümü için genetik algoritma kullanılmıştır. Algoritmanın çözümünde ilk 

adımda veriler depo noktasının yeri ve sevkiyat düğümlerinin kendileri ve depo noktası ile aralarındaki 

uzaklıklar belirlenmiştir. İkinci adımda ise genetik algoritma kullanılarak mevcut sevkiyat noktaları 

arasındaki optimum rota hesaplanmıştır. Üçüncü adımda ise İHA’nın uçuş limiti olan 30 km mevcut 

hesaplanan optimum gen dizimine entegre edilerek son sevkiyat rotası belirlenmiştir. Son adımda ise 

Ankara ili için en kısa rota için mükemmel rota hesabı yapılmış olup kullanılan genetik algoritma ile 

karşılaştırılarak algoritmanın çalışırlığı test edilmiştir.  

 

2.2. Algoritma 

Yapılan çalışmada algoritmanın kurulabilmesi için şirketten alınan verilerin işlenebilir ve kullanılabilir 

hale getirilmesi gerekmektedir. İlk olarak şirketten alınan sevkiyat adreslerinin koordinatları Google 

Maps yardımı ile belirlenmiştir. Daha sonra ağırlık merkezi yöntemi ile belirlenen noktalara göre depo 

noktasının yeri belirlenmiştir. Kullanılan ağırlık merkezi yöntemi için parametre denklemler aşağıda 

gösterilmiştir (Han ve ark, 2019). 

X = Depo noktasının enlem koordinatı 

Y = Depo noktasının boylam koordinatı 

Kxi = i sevkiyat noktasının enlem kordinatı 

Kyi = i sevkiyat noktasının boylam koordinatı 

X =  
∑Kxi

N
                                                                                                                             (1) 

Y =  
∑Kyi

N
                                                                                                                     (2) 

 

Depo noktasının belirlenmesinden sonra sevkiyat düğümlerinin ve deponun birbirleri arasındaki 

uzaklıklar hesaplanmıştır. Dünyanın şeklinden dolayı iki nokta arasındaki uzaklık düz bir çizgi yerine 

bir ark oluşu bu arkın uzunluğunun hesaplanmasını gerektirmektedir. Daha doğru sonuç verdiği için en 

çok kullanılan dünya modeli olan WGS84 modeli esas alınarak hesaplamalar yapılmıştır. İki düğüm 
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arasındaki uzaklığın hesaplanması için Python kütüphanesinde bulunan geopy kodları uzaklık matrisinin 

hesaplanmasında kullanılmıştır. Tablo 1.’de Ankara iline ait uzaklıkların bulunduğu matris 

gösterilmektedir. Son satırda yer alan 11 numaralı nokta Ankara ili için depo noktasını temsil etmektedir. 

 

Tablo 1. Ankara iline ait uzaklıklar matrisi 

 
 

İkinci adımda optimum gen diziminin hesaplanabilmesi için sezgisel bir yöntem olan genetik algoritma 

kullanılmıştır. Literatürde yapılan araştırmalar sonucu popülasyon boyutu 100 mutasyon oranı ise 0,01 

olarak alınmıştır (Okur ve Atlas, 2020). 10000 jenerasyon/iterasyon süren genetik algoritmanın 

çalışması süresince bu oranlar sabit tutulmuştur. 

 

Başlangıç popülasyonu 100 bireyden oluşacak şekilde algoritma tarafından rassal olarak belirlenmiştir. 

Bir sonraki jenerasyon için bireylerin belirlenmesi için rulet tekeri operatörü kullanılmıştır. Rulet tekeri 

popülasyonda bulunan bireylerin bir sonraki jenerasyon için ata bireylerin seçilmesi için kullanılan her 

bireyin belirli bir olasılıkla seçilebilmesine olanak sağlayan bir sistemdir. Rulet tekeri ile her bireyin 

gelecek jenerasyon için bir birey oluşturmasına izin verilmektedir. Bu sayede genetik olarak çeşitlilik 

sağlanmış olup lokal maksimuma takılmanın önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Rulet tekerindeki her 

bireyin seçime katılabilmesi için kapladıkları alan yani seçilme yüzdesi aşağıda bulunan denklem ve 

kısıtlara göre hesaplanmıştır. 

 

Xi = i gen dizimine ait rotanın uzunluğu 

Fi = i gen dizime ait rotanın skoru  

P = Popülasyona ait toplam skor 

C = i genine ait seçilme yüzdesi 

 

F =  
1

Xi 
                          (3) 

P =  ∑
1

Xi
100
𝑖=1                     (4) 

C =  
1

Xi

∑
1

Xi
100
𝑖=1

                    (5) 

  

Hesaplanan seçim yüzdesi 0 ile 1 arasında bir değere sahiptir. Hesaplanan bu değerler her bir genin 

çarkta kapladığı alanı ifade etmektedir. Rotanın uzunluğunun az olması rota skorunun fazla olmasına 

neden olacaktır. Rota skoru fazla olan gen dizimi ise seçim yüzdesi fazla olacağı için rulet tekerinde 

daha fazla alana sahip olacağı için seçilme şansı daha fazla olacaktır. Rota skoru düşük olan gen 

diziminin de bir sonraki jenerasyon için ata birey olarak seçilme ihtimalinin olması rulet tekerinin en 

büyük avantajıdır (Sarma, 2012). Bu sayede oluşturulacak jenerasyonların tekdüze olmasının önüne 

geçilmektedir. Oluşturulan her popülasyon için bir önceki popülasyonda bulunan en iyi rota skoruna 
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sahip gen yani en elit gen direk olarak geçirilmiş olup geri kalan genler rulet tekeri yöntemi ile 

oluşturulmuştur. Bu sayede lokal maksimumda kalınmasının önüne geçilerek daha iyi sonuçların elde 

edilmesi amaçlanmıştır. 

 

Rulet çarkına göre seçilen iki ata bireyden yeni oluşturulan çocuk birey başta da belirtildiği üzere her 

seferinde 0,01 olarak belirlenen sabit bir şansla mutasyona uğratılmaktadır. Mutasyona operatörü olarak 

tek nokta mutasyonu mutasyon operatörü olarak kullanılmıştır. Mutasyona uğrayacak genin seçilmesi 

algoritma tarafından rassal belirlenmiştir. Son adımda hesaplanan optimum gen dizimine İHA uçuş 

limiti olarak belirlenen 30km entegre edilerek sevkiyat için belirlenen son rota elde edilmiştir. 

 

2.3. Bulgular 

Çalışma kapsamında İHA için en optimum rotanın hesaplanması yapılmıştır. Popülasyon boyutu 100 ve 

mutasyon oranı 0.01 olmak üzere bu oranlar tüm çalışma boyunca sabit tutulmuştur. Algoritmanın 

sonlandırılması için kriter 10000 iterasyon olarak belirlenmiş olup çözüm Python dili kullanılarak 6 

çekirdek 3.9 GHZ çekirdek hızına sahip Intel 8750h işlemci ve 36 GB 2666 Mhz RAM’a sahip 

bilgisayar kullanılarak çözdürülmüştür. Üç ilin çözümlerine ait grafikler ve Ankara ili için yapılan 

mükemmel rota çözümünün sonuçları bulgular bölümünde gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 1. Ankara iline ait çözüm 

 

 

 
Şekil 2. Ankara iline ait sevkiyat rotası ve turları 
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Şekil 3. İzmir iline ait sevkiyat rotası ve turları 

 

 
Şekil 4. İstanbul iline ait sevkiyat rotası ve turları 

 

 
Şekil 5. Ankara iline ait mükemmel rota 

 

 
Şekil 6. Ankara iline ait mükemmel rota için çözüm süresi 
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3. SONUÇ  

Şekil 1.’de Ankara ili için genetik algoritmaya ait çözüm gösterilmiştir. 1000 iterasyon sonucu 

hesaplanan gen dizilimine 30 km İHA uçuş limiti eklenerek gerçek rota belirlenmiştir. Gerçek rotada 

bulunan 11 numaralı düğüm İHA’nın uçuş limiti dolduğu zaman şarj yenilemesi için geri döndüğü depo 

noktasını belirtmektedir. Çözüm yaklaşık olarak 39 saniye sürmekte olup belirlenen rota için uzunluk 

yaklaşık 91,37 olarak hesaplanmıştır. Şekil 2.’de Ankara’ya, Şekil 3.’de İzmir’e ve Şekil 4.’de İstanbul’a 

ait sevkiyat rotaları ve rotalara ait turlar gösterilmiştir. Ankara için rota 4 turdan oluşurken İzmir için 

rota 2 ve İstanbul için rota 26 adet turdan oluşmaktadır. Yapılan bu turlar sonucunda her bir ile ait 

noktalar için sevkiyatlar başarılı bir şekilde tamamlanmaktadır. Şekil 5. ve Şekil 6.’da algoritmanın 

çalışırlığının ölçülmesi için n! adet rotanın bulunduğu rota hesabı yapılmıştır. Ankara 11 sevkiyat 

noktasından oluşmaktadır. Bu durumda 11! Rotanın hesaplaması yapılarak içlerinden en kısa olan rota 

ve uzunluğu belirlenmiştir. Şekil 5.’de rota ve uzunluk gösterilmiş olup Şekil 6.’da ise 11 düğüme sahip 

bir şehir olan Ankara için çözümünün ne kadar süre içinde gerçekleştiği gösterilmiştir. Şekil 1. ve Şekil 

5. karşılaştırıldığı zaman rotaların uzunluklarının aynı olduğu ve turların aynı oldukları tespit edilmiştir. 

Mükemmel rota içindeki turların genetik algoritmadan farklı olması iki düğüm arasındaki uzaklıkların 

geliş ve gidiş uzaklıklarının simetrik olmasından kaynaklanmaktadır. Toplam rota uzunluna ve turlara 

bakıldığında hesaplamaların birbirinin aynısı olduğu görülmektedir. Belirtilen bu bilgiler doğrultusunda 

kullanılan genetik algoritmalı çözüm yaklaşımının doğru çalıştığı tespit edilmiş olup daha büyük ölçekli 

çalışmalar için örneğin İstanbul için mükemmel sonucu vermese de mükemmele yakın bir optimal sonuç 

vereceği görülmektedir. 

 

4. TARTIŞMA 

Şekil 1., Şekil 2. Ve Şekil 3.’de gösterildiği gibi her üç ile optimum sevkiyat rotaları ve rotalara ait turlar 

gösterilmiştir. Optimum rotalar her bir tur İHA’nın uçuş menzili olan 30 km’yi aşmayacak şekilde 

hesaplanarak başarıyla oluşturulmuştur. Şekil 6’da gösterildiği gibi mükemmel rotanın hesaplanması 

için yaklaşık 785,72 saniye gerekirken genetik algoritmalı çözüm yaklaşımının sonuca ulaşması 

yaklaşık 39,33 saniye sürmüştür. 11 düğüm bulunan ufak ölçekli bir problem için bu kadar fazla farkın 

oluşu orta ve büyük ölçekteki problemlerin çözümünün kesin sonuca ulaşılması konusunda ne kadar zor 

ve bazen imkansız olabileceğini göstermektedir. Sezgisel yöntemlerin kullanımının optimum çözüme 

ulaşmak konusunda zaman olarak ne kadar daha başarılı olduğu açık bir şekilde görülmektedir.  
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Abstract 

Telehandler is a high-efficiency construction machine that is widely used in agriculture and industry in 

the world, and its use is increasing rapidly in our country. Telehandler works under heavy loads 

depending on its usage areas. In these working conditions, operator safety is kept as the first priority. In 

the telehandler construction machines, a biggest share is the overturning of the vehicle due to loading 

above the vehicle's capacity in work accidents than can be occur. In this study, the verification of the 

telehandler construction equipment that we produced with stability tests is explained. Verified the 

stability of the telehandler consist of two stages, such as the Balance Weight Distribution Test and the 

Stability Test. In the balance weight distribution test, the machine is positioned statically and the loads 

acting on the wheel under different loads in horizontal and vertical positions are recorded and the outline 

load chart was completed. Then the stability test was applied on the machine and the load chart was 

verified. In the stability test, a total of 5 different scenarios(Test1-2-3-4-5) was applied and the balance 

load diagram of the machine was verified according to ISO 22915-1 and ISO 22915-14 standards. 

 

Keywords: Telehandler,Stability,Balance Weight Distribution Test, Stability Test ,ISO 22915-1,ISO 

22915-14. 

 

1.  INTRODUCTION 

Telehandlers are mostly used in construction, Agriculture-Argo industry, architectural engineering and 

other industries. Telehandlers have become an important part of, logistics and technical equipment, 

because of combining the tasks of forklifts and loaders. Work can include obstacle-surmounting 

operations, drawing in and out operations, loading and unloading activities without an operating 

platform, and integrated high-rising operations with a significant span [1]. In the role of the only 

domestic manufacturer in Turkey, the production of telescopic forklifts with the MST brand. The 

company, which currently has 20 models in its product range, has models with a lifting height from 7 

meters to 18 meters, and models with a lifting capacity from 3.5 tons to 4.5 tons. Product image and 

general features shown in Figure 1.  

 

 
Figure 1. Product Image and General Features  

mailto:fozduman@mst-tr.com
mailto:icdai@mst-tr.com
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Addison et al. [2] showed that telehandler stability concerns were one of the most prevalent causes of 

telehandler accidents. Telehandlers have stability issues in 21 of the 75 case studies analysed (28%). 

Stability issues with mobile and tower telehandlers were investigated. The most prevalent component 

related to telehandler stability was overloading, which was present in 10 of the 75 case studies (13.3%) 

or 47.6% of the 21 instances that suffered telehandler instability. An operator mistake was noted in eight 

of the 10 overload stability cases. In three of the overload instances, the load was misjudged, and the 

load chart was misread four times. 

 

Overturning due to loss of stability, one of the biggest dangers of telescopic forklifts poses a great danger 

to the operator and people in the work area. To minimize this risk, manufacturers need to verify the 

stability of the machines they produce. There are 3 different stability verifications in telehandlers, these 

are theoretical calculation and simulation calculation. and platform experiment [3].  

 

This study investigated the vehicle levelling system and verification of load chart, and the stability of 

telehandler by using a platform experiment in accordance with the ISO 22915-1 [4] and ISO 22915-14 

[5] standard. The stability test consists of two stages such as balance weight distribution test and stability 

test.  

 

2. EXPERIMENT 

2.1.  Balance Weight Distribution Test 

To determine the loading capacity of telehandler construction machines and to create loading diagrams, 

the Balance Weight Distribution Test is subjected to the balance weight test on the vehicles whose 

prototype production has been completed. The test setup is shown in Figure 2. Load Charts are essential 

and vital for operators to understand the loading limitations regarding safety and stability.The balance 

weight distribution test is conducted using four axle scales. The telehandler vehicle is lifted on the axle 

scales and the loads on each wheel are measured. The balance weight distribution test is performed in 

two situations: loaded and unloaded.  

In the unloaded position, when the booms are closed and open respectively, the balance distribution 

measurements are taken at the top and bottom of the boom and the loads on the wheels are recorded. By 

placing loads of different tonnages on the machine in the loaded position, the distance of the boom at 

every degree is measured and the loads on the wheels are recorded. The tests are repeated separately in 

both conditions, on the front stabilizer and on the tire. The load sensor on the rear axle alerts when the 

rear wheels are about to be severed from the ground and prevents the booms from breaking in dangerous 

conditions. A load chart is created in line with the data received in loaded and unloaded positions. Each 

machine cabin contains a load chart, similar to the one shown in the example in Figure 2. 

 

 

 

 

 

 

   
Figure 2. Balance weight distribution test set-up 
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Figure 3. Load Chart Diagram 

 

2.2. Stability Test 

Stability testing was performed to check the load chart and test the physical conditions of the prototype 

machine. The stability test is carried out thanks to the stability platform manufactured in the factory. 

The platform offers the possibility of testing up to 30° inclinations by means of hydraulic system.The 

Telehandler vehicle's stability is verified in accordance with the TS ISO 22915-14 standard. The stability 

test, according to the standard, consists of five tests. In Tests 1 and 2, the vehicle was positioned 

longitudinal direction of the platform's X-Y axis. Tests 3, 4, and 5was positioned in the lateral direction 

in of the platform's X-Y axis. 

 

Table 1. Verification of stability 

 
       

              MP18.40 Load Chart on Tire                                           MP18.40 Load Chart on Stab 
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Test 1: 

The X-Y axis is perpendicular to the vehicle platform. All the loads mentioned in the load chart are 

loaded individually. The tests are repeated for both circumstances, both on the stabilizer and on the tire, 

for vehicles with front stabilizer. The platform was raised by 4° after each loading, and its stability is 

photographed by looking at it. The vehicle loaded with 1200 kg on the stabilizer and 4° slope in shown 

in Figure 4. 

 

.  

Figure 4. Test 1 On Stab, 1200 kg load, 4° Slope 

 

Test 2: 

The vehicle platform is again positioned longitudinal direction. In this test, only the largest load 

specified in the Load chart is loaded. After loading, the platform is lifted by 12.4° and by checking its 

stability, it is checked whether it is in balance and recorded. Test 2 is done on the tire only. In Figure 5, 

the condition of the vehicle with 4000 kg loaded on the tire and 12.4° slope. 

 

 
Figure 5. Test 2 On Tire, 4000 kg load, 12.4° Slope  

 

Test 3: 
The vehicle platform was positioned at lateral direction. Horizontal and vertical reach distances and 

maximum loads with respect to load chart are applied individually. The tests are repeated for both 

circumstances, both on the stabilizer and on the tire, for vehicles with front stabilizer. The platform is 
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raised by 3° after each loading, and its stability by visual confirmation. If the vehicle has a chassis tilt 

function, the platform is elevated by 4°. The vehicle is then brought parallel to the ground by tilting 

function, then the platform is raised by 3° to verify its stability and check its balance. In Figure 6, the 

condition of the vehicle with 4000 kg loaded on the stabilizer and 7° slope. 

 

 
Figure 6. Test 3 On Stab, 4000 kg load, 7° Slope 

 

Test 4: 

The vehicle platform was positioned at lateral direction. Test 4 was performed on the tire with no load. 

After positioning the vehicle on the platform, the platform is elevated by 27° and its stability was verified 

by visual verification. In Figure 7, the condition of the vehicle with unladen on the tire and 27° slope. 

 

 
Figure 7. Test 4 On Tire, Unladen, 27° Slope 
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Test 5:  

The vehicle platform was positioned at lateral direction. Test 5 was performed on the tire with no load. 

In Test 5, the boom is evaluated at its maximum angle and its maximum and lowest elongation 

individually. After positioning the vehicle on the platform, the platform is elevated by 6° and its stability 

was verified by visual verification. In Figure 8, the condition of the vehicles with unladen on the tire 

and 6° slope. 

  

3.  CONCLUSION 

In this study, the stability characteristics of telehandler construction machine were investigated. The 

telehandler made on balance weight distribution test, the load chart has been prepared. Afterwards, 

stability tests were carried out to verify the load chart. The stability tests were carried out in accordance 

with the ISO 22915-14 standard. With this study, the operator was informed about the capacity of the 

machine during the load carrying, dispatch and stacking operations. It was established if the machine 

had any design or prototype manufacturing issues.In future work, the theoretical calculation and 

simulation models of stability of telehandler will be made. Comparisons will be made with the results 

from the stability test. 
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(a)                                                               (b) 

Figure 8. Minimum Boom Extension(a) and Maximum Boom Extension(b) at Max. Boom 

Angle, On Tire, Unladen, 6° Slope 
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Özet  

Kocaeli ili (Türkiye) sanayileşmenin ve nüfus artışının yoğun olduğu yerlerden biridir. Bu durum ildeki 

yüzeysel ve yeraltı su kaynaklarının kirlenmesine neden olmaktadır. Sarısu Çayı Kocaeli ilinin Kandıra 

ilçesinden Karadeniz'e dökülmektedir. Derenin havza alanı, uzunluğu ve ortalama debisi sırasıyla 368 

km2, 137 km ve 3,82 m3/sn'dir. Bu çalışmada, 2020 yılında Sarısu Çayı ve kollarından farklı zamanlarda 

13 farklı noktadan alınan numuneler sonucunda bu derenin su ve sediment kirlilik durumu 

değerlendirilmiştir. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği'ne göre Al (0.02-2.90 mg/L), Fe (0.01-2.0 mg/L), 

Mn (0.001-1.0 mg/L), TOC (0.5-12 mg/L), TP (<0.01-2.20 mg/L) parametreleri bazı istasyonlarda sınır 

değerleri aşar ve su kalitesini etkileyen ana parametrelerdir. Ayrıca su kaynağının kılavuz değerlerine 

bakılarak I., II., III. veya IV. kategoride oldukları tespit edilmiştir. Bu kirletici parametrelerin su 

kaynağında yüksek konsantrasyonlarda bulunmasının temel nedeninin bölgenin toprak yapısı, kaçak 

evsel deşarj ve hayvan kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Bu kirleticileri Sarısu Çayı sularından 

uzaklaştırarak içme suyu olarak kullanmak mümkündür. 

 

Anahtar Kelimeler: Nehir kirliliği, Su kalitesi, Sediment kirliliği, İzleme, Sarısu Çayı 

 

Investigation of Water Quality and Sediment Pollution of Sarısu Stream (Kocaeli) 
 

Abstract  

Kocaeli Province (Turkey) is one of the provinces where industrialization and population growth are 

intense. This situation causes pollution of surface and groundwater resources in the province. Sarısu 

Stream flows into the Black Sea from Kandıra district of Kocaeli province. The basin area, length and 

average flow of the stream are 368 km2, 137 km and 3,82 m3/sec, respectively. In this study, as a result 

of samples taken from 13 different points from Sarısu stream and its branches at different times in 2020, 

the water and sediment pollution status of this stream was evaluated. According to the water pollution 

control regulation, Al (0.02-2.90 mg/L), Fe (0.01-2.0 mg/L), Mn (0.001-1.0 mg/L), TOC (0.5-12 mg/L), 

TP (<0.01-2.20 mg/L) parameters affecting the quality of the water. In addition, by looking at the 

guideline values of the water resource, it has been determined that they are in the I., II., III. or IV. 

category. The main reason for the high concentrations of these pollutant parameters in the water source 

is thought to be due to the soil structure of the region, illegal domestic discharge and animal origin. It is 

possible to use these pollutants as drinking water by removing them from the waters of Sarısu Stream. 

 

Keywords:River pollution, Water quality, Sediment pollution, Monitoring, Sarısu River 

 

1. GİRİŞ 

Su, sosyo-ekonomik faaliyetler ve ekosistemler için gerekli bir doğal kaynaktır. İnsanoğlu, ilk çağlardan 

günümüze kadar yaşamlarını sürdürebilmek için yerleşim yerlerini, ırmak ve nehir gibi akarsu 

yakınlarına kurmuşlardır. Bununla birlikte suyun içme, ulaşım ve tarımda getirdiği faydalara ilaveten 

ticari imkanlarını da geliştirmişlerdir. Suyun birden fazla faydasının olması yanında zararlı olduğu 

durumları da mevcuttur. Örnek olarak su kirlendiğinde hastalıkların artmasına, sellere, can ve mal 

kayıplarına neden olabilmektedir. Bugün, 748 milyondan fazla insanın hala arıtılmış içme suyu 

kaynaklarına ulaşma imkanı yoktur. Ayrıca 2050 yılına kadar endüstriyel su talebinde % 400'lük bir 

global artış tahmin edilmektedir. Küresel su talebi büyük ölçüde hızlı nüfus artışı, kentleşme ve 

sanayileşmeden etkilenmektedir. 2050 yılına kadar global su ihtiyacında % 55 oranında artış tahmin 

edilmektedir. Bu beklenen artış esas olarak imalat, termal elektrik üretimi ve evsel su sektörlerindeki 

artan tüketime bağlanmaktadır. Bu faaliyetler sadece su kaynaklarını kirletmekle kalmamış, aynı 

zamanda güvenli suya da erişimi azaltmıştır. Böylece doğal ekosistemlerin kabiliyetini ve küresel su 

talebini karşılama yeteneğini tehlikeye atmıştır. 
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Yaşadığımız çevre, birbiriyle ilişkili birçok sistemden meydana gelmiştir. Herhangi bir neden sebebiyle 

sistemlerden birinin etkilenmesi mevcut dengenin bozulmasına ve ekosistemlerde değişikliğe yol açar. 

Yeryüzünün 3/4'ü su, geri kalanı ise karadır. Buna bağlı olarak çevreye atılan tüm kimyasal atıkların en 

son durağı ise toprak veya sudur. Bu çalışma kapsamında yaklaşık 137 km uzunluğa sahip ve ortalama 

debisi 3,82 m3/sn olan Kocaeli ilinin Kandıra ilçesinde bulunan Sarısu çayı havzasının su ve sediment 

kirliliği mevsimsel olarak izlenmiştir. 

 

2. MATERYAL VE METOD 

2.1 Çalışma Alanı 

Sarısu Çayı havzası, Kocaeli ilinin kuzeyinde Marmara Bölgesi'nin, Çatalca-Kocaeli Bölümü'nde yer 

almaktadır. 368 km2'lik bölge, Sarısu Çayı'nın (Ana Dere) kollarından yayılıp, sularını boşaltmış olduğu 

havzayı ifade etmektedir. Bununla birlikte bütün havza alanı sadece Kandıra ilçesi sınırları içerisinde 

yer almayıp, araştırma bölgesinin neredeyse 6.5 km2'lik kısmı İzmit (Kocaeli) ilçesi ve Kaynarca 

(Sakarya) sınırları içerisinde bulunmaktadır. Havza alanının kuzeyinde Karadeniz, güney kısmında 

İzmit ilçesi ve batı kısmında Kandıra ilçesinin diğer mahalleleri, doğusunda ise Sakarya ili 

bulunmaktadır. 

 

2.2 Araştırma Alanının İklimsel Özellikleri 

Sarısu Çayı havzasında tepeler, akarsuyun taban ovaları ve alçak platolar bulunmaktadır. Temmuz ayı 

22,6 oC ile en sıcak, Ocak ayı 6,3 oC ile en soğuk ve yıllık sıcaklık ortalaması da 14,2 oC'dir. Havzada 

yıllık yağış miktarı 982 mm, Ekim ayı en fazla yağış 155,4 mm, Mart ayı en az yağış 44 mm ile kayıtlara 

geçmektedir. 

 

2.3 Araştırma Alanının Beşeri Coğrafi Özellikleri 

Havza alanı Kocaeli ilinde nüfus yoğunluğunun düşük olduğu bir bölgede yer almaktadır. TÜİK 

verilerine bakıldığında 2016 senesinde nüfusu 49.221 olan Sarısu Çayı havza alanında 35 mahalle 

bulunmaktadır.Geçmiş yıllardan günümüze manavların sayıca fazla bulunduğu havzaya, Osmanlı 

döneminde yapılan Türkleştirme politikasıyla birlikte bazı Türk boylarının getirildiği bilinmektedir [1]. 

Aynı zamanda bu dönem için bilinmekte olan diğer şey ise halkın hayvancılık, tarım, gemicilik ve 

odunculukta geçimlerini sürdürdüğüdür [2]. Bu durum Cumhuriyet döneminden sonra da devam etmiş 

tarım ve hayvancılık önemini kaybetmeden devam ederek havzadaki odun hammaddelerinin kaynakları 

ticaretle birlikte ormanların büyük bölümü tahribe uğramıştır. Havzada önceki yıllarda tarımın ilerisinde 

olan hayvancılığın teşviklerin bitmesiyle tarımın gerisine düştüğü, ancak havzada her ikisi arasında 

karşılıklı ilişkinin olduğu söylenebilir. 

 

2.4 Su ve Sediment Kalitesi Analizleri 

Su ve sediment örneklerinde su kalitesini mevsimsel izlemek üzere çeşitli kimyasal ve fiziksel özellikler 

dikkate alınarak numune alma istasyonları seçilmiş ve Şekil 2.1'de gösterilmiştir. Çalışmada birbirinden 

farklı 13 numune alma istasyonu seçilmiş olup Çizelge 2.1'de gösterilmiştir. Bu numune alma 

istasyonlarından 2020 yılının Temmuz ayından başlamak üzere 2020 yılının Kasım ayına kadar iki ayda 

bir olmak üzere su ve sediment örnekleri alındı. Su örnekleri TS 266'ya uygun olarak toplanmıştır. Bu 

amaçla su numuneleri için 500 ml'lik cam şişeler kullanılmıştır. Her örnek şişesi önceden musluk suyu 

ile sonra pH değeri 2 olacak şekilde hazırlanan nitric asit ile yıkanmış ve sonra distile su ile yıkanıp 

kurutulmuştur. 
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Şekil 2.1 Araştırma alanının yeri 

 

Çizelge2.1 Su ve sediment örneklerinin alındığı istasyonların koordinatları 

 

 
 

3. SONUÇ 

Çalışmasını yaptığımız Sarısu Çayı'nın su ve sediment numunelerindeki su kalitesinin izlenmesinde bazı 

parametrelerin miktarları belirlenmiştir. Su örneklerinde fizikokimyasal ve kimyasal parametrelerin 

analizi yapılmıştır. Sediment örneklerinde ise kimyasal analizler incelenmiştir. İncelemiş olduğumuz 
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parametreler aşağıda yorumlanmıştır ( Beşinci istasyon Hacılar Debimetre noktasında Temmuz ve Eylül 

aylarında su olmadığı için numune alınamamıştır). pH, iletkenlik, sıcaklık ve çözünmüş oksijen 

parametreleri yerinde ölçülmüştür. 

 

pH: pH analiz sonuçlarına bakıldığında değerlerin birbirine yakın olduğu tespit edilmiştir. 11. istasyon 

temmuz ayında en yüksek, 3. istasyon eylül ayında en düşük değerin olduğu tespit edilmiştir. 

Sıcaklık: Yüzey suyu sıcaklık değerlerine bakıldığında en yüksek yüzey suyu sıcaklık değerleri temmuz 

ayında, en düşük sıcaklık değerlerinin ise kasım ayında olduğu tespit edilmiştir. 6. istasyon temmuz 

ayında en yüksek, 2. istasyon kasım ayında en düşük değerin olduğu tespit edilmiştir. 

İletkenlik: Analiz sonuçlarına bakıldığında iletkenlik değerlerinin genellikle birbirine yakın değerler 

olduğu belirlenmiştir. 10. istasyon eylül ayında denizden ters giriş olduğu tespit edilmiştir ve iletkenlik 

değerinde artış olmuştur. 

Çözünmüş Oksijen: Analiz sonuçlarına bakıldığında sıcaklık değerleri ile genel olarak ters orantılı bir 

şekilde olduğu tespit edilmiştir. En yüksek değerler kasım ayında en düşük değerler temmuz ayında 

görülmüştür. 6. istasyonda eylül ayında çözünmüş oksijen değerinde bariz düşüş görülmüştür nedeni ise 

numune alma noktası zaman zaman mandaların suya girdiği yer olup eylül ayındaki numune alma 

programında mandaların sudan çıktığı ana denk gelmiştir ve suyun kalitesinin düşmüş olduğu 

belirlenmiştir. 

Toplam Azot: Analiz sonuçlarına bakıldığında 8. istasyonun temmuz ayında toplam azot derişiminin 

en yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bunun nedeninin yerleşim yerinden azot türevli bileşiklerin dereye 

deşarj olduğu düşünülmektedir. Sarısu deresi kolundaki istasyonlarda toplam azot derişimlerinin artışı 

söz konusudur. Bunun nedeni de o bölgede yapılan tarımsal faaliyetlerden kaynaklı olduğu 

düşünülmektedir. 

Toplam Fosfor: Su numunelerindeki analiz sonuçlarına bakıldığında en yüksek toplam fosfor derişimi 

8. istasyonun temmuz ve eylül aylarında olduğu tespit edilmiştir. Bunun nedeni yerleşim yerinden fosfor 

türevli bileşiklerin dereye deşarj olduğu düşünülmektedir. Çoğu istasyonda toplam fosfor tespit 

edilememiştir. 

Sediment numunelerindeki analiz sonuçlarına bakıldığında 12. istasyonun temmuz ayında toplam fosfor 

derişiminin en yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bütün istasyonlarda kasım ayındaki numunelendirmede 

toplam fosfor tespit edilememiştir. 

 

4. TARTIŞMA 

4.1. Analizleri Yapılan Parametrelerin Sonuçları  

Yaptığımız çalışma kapsamında Sarısu Çayı'nın su kalitesinin izlenmesinde bazı parametrelerin 

analizleri yapılmıştır. Diğer yandan havza alanının farklı özellikleri göz önünde bulundurularak 13 

değişik numune alma yeri seçilmiştir. 5. istasyon olan Hacılar Debimetre noktası 2020 yılının Temmuz 

ve Eylül aylarında kurumuş haldeydi. Ancak Kasım ayında su olduğu gözlemlendi ve numune alındı. 

Numune alma noktalarından farklı zamanlarda (Temmuz-Eylül-Kasım) ikişer adet su ve sediment 

örnekleri alınmıştır.       

                                 

4.2 Elde Edilen Verilerin Zamana ve İstasyonlara Göre Karşılaştırma Grafikleri 

Sarısu Çayı havzasından Temmuz-Eylül-Kasım aylarında su ve sediment numuneleri toplanmıştır. 

Alınan sediment numunelerinde toplam fosfor derişimi su örneklerindeyse pH, iletkenlik, sıcaklık 

çözünmüş oksijen, toplam fosfor, toplam azot derişimleri belirlenmiştir. Analizi yapılan her bir 

parametrenin istasyonlar ve aylara göre grafikleri ayrı ayrı değerlendirilmiştir. 
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Şekil 4.1 Su numunelerindeki pH değerlerinin istasyon ve derişimlerine göre karşılaştırma grafiği 

 

Şekil 4.2 Su numunelerindeki sıcaklık değerlerinin istasyon ve derişimlerine göre karşılaştırma grafiği 

Şekil 4.3 Su numunelerindeki iletkenlik değerlerinin istasyon ve derişimlerine göre karşılaştırma 

grafiği  
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Şekil 4.4 Su numunelerindeki çözünmüş oksijen değerlerinin istasyon ve derişimlerine göre 

karşılaştırma grafiği 

 

 

Şekil 4.5 Su numunelerindeki toplam azot değerlerinin istasyon ve derişimlerine göre karşılaştırma 

grafiği 

 

 
 

Şekil 4.6 Su numunelerindeki fosfor değerlerinin istasyon ve derişimlerine göre karşılaştırma grafiği 
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Şekil 4.7 Sediment numunelerindeki toplam fosfor değerlerinin istasyon ve derişimlerine göre 

karşılaştırma grafiği 
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TÜRKİYE SİNGAPUR ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM 

PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 
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Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Kocaeli, Türkiye   

Sorumlu yazar e-mail: seyma.cicek18@gmail.com 

 

Özet  

Bu çalışmada, Türkiye ortaokul (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) ile Singapur aynı sınıf düzeyindeki (P5, P6 

Primary, S1, S2 Secondary) Matematik Dersi Öğretim Programının (MDÖP) öğrenme alanı ve alt 

öğrenme alanları karşılaştırılmış, arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nitel araştırma yaklaşımıyla 

ortaya konmuştur. Çalışmada veriler, incelenen ülkelerin erişime açık resmi web sayfasından doküman 

incelemesiyle toplanmıştır. Toplanan veriler betimsel analiz ile çözümlenmiş ve iki ülkenin MDÖP’na 

ait öğrenme alanları ve alt öğrenme alanları tablolaştırılarak nitelik ve nicelik olarak karşılaştırılmıştır. 

Araştırma bulgularına göre Türkiye MDÖP’nın öğrenme alanı ve alt öğrenme alanı bakımından 

niceliksel olarak Singapur MDÖP’dan daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Niteliksel olarak 

bakıldığında Singapur MDÖP’da öğrenme alanları ve alt öğrenme alanlarının daha genel ve ilişkili 

konuların beraber verildiği gözlemlenmiştir. PISA, TIMMS gibi uluslararası sınavlarda başarı sırası en 

yukarılarda olan Singapur’un MDÖP’nı nasıl uyguladığı, konu ve kazanımlara yer verme sırası 

gözlemlenerek Türkiye MDÖP’nın öğrenme alanları ve alt öğrenme alanlarının gözden geçirilmesi 

önerilebilir.  

 

Anahtar Kelimeler:  Matematik Öğretim Programı, Türkiye, Singapur, Ortaokul 

 

COMPARISON OF TURKEY SINGAPORE SECONDARY SCHOOL MATHEMATICS 

TEACHING PROGRAMS 

 

Abstract  

In this study, the learning area and sub-learning areas of the Turkish secondary school (5th, 6th, 7th and 

8th grades) and Singapore's same grade Mathematics Curriculum (MAC)  have been compared, and the 

similarities and differences between them  have been revealed with a qualitative research approach. In 

the study, the data have been collected by document review from the official web page of the countries 

examined. The collected data have been analyzed by descriptive analysis, and the learning areas and 

sub-learning areas of the two countries' MAC have been tabulated and compared in terms of quality and 

quantity. According to the research findings, it has been concluded that Turkish MAC is quantitatively 

higher than Singapore MAC in terms of learning area and sub-learning area. Qualitatively, it has been 

observed that learning areas and sub-learning areas are given together with more general and related 

subjects in Singapore MAC. It can be suggested to review the learning areas and sub-learning areas of 

Turkey's MAC by observing how Singapore, which has the highest success rate in international exams 

such as PISA and TIMMS, applies MAC and the order in which subjects and achievements are included. 

 

Keywords:  Mathematics Curriculum, Turkey, Singapore, Secondary school 

 

1. GİRİŞ 

Bireylerin zihinsel gelişimi matematiğin öğretimi ve matematiği öğrenme sürecinde gelişmektedir.  Bu 

süreçteki amaca ulaşmak için öğretim proğramları yol haritası görevi görmektedir (Ersoy, 2006). 

Bundan dolayı öğretim proğramının amaca uygun planlanması oldukça önemlidir. İçinde bulunduğumuz 

çağda teknoloji hızla gelişmektedir. Ülkelerin gelişen bu teknolojiye ayak uydurabilmesi için eğitim 

sisteminin kaliteli olması gerekmektedir. Bu sebeple eğitim sisteminin temel ögesi olan öğretim 

proğramlarında ülkelerin ihtiyaçlarına göre zaman zaman iyileştirmeler yapılmalıdır(Çoban, 2011). 

Ülkelerin kendi eğitim sistemlerini, kendilerinden daha başarılı olan ülkelerin eğitim sistemleriyle 

karşılaştırmasıyla yapılabilecek bu iyileştirmeler, ülkelerin kendi eğitim sistemini sürekli iyileştirme 

çabasından kaynaklanmaktadır(Baki, 2017).  
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Eğitim sistemlerinin ya da öğretim proğramlarının karşılaştırılması ilgili devletler dışında farklı 

kurumlar, üniversiteler, veya uluslararası yapılan sınavlar vasıtasıyla yapılabilmektedir(Serçe2020). 

Öğrencilerin matematik ve fen okuryazarlığını ölçen TIMMS, uluslararası öğrenci değerlendirme sınavı 

olan PISA bu sınavlara örnek olarak gösterilebilir. Bu sınavlar ülkelerin eğitim anlamında uluslararası 

alanda konumunu göstererek kendi eğitim sistemlerini değerlendirmelerine ve karşılaştırmalarına imkân 

sağlamaktadır. Tablo 1 incelendiğinde son yapılan üç PISA VE TIMSS sınavında Türkiye ve 

Singapur’un başarı sıralamaları verilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde Singapur’un ilk üçte yer aldığı 

görülmektedir. Bu çalışmada Türkiye ile MDÖP karşılaştıracağımız ülkenin Singapur olma sebebi 

ülkenin uluslararası sınavlarda göstermiş olduğu başarı sıralamalarıdır. 

 

 
 

2. MATERYAL VE METOD 

2.1 Araştırma Modeli  

Bu çalışma Türkiye ve Singapur’un MDÖP ortaokul düzeyine ait öğrenme alanlarının ve alt öğrenme 

alanlarının benzerliklerini ve farklılıklarını belirlemeye yönelik olduğundan nitel bir araştırmadır. Nitel 

araştırmalarda verilen ilişkilerin, etkinliklerin, durumların ve faaliyetlerin nitelikleri incelenerek 

ayrıntılı açıklamalar yapılır. Bu sayede bütünsel tanımlamalara ulaşılmış olur(Fraenkel, Wallen and 

Hyun, 2011). Karasar (2012)’a göre tarama modelinde geçmişte veya şuan var olan bir olayı olduğu 

şekliyle betimlemek amaçlanmaktadır. Bu çalışmada da ülkelerin öğretim programlarına ait bilgiler 

kaynaklardan elde edilen bilgilerle betimlenerek açıklandığı için tarama modeli kullanılmıştır.  

 

2.2 Veri Toplama ve Analiz Süreci  

Döküman incelemesi araştırmalarında Yıldırım ve Şimşek’e (2013) göre amaçlanan olgu veya olgularla 

ilgili bilgiye sahip yazılı materyaller çözümlenir. Bu araştırmada veriler nitel veri toplama yönteminden 

biri olan doküman incelemesi toplanmıştır. Türkiye ve Singapur’un öğretim programları ve eğitim 

sistemlerine ait bilgilere erişim ise ülkelerin eğitim bakanlıklarının erişime açık resmi web sayfalarından 

sağlanmıştır: 

 Türkiye (http://www.meb.gov.tr)  

 Singapur (https://www.moe.gov.sg) 

Araştırmada ülkelerin PISA ve TIMSS raporlarında yer alan başarı sıralamaları ve ülkelerin öğretim 

proğramlarına ait hedeflenen içerikler ayrıntılı şekilde betimlenerek elde edilen veriler karşılaştırma 

yapılmak üzere tablolaştırılmıştır. 

  

3. BULGULAR 
Bu bölümde ilk olarak Türkiye ortaokul (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) ile Singapur aynı sınıf düzeyindeki 

MDÖP’na ait öğrenme alanları tablo 2 ‘de sunulmuştur.  

 

 

https://www.moe.gov.sg/
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Tablo 2 incelendiğinde Türkiye MDÖP’nda; Sayılar ve İşlemler, Cebir, Geometri ve Ölçme, Veri İşleme 

ve Olasılık olmak üzere beş öğrenme alanı bulunurken, Singapur MDÖP’nda; Sayılar ve Cebir, 

Geometri ve Ölçme, İstatistik (ve Olasılık) olmak üzere üç tane öğrenme alanı bulunmaktadır. Nicelik 

olarak Singapur’un öğrenme alanı sayısı az olmasına rağmen, Türkiye’deki Sayılar ve İşlemler, Cebir 

öğrenme alanları Singapur’daki tek bir öğrenme alanı olarak verilmiştir. Geometri ve Ölçme öğrenme 

alanları her iki ülke için de ortak olarak gözlemlenmektedir. Türkiye’de var olan Veri İşleme öğrenme 

alanı Singapur’da İstatistik olarak sunulmakta ve Olasılık öğrenme alanı her iki ülkede de 

bulunmaktadır.  

 

İkinci olarak Türkiye ortaokul (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) ile Singapur aynı sınıf düzeyindeki (P5, P6, Primary, 

S1, S2, Secondary) MDÖP’na ait alt öğrenme alanları tablo 3, tablo 4, tablo 5, tablo 6 ve tablo 7’de 

sunulmuştur. 

 

 
 

Tablo 3 incelendiğinde Türkiye ortaokul MDÖP’da Sayılar ve İşlemler öğrenme alanında on altı tane 

alt öğrenme alanı bulunurken, Singapur MDÖP’da Sayılar ve Cebir öğrenme alanında on bir tane alt 

öğrenme alanı bulunmaktadır. Nicel olarak Türkiye MDÖP’ındaki alt öğrenme alanlarının daha çok 

olmasının yanında, Singapur MDÖP’da bu sayının içinde cebir alt öğrenme alanları da bulunmaktadır. 

 

Türkiye ve Singapur MDÖP sayılar öğrenme alanındaki alt öğrenme alanları nitel olarak 

kıyaslandığında Tam Sayılar, Kesirler, Ondalık, Oran, Yüzde gibi alt öğrenme alanları ortak olarak 

gözlemlenmektedir.  Çarpanlar ve Katlar, Kümeler, Üslü ve Köklü İfadeler alt öğrenme alanları 

Türkiye’de yer alırken, Singapur’da yer almamaktadır. Singapur’da sunulan Tam Sayılar alt öğrenme 

alanı Türkiye’de doğal sayılar, doğal sayılarda işlemler, tam sayılar, tam sayılarda işlemler alt öğrenme 

alanlarını kapsamaktadır.  Bu durum Türkiye’de alt öğrenme alanlarının daha çok ve dallanmış şekilde 

verilirken, Singapur’da alt öğrenme alanlarının daha genel ve kapsayıcı şekilde verildiğini 

göstermektedir. Sayılar ve İşlemler gibi matematiğin temelini oluşturan öğrenme alanında, her iki 

ülkeye ait alt öğrenme alanları büyük oranda benzerlik göstermektedir. Ayrıca alt öğrenme alanlarının 

verildiği sınıf seviyeleri incelendiğinde, iki ülke içinde büyük oranda benzerlik gözlemlenmektedir.  
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Tablo 4 incelendiğinde Türkiye ortaokul MDÖP’da Cebir öğrenme alanında beş tane alt öğrenme alanı 

bulunurken, Singapur MDÖP’da cebir alt öğrenme alanları Sayılar ve Cebir öğrenme alanında 

sunulmuştur.  

 

Türkiye ve Singapur MDÖP Cebir öğrenme alanındaki alt öğrenme alanları nitel olarak kıyaslandığında, 

Cebir, Cebirsel İfadeler ve Denklemler alt öğrenme alanları ortak olarak gözlemlenmiştir. Bunun 

yanında her ülkede de bilinmeyen(değişken) kavramı aynı sınıf düzeyinde başlamıştır. Denklemler alt 

öğrenme alanı Singapur’da 8. Sınıfta verilirken, Türkiye’de 7. sınıfta verilmektedir. Ayrıca eşitsizlik alt 

öğrenme alanı Türkiye’de bulunurken, Singapur’da ayrı bir öğrenme alanı olarak sunulmamıştır.   

 

 
 

Tablo 5 incelendiğinde Türkiye ortaokul MDÖP’da Geometri ve Ölçme öğrenme alanında on beş tane 

alt öğrenme alanı bulunurken, Singapur MDÖP’da iki tane ölçüm dokuz tane geometri olmak üzere on 

bir tane alt öğrenme alanı bulunmaktadır. Singapur MDÖP’da ilkokulda ismi Ölçüm ve Geometri olan 

öğrenme alanı ortaokulda Geometri ve Ölçme olarak ifade edilmektedir.   

 

Türkiye ve Singapur MDÖP Geometri ve Ölçme öğrenme alanındaki alt öğrenme alanları nitel olarak 

kıyaslandığında, Türkiye’de Sayılar ve İşlemler öğrenme alanında olduğu gibi daha ayrıntılı ve 
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kavramların ağırlıklı olduğu alt öğrenme alanları sunulduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca Singapur’da 

Ölçüm ve Geometri kavramlarının ayrı ayrı incelenmesi dikkat çekicidir. Ölçüm kısmında birbiriyle 

ilişkili konuların aynı sınıf düzeyinde verilmesi öğrencilerin kavrama değil, ilişki üzerine 

odaklanmasına imkân sağlamaktadır. Geometri ve Ölçme gibi üst düzey düşünme becerisi gerektiren 

bir öğrenme alanında Türkiye’de var olan alt öğrenme alanlarının çoğunun Singapur’da bulunmadığı 

gözlemlenmiştir. 

 

 
 

Tablo 6 incelendiğinde Türkiye ortaokul MDÖP’da Veri İşleme öğrenme alanında iki tane alt öğrenme 

alanı bulunurken, Singapur MDÖP’da İstatistik ve Olasılık olarak sunulan alt öğrenme alanında üç tane 

alt öğrenme alanı bulunmaktadır.  

 

Türkiye ve Singapur MDÖP Veri İşleme öğrenme alanındaki alt öğrenme alanları nitel olarak 

kıyaslandığında, öğrenme alanları isim olarak farklı sunulsa da alt öğrenme alanları isimleri ve 

verildikleri sınıf seviyeleri büyük oranda benzemektedir.  

 

 
 

Tablo 7 incelendiğinde Türkiye ortaokul MDÖP’da Olasılık öğrenme alanında iki tane alt öğrenme alanı 

bulunurken, Singapur’da İstatistik ve Olasılık öğrenme alanı içerisinde bir adet alt öğrenme alanı 

bulunmaktadır.  

 

Türkiye ve Singapur MDÖP Olasılık alt öğrenme alanları nitel olarak kıyaslandığında, her iki ülkede de 

aynı alt öğrenme alanının aynı sınıf seviyesinde bulunduğu gözlemlenmiştir.  

 

4. SONUÇ 

Türkiye’de MDÖP öğrenme alanları ve alt öğrenme alanları sayısı Singapur’dan daha fazladır sonucuna 

ulaşılmıştır. Türkiye’de ayrı bir öğrenme alanı olarak sunulan Cebir ve Olasılık, Singapur’da farklı 

öğrenme alanları içerisinde verilmesine rağmen, alt öğrenme alanı sayısı ve içeriği bakımından 

Türkiye’den farkı bulunmamaktadır. Bununla beraber Türkiye ve Singapur’da alt öğrenme alanlarının 

öğrencilere verildiği sınıf düzeyleri çoğunlukla benzediği gözlemlenmiştir.  Türkiye’de özellikle Sayılar 

ve İşlemler, Geometri ve Ölçme öğrenme alanlarındaki alt öğrenme alanları daha detaylı sunulmaktadır. 

Bu durum ders sırasında öğrencilerin ve öğretmenlerin dersin içeriğinin aslına odaklanmasını 

güçleştirerek, dersin hedefinden uzaklaşmaya ve ilişkisel değil kavramsal yaklaşıma sebep olmaktadır. 

Singapur’un uluslararası sınavlarda gösterdiği başarı sıralaması performansı referans alınarak yapılan 

bu çalışmada, iki ülkeye ait MDÖP büyük oranda benzemesine rağmen Türkiye MDÖP’nda özellikle 
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Sayılar ve İşlemler, Geometri Ölçme öğrenme alanlarında iyileştirmeler yapılması gerektiği 

gözlemlenmiştir.  
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Abstract 

In the midst of the rapid development of the internet and digital media, it is not enough for students to 

just study with the teacher at school. Nowadays students can study independently at home through digital 

media such as TikTok. In the year of 2020, due the covid-19 pandemic, TikTok has become increasingly 

popular for students in Indonesia. The TikTok application presents a lot of content that students can 

access for free and is not limited by space and time. TikTok presents special content for students to 

increase their knowledge, such as content for math, physics, sports and even religious  subject. This 

study will analyze the teacher's view of the TikTok phenomenon among High School Students and its 

contribution to learning 2.0. This type of research is a qualitative descriptive and data collection 

procedures used were structured interviews. The object of this study is a high school teacher in Aceh 

Province, Indonesia. This study shows that teachers view the TikTok give a positive and negative impact 

for students in relation to learning. The positive impact, the teacher said that students learn through 

interesting videos with a short duration and not boring, students' insight and their curiosity increases, 

students become more understanding of learning material and can complete assignments given by the 

teacher creatively. For the negative impact the teacher views that students spend a lot of time watching 

content and creates a sense of narcissism. This study then suggests that teachers be more critical in 

looking at every phenomenon that occurs among students, because every condition can have an impact 

on academics and mentally. 

 

Keywords: Teacher, TikTok, Students, Learning 2.0 

 
 

1. INTRODUCTION 

Nowadays social media is not only used to share moments but is also used for several activities, such as 

work, business and study. One of the social media that is currently popular among the public and even 

students is TikTok. TikTok has become a phenomenon among teenagers, it is evident that TikTok users 

are dominated by young people with an age range of 13-21 years. TikTok does not only display 

entertainment videos when bored, but TikTok is a platform to hone the creativity of its users. TikTok 

application users can also interact directly by utilizing features such as comments, like buttons and filters 

that can be selected according to the user's wishes (Izza & Suprayitno, 2022). Even though it was 

released in 2016, TikTok managed to occupy the top 5 free applications and occupy the 1st position of 

entertainment applications on the App Store. This application was once blocked by the Indonesian 

Ministry of Communication and Informatics on July 3, 2018 but on July 10, 2018 access was reopened 

on condition that TikTok removes negative content, improves product security systems, content filtering 

uses artificial intelligence and moderation, creates special Community Guidelines for users in Indonesia, 

appointed a special Content Manager to maintain the quality of content in Indonesia, increased the 

minimum age of users to 13 years accordingly, opened opportunities for cooperation with NGOs and 

social and educational organizations in Indonesia, provided a special channel for the Indonesian 

government to report negative content, opened an office for content moderation, and finally regarding 

the button to report negative content. After all these requirements were fulfilled, TikTok finally returned 

to existence in Indonesia and has even become a very popular application since the Covid-19 pandemic. 

In May 2020 due to the COVID-19 pandemic, all schools closed, causing mass disruption to the 

education system in the world. Seeing this opportunity, TikTok is trying to help by increasing its role. 

TikTok launched the #LearnOnTikTok program, which consists of educational videos to help with 

learning during the COVID-19 lockdown. These videos are made by professionals from various 

disciplines, students, and other users. The videos linked with the #learnnoTikTok hashtag cover a wide 

range of topics: from chemical experiments, cooking recipes, health tips, learning another language, to 

making origami figures, all created by users (Fiallos et al, 2021). The educational content posted on 

TikTok engages and encourages students to take ownership of their own learning and associate 
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themselves with the course stories. TikTok has the advantage that students like it by displaying 

interesting content and providing a platform for students who have the desire to make videos according 

to their creativity. TikTok can develop students' creativity in making videos with the features that have 

been provided and packaged properly in a short duration. Based on research conducted by (Hutamy et 

al., 2021) states that TikTok can be applied as a learning medium that adjusts to the relevance of learning 

material by a percentage of 55.36%. The use of TikTok as a learning medium makes it a unique and 

new trend in delivering teaching materials. The influence of social media TikTok is able to encourage 

students to express themselves more through videos made by students with the filters provided. (Hutamy 

et al., 2021). 

 

The TikTok application as a learning medium can be useful for increasing creativity and helping to 

continue to express, not only seeing and imitating students can make videos in their own way. According 

to Nurul et al (2021) There are several advantages of the Tik Tok application in the teaching and learning 

process, including: First, with the right use and methods, it can be used as an interesting, interactive, and 

innovative learning medium. Second, with various features the Tik Tok application is able to 

accommodate four language abilities. Furthermore, Tik Tok is an application that is easy to apply so 

that it can be implemented in learning. Then, with a large number of Tik Tok users and a majority of 

young people, Tik Tok can be an effective medium for education. Fourth, the many interesting features 

suitable for millennials make Tik Tok the right medium for expressing students' thoughts in terms of 

positivity and education. Such as video research assignments, lesson assignments, language learning, 

and public speaking. In addition to the many positive impacts of TikTok in helping students to study, 

this application has a negative impact because there is a waste of time and content that shows differences 

in social and economic life makes TikTok a medium to exist and show differences in status in society 

which in turn creates social jealousy. Research conducted by Mega (2021) revealed that grade 2 students 

at SMP N 1 Batusangkar had narcissistic behavior after using social media TikTok. Students exaggerate 

their achievements and talents and are over proud of themselves, and they become jealous of other 

people's success and ownership. 

 

TikTok contributes to learning 2.0 where eLearning 2.0 refers to a new way of using the web to provide 

a more personalized and collaborative learning experience through information sharing and interaction. 

Students are interested in an easy way to get any information which is internet or smartphone based 

which gives them optional information whenever and wherever. In this case TikTok is a platform that 

supports this activity where the content displayed on TikTok is used as a learning reference by students, 

the delivery of interesting material from creators with a short duration makes many students learn 

quickly. For this reason, I will examine the use of the TikTok among high school students and its 

contribution to learning 2.0 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

This type of research is descriptive qualitative and data collection procedures used were structured 

interviews. According to Moleong (2005), descriptive qualitative is a research approach where the data 

collected is in the form of words, pictures and not numbers. The data used in this study is primary data 

obtained directly from interviews as the main source. An interview according to Esterberg in Sugiyono 

(2019) is a meeting of two people to exchange information and ideas through question and answer, so 

that meaning can be constructed in a particular topic. In addition to primary data, this study also uses 

secondary data derived from readings and other sources such as documents. The object of this study 

were 6 Counseling teachers at Senior High School in Aceh Province, Indonesia. Names of informant 

initialed as 1SM (26), 2HA (25), 3MS (25), 4RK (26), 5WH (28), 6FT (27). Data is collected through 

WhatsApp video calls with each informant. 

 
 

3. RESULTS 

3.1 Teacher View on TikTok 

Like social media in general, TikTok provide interesting content for users without being limited by 

space and time. TikTok, known in China as Douyin, is a short-form video hosting service owned by 

Chinese company ByteDance which was created in March 2012. Tik Tok was created and developed by 

Zhang Yiming, a graduate software engineer from Nankai University. Tik Tok combines social media 
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applications, messaging with video sharing technology. TikTok hosts a variety of user-submitted videos, 

such as jokes, stunts, tricks, dances and educational content that range from 15 seconds to ten minutes 

in length. In the first part of the interview, teachers' views on the TikTok were analyzed, 1SM stated 

that, 

"In my opinion, TikTok makes it easy to interact with other people, expand connections and can 

produce works that can be accessed globally by everyone anywhere and anytime. 

Positive opinions also came from 6FT, 

"I see TikTok as a useful social media for finding entertaining content when I'm tired at work, 

TikTok also makes it easier for me to find study material" 

A similar opinion came from 3MS and 4RK, they stated that 

"I think TikTok is a good application, especially in the era of digitalization where everything is 

digital, if used properly it will definitely be useful" 

In line with 3MS and 4RK, 2HA views TikTok from 2 sides, he stated that 

"In my opinion, in general, the TikTok media is a medium that makes it easy to interact but has 

many negative impacts such as dependency, although it cannot be denied that there are also 

many positive impacts for users" 

 

According to all of these opinions, it can be concluded that teachers view TikTok as an application that 

has positive and negative impacts on users. TikTok is considered to be able to facilitate interaction and 

provide interesting content for learning, but at the same time, TikTok can cause dependency and 

negligence for its users. 
 

 

3.2 Percentage of TikTok Users Among Students 

The biggest TikTok users come from the millennial and Z generations. Rakhmayanti (2020) said that 

the dominant TikTok users in Indonesia come from the millennial and Z generations. Donny Eryastha 

as Head of Public Policy for TikTok Indonesia said that "gen Z and gen Y, gen Y That's millennial and 

Gen Z, below it are millennials aged 14-24 who are the most TikTok users," (tekno.sindonews.com). 

The average age of high school students in Indonesia is around 15-18 years old and belongs to the Gen 

Z group. In their interviews, all teachers agreed that 85% of students in their schools use TikTok. 1SM 

stated that 

"Yes, around 85% of students in my school use the TikTok App, there are students who use 

TikTok actively and periodically by creating content, but there are also those who are just 

passive users." 

 

So it can be concluded that TikTok is very popular among high school students and almost all students 

use it. According to a report from tekno.compas.com, the average user spends 89 minutes a day 

accessing the TikTok App every day. 

 
3.3 The Impact of Tik Tok on Student Behavior 

According to research conducted by Adinda et al (2021) in the creation of Tik ToK content, ethical 

deviations often occur which can cause problems for others, as was done by 5 teenagers in East Java 

who demonstrated erotic dancing on public roads. This case led to the summons from the police station 

to the teenagers. In addition, research conducted by Adventania et al (2022) in terms of the positive 

impact on TikTok behavior can increase user confidence. Teachers agree that TikTok has positive and 

negative impacts on student behavior, 4RK states that, 

"In my opinion, TikTok has positive and negative impacts on student behavior, TikTok makes 

students more sensitive to what is happening around them, students become collaborative in 

class and fosters confidence in presenting their ideas. 

Regarding the negative impact, 3MS stated that, 

"TikTok causes narcissistic behavior in students when students are not wise in processing 

information and imitating the deviant behavior seen from TikTok. There are students who use 

harsh words obtained from TikTok content, cyber bullying, mental issues. 
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It can be concluded that TikTok has an influence on student behavior, TikTok can foster students' 

sensitivity to issues in their environment, increase self-confidence and can cause narcissism and cyber 

bullying among students. 

 
 

3.4  The Impact of Using TikTok on Student Learning 

According to Fauzan et al (2021) TikTok provides new and broad education for its users. By using the 

TikTok application, everyone can learn a lot of new things from content that comes from short videos 

and displayed text, so people who are lazy to read long texts will be more interested in listening because 

the appearance on TikTok is attractive and concise. in line with this opinion, teachers agree that TikTok 

has positive and negative impacts on learning. 6FT, 4RK, 3MS, and 1SM stated that, 

“TikTok has many positive impacts on learning. Students are more creative. Many students 

create content about lessons. Apart from that, it improves the ability to express oneself in class, 

builds enthusiasm and motivation to learn in this digital era.” 

5WH stated something similar, 

"TikTok has helped students channel their talents and interests, there are students who are 

interested in painting so that their paintings are published on TikTok, besides that students can 

market ideas and get learning ideas, and of course students are more enthusiastic about learning 

especially when their content is published. feel appreciated". 

2HA also has the same view, 

"TikTok increases students' curiosity and helps in learning, where difficult subjects such as 

Mathematics and Physics can be learned from TikTok with short video durations and don't make 

you bored. because there are many talented content creators. 

 

In its negative impact, all teachers agree that TikTok causes students to be addicted which has an impact 

on lazy learning, besides that TikTok can reduce student concentration in interactions at school. Based 

on the explanation above, TikTok provides learning ideas for students to increase curiosity and hone 

skills in expressing their ideas, but TikTok also makes it addictive to keep scrolling, so it takes up a lot 

of students' time. 

 

3.5 The Role of TikTok in Developing Student Creativity 

According to Pamungkas & Djulaeka (2019) TikTok is a social media application that has effects that 

encourage the creativity of its users to become content creators. The research states that TikTok has an 

influence on the creativity of Jakarta State University Communication Studies Students Class of 2019. 

In this study the teachers agree that TikTok plays a role in fostering student creativity. 1SM stated that, 

"Yes, I totally agree, TikTok is able to develope students creativity, for example students can 

complete tasks inspired by TikTok such as making works of art, painting, making products from 

used materials and making dance creations seen from TikTok" 

"In my opinion students can develop their creativity using tiktok, imagine there is a lot of 

educational content, where students can learn interesting ways of learning, I once gave a public 

speaking assignment, and the results were beyond my expectations, the videos they made were 

very interesting, the students seemed very confident in showing their creativity” 

 

From these answers the teachers agreed that TikTok provides inspiration for students to be more creative 

in completing assignments given by the teacher. for the large amount of educational content provided 

in the tiktok application, students use it as a reference to complete assignments creatively. 

 

3.6 Eligibility to Use TikTok for High School Students 

Adam (2021) says that TikTok has become a powerhouse in the social media industry. Users of this app 

can create video content, which has become king for any material and advertisement. Jem (2020) says 

that Gen Z's desire to learn is not only to help them broaden their knowledge, interests and hobbies but 

they use TikTok to access helpful advice about launching a career and preparing for the future. 4RK 

stated that, 
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"In my opinion, it is feasible because there is a lot of positive content, while it is used wisely, it 

is feasible because there is a lot of useful content that fosters learning motivation, channeling 

interests, talents, increasing learning creativity, and combat boredom " 

 

In this case the teacher agrees when high school students use TikTok as long as it is used properly. 

Teachers view tiktok as part of technological developments so that students may use it for learning 

purposes and combat boredom.  

 

3.7 Hopes and Suggestions for Students in Using TikTok 

Teachers cannot stop the rapid flow of digitalization among students, but teachers as educators have 

hopes and suggestions for students in using TikTok. In general, the teacher's response was, 2HA stated, 

"My hope is that students use TikTok as needed to find ideas and view learning work. and my 

advice is students don't be influenced by negative content and don't disseminate information that 

is not clear, and avoid hate speech and cyber bullying. In addition, students can participate in 

creating learning content and be more creative. 

 

It can be concluded that the teacher wants students to be wise in using tiktok because tiktok itself has an 

impact on students' learning and mentality. The problem of bullying is a psychological impact that can 

interfere with students' mentality, so the teacher expects students to avoid these. 

 

3.8 Giving Assignments Through TikTok 

The use of technology in education can increase student interest in learning, because conventional 

learning makes students bored in participating in learning. Mungki (2020) as a teacher uses the TikTok 

application to collect student assignments. In their interviews, all agreed that the teachers had given 

assignments to students using TikTok. 3MS stated that, 

"Yes, of course, the teachers at my school challenge students to make assignments and upload 

them on TikTok, when there is a learning practice they are assigned to make videos and the 

results are shared on TikTok, students look very creative and feel happy about their work" 

 

It can be concluded that teachers have been wise in seeing the TikTok phenomenon among students so 

they use TikTok to help learning. Through these assignments students can produce work from the ideas 

they have. As is well known, high school students have good abilities in using technology so that the 

presence of tiktok can be used by teachers as learning media. 

 

4. DISCUSSION 

4.1 TikTok's Contribution to Student Learning and Behavior 

Teachers view that TikTok has positive and negative impacts on student learning and behavior. In terms 

of learning, TikTok can foster student creativity, increase curiosity and certainly help students learn, 

where difficult subjects such as Mathematics and Physics can be learned from TikTok creators. In 

addition, TikTok improves students' ability to express themselves in class, builds enthusiasm and 

motivation to study in the digital era. However, teachers also consider that TikTok causes addiction 

which has an impact on lazy learning and reduces student concentration in interactions at school. In 

addition to the impact on learning, TikTok also influences student behavior, where teachers agree that 

TikTok fosters students' sensitivity to issues around them, students become collaborative in class and 

increase confidence in presenting their ideas. TikTok also has a negative influence which causes 

narcissism, cyber bullying and mental issues among students. In this case there are students who create 

content continuously and present themselves and the objects they own which result in cyber bullying 

and moodiness. 

 

4.2 The Relationship Between TikTok and Learning 2.0 

According to Siddiqui & Singh (2016), in terms of education, social media has a positive impact on 

helping students learn and do assignments effectively, helping teachers carry out online learning by 

distributing material and assignments with the maximum assistance of social media, helping students 

get career planning references after completing education. TikTok is a very popular social media among 

high school students today. All updated news and information can be accessed by students without being 
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limited by space and time. Because of this convenience, TikTok became very viral and attracted the 

attention of teachers at school. learning 2.0 is learning through collaboration, sharing of ideas and 

content where more and more people are using these technologies to share information, get help, find 

people with similar interests, and learn from one another. In connection with the implementation of the 

independent curriculum in Indonesian schools, students become independent in learning to use 

technology to create products to produce learning works through digital media. The work and content 

they create can be published on social media such as TikTok. 

 

5. CONCLUSION 

Tik-Tok is not only used as entertainment when tired of studying, but can further affect cognitive aspects 

in terms of increasing student knowledge. This application allows students to learn through short and 

interesting videos. Every material presented can look fun and attract attention. Teachers view that 

TikTok has an influence on learning 2.0 and student behavior. TikTok is seen as being able to raise 

students' sensitivity to issues in their environment, increase self-confidence and can lead to narcissism 

and cyber bullying among students. In addition, TikTok can help students complete assignments 

creatively. Through the independent learning curriculum implemented by the ministry of education and 

culture in Indonesia where technology is an important part of teaching, teachers see TikTok as very 

beneficial for students. 

 

Since the percentage of TikTok user is very large among high school students, now teachers are using 

this opportunity to give assignments to students and collect them through short videos on TikTok. It can 

be seen that students are very creative and expressive in making assignments ordered by the teacher. 

Teachers see that TikTok is worth using because there is a lot of positive content that can be accessed, 

fosters learning motivation and helps channel interests & talents. The teacher hopes that students can 

use TikTok wisely and as necessary to find ideas and view learning works and avoid negative content 

such as hate speech and cyber bullying. In addition, students are expected to be actively involved as 

creators to create learning content for many people. This study also suggests that teachers be more 

critical in looking at every phenomenon that occurs among students, because each condition can have 

an impact on students' academics and mentality. 
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Özet 

Yağ analizi ile kestirimci bakım yöntemini kullanarak makine parçalarında arıza meydana gelmeden 

önce elde edilen veriler neticesinde muhtemel arıza öngörülebilmektedir. Bu sayede bakım/onarım 

faaliyetlerinde maaliyet ve zaman tasarrufu yapılabilmektedir. Yağ analizi yöntemi çabuk sonuç veren 

ve maaliyet olarak tasarruf sağlayan bir yöntemdir. Yağ analizi yöntemi ile makinelerde meydana 

gelebilecek arızaların tespiti güvenilir bir şekilde yapılabilmektedir. Bu çalışmada, X gemisinde bulunan 

MTU marka sancak ana makineden belirli zaman aralıklarında yağ numuneleri alınarak laboratuvar 

ortamında incelenmektedir. MTU marka iskele ana makineden ise herhangi bir yağ numunesi 

alınmayarak üretici firmanın belirlediği yağ değişim saatine kadar çalıştırılmaya devam edilmektedir. 

Sancak ana makinenin yağ analiz raporlarına göre yağın evsafının bozulmaya başladığı anda yapılan 

arıza tespiti ve onarımı ile iskele ana makinede yağ analizi yapılmadan meydana gelebilecek arızanın 

tespiti ve onarımı ekonomik açıdan kıyaslanmaktadır. Sonuç olarak, yağ analizi yöntemi ile kestirimci 

bakımın önemi yorumlanmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Arıza, Kestirimci bakım, Yağ analizi 

 

INVESTIGATION OF PREDICTIVE MAINTENANCE WITH OIL ANALYSIS IN SHIP 

DIESELS 
 

Abstract 

By using the predictive maintenance method with oil analysis, possible malfunctions can be predicted 

as a result of the data obtained before the malfunction occurs in the machine parts. In this way, cost and 

time savings can be made in maintenance/repair activities. Oil analysis method is a method that gives 

quick results and saves costs. With the oil analysis method, the faults that may occur in the machines 

can be detected reliably. In this study, oil samples are taken from the MTU starboard main engine in the 

X ship at certain time intervals and examined in the laboratory environment. No oil samples are taken 

from the MTU brand pier main machine, and it continues to be operated until the oil change time 

determined by the manufacturer. According to the oil analysis reports of the starboard main machine, 

the fault detection and repair performed at the moment when the oil quality starts to deteriorate and the 

detection and repair of the fault that may occur in the port main machine without oil analysis are 

compared economically. As a result, the importance of predictive maintenance is interpreted with the 

oil analysis method. 

 

Keywords: Fault, Predictive maintenance, Oil analysis 

 

1. GİRİŞ 

Gemilerin seyir kabiliyeti ve duruş gücü açısından ana makineler önemli bir yer tutmaktadır. Ana 

makinelerin arızalanması durumunda bir gemi seyir yapamayacak hale gelebilmektedir. Makinelerin 

sorunsuz bir şekilde çalışması için yağlama iyi olmalı ve yağın içeriğinin bozulmaması gerekmektedir. 

Makinelerdeki yağlar kestirimci bakım yöntemi ile düzenli olarak numune alınıp analize gönderilir ve 

bu analizler takip edilirse makinede olabilecek herhangi bir arızanın önceden tahmini yapılabilir. Bu 

çalışmada, X gemisinde sancak ana makineye yağ analizi ile kestirimci bakım uygulanarak yapılan 

onarım faaliyetleri ve iskele ana makineye kestirimci bakım uygulanmadan yapılan onarım faaliyetleri 

maliyet açısından kıyaslanarak yağ analizi ile kestirimci bakımın önemi açıklanmaktadır.  
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2. KESTİRİMCİ BAKIM VE YÖNTEMLERİ 

Kestirimci bakım, makineler üzerinden periyodik zaman aralıklarında alınan fiziksel değer ölçümlerinin 

zamanla değişimini inceleyerek makinenin sağlıklı çalışmasına zarar verecek arızalara yönelik 

kestirimde bulunulan bakımdır. Kestirimci bakım yöntemleri 5 gruba ayrılır. 

 

 

2.1. Yağ Analizi ile Kestirimci Bakım 

Bünyesinde yağlama yağı bulunduran mekanik sistemlerin kullanım ömrünü ve verimliliğini artırmak, 

bakım giderleri ve onarım süresini azaltmak için yağdaki deformasyonu izleyerek oluşabilecek 

arızaların önüne geçmeyi yağ analizi ile kestirimci bakım olarak adlandırabiliriz. Bu yöntemin kullanımı 

sayesinde gemi ana makinelerinde yağ durum analizi yapılarak yağ numunesinde aşınma elementleri, 

deniz suyu, tatlı su ve yakıt miktarları belirlenebilmektedir.  

 

3. MTU 16V956TB91 GEMİ ANA DİZELİNİN ÖZELLİKLERİ 

MTU 16V956TB91 gemi dizelinin karakteristik bilgileri Tablo 1’de gösterilmektedir. 

 

Tablo 1. MTU 16V956TB91 gemi dizelinin karakteristik bilgileri [1] 

Çalışma prensibi Dört stroklu, tek etkili 

Ateşleme prensibi Direkt püsrkürtmeli 

Süperşarj sistemi Egzoz turboşarjerli 

Soğutma tipi Tatlı su soğutmalı 

Blok tipi 50° V tipi 

Strok boyu 230 mm 

Silindir hacmi 9,56 litre 

Silindir sayısı 16 

Toplam silindir hacmi 152,9 litre 

Sıkıştırma oranı 13/1 

Dönüş yönü Saat yönünün tersine 

Ateşleme sırası 
A1      A3     A7    A4     A8     A6     A2     A5 

      B3     B7     B4     B8     B6      B2     B5     B1 

Yakıt püskürtme basıncı 260 bar 

Kompresyon basıncı 20 bar (120 RPM'de) 

Çevirme için gerekli tork 6500 Nm 

Ateşleme devrinde çevirme için gerekli tork 4500 Nm 

Ateşleme sürati Yaklaşık 130 RPM 

Piston sürati 1515 RPM'de 11,6 m/s , 1575 RPM'de 12,1 m/s 

 

3. YAĞLAMA YAĞININ GÖREVLERİ 

Moleküler parçalardan oluşan yağlayıcılar birbirleriyle temasta olan metal yüzeyler üzerinde bir film 

tabakası meydana getirerek metaller arasında yayılma ve yapışma özelliği vasıtasıyla yağlama görevini 

yerine getirir. Yağlamanın en önemli noktası değişen dinamik, ısıl ve geometrik durumlarda sınır yağ 

tabakası oluşturabilmektir. Yağ viskozitesi azalır veya yatak yağ basıncı çoğalırsa yağ filmi incelir, fakat 

ana yükün yağ katmanı tarafından taşınması sürdürülür. Böyle bir durumda ince katmanlı mükemmel 

olmayan yağlama söz konusudur. Kalın yağ filminin azalma miktarı ile orantılı olarak metal yüzeylerde 

sürtünmeye bağlı aşınmalar meydana gelecektir [2]. 

 

Yağlama yağı makinenin sabit ve hareketli parçalarını yağlamanın yanında sürtünme kayıpları ve 

aşınmayı önler. Makine içerisinde karbon atık birikimine engel olur. Pistonların soğutulmasını sağlar ve 

yanma esnasında meydana gelen asitleri etkisiz hale getirerek asitlerin neden olduğu silindir ve piston 

arasındaki aşınmaları en aza indirir.  

 

TİTREŞİM 

ANALİZİ 

YAĞ 

ANALİZİ 

GÖRSEL 

ANALİZ 

TERMAL 

KAMERA 

SES 

ANALİZİ 
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4. YAĞ ANALİZ YÖNTEMLERİ  

Yağ numunelerinin içerisindeki aşınmış metalleri ve yağın kirliliğini tespit etmek için yapılan periyodik 

bakımlar yağ analizi olarak adlandırabilir. Bu çalışmada yağ analiz yöntemleri 2 gruba ayrılmıştır. 

 

4.1. Gemi Ortamında Yapılabilen Yağ Analiz Yöntemleri 

Gemi personeli tarafından gemide mevcut olan makinenin marka ve modeline göre üretici firma 

tarafından sağlanan test kitleri aracılığıyla yapılabilen yağ analizi yöntemleridir. 

 

4.1.1. Yağ yayılma testi (spot test) 

Yağ içerisinde yabancı maddelerin, fazla su ve motorinin olup olmadığının anlaşılmasını sağlayan bir 

testtir. 

 

4.1.2. Kaşık testi 

Kaşığa alınan yağ numunesinin çakmak vasıtasıyla ısıtılarak ortaya çıkacak kabarcıklara istinaden yağda 

su olup olmadığının belirlenebildiği bir analiz yöntemidir. 

 

4.1.3. WIO solüsyonu ile su testi 

Bir basınç kabı içerisine dökülen yağ numunesinde WIO solüsyonu ile su olup olmadığının 

belirlenebildiği yöntemdir. 

 

4.1.4. Viskozite testi 

Viskozite testi ile makineden alınan yağ numunesinin  akışkanlığı temiz yağ ile kıyaslanarak yağın 

kirliliği tespit edilebilmektedir. 

 

4.2. Laboratuvar Ortamında Yapılabilen Yağ Analiz Yöntemleri 

Laboratuvar ortamında uzman personel tarafından trend analizler doğrultusunda yapılan fiziksel ve 

kimyasal testlerdir. 

 

4.2.1. Spektrometrik yağ analizi 

Bu teknik ile yağ içerisindeki metalik aşınma ürünleri ppm (part per miilions) mertebesinde 

ölçülebilmekte ve 0,1-5 mikron arasındaki parçacık boyutları analiz edilebilmektedir. 

 

4.2.2. Viskozite analizi 

Motor yağları için 100 °C’deki viskozite değeri, ait olduğu SAE sınıfını gösterirken kullanılmış yağlarda 

40 °C’deki viskozite değeri ise sistemdeki yakıt karışmasını gösterir. 

 

4.2.3. Parlama noktası analizi 

Yağın içine yakıt karışıp karışmadığının belirlenmesine yönelik tamamlayıcı bir test olup viskozitenin 

düşmesiyle orantılı olarak azalır. 

 

4.2.4. TAN (Total Acid Number) ve TBN (Total Base Number) analizi 

TAN, yağ içindeki oksidasyon sonucu meydana gelen asidik moleküllerin konsantrasyon miktarıdır. 

Asidik oluşum istenmeyen bir durumdur ve aşındırıcı etki yaratır. TBN ise, yağın alkalinite ölçüsüdür 

ve yağda etkili olan katkı maddelerinin miktarını gösterir.  

4.2.5. Su analizi 

Dikkatle takip edilmesi gereken bir özellik olup yağın fiziksel görünüşünden içerisine su karışıp 

karışmadığı tespit edilebilir. 

 

4.2.6. Yağlayıcıların bozulması (FT-IR) analizleri 

FT-IR (Fourier Transfrom Infrared) cihazı ile nitrasyon, oksidasyon, sülfat, kurum, yakıt seyrelmesi ve 

glikol testleri yapılarak yağlama yağına karışan yakıt ve suyun tespiti, yağdaki katkı maddelerinin 

durumu ve yağlama özelliği hakkında bilgi edinilmesi mümkündür. 
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5. Yağın Fiziksel Özellikleri Ve Aşınma Metallerinin Değerlendirilmesi 

5.1. Aşınma Metallerinin Değerlendirilmesi 

 

Tablo 2. Aşınma metalleri ve sembolleri [3] 

Elementler  Semboller 

Demir  Fe 

Gümüş  Ag 

Alüminyum  Al 

Krom Cr 

Bakır Cu 

Magnezyum  Mg 

Sodyum Na 

Nikel Ni 

Kurşun  Pb 

Silisyum Si 

Molibden Mo 

Çinko Zn 

 

Tablo 3. Spektrometrik Aşınma Limitleri Tablosu [4] 

 Fe Al Cr Cu Ni Pb Si 

Normal 0-30 0-10 0-5 0-30 0-2 0-20 0-11 

Yüksek 70 30 25 60 10 40 30 

Anormal 90+ 40+ 35+ 80+ 15+ 60+ 40+ 

 

Tablo 4. MTU 16V956TB91 Gemi Dizeline Ait Aşınma Metali Kaynağı Tablosu [5] 

Aşınma Metali 
Aşınma Metali Kaynağı 

 

Demir Silindirler, Yağ Pompası, Dişliler, Krank Şaft, Piston Pimleri, Supaplar, Segmanlar 

Krom Segmanlar, Rulmanlar, Şaftlar, Supaplar, Egzoz Valfleri, Soğutucu Katkı Maddesi 

Kurşun Rulmanlar, Burçlar, Lehim 

Bakır Piston Pimi Burçları, Soğutucu Rulmanlar, Saplama, Yağ Pompası, Turboşarjer 

Kalay Rulmanlar, Burçlar, Lehim 

Alüminyum Pistonlar, Yataklar, Muhafaza, Burçlar, Blok, Tutucular, Turboşarjer, Kir  

Nikel Dişliler, Şaftlar, Rulmanlar, Valf dizisi, Kem şaft 

Gümüş Bilye Yatakları, Lehim, Soğutucu 

Titanyum Miller, Turboşarjer, Katkı maddesi 

Vanadyum Yakıt seyrelmesi 

Mangan Yakıt Seyrelmesi, Dişlilerdeki Bazı Çelik Alaşımları 

Antimon Yataklar, Yağ katığı 
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5.2. Fiziksel Özelliklerin Değerlendirilmesi 

 

Tablo 5. Fiziksel Özellik Test Limitleri [6] 

TEST 
TEST 

METODU 

LİMİT DEĞERLER 

                                  En Az                             En Çok 

Viskozite 40 °C (cSt) 
ASTM D445 

SAE30                        73 192 

Viskozite 100 °C (cSt) SAE30 9  15 

Parlama Noktası °C 

(COC) 

(PM) 

ASTM D92 

ASTM D93 

                                     190                                       - 

                                     140                                       - 

TBN 

(MG KOH g) 

ASTM 

D2896 
En az yeni yağın (kullanılmamış) % 50’si 

Su (%v/V) 

Çatırtı 

Carl Fisher 

 

 

- 

ASTM 

D6304 

 

Geçer                             Kalır 

                                 -                            2000 ppm 

FT-IR 

Oksidasyon 

Nitrasyon 

Sülfat 

ASTM 

E2412 
Trend Analizi Gerekir 

Spektrometrik Analiz 

(Fe, Al, Cr, Cu, Mg, 

Ni, Pb, Si, Sn, Ti, Mo, Zn) 

ASTM 

D6595 
Trend Analizi Gerekir 

Yakıt Seyrelmesi (%) 
ASTM 

D8000 

0,0 < 2,0 Kabul Edilebilir 

2,0 < 3,5 Sınırda 

3,5 < 5,0 Uyarı 

> 5,0  Kabul Edilemez 

 

Yağ üreticileri yağ konsantrasyonundaki aşınma metalleri için limit değerler belirlemekte ve 

belirledikleri değerleri yağ kullanımı açısından önermektedir. Bu yöntem trend analizi olarak 

adlandırılmaktadır. Tablo 5’te SAE-30 yağı için trend analizi ile belirlenmiş olan fiziksel özellik test 

limitleri görülmektedir. 

 

6. SPEKTROMETRİK YAĞ ANALİZİ İLE AŞINMA VE ARIZA TESPİTİ 

Bu çalışmada numune yağı olarak SAE30 kullanılmıştır. MTU firması tarafından kategori-2 sınıfında 

onaylanmış ve yağ değişim periyodu 300 çalışma saati olarak tavsiye edilen Diesel motor yağıdır [7]. 
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Şekil 6.1 Sancak Ana Dizel Yağ Analiz Raporu 
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Şekil 6.2 İskele Ana Dizel Yağ Analiz Raporu 

 

Sancak ana makiye ait Şekil 6.1’deki yağ analiz grafiklerinde 200. saatteki numunede Tablo 2’de 

sunulmuş olan Fe ve Cr aşınma metallerinin Tablo 3’teki limit değerlerden yüksek olduğu 

görülmektedir. Müteakiben, yapılan arıza araştırmasında sancak B2 silindire ait yağ segmanının 

materyal yorgunluğuna bağlı olarak kırıldığı tespit edilmiştir. Tablo 4’te Fe ve Cr değerlerinin segman 

kaynaklı olabileceği de görülmektedir. B2 silindire ait yağ segmanı değiştirilerek ve makine yağı 

yenilenerek arıza onarımı tamamlanmıştır. İskele ana makinede ise üretici firmanın yağ değişimi için 
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belirlediği 300. saat baz alınarak bu saatin dolması beklenmiş fakat 263. saatte makine kontrol sistemi 

üzerinden gelen yağ basıncı düşük alarmına istinaden arıza araştırmalarına başlanmış ve makineden 

alınan yağ numunesi analize gönderilmiştir. İskele ana makineye ait Şekil 6.2’deki grafiklerde Fe ve Al 

aşınma metallerinin limit değerlerin üzerinde ve viskozite 100°C değerinin limit değerin altında olduğu 

görülmektedir. Analiz değerleri neticesinde baroskop ile arıza tespiti yapılmış ve iskele ana dizel ait B7 

ve A7 silindirlerin krank şaft yataklarının aşındığı, krank şaftta burulma olduğu, A7 silindir piston 

kolunun kırıldığı ve B7 ile A7 silindirlere ait laynerlerde deformasyonlar olduğu tespit edilmiştir. Anılan 

malzemeler yenileriyle değiştirilerek ve makine yağı yenilenerek arıza onarımı tamamlanmıştır. 

 

7. MALİYET ANALİZİ 

7.1. Sancak Ana Dizel Maaliyet Analizi 

1 adet yağ segmanı    255,41 Euro x 18,53 = 4735,3 TL 

535 litre SAE30 yağlama yağı.   53038 TL 

Toplam    57773,12 TL 

 

7.2. İskele Ana Dizel Maaliyet Analizi 

1 adet krank şaft   48650 Euro x 18,53 = 901484,5 TL 

1 adet piston kolu   3980 Euro x 18,53 = 73749,4 TL 

2 adet layner    2700 Euro x 18,53 = 50031 TL 

535 litre SAE30 yağlama yağı.   53038 TL 

Toplam    1078302,9 TL 

 

8. SONUÇ 

X gemisinde bulunan overhol zamanları ve çalışma saatleri aynı olan 2 ana makineye uygulanan bu 

deneysel çalışma sonucunda, yağ analizi ile kestirimci bakımın uygulandığı ve periyodik olarak yağ 

numunelerinin analiz edildiği sancak ana makinede arıza büyümeden tespit edilmiş ve düşük bir 

maaliyet ile arıza onarımı tamamlanmıştır. Kestirimci bakımın uygulanmadığı ve yağ değişimi için 

üretici firmanın belirlediği çalışma saatinin baz alındığı iskele ana makinede ise yağ değişim saatinden 

önce büyük bir arıza meydana gelmiş ve arızanın onarım maaliyeti yüksek olmuştur. Sonuç olarak, yağ 

analizi ile kestirimci bakım yaparak arızalar büyümeden tespit edilebilir ve yüksek maaliyetlere 

varabilecek olan onarım giderleri, bu yöntemle muhtemel arızalar önceden öngörülerek düşürülebilir. 
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Özet  

Hava kirliliği kontrol cihazlarından olan dolgu malzemeli ıslak gaz yıkayıcılar, endüstriden kaynaklanan 

inorganik gazların gideriminde önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmada, sanayide üretim kaynaklı açığa 

çıkan inorganik gazlardan olan amonyak (NH3), hidrojen klorür (HCl), hidrojen florür (HF) ve nitrik 

asitin (HNO3) gaz yıkama ünitesi aracılığıyla giderim performansı incelenmiştir. Her bir gaz yıkama 

sisteminde dolgu malzemesi olarak 2 inç boyutunda pall halkaları kullanılmıştır. Çalışmada; galvaniz, 

gıda, kimya, lastik ve havacılık olmak üzere farklı sektör, debi ve boyutlarda altı adet tek kademeli gaz 

yıkama ünitesi incelenmiştir. İnorganik gazların, dolgu malzemeli gaz yıkama ünitesinde giderimi; 

çözücü sıvının inorganik gaza oranı (L/G), pH değeri ve pall halkası bölümü sütun yüksekliklerine göre 

her bir inorganik gazın giderim verimliliği değerlendirilmiştir. NH3 gazı gideriminde, belirgin olarak pH 

azaldıkça giderim veriminin arttığı gözlenmiştir. HCl gideriminde, L/G oranı ve pall halkası bölüm 

sütun yüksekliği arttıkça giderim verimi artmıştır. HF gideriminde, L/G oranı arttıkça giderim verimi 

artmıştır. Son olarak HNO3 gideriminde pall halkası bölüm sütun yüksekliği arttıkça giderim verimi 

artmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Gaz yıkayıcı, pall halkası, inorganik gaz, dolgu malzemesi 

 

INVESTIGATION OF THE REMOVAL EFFICIENCY OF INORGANIC GASES IN PALL 

RING INTEGRATED WET SCRUBBER SYSTEMS IN DIFFERENT SECTORS  
 

Abstract  

Wet scrubbers with packing material, which is one of the air pollution control devices, play an important 

role in the removal of inorganic gases originating from industry. In this study, the removal performance 

of ammonia (NH3), hydrogen chloride (HCl), hydrogen fluoride (HF) and nitric acid (HNO3), which are 

inorganic gases released from production in the industry through a wet scrubber unit was investigated. 

2 inches pall rings were used as packing material in each wet scrubber system. In the study, six single-

stage wet scrubber units in different sectors those including galvanization, food, chemistry, tire and 

aviation, its flow rates and its sizes were examined. Removal of inorganic gases in wet scrubber unit 

with packing material, the removal efficiency of each inorganic gas was evaluated according to the ratio 

of solvent liquid to inorganic gas (L/G), pH value and pall ring section column heights. In NH3 gas 

removal, it was observed that the removal efficiency increased as the pH decreased significantly. In HCl 

removal, the removal efficiency increased as the L/G ratio and pall ring section column height increased. 

In HF removal, the removal efficiency increased as the L/G ratio increased. Finally, the removal 

efficiency increased as the pall ring section column height increased in HNO3 removal. 

 

Keywords: Wet Scrubber, pall ring, inorganic gas, packing material 

 

1. GİRİŞ 

Havada toksik olarak sınıflandırılan gaz halindeki kirleticilerle ilgili artan endişeler nedeniyle, dolgu 

malzemeli ıslak gaz yıkama sistemlerinin kullanımı 1990'dan beri artış göstermektedir. Hava kirliliği 

kontrolünde kullanılan dolgu malzemeli ıslak gaz yıkayıcılar, sulu yıkama sıvılarıyla toksik gazları ve 

toksik buharları gidermek için kullanılmaktadır. Hava kirliliği kontrol cihazlarından olan, aynı zamanda 

absorber olarak da ifade edilen dolgu malzemeli gaz yıkama sistemleri, endüstriden kaynaklanan toksik 

mailto:bilge.alyuz@kocaeli.edu.tr
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gazların arıtılmasını sağlamaktadır (Yap, 2005). Dolgulu gaz yıkama kulelerinden geçen gaz debisi, 900 

m3/saat ila 126.000 m3/saat arasında değişebilir (EPA, 1982).  

 

Dolgu malzemeli ıslak gaz yıkayıcı çalışma mekanizması, kütle transfer işlemini içerir. Dolgu 

malzemeli gaz yıkama kulelerinin kütle transferi, gaz moleküllerinin sıvıya transferi olarak tanımlanır. 

Kütle transferi işlemi, gaz halindeki kirleticinin proses akımından (gaz fazı) yıkama sıvısına (sıvı faz) 

transfer edildiği, çözünür bir gaz ile sıvı bir çözücü arasında gerçekleşir (Barbour ve Vatavuk, 1995). 

 

Dolgu malzemesi, sıvı ve gaz için geniş yüzey temas alanı ve daha fazla temas süresi sağlar. Aynı 

zamanda homojen sıvı dağılımını teşvik etme özelliğine de sahiptir. Bu özellikler, gaz emilimini teşvik 

etmek için sıvı ve gaz arasında iyi bir karışım sağlar (EPA, 1984). 

 

Gaz yıkama ünitelerinde, emilen gaz halindeki kirletici, sirkülasyon sıvısı olarak adlandırılan yıkama 

sıvısında en azından az çözünür olmalıdır. Sıvıya toksik gaz transferi, sirkülasyon sıvısı doygunluğa 

yaklaşana kadar devam etmektedir. Doygunluk aşamasında; kirletici gazın sirkülasyon sıvısına aktarım 

hızı ile çözünmüş türlerin tekrar gaz fazına aktarım hızı arasında denge kurulmaktadır. Kirletici gazın 

çözünürlüğü, belirli bir sıvı miktarı ile meydana gelebilecek kirletici gazı uzaklaştırma miktarı için bir 

sınır oluşturmaktadır. Bahsedilen kirletici çözünürlük sınırı, sıvı fazda çözünmüş gaz kirletici ile 

reaksiyona giren ve sıvıdan çıkamayan çözünmüş bir bileşik oluşturan reaktanlar sağlanarak aşılabilir 

(Yap, 2005). 

 

Bu çalışmada, lastik, kimya, gıda, galvaniz ve havacılık sektörlerinde fabrikalarda açığa çıkan inorganik 

gazlardan olan amonyak (NH3), hidrojen klorür (HCl), hidrojen florür (HF) ve nitrik asitin (HNO3) 

giderim verimliliği, dolgu malzemesi olarak 2 inç boyutunda pall halkası kullanılan gaz yıkayıcılar 

aracılığıyla incelenmiştir. 

 

2. MATERYAL VE METOD 

2.1. Araştırmada İncelenen Sektörler ve Kullanılan Ekipmanlar 

Çalışmada lastik sektöründe 2.500 m3/h, kimya sektöründe 7.500 m3/h, gıda sektöründe 10.000 m3/h, 

galvaniz sektöründe 50.000 m3/h, havacılık sektöründe 50.000 m3/h ve 100.000 m3/h debilere sahip altı 

adet farklı gaz yıkama ünitesi özellikleri incelenip, inorganik gazların arıtılması gözlemlenmiştir. 

 

Araştırmada, lastik sektöründe; kord bezi üretiminden açığa çıkan amonyak (NH3) gazı giderimi, 

galvaniz sektöründe; yüzey işlem tanklarından olan asit ile temizleme bölümünde hidroklorik asit (HCl) 

giderimi, kimya sektöründe; metallerin korozyondan korunması ve parçaları boyama işlemi için uygun 

hazırlığa getirilmesinde kullanılan kimyasal üretim proseslerinde açığa çıkan hidroflorik asit (HF), nitrik 

asit (HNO3) ve amonyak (NH3) gazları giderimi, gıda sektöründe; yumurta üretimi kaynaklı açığa çıkan 

hidroflorik asit (HF), nitrik asit (HNO3), hidroklorik asit (HCl) ve amonyak (NH3) gazları giderimi, 

havacılık Sektöründe; uçak motor parçaları üretimi aşamasında oluşan hidroklorik asit (HCl), 

hidroflorik asit (HF), nitrik asit (HNO3) gibi inorganik gazların giderimi pall halkası entegre edilmiş gaz 

yıkama ünitesinde incelenmiştir. 

 

Şekil 1’de gösterilen şema, altı adet gaz yıkayıcı için uyarlanmıştır. Her bir gaz yıkayıcıda; radyal fan, 

2 inç boyutunda pall halkası, elektrik aktüatörlü su dolum vanası, elektrik aktüatörlü çözelti boşaltma 

vanası, pH metre ve pH prob, sirkülasyon pompası, nem tutucu, sıvı dağılımın eşit olabilmesi için spiral 

nozullar kullanılmıştır. Her sistemde olmasa da dozlama yapılan gaz yıkayıcılarda ilave olarak, dozaj 

tankı ve dozaj pompaları eklenmiştir. Altı adet gaz yıkama sistemleri otomasyonu göstergeye sahip 

kontrol panolarıyla sağlanmıştır. 
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Şekil 1. Gaz Yıkayıcı Şeması 

 

Şekil 1’de gösterilen pall halkalı gaz yıkama ünitesinde kirletici inorganik gaz, fan aracılığıyla 

sirkülasyon haznesinin üzerinde, dolgulu kuleye giriş yapar. İnorganik gaz aşağıdan yukarıya doğru 

ilerlerken, sirkülasyon pompası ve spiral nozullar aracılığıyla yukarıdan aşağıya sıvı iner. İnorganik gaz 

su ya da sulu çözelti ile yıkanır. Arıtılmış gaz yukarı doğru çıkarken sıvı zerreciklerinden arınmak için 

damla tutucudan geçerek atmosfere verilir. Sıvı çözücü, genellikle en altta sirkülasyon tankı bölümünde 

bulunur. Kirletici inorganik gaz çözücü sıvı içinde hareket eder. Çözücü, kirletici inorganik gazı emer 

ve dolgu malzemeli gaz yıkayıcı aracılığıyla atmosfere temiz gaz verilir. 

 

  
Şekil 2. Pall Halka (2”) 

 

Şekil 2’de gösterilen 2 inç boyutunda pall halkası, gaz yıkama ünitesinde dolgu malzemesi olarak 

kullanılmıştır. 

 

Tablo 1’de dolgu malzemesi olarak 2 inç boyutunda pall halkası kullanılan gaz yıkayıcıların özellikleri 

verilmiştir.  

 

Tablo 1. Gaz Yıkayıcıların Özellikleri 

Gaz 

Yıkayıcı No 
Sektör Türü 

Gaz Debisi 

(m3/h) 

Gaz 

Yıkayıcı 

Çapı (mm) 

Gaz Hızı 

(m/sn) 

Dolgu 

Yüksekliği 

(mm) 

L/G  

(L/m3) 

1 Lastik 2.500 Ø800  1,38 1500 3,6 

2 Kimya 7.500 Ø1600 1,03 1500 2 

3 Gıda 10.000 Ø1200 2,46 3000 4 

4 Galvaniz 50.000 Ø3500 1,44 2000 1 

5 Havacılık 50.000 Ø2600 2,62 3000 2 

6 Havacılık 100.000 Ø4000 2,20 2000 1 

 

Bu çalışmada her bir gaz için giriş konsantrasyonları ve altı adet gaz yıkama ünitesi bacalarından çıkan 

arıtılmış inorganik gazların çıkış konsantrasyonları ölçülmüştür. Ardından inorganik gazların giderim 

verimliliğe ulaşılmıştır. 
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2.2. İncelenen İnorganik Gazlar ve Ölçüm Yöntemleri 

Çalışmada, hidrojen klorür (HCl), hidrojen florür (HF) ve nitrik asit (HNO3) ve amonyak (NH3) 

inorganik gaz ve buharları giderimi gaz yıkayıcı ünitesinde test edilmiştir. Her bir sektör için inorganik 

gazların giriş konsantrasyonları ölçülüp, gaz yıkayıcı bacasından gaz ölçümleri yapılarak gazların çıkış 

konsantrasyonları elde edilmiştir. İnorganik gazların giriş ve çıkış konsantrasyonları belirlenirken, 

akreditasyon sertifikasına sahip kuruluşlar tarafından yapılan emisyon veya imisyon ölçüm sonuçları 

kullanılmıştır. Ölçümlerde RAE marka gaz dedektör tüp sistemi ve/veya numune alma pompası ile 

Extech marka çoklu gaz ölçüm cihazı kullanılmıştır. Dedektör gaz pompası sistemi hava örnekleme 

pompası ve dedektör gaz tüplerinden oluşmaktadır. RAE gaz dedektör tüp sisteminin prensibi, kimyasal 

reaksiyon ve fiziksel absorbsiyona dayanan kuru analiz metodudur. Dedektör tüpü içine gaz numunesi 

emilerek, tüp içindeki kimyasal maddenin ve gazın reaksiyonu sonucu renk değiştiren bir katmanın 

oluşması sağlanır. 

 

İncelenen inorganik gazlar olan NH3, HCl, HF, ve HNO3 için, gaz ölçümleri sırasıyla; ASTM D4490-

96, TS EN 1911 ve ASTM D4490-96, ASTM D4490-96, ASTM D4490-96 standartlar çerçevesinde 

gerçekleştirilmiştir. 

 

Gaz yıkayıcı giderim verimliliği aşağıdaki formülden (1) bulunmuştur. 

 

Ƞ = (1 −
𝑌𝑜

𝑌𝑖
) 𝑥 100                                                                                                                               (1) 

 

Ƞ   = Giderim verimi (%) 

Yi  = İnorganik Gaz Giriş Konsantrasyonu (mg/m3) 

Yo = İnorganik Gaz Çıkış Konsantrasyonu (mg/m3) 

 

Tablo 2’de test edilen inorganik gaz ve buharların özellikleri verilmiştir.  

 

Tablo 2. Test edilen inorganik gazların özellikleri 

Gaz  Faz 

Moleküler 

Ağırlık  

(g/mol) 

Erime  

Sıcaklığı 

(K) 

Kaynama  

Sıcaklığı 

(K) 

Özkütle  

(gmol/dm3) 

Kimyasal 

Özellik 

Fiziksel  

Özellik 

NH3 Gaz 17,03 195,45 239,75 43,14 
Korozif ve 

toksik 
Renksiz 

HCl Sıvı 36,46 158,97 188,15 34,85 
Korozif ve 

toksik 
Renksiz 

HF Sıvı 20,01 190,15 292,55 58,86 
Korozif ve 

toksik 
Renksiz 

HNO3 Sıvı 63,01 231,15 359,15 13,00 
Korozif ve 

toksik 
Renksiz 

 

3. SONUÇ  

3.1. Amonyak (NH3) Giderimi 

Amonyak gazı, gaz yıkama ünitesinde giderim gözlem sonuçları Tablo 3’de yer almaktadır. 

 

Tablo 3. Amonyak (NH3) gözlem sonuçları 

Gaz 
Sektör 

Türü 

Gaz 

Yıkayıcı 

No 

Gaz 

Debisi 

(m3/h) 

Gaz 

Yıkayıcı 

Çapı 

(mm) 

Gaz 

Hızı 

(m/sn) 

Dolgu 

Yüksekliği 

(mm) 

Çözücü 

Sıvı 
Ph 

L/G  

(L/m3) 

Giriş 

Kons. 

(mg/m3) 

Çıkış 

Kons. 

(mg/m3) 

Sınır 

Değer* 

(mg/m3) 

Gaz 

Yıkayıcı 

Verimliliği 

(%) 

NH3 

Kimya 2 7500 Ø1600 1,03 1500 Su+H3PO4 4 2 348,264 0,004 200 99,9989 

Gıda 3 10000 Ø1200 2,46 3000 Su+H2SO4 4 4 4179,162 1,26 200 99,9699 

Lastik 1 2500 Ø800  1,38 1500 Su 8 3,6 1453,054 86,73 200 94,0311 

Lastik 1 2500 Ø800  1,38 1500 Su 11 3,6 1467,58 142,41 200 90,2963 

* Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (SKHKKY) 
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Amonyak gazı giderimi gözlemlenirken, 2.500 m3/h, 7.500 m3/h ve 10.000 m3/h olmak üzere sırasıyla 

lastik, kimya ve gıda sektörlerinde üç farklı gaz yıkama ünitesi sistemi kullanılmıştır. Sadece 2.500 m3/h 

debiye sahip, 1 no’lu gaz yıkama ünitesinin pH değeri değiştirilerek dört adet sonuç elde edilmiştir. 1 

no’lu gaz yıkayıcıda çözücü sıvı olarak sadece su kullanılmıştır. Özellikleri aynı olan 1’nolu gaz yıkama 

ünitesinde pH azaldıkça giderim verimliliğinin arttığı gözlemlenmiştir. Tablo 3’e göre en fazla giderim 

2 no’lu gaz yıkama ünitesinde gerçekleşmiştir. 7.500 m3/h debili 2 no’lu gaz yıkama ünitesinde, pH 

değerini ayarlayabilmek için gaz yıkama sistemine fosforik asit (H3PO4) kimyasalı dozlanmıştır. 

Amonyak gazının gaz yıkayıcıda giderimini diğer parametrelere göre kıyasladığımızda, en belirgin 

özellik pH değeri azaldıkça giderim verimliliği arttığı yönündedir. 

 

 
Şekil 3. NH3 giderim verimliliği  

 

Şekil 3’teki grafiğe göre, dolgu malzemesi olarak 2” boyutunda pall halkası kullanıldığında, pH değerine 

bağlı amonyak giderim verimliliği yer almaktadır.  

 

3.2. Hidroklorik Asit (HCl) Giderimi 

 

Tablo 4. Hidroklorik asit (HCl) gözlem sonuçları 

Gaz 
Sektör 

Türü 

Gaz 

Yıkayıcı 

No 

Gaz 

Debisi 

(m3/h) 

Gaz 

Yıkayıcı 

Çapı 

(mm) 

Gaz 

Hızı 

(m/sn) 

Dolgu 

Yüksekliği 

(mm) 

Çözücü 

Sıvı 
Ph 

L/G  

(L/m3) 

Giriş 

Kons. 

(mg/m3) 

Çıkış 

Kons. 

(mg/m3) 

Sınır 

Değer 

(mg/m3) 

Gaz 

Yıkayıcı 

Verimliliği 

(%) 

HCl 

Galvaniz 4 50.000 Ø3500 1,44 2000 Su 4 1 372,803 2,48 30 99,3348 

Havacılık 6 100.000 Ø4000 2,2 2000 Su+NaOH 9 1 298,243 1,26 30 99,5775 

Havacılık 5 50000 Ø2600 2,62 3000 Su+NaOH 9 2 275,88 0,88 30 99,6810 

Gıda 3 10.000 Ø1200 2,46 3000 Su+NaOH 9 4 74,56 0,002 30 99,9973 

* Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (SKHKKY) 

 

 

HCl giderimi gözlemlenirken, 10.000 m3/h, iki adet 50.000 m3/h ve 100.000 m3/h olmak üzere, sırasıyla 

gıda, havacılık, galvaniz ve havacılık sektörlerinde dört farklı gaz yıkama ünitesi sistemi kullanılmıştır. 

4 no’lu gaz yıkayıcıda çözücü sıvı olarak sadece su kullanılmıştır. Tablo 4’e göre en fazla giderim 3 

no’lu gaz yıkama ünitesinde gerçekleşmiştir. 10.000 m3/h debili 3 no’lu gaz yıkama ünitesinde, pH 

değerini ayarlayabilmek için gaz yıkama sistemine sodyum hidroksit (NaOH) kimyasalı dozlanmıştır. 

Hidroklorik asit buharının gaz yıkayıcıda giderimini diğer parametrelere göre kıyasladığımızda, en 

belirgin özellik çözücü sıvı debisinin gaz debisine oranı (L/G) ve dolgu bölüm yüksekliği arttıkça 

giderim verimliliği arttığı yönündedir.  

 

Dolgu malzemesi olarak 2 inç boyutunda pall halkası kullanıldığında, Şekil 4’te göre sırasıyla L/G 

oranına ve dolgu yüksekliğine bağlı hidroklorik asit giderim verimliliği yer almaktadır.  
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Şekil 4. HCl Giderim Verimliliği  

 

3.3. Hidroflorik Asit (HF) Giderimi 

 

Tablo 5. Hidroflorik asit (HF) gözlem sonuçları 

Gaz 
Sektör 

Türü 

Gaz 

Yıkayıcı 

No 

Gaz 

Debisi 

(m3/h) 

Gaz 

Yıkayıcı 

Çapı 

(mm) 

Gaz 

Hızı 

(m/sn) 

Dolgu 

Yüksekliği 

(mm) 

Çözücü 

Sıvı 
Ph 

L/G  

(L/m3) 

Giriş 

Kons. 

(mg/m3) 

Çıkış 

Kons. 

(mg/m3) 

Sınır 

Değer 

(mg/m3) 

Gaz 

Yıkayıcı 

Verimliliği 

(%) 

HF 

Gıda 3 10.000 Ø1200 2,46 3000 Su+NaOH 9 4 8,184 0,001 5 99,98778 

Havacılık 5 50000 Ø2600 2,62 3000 Su+NaOH 9 2 49,105 0,33 5 99,32797 

Kimya 2 7500 Ø1600 1,03 1500 Su+NaOH 9 2 53,197 0,45 5 99,15409 

Havacılık 6 100.000 Ø4000 2,2 2000 Su+NaOH 9 1 45,012 1 5 97,77837 

* Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (SKHKKY) 

 

HF giderimi gözlemlenirken, 7.500 m3/h, 10.000 m3/h, 50.000 m3/h ve 100.000 m3/h olmak üzere, 

sırasıyla kimya, gıda ve havacılık sektörlerinde dört farklı gaz yıkama ünitesi sistemi kullanılmıştır. Her 

bir gaz yıkayıcıda çözücü sıvı olarak su ve sodyum hidroksit kimyasalı kullanılmıştır. Tablo 5’e göre en 

fazla giderim 3 no’lu gaz yıkama ünitesinde gerçekleşmiştir. 10.000 m3/h debili 3 no’lu gaz yıkama 

ünitesinde, pH değerini ayarlayabilmek için gaz yıkama sistemine sodyum hidroksit (NaOH) kimyasalı 

dozlanmıştır. Hidroflorik asit buharının gaz yıkayıcıda giderimini diğer parametrelere göre 

kıyasladığımızda, en belirgin özellik çözücü sıvı debisinin gaz debisine oranı (L/G) arttıkça giderim 

verimliliği arttığı yönündedir.  

 

Dolgu malzemesi olarak 2” boyutunda pall halkası kullanıldığında, Şekil 5’te göre L/G oranına bağlı 

hidroflorik asit giderim verimliliği yer almaktadır.  

 

 
Şekil 5. HF giderim verimliliği 
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3.4. Nitrik Asit (HNO3) Giderimi 

 

Tablo 6. Nitrik asit (HNO3) gözlem sonuçları 

Gaz 
Sektör 

Türü 

Gaz 

Yıkayıcı 

No 

Gaz 

Debisi 

(m3/h) 

Gaz 

Yıkayıcı 

Çapı 

(mm) 

Gaz 

Hızı 

(m/sn) 

Dolgu 

Yüksekliği 

(mm) 

Çözücü 

Sıvı 
Ph 

L/G  

(L/m3) 

Giriş 

Kons. 

(mg/m3) 

Çıkış 

Kons. 

(mg/m3) 

Sınır 

Değer 

(mg/m3) 

Gaz 

Yıkayıcı 

Verimliliği 

(%) 

HNO3 

Gıda 3 10.000 Ø1200 2,46 3000 Su+NaOH 9 4 206,201 0,003 30 99,9985 

Havacılık 5 50.000 Ø2600 2,62 3000 Su+NaOH 9 2 386,62 1,057 30 99,7266 

Havacılık 6 100.000 Ø4000 2,22 2000 Su+NaOH 9 1 309,33 2 30 99,3534 

Kimya 2 7.500 Ø1600 1,03 1500 Su+NaOH 9 2 257,752 14,33 30 94,4404 

* Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (SKHKKY) 

 

Nitrik asit buharı giderimi gözlemlenirken, 7.500 m3/h, 10.000 m3/h, 50.000 m3/h ve 100.000 m3/h 

olmak üzere sırasıyla kimya, gıda ve havacılık sektörlerinde dört farklı gaz yıkama ünitesi sistemi 

kullanılmıştır. Her bir gaz yıkayıcıda çözücü sıvı olarak su ve sodyum hidroksit kimyasalı kullanılmıştır. 

Tablo 6’ya göre en fazla giderim 3 no’lu gaz yıkama ünitesinde gerçekleşmiştir. 10.000 m3/h debili 3 

no’lu gaz yıkama ünitesinde, pH değerini ayarlayabilmek için gaz yıkama sistemine sodyum hidroksit 

(NaOH) kimyasalı dozlanmıştır. HNO3 buharının gaz yıkayıcıda giderimini diğer parametrelere göre 

kıyasladığımızda, en belirgin özellik dolgu bölüm yüksekliği arttıkça giderim verimliliği arttığı 

yönündedir. Ek olarak, 3 no’lu gaz yıkama ünitesinin en fazla L/G oranına sahip olduğu 

gözlemlenmiştir. 

 

 
Şekil 6. HNO3 giderim verimliliği 

 

Dolgu malzemesi olarak 2” boyutunda pall halkası kullanıldığında, Şekil 6’ya göre dolgu bölüm 

yüksekliğine bağlı nitrik asit buharı giderim verimliliği yer almaktadır.  

 

4. TARTIŞMA 

Tek kademeli dolgu malzemeli gaz yıkama sistemleri, hava kirliliğini önlemek amaçlı inorganik gazların 

gideriminde önemli bir role sahiptir. Bu çalışmada, farklı ve yüksek debilerde gaz yıkama sistemlerinin 

NH3, HCl, HF ve HNO3 inorganik gaz ve buharların giderimini sağladığı gözlemlenmiştir. Gaz yıkama 

sistemlerinde giderim verimliliğinin artması için; lastik sektörü, NH3 gideriminde asidik kimyasal 

dozlaması, galvaniz sektörü, HCl gideriminde sodyum hidroksit dozlaması, havacılık sektörü, HF 

gideriminde L/G oranının artması, kimya sektörü HNO3 gideriminde pall halkası dolgu yüksekliğinin 

artması önerilmektedir. Farklı gaz hızı ve debilerde giderim verimliliği konusunda yorum yapabilmek 

için daha fazla gaz yıkama sistemi olması ve gaz yıkama ünitesi sayısı arttıkça daha fazla parametrenin 

değerlendirilebileceği düşünülmektedir.  
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COMMON-RAIL DİZEL MOTORUN ÇEVRİMSEL YANMA DEĞİŞİMLERİNİN 
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Özet  

İçten yanmalı motorlarda yanma prosesi karmaşık ve hızla işleyen süreçlerden meydana gelmektedir. 

Bu esnada, yakıt ve hava karışımı hızla yanarak piston üzerinde basınç kuvveti oluşturur. Farklı motor 

çalışma şartları altında önemli parametreler analiz edilerek yanma hakkında daha ayrıntılı bulgulara 

ulaşmak mümkündür. Bu amaçla, sabit yükte ve farklı devirlerde (1700 ve 1900 d/dak) çalıştırılan 

modern common rail yakıt püskürtme teknolojisine sahip bir dizel motorda 1000 çevrim boyunca yanma 

esnasında meydana gelen silindir basıncı, basınç artış oranı ve ortalama indike basınç deneysel olarak 

araştırılmış ve elde edilen verilerin istatistik analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre her iki 

devirde de 1000 çevrim boyunca silindir basınç profilinde önemli değişikliklerin olmadığı, ancak 

maksimum silindir basınç değerlerinde çevrimden çevrime belirgin farklılıkların olduğu gözlenmiştir. 

Düşük motor devrinde, maksimum silindir basıncının (Pmaks) standart sapma ve çevrimsel değişim 

katsayısı (ÇDK) değerleri daha büyüktür. Motor devri yükseldiğinde Pmaks değerleri daha erken krank 

açılarında meydana gelmiştir. Diğer taraftan, maksimum basınç artış oranı (BAOmaks) için artan devirle 

birlikte standart sapma ve ÇDK değerleri artmıştır ve BAOmaks değerleri daha erken krank açılarında 

meydana gelmiştir. 1700 d/dak ve 1900 d/dak’da çevrimden çevrime ortalama indike basınç analiz 

edildiğinde sırasıyla standart sapmanın 0,068 ve 0,066 bar, ÇDK değerlerinin % 0,53 ve 0,51 ve 

ortalamanın 12,94 bar ve 12,86 bar olduğu bulunmuştur. Genel olarak çevrimsel yanma değişkenlerinin 

sıklığı ortalama değer etrafında yoğunlaştığı görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: Common Rail Dizel Motor, Çevrimsel Yanma Farklılıkları, Ortalama İndike 

Basınç. 

 

INVESTIGATION OF CYCLIC COMBUSTION VARIATIONS OF COMMON-RAIL 

DIESEL ENGINE 

 

Abstract 

Combustion event in internal combustion engines is composed of mixed and rapidly progressing 

processes. At this time, pressure force on the piston is created by burning the air-fuel mixing. It is 

possible to achieve more detailed findings about combustion by analyzing the important parameters 

under different engine operation conditions. For this aim, at constant load and different engine speeds 

(1700 and 1900 rpm) cylinder pressure, pressure rise rate (PRR), and indicated mean effective pressure 

(IMEP) during 1000 consecutive cycles in a modern common rail fuel injection diesel engine are 

experimentally investigated and it has been statistically analyzing the obtained data. According to the 

obtained data, there was no important changing in cylinder pressure profile in each speed, but there was 

observed to be remarkable differences for its maximum values. At low engine speed, standard deviation 

and coefficient of variation (COV) of the cyclic cylinder pressure were higher than those of lower speed. 

As increasing the engine speed, maximum cylinder pressure happened in earlier crank angles. On the 

other hand, when arousing the engine speed standard deviation and COV values for pressure rise rate 

increased, and crank angle positions for the PRRmax happened earlier. At 1700 and 1900 rpms, as 

analyzing the cyclic IMEP standard deviation was respectively 0.068 and 0.066 bar, COV was 

respectively 0.53% and 0.51%, and mean IMEP was respectively 12.94 and 12.86 bar. Generally, it was 

shown that frequency of the cyclic combustion variabilities intensified around the mean value. 

 

Keywords: Common rail diesel engine, Cyclic combustion discrepancies, indicated mean effective 

pressure. 
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GİRİŞ  

İçten yanmalı motorlar geçmişten günümüze pek çok alanda kullanılmaktadır. Modern teknolojinin 

gelişmesiyle birlikte içten yanmalı motorlar da sürekli gelişmektedir. Günümüzde dizel motorlar artan 

çevre kirliliğinden dolayı ciddi kısıtlamalara tabi tutulmaktadır. Sıkı emisyon yasalarını karşılamak için 

kullanılan egzoz gazları resirkülasyonu ve dizel partikül filtresi gibi egzoz sonrası iyileştiriciler ise 

maliyetleri artırmakla beraber motor performansını önemli ölçüde düşürmektedir.  

 

Dizel motorlarda bir diğer sorun titreşim problemleridir. Çevrimsel değişimlerin düzenli olmamasından 

kaynaklanan bu durum sürüş konforuna doğrudan etki etmektedir (Jagadish ve Gumpature, 2020). 

Motor çalışması esnasında hava-yakıt oranı, emme havasının basınç ve sıcaklık değişimleri, nem oranı, 

artık gaz miktarı ve enjeksiyon farklılıkları gibi değişimler çevrimsel yanma farklılıklarını ortaya 

çıkarmaktadır (Kyrtatos ve ark., 2016, Pera ve ark., 2013). Bunun yanında, tutuşma gecikmesi, yakıt 

türü, emme manifoldunda bekleyen hava özellikleri, dolgu miktarı, önceki çevrimden silindirde kalan 

artık gazlar, alev çekirdeği gelişim periyodu gibi faktörler de çevrimsel değişimlere yol açmaktadır. 

Çevrimsel değişimler sürüş konforunun yanı sıra, motorun tam verimle çalışmasını ve silindirlerde 

oluşacak güç dağılımını olumsuz yönde etkilemektedir (Maurya ve Agarwal, 2009, Deng ve ark., 2021). 

Emisyon oluşumu, yanma gürültüsü ve motor çıkış gücü daima çevrimsel değişimlerin etkisi altındadır 

(Selim, 2005, Ma ve ark., 2008). 

 

Farklı çalışma parametreleri, içten yanmalı motor çevrimlerine doğrudan etki etmektedir. Düşük motor 

yükünde çalışmada çevrimsel değişimler yüksek motor yüküne göre daha düzensiz bir durum 

sergilemektedir (Sanli ve Yılmaz, 2022). Tek silindirli common-rail dizel motorda yakıt türünün ve 

enjeksiyon zamanlamasının çevrimsel değişimlere etkisinin araştırıldığı bir çalışmada, elde edilen 

sonuçlara göre yakıt türü çevrimden çevrime değişime önemli oranda etki etmektedir (Shere ve 

Subramanian, 2022). Yapılan başka bir çalışmada (Hamai ve ark., 1988) buji ateşlemeli bir motorda 

çevrimsel değişimlere hava-yakıt oranının ortalama indike efektif basınca ve ısı dağılımına doğrudan 

etki ettiğini göstermiştir. Hidrojen-dizel çift yakıtlı motorda sabit devirde yapılan bir çalışmada, 

maksimum basınç değişimlerinin motor yüküyle birlikte arttığını gösterilmiştir. Düşük yükte hidrojen 

miktarının artmasıyla birlikte maksimum silindir basıncında düzensizliklerin arttığı gözlenmiştir 

(Santoso ve ark., 2012). Biyogaz-dizel çift yakıtlı bir motorda yapılan deneysel çalışmada % 40 biyogaz 

oranında çalışma sayesinde yanma kararlılığının daha iyi olduğunu gösterilmiştir (Jagadish ve 

Gumpature, 2020). Buji ateşlemeli ve dizel motorlarda yapılan çevrimsel analizlerde genel olarak buji 

ateşlemeli motorların daha düzensiz çevrimsel değişimler meydana getirdiği belirtilmektedir (Kyrtatos 

ve ark., 2016, Ceviz ve Yüksel, 2006).  

 

Yapılan literatür araştırmasında, araçlarda kullanılan common-rail dizel motorlarda çevrimsel yanma 

değişimlerin analizi çalışmalarının az sayıda olduğu ve motor devir sayısının çevrimsel değişimlere 

etkisinin araştırmaya açık olduğu anlaşılmaktadır. Bu çalışmada, common-rail direk püskürtmeli bir 

dizel motorda 1000 çevrim boyunca temel yanma parametrelerinde (maksimum silindir basıncı, basınç 

artış oranı ve ortalama indike basınç) meydana gelen çevrimsel değişimler iki farklı motor devrinde 

(1700 d/dak ve 1900 d/dak) analiz edilmekte ve karşılaştırmalı olarak aradaki farklar ortaya 

konmaktadır. 

 

MATERYALVE METOD 

Deneylerde dört silindirli, su soğutmalı, turboşarjlı common-rail yakıt enjeksiyon sistemine sahip bir 

dizel motor kullanılmıştır. Deney sistemi test şeması Şekil 1’de ve test motorunun teknik özellikleri 

Tablo 1’de verilmektedir. Deney motoru bir ön püskürtme ve bir ana püskürtme olmak üzere bir 

çevrimde iki püskürtme yapmaktadır. Motor yükü bir Eddy-current dinamometre ile ayarlanmıştır. 

Testlerde kullanılan yakıt Petrol Ofisi yakıt istasyonlarından satın alınan Eurodizel yakıttır. Silindir 

basıncı, motorun birinci silindirinden kızdırma bujisi yerine monte edilen Optrand basınçölçer ile 

yapılmıştır. Krank eksenine sabitlenen artımlı enkoder ile krank pozisyonu belirlenmektedir. Elde edilen 

veriler National Instrument veri toplama kartında işlenerek bir bilgisayara aktarılmaktadır. Emme havası 

akış oranı New Flow dijital akış metre ile ölçülmüştür. Yakıt miktarı, dijital saat ile ölçekli cam beherden 

geçen dizel miktarı belirlenerek ölçülmüştür.  
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Şekil 1. Deney sistemi test şeması 

 

Tablo 1. Deney motoru teknik özellikleri 

Motor tipi Dört zamanlı, turboşarjlı, 

Common-Rail enjeksiyon 

sistemli 

Silindir sayısı 4 

Supap sayısı 8 

Strok mesafesi (mm) 80,5 

Silindir çapı (mm) 76 

Sıkıştırma oranı 18,25:1 

Maksimum güç 48kW @4500 d/dak 

Maksimum tork 160 Nm @1750 d/dak 

 

Deneyler, motor soğutma suyu sıcaklığı ~80oC civarına ulaştığında yapılmıştır. Soğutma suyu, şehir 

şebekesinden beslenen bir ısı eşanjörü ile sağlanmıştır. Deneysel veriler 60 Nm sabit motor torkunda, 

1700 d/dak ve 1900 d/dak motor hızlarında yapılmıştır. Yanma verileri bir bilgisayarda Febris yazılımı 

ile kayıt altına alınmış ve çevrimsel değişimler açısından analiz edilmiştir. Motor yönetim sistemine 

bağlanan Bosch marka diagnostik cihaz ile motor sensörlerinden anlık bilgiler alınmıştır.  

 

Ortalama indike basınç (OİB) hesabı için Eşitlik (1) esas alınmaktadır (Ceviz ve Yüksel, 2006). 

 

𝑂İ𝐵 =
∮𝑃.𝑑𝑉

𝑉𝑠
                (1) 

 

Bu eşitlikte 𝑃 silindir basıncını, 𝑑𝑉 silindir hacmindeki değişimi ve 𝑉𝑠 strok hacmini ifade etmektedir. 

Çevrimsel değişimlerin analizinde kullanılan en önemli parametreler standart sapma ve çevrimsel 

değişim katsayıdır. Herhangi bir değişkenin standart sapma (𝜎) değeri Eşitlik (2) ile hesaplanabilir. 

 

𝜎𝑋 = √
∑ (𝑋−�̅�)2𝑛

𝑡=1

𝑛−1
               (2) 

 

Çevrimsel değişim katsayısı (Ç𝐷𝐾) Eşitlik (3)’den hesaplanmaktadır. 

Ç𝐷𝐾𝑋 =
𝜎

�̅�
. 100%                  (3) 
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Yukarıdaki eşitliklerde, 𝑛 çevrim sayısını ifade etmektedir ve bu çalışmada 1000 çevrim için analiz 

yapılmıştır. 𝑋 herhangi bir değişkeni ifade etmektedir. Bu çalışmada, maksimum silindir basıncı, 

maksimum basınç artış oranı ve ortalama indike basınç değişkenleri için çevrimsel analiz yapılmıştır.  

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Farklı devirlerde elde edilen silindir basınç profilleri Şekil 2’de gösterilmektedir. Her iki devirde de 

silindir basınç profillerinin çevrimden çevrime düzenli bir şekilde meydana geldiği görülmektedir. 

Motorun ana püskürtme ve ön püskürtme safhasına sahip olmasından dolayı silindir basınç profilinde 

iki yükselti oluştuğu görülmektedir. Artan devirle birlikte ilk yükseltinin artarak ikinci yükseltiye yakın 

değerlere ulaştığı görülmektedir. Bunun muhtemelen ön püskürtmede meydana gelen avans 

değişiminden kaynaklandığı düşünülmektedir. Maksimum silindir basınç (Pmaks) değerlerinin 

çevrimden çevrime değişimi ve meydana geldiği KA pozisyonları Şekil 3. (a ve b)’de verilmektedir. 

Şekil 3 (a)’da görüldüğü gibi, 1700 d/dak’da Pmaks değerleri, 1900 d/dak’daki Pmaks değerlerine göre 

daha geniş bir değer aralığında değişmektedir. Artan devirle birlikte silindir basıncı için çevrimsel 

değişimler azalmıştır. Bu durum, standart sapma ve ÇDK değerlerine yansımaktadır. Yapılan istatistik 

analizde, 1700 d/dak motor devrinde standart sapma 0,48 bar iken 1900 d/dak motor devrinde standart 

sapma 0,33 bar bulunmuştur. Benzer şekilde, ÇDK değerleri düşük motor devrinde % 0,53 iken daha 

yüksek motor devrinde % 0,36 bulunmuştur. Elde edilen ÇDK değerleri göstermektedir ki bu common-

rail dizel test motorunda artan devirle birlikte daha düzenli ve stabil bir silindir basıncı oluşmaktadır. 

Ayrıca, her iki devirde de bu değerlerin % 1’in altında olması yine kararlı yanmaya dair önemli bir 

göstergedir. Şekil 3 (b)’de ise Pmaks değerlerinin oluştuğu krank açısı (KA) konumları görülmektedir. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, devir sayısının artmasıyla birlikte enjeksiyon avansında meydana gelen 

değişim Pmaks değerlerinin daha erken KA’larda oluşmasında rol oynamaktadır.  

 

 
Şekil 2. 1000 çevrim boyunca krank açısına bağlı silindir basıncı değişimi 
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Şekil 3. (a) Maksimum silindir basıncının 1000 çevrim boyunca değişimi, (b) Maksimum silindir 

basıncı & krank açısı. 

 

Tablo 2’de verilen değerlere göre her iki devirde 1000 çevrimde oluşan değişik Pmaks değerlerinin 

ortalama Pmaks değeri etrafında daha sık oluştuğu anlaşılmaktadır. 1700 d/dak’da Pmaks değerleri 698 

çevrimde 91,5-92,4 bar aralığında meydana gelirken, 1900 d/dak’da 804 çevrimde aynı Pmaks değerleri 

arasında meydana gelmiştir. Ayrıca, Tablo 2’de 1700 d/dak’da Pmaks değerleri 376o KA’da 262 defa 

ve 377o KA’da 738 defa meydana gelmiştir. 1700 d/dak ile karşılaştırıldığında, 1900 d/dak’da Pmaks 

değerleri ağırlıklı olarak üst ölü noktaya daha yakın oluşmuştur. 364o KA’da 6 defa, 365o KA’da 611 

defa, 366o KA’da 265 defa, 376o KA’da 110 defa ve 377o KA’da 8 defa meydana gelmiştir. 

 

Tablo 2. Farklı devirlerde Pmaks değerlerinin ve krank açılarının sıklığı. 

Maksimum silindir basıncı sıklığı* 

Devir sayısı 90,5-91,4 bar 91,5-92,4 bar 92,5-93,4 bar 

1700 d/dak 148 698 154 

1900 d/dak 18 804 178 

Maksimum silindir basıncı krank açısı sıklığı 

Devir sayısı 364 oKA 365 oKA 366 oKA 376 oKA 377 oKA 

1700 d/dak 0 0 0 262 738 

1900 d/dak 6 611 265 110 8 
          * Farklı çevrimlerde elde edilen Pmaks değerleri virgülden sonra en yakın ondalık değere 

yuvarlanarak elde edilmiştir. 

 

Maksimum basınç artış oranı (BAOmaks) değeri motor vuruntusunu belirlemede kullanılan önemli bir 

göstergedir. Farklı devirlerde 1000 çevrim boyunca elde edilen BAOmaks değerleri ve meydana geldiği 

KA konumları Şekil 4 (a ve b)’de verilmektedir. Şekil 4 (a)’da görüldüğü gibi, BAOmaks değerleri 

çevrimden çevrime farklılıklar sergilemektedir.  Artan devirle birlikte BAOmaks değerleri artış 

göstermiştir. Devir sayısı artışıyla birlikte ortalama BAOmaks değerleri 3,09 bar/oKA’dan 3,27 

bar/oKA’ya, standart sapma 0,031 bar’dan 0,033 bar’a, ÇDK değerleri % 1,02’den % 1,03’e 

yükselmiştir. Elde edilen ortalama değerler dizel vuruntu limitinin altında kalmaktadır. Farklı devirlerde 
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elde edilen BAOmaks ÇDK sonuçları ihmal edilebilecek sevilerdedir. Diğer bir deyişle, farklı devirlerde 

basınç artış oranları için çevrimsel açıdan ciddi bir problem görülmemektedir. 

 
Şekil 4. (a) Maksimum basınç artış oranının 1000 çevrim boyunca değişimi, (b) Maksimum basınç 

artış oranı & krank açısı. 

 

Tablo 3’de sunulan verilerde farklı çevrimlerde elde edilen BAOmaks değerlerinin sıklığı 

görülmektedir. Genel olarak bakıldığında, farklı çevrimlerde elde edilen BAOmaks değerlerinin daha 

çok ortalama değere yakın oluştuğu anlaşılmaktadır. Genellikle, BAOmaks değerleri maksimum silindir 

basınç değerlerinden daha erken KA’larda meydana gelmiştir. BAOmaks değerlerinin meydana geldiği 

KA pozisyonları incelendiğinde artan devirle birlikte BAOmaks değerlerinin daha erken KA’larda 

meydana geldiği görülmektedir. Tablo 3’deki veriler incelendiğinde, 1700 d/dak’da BAOmaks 

değerlerinin 350oKA’da 1 defa, 351oKA’da 495 defa, 352oKA’da 502 defa ve 353oKA’da 2 defa 

tekrarlandığı görülmektedir. 1900 d/dak’da BAOmaks değerleri 350oKA’da 91 defa, 351oKA’da 

707defa, 352oKA’da 202 defa meydana gelmiştir.  

 

Tablo 3. Farklı devirlerde BAOmaks değerlinin ve krank açılarının sıklığı. 

Maksimum basınç artış oranı sıklığı* 

Devir sayısı 2,98-3,07 

bar/oKA 

3,08-3,16 

bar/oKA 

3,17-3,23 

bar/oKA 

3,24-3,30 

bar/oKA 

3,31-3,38 

bar/oKA 

1700 d/dak 280 711 9 0 0 

1900 d/dak 0 0 111 690 199 

Maksimum basınç artış oranı meydana geldiği krank açısı sıklığı 

Devir sayısı 350 (oKA) 351 (oKA) 352 (oKA) 353 (oKA) 

1700 d/dak 1 495 502 2 

1900 d/dak 91 707 202 0 
           * Farklı çevrimlerde elde edilen BAOmaks değerleri virgülden sonra en yakın yüzdelik değere 

yuvarlanarak elde edilmiştir. 

 

Ortalama indike basınç önemli yanma parametrelerinden biridir. Çevrimin efektif basınç değerinin bir 

göstergesidir. Farklı devirlerde 1000 çevrim boyunca elde edilen OİB değerleri Şekil 5’de verilmiştir. 
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Ortalama değerler göz önüne alındığında her iki devirde de birbirine yakın sonuçlar elde edilmiştir. 1700 

d/dak’da 12,94 bar, 1900 d/dak’da 12,86 bar OİB değeri elde edilmiştir. Artan devirle birlikte emme 

manifoldunda artan hava akış sürtünmesinden dolayı silindirlerdeki hava miktarında azalma olduğu ve 

dolayısıyla yanma sonucu üretilecek iş miktarında azalma meydana geldiği düşünülmektedir. İstatistik 

analiz sonuçlarına bakıldığında ise her iki devirde de birbirine oldukça yakın standart sapma ve ÇDK 

OİB değerleri elde edilmiştir. ÇDK OİB değerlerinin %1’in altında olması farklı çalışma şartlarında 

yanma kararlılığının sürdürüldüğünü işaret etmektedir. 

 
Şekil 5. Farklı devirlerde OİB değerlerinin 1000 çevrim boyunca değişimi. 

 

Tablo 4’de farklı devirlerde OİB değerlerinin sıklığı görülmektedir. 1700 d/dak’da 12,61-12,78 bar 

arasındaki OİB değerleri 19 çevrimde, 12,79-12,92 arasındaki değerler 394 çevrimde, 12,93-13,05 

arasındaki değerler 541 çevrimdeve 13,06-13,15 bar arasındaki değerler 46 çevrimde meydana 

gelmiştir. 1900 d/dak’da 12,61-12,78 bar arasındaki değerler 140 çevrimde, 12,79-12,92 bar arasındaki 

değerler 711 çevrimde ve 12,93-13,05 bar arasındaki değerler 149 çevrimde meydana gelmiştir. 

Yukarıda sunulan OİB değerlerinden anlaşıldığı üzere çevrimden çevrime oluşan farklı değerler 

çoğunlukla ortalama OİB değerlerine yakın oluşmaktadır.  

 

Tablo 4. Farklı devirlerde OİB değerlerinin sıklığı 

Ortalama indike basınç sıklığı 

Devir sayısı 12,61-12,78 bar 12,79-12,92 bar 12,93-13,05 bar 13,06-13,15 bar 

1700 d/dak 19 394 541 46 

1900 d/dak 140 711 149 0 
           * Farklı çevrimlerde elde edilen OİB değerleri virgülden sonra en yakın yüzdelik değere 

yuvarlanarak elde edilmiştir. 

 

SONUÇLAR 

Farklı devirlerde ve sabit motor yükü altında çevrimsel yanma farklılıkları ele alınarak istatistik analiz 

yapılan bu çalışmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. Farklı çevrimlerde silindir basınç profilleri benzer 

değişim göstermiştir. Artan devirle birlikte maksimum silindir basıncının standart sapma ve çevrimsel 

değişim katsayısı azalmış, ortalama silindir basıncı artmıştır. Artan devirle birlikte silindir basıncı için 

çevrimsel değişimler azalmıştır. Düşük devirde, çevrimsel silindir basınç değerleri daha geniş bir 

aralığında meydana gelmiştir. Ayrıca, silindir basınç profilinde ilk yükselti ikinci yükseltiyle eşit 

pozisyona gelmiştir. BAOmaks değerleri artan devirle birlikte artmıştır. Farklı devirlerde elde edilen 

standart sapma ve çevrimsel değişim katsayısı değerleri birbirine oldukça yakındır. Her iki devirde, en 

yüksek BAOmaks değerleri dizel vuruntu limiti altında kalmaktadır. 

 

Çevrimden çevrime OİB değişimleri için farklı devirlerde standart sapma ve çevrimsel değişim 

katsayıları birbirine oldukça yakındır. %1 altında kalan ÇDK değerleriyle yanmanın stabil (düzenli) 

olduğu belirlenmiştir. Artan devirle birlikte ortalama OİB azalmıştır. Yukarıda sunulan parametrelerde 

çevrimden çevrime oluşan farklı değerler genel olarak ortalama değer etrafında yoğunlaşmıştır. İleriye 
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yönelik yapılacak çalışmalar olarak test motorunda alternatif yakıtlar (biyodizel, alkoller, gaz yakıtlar 

vb) ile farklı motor çalışma şartları altında çevrimsel çalışmalar düşünülebilir. 
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Özet  

Kurabiye, fırıncılık ürünleri içerisinde yer alan, nispeten uzun raf ömrüne sahip, kolay ulaşılabilen ve 

toplumun her kesimi tarafından tüketilen bir üründür. Sıklıkla tüketilen bu fırıncılık ürününe çeşitli 

ilaveler yaparak zenginleştirmek ve fonksiyonel hale getirmek toplum sağlığı açısından önem arz 

etmektedir.  Bu çalışmada kurabiye hamuruna farklı oranlarda (100:0, 95:5, 90:10, 85:15, 80:20) buğday 

unu yerine Moringa oleifera yaprağı tozu ilave edilerek kurabiyeler hazırlanmıştır. Moringa oleifera 

yaprağı tozu kullanımı, özellikle mineral (kalsiyum, potasyum, çinko, magnezyum, demir, fosfor ve 

bakır), vitamin (A, B, C ve E), ve protein içeriği açısından oldukça avantajlıdır. Moringa oleifera yaprağı 

tozu kullanılması sayesinde ürünün besin öğeleri bakımından zenginleşmesi sağlanmıştır. Geliştirilen 

kurabiye örneklerinde 9’lu hedonik skala ile 8 kişiden oluşan panelistler tarafından duyusal analiz 

yapılmış ve yeni kurabiye örneklerinin genel kabul edilebilir düzeyi 6 puan ve üzerinde puanlar almıştır. 

Moringa oleifera ilavesi ile zenginleştirilmiş kurabiyelerin fonksiyonel gıda pazarına ve gastronomi 

alanına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Moringa oleifera, kurabiye, fonksiyonel gıda 

 

PRODUCTION OF COOKIES ENRICHED WITH MORINGA OLEIFERA 

 

Abstract 

Cookie is a product that is included in bakery products, has a relatively long shelf life, is easily accessible 

and is consumed by all segments of the society. It is important for public health to enrich and 

functionalize this frequently consumed bakery product by making various additions. In this study, 

cookies were prepared by adding Moringa oleifera leaf powder to the cookie dough in different 

proportions (100:0, 95:5, 90:10, 85:15, 80:20) instead of wheat flour. The use of Moringa oleifera leaf 

powder is particularly advantageous in terms of mineral (calcium, potassium, zinc, magnesium, iron, 

phosphorus and copper), vitamins (A, B, C and E), and protein content. Thanks to the use of Moringa 

oleifera leaf powder, the product is enriched in terms of nutrients. Sensory analysis was performed by 

panelists consisting of 8 people on a 9-point hedonic scale, and the generally acceptable level of new 

cookie samples was 6 points and above. It is thought that the cookies enriched with the addition of 

Moringa oleifera will contribute to the functional food market and the field of gastronomy. 

 

Keywords: Moringa oleifera, cookies, functional food 

 

1. GİRİŞ 

Moringa oleifera, tropikal iklim özelliklerine benzeyen bölgelerde yetişen Hindistan kökenli bir bitkidir 

ve Türkiye’de mucize ağacı olarak bilinmektedir (Liu ve ark., 2018; Sagona ve ark., 2019; Tshabalala 

ve ark., 2019). Moringa oleiferanın yaprakları, tohumları, genç sapları, kökleri ve çiçekleri toz haline 

getirilerek kullanılabilmektedir (Fuglie, 1999; Padayachee and Baijnath, 2019). Moringa oleifera 

yapraklarında yüksek seviyede protein, esansiyel yağ asitleri, vitaminler (A, B, C ve E) ve mineraller 

(kalsiyum, potasyum, çinko, magnezyum, demir, fosfor ve bakır) bulunmaktadır (Djermoune, 2015). 

Gıdada doğal yollarla bulunan veya bulunmayan, bir veya birden çok besin öğesinin yetersizliğini 

önlemek veya düzeltmek için bir veya birden çok esansiyel besin öğesinin gıdaya ilave edilmesi gıda 

zenginleştirilmesi olarak tanımlanır (Anonim 1994). Zenginleştirmenin yapılacağı gıdanın seçimi 

oldukça önemlidir ve bu seçim yapılırken her kesimin tüketebileceği bir gıda seçilmelidir (Aydın, 2014). 
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Kısa kesme bisküvi içerisinde sınıflandırılan kurabiye, fırıncılık ürünleri içerisinde yer alan, nispeten 

uzun raf ömrüne sahip, kolay ulaşılabilen ve dünyada tüm yaş grupları tarafından tüketilen bir üründür 

(Aksoylu ve ark., 2012; Davidson, 2016; Martins ve ark, 2017; Baumgartner,2018; Arepally ve ark., 

2020). 

 

2. MATERYAL VE METOD 

2.1. Kurabiye Örneklerinin Hazırlanması 

Kurabiye üretiminde, hammadde olarak buğday unu kullanılmış ve buğday unu, Moringa oleifera 

yaprağı tozu ile yer değiştirme esasına göre (Kontrol: 100:0, Y5: 95:5, Y10: 90:10, Y15: 85:15, Y20: 

80:20) ikame edilmiştir. Kurabiye hamuru için tereyağı, toz şeker, buğday unu, Moringa oleifera, su, 

kabartma tozu ve tuzu kullanılarak hamur hazırlanmıştır. Kurabiye yapımında kullanılan reçetelerde yer 

alan malzemeler ve malzemelerin miktarları Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Bir stand mikserinde (KitchenAid) pedal uç kullanılarak tereyağı ve toz şeker 3 dk karıştırılmış ve 

ardından karışıma su eklenerek 2 dk boyunca karıştırma işlemine devam edilmiştir. Ardından karışıma 

buğday unu, Moringa oleifera yaprağı tozu, kabartma tozu ve tuz ilave edilmiştir ve karıştırma işlemine 

2 dk daha devam edilmiştir. Hamur, yoğurma makinesi haznesinden alındıktan sonra, yağlı kağıtların 

arasına koyularak merdane ile açılmıştır ve 5 cm çapında kupat yardımıyla yuvarlak kesilmiş ve tepsilere 

yerleştirilmiştir. 180±2ºC'deki endüstriyel konveksiyonlu fırında (Inoksan) 15 dk pişirilmiş ve fırından 

çıkarıldıktan sonra soğutma teline alınarak soğumaya bırakılmıştır. Örneklere ait yapım aşamaları Şekil 

1’de gösterilmiştir.  

 

Tablo 1. Kurabiye formülasyonu 

 Buğday 

unu 

Moringa 

oleifera 
Şeker Tereyağı Su 

Kabartma 

tozu 
Tuz 

Kontrol 100 g - 40 g 40 g 25 ml 1 g 1 g 

Y5 95 g 5 g 40 g 40 g 25 ml 1 g 1 g 

Y10 90 g 10 g 40 g 40 g 25 ml 1 g 1 g 

Y15 85 g 15 g 40 g 40 g 25 ml 1 g 1 g 

Y20 80 g 20 g 40 g 40 g 25 ml 1 g 1 g 
 

 
Şekil 1. Kurabiye Üretim Aşaması 

 

2.2. Kurabiye Örneklerinde Duyusal Analiz 

Bu çalışmada üretilen kurabiye örneklerinin duyusal analizi, 8 eğitimli panelistin katılımıyla 

gerçekleştirilmiştir. Teste tabi tutulan örnekler, 9’lu hedonik skala kullanılarak değerlendirilmiştir. 

Çalışmada üretilen kurabiye örneklerine ait görseller Şekil 2.1 ve Şekil 2.2’de yer almaktadır.  
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Şekil 2.1 Çalışmada Üretilen Kurabiyelerin Ön Yüzeyi (Kontrol, Y5, Y10, Y15, Y20) 

 

 
Şekil 2.2 Çalışmada Üretilen Kurabiyelerin İç Kısmı (Kontrol, Y5, Y10, Y15, Y20) 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Üretim sonucunda elde edilen kurabiye örneklerine ait duyusal analiz sonuçlarına, Tablo 3’te yer 

verilmiştir. Değerlendirme duyusal analiz formu üzerinde, 1- Son derece kötü ve 9- Mükemmel olarak 

1-9 puan aralığında uygulanmıştır. Tüm panelistlerin her bir kurabiye örneğine verdikleri puanların 

ortalaması ve standart sapması hesaplanmıştır. 
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Tablo 3. Kurabiye Örnekleri İçin Duyusal Analiz Sonuçları* 

 Renk Koku Lezzet Görünüş Gevreklik 

Kontrol 8,7500,462
a

 8,7500,707
a

 8,5000,534
a

 8,3750,744
a

 8,1251,125
a

 

Y5 7,6250,517
ab

 7,5000,755
ab

 7,0000,534
b

 8,0000,534
ab

 8,2500,707
a

 

Y10 7,2500,707
bc

 7,2501,281
bc

 6,8750,640
b

 7,2500,462
bc

 8,1250,834
a

 

Y15 6,5000,534
cd

 6,6250,916
bc

 6,5000,534
b

 6,7500,707
cd

 7,2501,164
a

 

Y20 6,0000,925
d

 6,001,069
c

 5,6250,517
c

 6,1250,640
d

 7,0001,069
a

 

 

 
Sertlik 

Yüzey 

Düzgünlüğü 

Çiğneme ve 

Yutma 

Ağızda 

Dağılma 

Genel Kabul 

Edilebilirlik 

 

Kontrol 7,6251,302
a

 8,6250,517
a

 8,7500,462
a

 8,6250,517
a

 8,8750,353
a

 
 

Y5 7,3750,916
a

 8,1250,834
a

 8,6250,517
a

 8,2500,707
ab

 8,1250,353
b

 
 

Y10 7,6250,517
a

 8,3750,517
a

 8,1250,640
a

 7,7501,035
ab

 7,3750,744
c

 
 

Y15 6,5001,069
a

 7,8751,125
a

 7,7501,164
ab

 7,2500,886
ab

 6,6250,517
d

 
 

Y20 6,3751,060
a

 7,8751,125
a

 6,7501,281
b

 7,0001,414
b

 5,7500,462
e

 
 

*Duncan testinde, aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar (ortalama  standart sapma) 

arasında istatistiksel olarak önemli fark bulunmaktadır (p ≤0,05). 

 

Duyusal analiz verilerinde yapılan istatistiksel işlemlerde SPSS 21.0 istatistik programı kullanılmıştır. 

Çalışmada elde edilen verilerin, basıklık ve çarpıklık değerleri incelenmiş ve verilerin normal dağıldığı 

gözlenmiştir. Normallik testinde basıklık ve çarpıklık değerlerinin (-1.5) – (+1.5) değerleri arasında 

olması beklenmektedir (Tabachnick ve ark., 2007). Normal dağıldığı gözlemlenen veriler arasında 

herhangi bir fark olup olmadığını anlamak üzere çoklu karşılaştırma testi yapılmıştır. Duncan çoklu 

karşılaştırma testleri ile hangi veriler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunduğu 

saptanabilmektedir.  

 

Moringa oleifera yaprağı tozu ilavesi arttıkça renk, koku, lezzet, görünüş, çiğneme ve yutma, ağızda 

dağılma ve genel kabul edilebilirlik değerlerinde düşüş gözlenmiştir ancak tüm kurabiye örnekleri 5 ve 

üzeri puan almıştır. Buğday ununun Moringa oleifera yaprağı tozu ile ikame edildiği kurabiye örnekleri 

arasında gevreklik, sertlik ve yüzey düzgünlüğü değerleri açısından istatistiksel olarak önemli (p≤ 0,05) 

bir farklılık gözlenmemiştir. Şekil 3’te üretilen kurabiye örneklerine verilen puanlara göre değişim radar 

grafiğinde verilmiştir. 
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Şekil 3. Kurabiye Örneklerinin Duyusal Analiz Sonuçlarının Değişimi 

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yapmış olduğumuz bu çalışmada fırıncılık ürünlerinden olan kurabiyenin zenginleştirilmesi 

hedeflenmiştir. Çalışma sonuçları da Moringa oleifera yaprağı tozunun, kurabiye üretiminde 

kullanılarak geliştirilmesinin oldukça uygun olduğunu gösterir niteliktedir. 

 

Radar grafiğinde de görüldüğü gibi,  buğday ununun Moringa oleifera yaprağı tozu ile ikame 

edilmesinin oranı arttıkça elde edilen son ürünlerin duyusal özelliklerinde bir düşüşe sebep olmaktadır. 

Ancak %5 ve %10 oranında yapılan ilavelerin duyusal özellikler açısından kontrol örneklerine oldukça 

yakın olduğu ve kabul edilebilir nitelikte bir son ürün oluşturmakta kullanılabileceği düşünülmektedir.  

İleride yapılacak çalışmalarda, geliştirilen kurabiye örneklerinde fiziksel ve kimyasal analizlerin 

yapılması gerekmektedir. Ayrıca Moringa oleifera yaprağı tozunun fırıncılık ürünlerinde kullanımının 

araştırılması ve bu ürünlerin fonksiyonel hale getirilmesi için oldukça büyük bir öneme sahiptir. 

 

Çalışmada kullanılan reçeteler ve deneme desenleri, ilerleyen zamanlarda yapılacak çalışmalar için bir 

temel niteliğindedir. Bu çalışma ile hakkında kısıtlı sayıda kaynak bulunan Moringa oleifera yaprağı 

tozu ile fırıncılık ürünlerinin zenginleştirilmesi konusunda literatüre katkı sağlanması da hedeflenmiştir. 
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Özet 

Lastik imal süreçlerinin adımlarından biri olan kalenderleme metodunda farklı komponentler bir araya 

gelerek lastik için uygun tekstil veya çelik malzemelerin üretilmesini sağlar. Kalenderleme işleminde 

lastik performans gruplarına göre kalınlıkları, dayanımları vb. fiziksel özellikleri seçilmiş olan tekstil 

veya çelik malzemeler özel haddeleme metoduyla kauçuk ile kaplanırlar. Ana malzemelerde 

oluşabilecek hatalar, kaplama kauçuğunun karakteri, proses parametrelerindeki değişkenlikler gibi 

sebepler ile zaman zaman üretimde hatalı ürün olarak tanımlanan özürlerin oluşmasına sebebiyet 

vermektedir. Ortaya çıkan bu hatalı ürünler yüksek performanslı ve güvenlikli lastiklerin üretilmesi için 

tespit edilerek ayıklanmalı ve lastiğe dönüşümü engellenmelidir. Özürlü olarak tanımlanan 

malzemelerin lastik pişme işleminden sonra tespit edilmesi gerek verim, enerji gerekse hammadde 

kaybına sebebiyet vermektedir. Bu çalışmada akan bir bant üzerindeki kalenderlenme prosesinde 

üretilen kauçuk kaplı tekstil malzemelerinin üretim aşamasında meydana gelebilecek hata veya özürlerin 

makine görüsü ile tespitine odaklanılmıştır. Çalışma kapsamındaki özürler; eksik kauçuk kaplama, 

mevcut bezler üzerindeki kırışıklık, bez bileşen ek yerlerindeki uygunsuz açıklık gibi fiziksel olarak 

tespit edilebilen olgulardır. Özür tespitlerinde geleneksel olarak nesne tespiti ile çözümleyebilecekken 

bu çalışmada farklı bir yöntem önerilmiştir. Girdi olarak alınan görüntü ilk olarak anomali tespit 

modeline verilmektedir. Bu kısımda anomali bir durum tespit edildiği durumda girdi görüntüsü 

sınıflandırma modeline girmekte ve özür tipi tespit edilmektedir. Anomali tespitinde, otokodlayıcı 

modelin doğruluğu %94.1 seviyelerinde, sınıflandırıcı modelin doğruluğu ise %93.2 seviyelerindedir. 

Otokodlayıcı ve sınıflandırıcı modelini melez bir model olarak kullanıldığında %95.3’lük doğruluk elde 

edilmiştir.  Özür tiplerinin sınıflandırılmasında, sınıflandırıcı modelin doğruluğu %91.5, melez modelin 

doğruluğu %91.9 olmaktadır. Yapılan bu geliştirmelerle beraber makine duruş sürelerinde ve ay içinde 

oluşan toplam özürlü bileşen miktarında iyileşme sağlanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler:  Denetimsiz Öğrenme, Anomali Tespiti, Sınıflandırma 

 

Anomaly Detection of The Splice Adding Process with Unsupervised Learning 

 

Abstract 

In the calendering method, which is one of the steps of tire production processes, different components 

come together to produce suitable textile or steel materials for the tire. In the calendering process, the 

rubber is coated with rubber by special rolling method by using textile or steel materials that have 

suitable physical properties such as thickness and durability according to performance groups. Errors 
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that may occur in the main materials, the character of the coating rubber, the variability in the process 

parameters, from time-to-time cause defects defined as faulty products in production. These faulty 

products should be detected and sorted out in order to produce high performance and safe tires, and they 

should be prevented from being a finished tire. Detecting the materials defined as faulty after the tire 

firing process causes loss of efficiency, energy, and raw material. In this study, the focus is on the 

machine vision detection of errors or defects that may occur during the production of rubber-coated 

textile materials produced in the calendering process on a conveyor belt. The defects observed within 

the scope of the study are the phenomena that can be detected physically such as missing rubber coating, 

wrinkles on the existing cloths, inappropriate opening in the cloth component joints. While it can be 

solved with object detection as a traditional solution in fault detection, a different method is proposed 

in this study. The image taken as input is first given to the anomaly detection model. When an anomaly 

is detected in this part, the input image enters the classification model and the fa ult type is detected. In 

anomaly detection, the accuracy of the autoencoder model is 94.1%, and the accuracy of the classifier 

model is 93.2%. An accuracy of 95.3% was obtained when the autoencoder and classifier model was 

used as a hybrid model. In classification of fault types, the accuracy of the classifier model is 91.5%, 

and the accuracy of the hybrid model is 91.9%. With these improvements, the machine downtimes and 

the total amount of faulty components formed during the month have been improved. 

 

Keywords: Unsupervised Learning, Anomaly Detection, Classification 

 

1.GİRİŞ 

Gelişmekte olan teknoloji ve otomasyon yöntemleri ile birçok endüstri yüksek üretim adetlerine 

ulaşılmaktadır. Bu sayıların artmasındaki başka bir etken, malzeme taşıma ve ara mamul stok 

teknikleridir. Özellikle belirli kalınlık ve genişlikte olan ve rulo halinde sarılabilen malzemeler, efektif 

olarak saklaması için döndürme prosesi (winding process) kullanılmaktadır. Bu sayede kilometrelerce 

uzunluktaki malzemeler depo ve saklama alanlarında az yer kaplayarak saklanabilmektedir.  

 

Geometrik ve makine yapabilirliğinin sınırları nedeniyle bu döndürme prosesi hiçbir zaman yekpare 

şekilde olamamaktadır. Prosesin bu aşamasında ara mamul oluşturmak adına bir uç uca ekleme proses 

gerçekleştirilir. Metal plakalar, tekstil kumaşları, fiber kablolar, kağıt, karton, köpük ve kauçuk gibi 

malzemeler bu şekildeki prosesler ile saklanabilmektedir. Bu ekleme işlemi istenilen performans 

çıktısına göre farklı şekilde yapılabilmektedir. Şekil 1’de ekleme yöntemlerine dair görsellere yer 

verilmektedir. 

 

 
Şekil 1: Ek ekleme yöntemleri. Uç uca ekleme(sol), üst üste ekleme(orta), V şeklinde  ekleme(sağ) 

(Splicing Applications) 

 

Bu teknikler her ne kadar birçok avantaj sağlasa da beraberinde birtakım riskler de getirmektedir. 

Özellikle bu ekleme proseslerinde mekanik ve otomasyon olarak farklı durumların meydana 

gelmesinden dolayı çeşitli anomaliler oluşmaktadır. Şekil 2’de kauçuk prosesinden örnek anomaliler 

gösterilmektedir. Oluşan bu anomaliler tespit edilemezse son üründe kalite problemlerine yol 

açmaktadır. Bu kalite problemlerini önlemek için ise üreticilerin ekleme prosesini iyileştirecek teknikler 

kullanmaktadır. Bunlara örnek olarak, baskı adımı eklemek, hat akış hızı gibi parametrelerin optimize 

edilmesi örnek verilebilir. Ne yazık ki bu ilave adımlar eklenmiş olsa dahi anomalilerin oluşması 

kaçılmazdır. Bu nedenle üreticilerin ek yerindeki kalite problemlerini kontrol etmesi gerekmektedir. Bu 

durum karşısında, gelişen teknoloji ile de beraber görüntüleme sistemleri ve yapay zeka destekli tespit 

algoritmaları sahneye çıkmaktadır. Kamera ve sensörler ile gerekli bilgiyi alarak, temel görüntü işleme 

ve yapay zeka algoritmaları ile anomali tespiti ve özür sınıflandırma yapılmaktadır. 
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Şekil 2 - Ekleme Yerinde Oluşan Anomali Örnekleri 

 

Benzeri çalışmalar incelendiğinde, endüstriyel üretim sahalarında genellikle üretim ve proses kalite 

kontrol adımları için sıklıkla denetimli ya da denetimsiz öğrenme metotlarına başvurulduğu 

görülmektedir. Denetimsiz öğrenmenin kullanıldığı üretim ve kalite sektöründe fazlası ile anormallik 

tespiti çalışmalarına denk gelinmektedir (Yang ve ark.,2022, Ulger ve ark., 2021, Ofir ve ark., 2022, Cui 

ve ark., 2022, Perez ve ark., 2022, Abdallah ve ark., 2022). Anormallik, norm olarak kabul edilen 

referanstan sapma olarak ele alınabilir.  İnsan gözü muayene ve kontrol sürecini gerçekleştirirken 

anomali tespit edilecek bölge veya nesne için görsel bir tarama gerçekleştirir. Bunu yaparken norm 

olarak kabul edilen öğe üzerinden farklılıkları, kusurları tespit etme, doku ve arka fon uyumu, yüzey 

algılama gibi karşılaştırmaları kullanır. İnsan tarafından yapılan manuel muayenede karşılaşılan bu 

zorlukların bir sonucu olarak, hata ve kusur tespiti otomasyonu, dünya çapında bir araştırma konusu 

olmuştur. Yapılan çalışmalar daha çok çelik yüzeyler (Sun ve ark.,2017), raylar (Yu ve ark., 2019) gibi 

farklı uygulama alanları ve kumaş (Kumar, 2008) gibi alanlarda hızla ilerledi. 

 

Bauer yapmış olduğu çalışmada ahşap ve kumaş yüzeyleri üzerinden otokodlayıcı denetimsiz öğrenme 

metodu ile anomali tespitine odaklanmıştır (Bauer,2022). Yao, H. ve arkadaşları ise yapmış oldukları 

çalışmanın performansını kumaş, deri, ahşap vb. yüzeyler üzerinden test etmiş ve akıllı üretim sistemleri 

için bir kalite kapısı inşa etmişlerdir (Yao ve ark, 2022). Tailanian, M. ve arkadaşları benzer sistemler 

üzerinde çalışmış olup, çalışmalarını literatürde kolaylıkla bulunabilecek veri seti olan ‘MVTec AD’ 

üzerinden yapmışlardır. Çalışmada operatörleri destekleyen bir sistemin kusurlu olarak kabul edilen 

bölgelerin operatörlerce daha hızlı ve daha kolay bulunduğunu rapor etmişlerdir (Tailanian ve 

ark.,2022). 

 

Bu çalışmayı literatürdeki birçok örneğinden ayıran yön ise 2 farklı açıdan oluşmaktadır. Birincisi, lastik 

imalatı ve bileşenleri gibi oldukça az verinin bulunduğu bir sektörde; probleme yönelik deneysel şartlar 

ile veri toplama işlemi çalışılmıştır. Lastik bileşenlerinin önemli bir malzemesi olan kauçuk polyester 

malzemeler üzerine çalışmalar yapılmıştır. İkinci ise Tailanian, M. ve arkadaşlarının çalışmasında 

olduğu gibi gerçek üretim şartlarında test edilme imkanı bulunmuştur. Çalışmanın operatörler 

üzerindeki etkisi ve üretim hattına olan yansımaları ölçümlenmiştir. 

 

2.MATERYAL  

2.1. Derin Öğrenme 

Derin Öğrenme, çok sayıda gizli katmandan oluşan ve insan sinir sistemi yapısından esinlenilerek 

geliştirilen yapay sinir ağları üzerine inşa edilmiş bir makine öğrenmesi yöntemdir (Deng ve ark.,2013). 

Özellik çıkarma ve dönüştürme gibi adımları bulunmaktadır. Bu adımlarda doğrusal olmayan birimler 

kullanır. Derin öğrenme veya daha genel haliyle makine öğrenmesi yöntemleri öğrenim niteliklerine 

göre denetimli öğrenme ve denetimsiz öğrenme başlıkları altında toplanabilir. 

 

2.1. Denetimli Öğrenme 
Denetimli öğrenmede algoritmalara uygulayabilmek için eğitim setinde etiketli veriler kullanılır. Temel 

mantık, girdi verisi ile çıktı arasındaki ilişkiyi yakalayacak bir karar mekanizması gerçekleştirmektir. 

(Ali ve ark.,2021). 

 



  International Marmara Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

276 

2.1.1. Nesne Tespiti  

Nesne tespiti, görüntü veya videolarda belirli anlamsal nesnelerin bilgisayarlı görü ve görüntü işleme 

gibi teknolojiler kullanılarak tespit edilmesi işlemidir. Görüntü veya video üzerinde tespit edilmek 

istenen nesne, ilk olarak belirgin hale getirilir daha sonra ise arka plandan ayrılır. Genellikle nesnenin 

fiziksel özellikleri (boyutları, temel şekil vb.) özellikleri nesne tespitinin temeli olarak kullanılır. Nesne 

tespitinde yakın geçmişte önerilen Faster R-CNN, YOLO, SSD gibi birçok algoritma etkin sonuçlar 

vermektedir (Tan ve ark., 2021). YOLO (You Only Look Once) algoritması, sadece bir sinir ağı ile tek 

seferde problemi uçtan uca optimize ederek nesne tespiti yapmaktadır (Redmon ve ark., 2021). Hem hız 

hem de yüksek doğrulukta sonuçlar vermesi endüstride YOLO algoritmasının kullanımını 

arttırmaktadır. Bu çalışmada nesne tespit algoritmalarından olan YOLOV5 kullanılmıştır. 

 

2.2. Denetimsiz Öğrenme 

Denetimsiz öğrenmede etiketlenmemiş veriler kullanılır. Bu öğrenme türünde sistem, girdi değişkenleri 

arasındaki ilişkiyi yakalama hedefindedir (Mohri ve ark.,2012). 

 

2.2.1. Oto kodlayıcı 

Oto kodlayıcılar, fazla boyutlu veri setini sıkıştırarak daha sonrasında sıkıştırılmış halinden yeniden elde 

edilmesini gerçekleştiren denetimsiz öğrenme metodudur. Veri setinin yüksek verimli olarak nasıl 

sıkıştırılıp ve yeniden yapılandıracağını öğrenerek girdi görüntüsünün tekrardan üretmeye çalışmaktadır 

(Cao ve ark.,2017). Ana amacı, veri setini küçülterek veriyi en iyi temsil eden özellikleri çıkarmaktır. 

Oto kodlayıcılar, kodlayıcı ve kod çözücü katmanlarından oluşmaktadır. Ayrıca bu iki katmanın 

içerisinde farklı sayıda gizli katmanlar bulunmaktadır (Rumelhart ve ark,1986). 

 

3. Metot 

Bu çalışmada hem anomali tespiti hem de tespit edilen anomalilerin sınıflarının tespit edilmesine 

odaklanılmıştır.  

 

3.1. Veri Seti 

Modellerin başarımını artırabilmek için örnek çeşitliliğinin sağlamasını adına kapsamlı bir veri seti 

oluşturulmuştur. Veri setinde 1880 tanesi anomali (özür) içeren ve 2150 tanesi anomali içermeyen olmak 

üzere toplamda 4030 adet görüntü bulunmaktadır. Bunun yanında anomali içeren görüntülerde anomali 

tipinin tespit edilmesi için görüntülerin etiketleme işlemi gerçekleştirilmiştir. Anomali olarak 

nitelendirilen görüntüler eksik kaplama, uygunsuz kenar alma, hatalı ek yeri, dağılım bozukluğu ve 

uygunsuz kenar alma olmak üzere toplamda 5 sınıftan oluşmaktadır. Tablo 1’de anomali içeren 

görüntülerin anomali tipine göre veri setindeki dağılımı gösterilmiştir. Veri setine ait görüntüler Şekil 

1’de gösterilmektedir. 

 

Tablo 1. Anomali İçeren Görüntülerin Sınıf Bazlı Dağılımı 

 
 

3.2. Geliştirilen sistem mimarisi 

Bu çalışmada oto kodlayıcı sistemi ve sınıflandırma modeli içeren melez bir model geliştirilmiştir. Şekil 

3’de geliştirilen sistem mimarisi gösterilmektedir. 
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Şekil 3 -  Geliştirilen Melez Sistem Mimarisi 

 

Girdi olarak alınan görüntü üzerinde ilk olarak kat malzeme genişliği tespit edilmektedir, görüntü işleme 

algoritmaları yardımıyla genişlik tespit edilmekte ardından özürlerin meydana geldiği ek yeri tüm 

görüntüden kırpılmaktadır. Kuşak genişliğinin ve ek yerinin tespit edilmesinin ardından girdi görüntü 

oto kodlayıcı sistemine girmektedir. Bu sistem iki farklı oto kodlayıcıdan ve bir VE kapısından 

oluşmaktadır. Otokodlayıcı-1 anomali içermeyen görüntüler ile eğitilmiş, otokodlayıcı-2 ise anomali 

içeren görüntüler ile eğitilmiş modellerdir. Her iki otokodlayıcı aynı ağ yapısından oluşmaktadır. Şekil 

2’de otokodlayıcının ağ yapısı gösterilmektedir. 

 

 
Şekil 4 - Otokodlayıcıların Ağ Yapısı 

 

Bu iki oto kodlayıcının çıkışı VE kapısı ile birbirine bağlanmıştır. Her iki otokodlayıcıdan gelen çıkışa 

bakarak bir karar verilmektedir. Herhangi bir otokodlayıcıdan “Anomali Durum” tespit edilmemesi 

durumunda otokodlayıcı sistem “Anomali Yok” bilgisi dönmektedir. Her iki otokodlayıcıdan “Anomali 

Durum” bilgisi geldiği takdirde girdi görüntüsü anomali olarak nitelendirilmektedir ve sınıflandırma 

modeline verilmektedir, sınıflandırma modelinde herhangi bir özür tespit edilmezse  “Anomali Yok” 

bilgisi dönmektedir, özür tespit edildiği durumda anomali tipi çıktı olarak verilmektedir. 

 

3. SONUÇ 

Geliştirilen sistem ve modellere eğitim ve test işleminde kullanılmayan veriler ile performans testi 

uygulanmıştır. Bu çalışmada anomali tespit ve sınıflandırma modellerinde kullanmak üzere 150 özürsüz 

ve 188 özürlü olmak üzere 338 adet doğrulama verisi kullanılmıştır.  Anomali tespitinde otokodlayıcı 

modellerin ayrı ayrı kullanılmasına göre otokodlayıcı sistemin kullanıldığında daha yüksek başarım elde 

edilmiştir. Tablo 2’de otokodlayıcı başarımları gösterilmiştir. Bu tablodaki TP (True Positive) doğru 

olarak sınıflandırılan anomalileri ifade ederken FP (False Positive) aslında özürlü olmayıp özürlü olarak 

sınıflandırılan örnekleri ifade etmektedir. 
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Tablo 2. Oto Kodlayıcı Sonuçları 

 
 

Ayrıca oto kodlayıcı sistem ve sınıflandırıcı modellerini melez bir sistem olarak kullanıldığı durumda 

başarımın arttığı gözlemlenmiştir. Tablo 3’de sistemlerin performansları verilmiştir. Bu başarım 

artışının temel nedeni otokodlayıcı sistemden gelen hatalı tespitlerin sınıflandırma modelinde 

yakalanması olarak değerlendirilebilir.  

 

     Tablo 3. Sistem Performans Sonuçları 

 
 

Özür sınıflandırma sonuçlarına bakıldığında sınıflandırma modeline kıyasla melez modelin başarımının 

biraz daha iyi noktalarda olduğu gözlemlenmiştir. Sınıflandırma modelinin bazı özürsüz görüntüleri 

özürlü olarak tespit ediyor olması başarımı düşürmektedir. Melez sistemde yer alan otokodlayıcı sistemi 

sayesinde birçok özürsüz görüntü özürsüz olarak tespit edilmekte ve böylelikle sınıflandırma modeline 

girdi sağlanmamaktadır. Bu durumda başarımı olumlu yönde arttırmaktadır. Tablo 4’te özür tipinin 

sınıflandırılmasındaki performans sonuçları gösterilmektedir. Ayrıca Şekil 5’te anomali ve anomali 

sınıflandırma sonuçlarına ait görselleri gösterilmektedir. 

 

Tablo 4. Sınıflandırma Sonuçları 

  

 

 

 

 

 

 
Şekil 5 - Örnek Tespit Sonuçları. Anomali tespit modeli sonuçları(sol), Sınıflandırma modeli 

sonuçları(sağ) 
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4. TARTIŞMA 

Bu çalışmada denetimsiz öğrenme yapısı olan otokodlayıcı modeller geliştirilmiş ve anomali durumlar, 

anomali durumlar için bir sınıflandırma modeli kullanılarak anomali tipi tespit edilmiştir. Ayrıca 

çalışmada otokodlayıcı ve sınıflandırma modellerinin beraber kullanıldığı melez bir model önerilmiştir. 

Önerilen modelde, anomali tespitindeki doğruluğu %95.3, anomalilerin sınıflandırılmasındaki doğruluk 

ise %91.9 seviyelerine ulaşılmıştır. Bu çalışmayla beraber makine duruş sürelerinde iyileşme sağlanmış 

olup hurda oranında azalma elde edilmiştir.  

 

Tablo 1 incelendiğinde anomalilerin sınıf bazlı düzgün dağılmadığı gözlemlenebilir. Bu durumun önüne 

geçebilmek için az örneğe sahip olan sınıflara ait veri toplama işlemlerine devam edilecek olup, veri 

setinin daha düzgün dağılımlı olması hedeflenmektedir. Bunun yanında gelecek çalışmalarda, farklı 

sınıflandırma algoritmaları kullanılarak sınıflandırma doğruluğunun arttırılması, diğer makinelere 

yayılımı planlanmaktadır. Yapılacak çalışmalarla anomali ve anomali sınıflarının tespiti doğruluklarının 

artacağı beklenmektedir.  
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Özet 

İşletmelerin rakipleri arasında fark yaratarak bulundukları sektör pazarında yer edinebilmeleri için 

müşteri ihtiyaçlarına kısa sürede cevap vermeleri gerekmektedir. Ancak Covid19 ile yaşanan pandemi 

ve sonrasındaki etkilerle günümüzde işletmeler, tedarik yönetimi noktasında sıkıntılar yaşamaktadır. 

Tedarik yönetimi; maliyet, kalite, zaman vb. birçok kriterin göz önüne alınarak optimize edilmesi 

gereken çok boyutlu bir süreç olduğundan, bu kompleks problemin işletmeler tarafından dikkatli bir 

şekilde ele alınması gerekmektedir. Literatürde bu problem tedarikçi seçme problemi olarak 

adlandırılmakta ve çok amaçlı karar verme tekniklerinin desteği ile çözülebilmektedir. Bu çalışma ilaç 

sektöründe faaliyet gösteren bir firmadaki tedarik seçme problemine ELECTRE (Elimination Et Choix 

Traduisant la Realite) yöntemiyle çözüm bulunmaya çalışılmıştır. Çalışmada karar vermede dikkate 

alınması gereken kriterler sektöre özgü olarak belirlenerek kriter ağırlıkları SWARA (Stepwise Weight 

Assessment Ratio Analysis) yöntemi ile hesaplanmıştır. Belirlenen ağırlıklar göz önüne alınarak 

ELECTRE yöntemiyle mevcut tedarikçi alternatifleri arasında sıralama yapılarak en iyi tedarikçi 

alternatifi belirlenmiştir.  

 

Anahtar Kelime: Çok Kriterli Karar Verme, Tedarikçi Seçimi, ELECTRE, SWARA 

 

SUPPLIER SELECTION IN THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY WITH SWARA 

WEIGHTED ELECTRE METHOD 

 

Abstract 

Business needs to respond customer needs in a short time so they can make a difference among their 

competitors and gain a place in the sector's market. However, with the effects of the pandemic with 

Covid 19 and its aftermath, businesses are experiencing difficulties in supply management. Supply 

management; cost, quality, time etc. since it is a multidimensional process that needs to be optimized 

by considering many criteria, this complex problem needs to be handled carefully by businesses. In the 

literature, this problem is called the supplier selection problem and can be solved with the support of 

multi-objective decision making techniques. In this study, it was tried to find a solution to the supply 

selection problem in a company operating in the pharmaceutical industry with the ELECTRE 

(Elimination Et Choix Traduisant la Realite) method. The criteria to be considered in decision making 

were determined specifically for the sector and the criteria weights were calculated with the SWARA 

(Stepwise Weight Assessment Ratio Analysis) method in the study. Considering the determined 

weights, the best supplier alternative was determined by ranking among the existing supplier alternatives 

using the ELECTRE method. 

 

Keywords: Multi-criteria Decision-making, Supplier Selection, ELECTRE, SWARA  

 

1.GİRİŞ 

Küreselleşen pazarda günümüz işletmelerin performans durumunu, etkileşimde olduğu diğer 

işletmelerden bağımsız olarak ele almak doğru olamaz. İşletmeler açısından pazarda rekabet üstünlüğü 

sağlayarak yer edinmesi ve varlığını sürdürebilmesi; işletmenin maliyetlerini minimize etmek, müşteri 

taleplerine en kısa sürede yanıt verecek esnek bir üretime sahip olmak, kaliteli ürünler sunmak gibi 

birçok koşula bağlıdır. Bu noktada işletmelerin faaliyetlerini organize ederken etkin bir şekilde 

tedarikçilerini yönetmesi gerekmektedir. Ancak Covid19 ile yaşanan pandemi ve sonrasındaki etkilerle 

mailto:kubra.efe.27@gmail.com
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günümüzde işletmeler, tedarik zinciri yönetimi noktasında sıkıntılar yaşamaktadır. Bu doğrultuda 

işletmeler tedarik yönetimi problemine literatürdeki çeşitli karar verme yöntemlerini kullanarak 

çözümler sunmaktadır. 

 

Literatürde tedarik zinciri yönetimi, tedarikçi seçimi, tedarikçi değerlendirme ve tedarikçi geliştirme 

olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Tedarikçi seçimi, işletmenin planlarına göre maksimum 

faydayı sağlayacak tedarikçiyi seçme faaliyetidir. Tedarikçi değerlendirme, belirli bir zaman aralığında 

işletmenin belirlediği kriterler göz önün de bulundurularak değerlendirilmesi işlemidir. Tedarikçi 

geliştirme, tedarikçilerin eksik yönlerinin geliştirilmesi için yapılan çalışmalardır. (Dağdeviren ve 

Eraslan, 2008) 

 

Literatüre bakıldığında tedarikçi seçme problemini çok kriterli karar verme yöntemleriyle ele alan birçok 

çalışma yapıldığı görülmektedir. Tedarikçi seçimi için yapılan ilk çalışmalardan biri Dickson (1966) 

tarafından 23 kriter tanımladığı çalışmasıdır. Dickson, Amerika’da anket aracılığıyla 273 satınalma 

yöneticisine çalışmayı yapmıştır. Kriterler arasından ürün kalitesi, zamanında teslim ve garanti politikası 

en önemli olarak seçilmiştir. (Ecer ve Küçük, 2008) 

 

Tedarikçi seçme problemi için Dağdeviren ve Eraslan (2008) PROMETHEE yöntemini, Özyörük ve 

Özcan (2008) otomotiv sektöründe AHP yöntemini, Önüt ve ark. (2009) iletişim sektöründe bulanık 

TOPSİS ve ANP yöntemlerini, Yazdani (2014) yöntemini otomotiv sektöründe AHP ve  Bulanık 

TOPSİS yöntemlerini, Stevic ve ark. (2019) sağlık sektöründe geliştirdikleri yöntem olan MARCOS 

yöntemini, Chan ve ark. (2016), kriterleri çevresel ve ekonomik yönden  ele alarak kriterleri Bulanık 

Mantık ile AHP yöntemiyle ağırlıklandırıp TOPSİS yöntemini kullandıkları çalışmalarıyla literatüre 

katkı yapmışlardır. Tedarikçi seçme probleminde çeşitli sektörlerde birçok çok kriterli karar verme 

yöntemlerinin kullanıldığı görülmektedir.  

 

Bu çalışmada ise ilaç sektöründe faaliyet gösteren bir firmadaki tedarik seçim problemine SWARA 

ağırlıklı ELECTRE yöntemiyle çözüm bulunmaya çalışılmıştır. Kararda etkili kriterler sektöre özgü 

olarak belirlenerek kriter ağırlıkları SWARA yöntemi ile hesaplanarak ELECTRE yöntemiyle mevcut 

tedarikçi alternatifleri arasında sıralama yapılarak en iyi tedarikçi alternatifi belirlenmiştir.  

 

2. METARYAL VE METOD 

2.1. Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri 

Karar verme problemlerinin temellerini belirli bir amaç ya da ölçüte dayanarak alternatiflerin 

oluşturduğu küme içerisinden en yüksek faydayı sağlayan alternatifin seçilmesi işlemi oluşturmaktadır. 

Tesis yeri seçimi, yatırım projelerinin değerlendirilmesi, makine ve teçhizatın seçimi, tedarikçi seçimi 

gibi problemler işletmelerin geleceğe yönelik alması gereken önemli kararlar arsındadır. Bu kararlarda 

yapılan hatalar işletmeye hem finansal açıdan hem de zaman açısından kayıplara yol açmaktadır. Bu 

kayıpları yaşamamak için analitik bir yaklaşım ile tutarlı bir şekilde değerlendirme yapılması 

gerekmektedir. Bahsedilen bu problemler doğaları gereği karmaşık yapıya sahiptirler. Ayrıca problem 

çözümünde birçok kriter göz önüne alınmasından dolayı elde edilen sonuçların ve kullanılacak verilerin 

tutarlı olması gerekmektedir. 

 

Çok kriterli karar verme yöntemleri, bir veya birden fazla karar vericiden, birden fazla kriterden (her 

biri birbirinden farklı amaca yönelik olabilir) ve birden fazla alternatiften meydana gelmektedir. 

Tedarikçi seçme problemleri de doğası gereği çok kriterli karar verme yöntemleri ile çözülmektedir.  

Çok kriterli karar verme yöntemlerine AHP, TOPSİS, PROMETHEE, SWARA, DEMATEL, 

ELECTRE, VİKOR, ANP ve UTA gibi birçok yöntem örnek gösterilebilmektedir. Bu çalışmada tedarik 

seçimindeki kriter ağırlıkları SWARA yöntemi ile hesaplanarak ELECTRE yöntemiyle mevcut 

tedarikçi alternatifleri arasında sıralama yapılarak en iyi tedarikçi alternatifi belirlenmiştir. 

 

2.1.1. SWARA 

SWARA (Step-Wise Weight Assessment Ratio Analysis) yöntemi, 2010 yılında Keršuliene, Zavadskas 

ve Turskis’ın kullanması ile literatüre kazandırılmıştır. (Çakır, 2017) Yöntemin temeli, uzman 

görüşlerinin her birinin değerlendirmesi göz önünde bulundurularak, kriterlerin veya alternatiflerin en 



  International Marmara Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

283 

fazla fayda getirileceği düşünülenden en az faydalı olana doğru sıralama yapılarak eleme işlemine 

dayanmaktadır. Bu duruma bağlı olarak yöntemdeki karar vericilerin alanında uzman olması 

gerekmektedir. 

 

Literatür incelendiğinde çeşitli problemlerde SWARA yönteminin kullanıldığı görülmüştür. Stanujkic 

ve ark. (2015) ambalaj tasarımını seçmek için SWARA yöntemini,  Zolfani ve Saparauskas (2013) enerji 

alanında sürdürülebilirlik değerlendirme göstergelerini değerlendirmek ve önceliklendirmek için 

SWARA yöntemini, Rani ve ark., (2020) Bulanık Mantık kullanarak tedarikçi seçme probleminde 

COPRAS ve SWARA yöntemlerini, Aghdaie ve ark., (2013) makine seçme probleminde SWARA ve 

COPRAS-G yöntemlerini, Ghenai ve ark., (2020) yenilenebilir enerji sistemlerinin sürdürülebilirlik 

değerlendirmesinde SWARA ve ARAS yöntemlerini hibrit olarak kullanarak, Dahooie ve ark., (2017) 

personel seçimi için SWARA ve ARAS-G hibrit olarak kullanarak, Yurdoğlu ve Kundakçı (2017) 

sunucu seçmek için SWARA ve WASPAS yöntemlerini, Zolfani ve ark., (2021) lojistik köy yeri seçimi 

problemi için SWARA ve MABAC bulanık mantık çerçevesinde yöntemlerini kullanarak literatüre 

katkı sağlamışlardır. Literatür incelendiğinde SWARA yöntemi ile kriterlerin ağırlıklarının 

hesaplanmasında kullanılarak, başka çok kriterli karar verme yöntemleriyle beraber çözüldüğü 

görülmüştür. 

 

Kriterlerin belirlenmesinin ardından SWARA yönteminin uygulama adımları aşağıda anlatılmıştır. 

(Çakır, 2017) 

1. Adım: Karar vericiler her bir kriter veya alternatifi önem derecesi en yüksekten en düşüğe doğru 

sıralama yapar. Burada karar verici kadar sıralama işlemi yapmış olur. 

2. Adım: Her bir değer beşin katları olacak şekilde 0-1 arasında değerler atanır. En önemli kritere 1 

değeri verilir. Her bir uzmanın j. Kriterin (j-1). Kriter ile karşılaştırılarak ortalama değerin karşılaştırmalı 

önemi olan sj değeri hesaplanır.  

3. Adım: Aşağıda (1) denkleminde gösterildiği gibi kj katsayı hesaplanır. En önemli kriterin kj değeri 

1’dir. 

 

𝑘𝑗 {
1, 𝑗 = 1

𝑠𝑗 + 1, 𝑗 > 1                                                                                                                            (1) 

  

4. Adım: Aşağıda (2) denkleminde gösterildiği gibi qj değişkeni hesaplanır. 

 

𝑞𝑗 {
1, 𝑗 = 1

𝑞𝑗−1

𝑘𝑗
, 𝑗 > 1                                                                                                                          (2)     

 

5. Adım: Aşağıda (3) denkleminde gösterildiği gibi wj kriter ağırlığı hesaplanır. 

 

𝑤𝑗 =
𝑞𝑗

∑ 𝑞𝑘
𝑛
𝑘=1

                                                                                                                                 (3) 

 

Her bir uzman için yukarıdaki adımlar tekrarlanır. Sonuçta uzman sayısı kadar öncelik vektörü 

oluşmaktadır. Her bir kriter için uzmanların o kritere ait olan değerlerin aritmetik veya geometrik 

ortalaması alınarak kritere ait ağırlıklar hesaplanmaktadır. Kriter ağırlıklarının toplamı 1 olması için 

aşağıda (4) denkleminde gösterildiği gibi uygulanmaktadır. 

 

𝑥𝑖𝑗 =
𝑎𝑖𝑗

∑ 𝑎𝑘𝑗
𝑚
𝑘−1

                                                                                                                                (4) 

İ=1,2, K, m     

J=1,2, K, n 

 

2.1.2. ELECTRE 

1971 yılında Roy tarafından literatüre kazandırılmıştır. Yöntemin temeli alternatiflerin uyum ve 

uyumsuzluk indeksleri hesaplanarak tercih edilen ve edilmeyen alternatifler arasında üstünlük ilişkisini 

hesaplamaya dayanmaktadır. (Ertuğrul ve Karakaşoğlu, 2010) 
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Literatürü incelediğimizde Ertuğrul ve Karakaşoğlu (2010) bir işletmede bilgisayar seçimi için kriterleri 

ağırlıklandırmak için Bulanık AHP ile ve bilgisayar modelini sıralamak için ELECTRE yöntemini, 

Akyüz ve Soba (2013) tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir kuruluş yeri seçimi için ELECTRE 

yöntemini, Ulutaş ve Yücel (2009) kargo firması için yer seçim probleminde ELECTRE yöntemini, 

Çağıl (2011) 2008 yılında yaşanan krizde Türkiye’deki bankaların finansal analizleri için ELECTRE 

yöntemini, Şişman ve Eleren (2013) arabaları sıralamak için ELECTRE ve Gri İlişkisel Analiz 

yöntemlerini kullanmışlardır. 

 

ELECTRE yönteminin uygulama adımları aşağıda anlatılmıştır. (Ertuğrul ve Karakaşoğlu, 2010) 

1.Adım: Satırlar kriterleri, sütunlar alternatifleri temsil eden bir karar matrisi oluşturulur. 

2.Adım: Karar matrisinde bulunan değerler normalize edilerek 0-1 arasında değerlere sahip normalize 

karar matrisi oluşturulur. Maliyet kriteri için (5) denklemi ve fayda kriteri için (6) denklemi kullanılır. 

 

𝑥𝑖𝑗 =
1

𝑎𝑖𝑗⁄

√∑ (
1

𝑎𝑘𝑗
)

2
𝑚
𝑘−1

                                                                                                                         (5)    

 

İ=1,2,..,m    j=1,2,…,n 

 

𝑥𝑖𝑗 =
𝑎𝑖𝑗

√∑ 𝑎𝑘𝑗
2𝑚

𝑘−1

                                                                                                                                      (6)    

 

İ=1,2,…,m    j=1,2,…,n 

3.Adım: Karar matrisindeki her bir alternatifi ifade eden değerler, kriter için belirlenen önem derecesi 

ile çarpılarak ağırlıklı normalize edilmiş karar matrisi oluşturulur.  

 

4.Adım: Uyum ve uyumsuzluk kümeleri belirlenir. Her bir alternatif kendi aralarında ikili olarak kriterin 

minimum ve maksimum olma durumuna göre üstün olup olmadığı karşılaştırılır. x11 ve x21 arasında bir 

karşılaştırmayı ele alalım. 1. kriter için istenen minimum olsun. 1. Alternatif 2. alternatiften küçük ise 

Uyum kümesinde C(1,2) olarak gösterilir. Aksi halde Uyumsuzluk kümesine dahil edilir. Uyum ve 

Uyumsuzluk olmak üzere iki küme oluşturulmaktadır. Uyum kümesi (7) denklemiyle ve uyumsuzluk 

kümesi (8) denklemiyle gösterilmiştir. 

 

𝐶(𝑝, 𝑞) = {𝑗, 𝑣𝑝𝑗 ≥ 𝑣𝑞𝑖}                                                                                                              (7) 

 

𝐷(𝑝, 𝑞) = {𝑗, 𝑣𝑝𝑗 < 𝑣𝑞𝑖}                                                                                                              (8) 

 

5.Adım: Uyum ve uyumsuzluk indeksleri hesaplanır. Uyum indeksi (9) denklemiyle hesaplanır ve uyum 

indeks matrisi oluşturulur. Uyumsuzluk indeksi (10) denklemiyle hesaplanır ve uyumsuzluk indeks 

matrisi oluşturulur. 

𝐶𝑝𝑞 = ∑ 𝑤𝑗𝑗=0                                                                                                                              (9) 

 

𝐷𝑝𝑞 =
(max|𝑣

𝑝𝑗0 −𝑣
𝑞𝑗0

|)

(max|𝑣𝑝𝑗 −𝑣𝑞𝑗|)
                                                                                                                    (10) 

 

6.Adım: Üstünlüklerin karşılaştırılması yapılır. Öncelikle C ve D değerleri (11) ve (12) denklemlerinde 

gösterildiği gibi ortalaması alınır. (13) de gösterildiği gibi karşılaştırma yapılır. 

C = 
1

𝑚(𝑚−1)
∑ ∑ 𝑐𝑝𝑞

𝑚
𝑞=1

𝑚
𝑝=1                                                                                                                     (11) 

 

D = 
1

𝑚(𝑚−1)
∑ ∑ 𝑑𝑝𝑞

𝑚
𝑞=1

𝑚
𝑝=1                                                                                                                (12) 

 

Cpq≥  C  ve Dpq≤ D ise p. değer q. değere üstündür.                                                                (13) 
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7.Adım: Net üstünlük matrisini oluşturmak için elde edilen değerler matriste gösterilerek baskın olma 

durumları karşılaştırılır. 1 değeri fazla olan alternatif diğerlerine göre daha üstündür. Bu şekilde bir 

sıralama yapılarak karar verme işlemi gerçekleştirilir. 

 

3. UYGULAMA 

Bu çalışmada, ilaç sektöründe faaliyet gösteren bir firma için tedarikçi seçimi yapılmıştır. Firmada, 

serum üretimi yapan hatlar bulunmaktadır. Firma ayrıca serumların dolumu için gereken torbaları kendi 

bünyesinde üretmektedir. Hammaddeyi yurt dışından folyo ruloları halinde satın almaktadır. Folyo 

tedariği için birlikte çalıştığı A, B ve C olarak adlandıracağımız 3 farklı tedarikçinin yanı sıra tedarikçi 

değerlendirilmesi süren D isimli bir tedarikçi de çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmada kriterlerin 

ağırlıklandırılması için tedarik zinciri direktörü, satın alma yöneticisi ve satın alma kıdemli uzmanı 

olmak üzere 3 karar verici bulunmaktadır. Folyoların seçim kriterleri pandeminin etkisi altında termin, 

fiyat, onaylı tedarikçi durumu (OTD durumu), ödeme kolaylığı, navlun ücreti ve üretim verimliliği 

olarak belirlenmiştir. SWARA yöntemiyle kriterler ağırlıklandırılmış ve ELECTRE yöntemiyle 

alternatifler sıralanmıştır. 

 

Öncelikle her bir karar verici tecrübelerine dayanarak kriterler arasında önem derecelerine göre sıralama 

yapmışlardır. Tablo 1’deki gösterildiği gibi en önemli kritere 1 değerini vererek diğer kriterlere 0-1 

arasında değer vermişlerdir. 

 

Tablo 1. Başlangıç karar matrisi 

    KARAR VERİCİLER 

    K1 K2 K3 

K
R

İT
E

R
L

E
R

 

TERMİN 1 0,65 0,8 

FİYAT 0,8 0,9 0,95 

OTD DURUMU 0,5 1 1 

NAVLUN 0,3 0,7 0,8 

VERİMLİLİK 0,2 0,85 0,95 

  

j. kriterin (j-1). kriter ile karşılaştırılmasıyla elde edilen ortalama değerin karşılaştırmalı önemi olan sj 

değeri Tablo 2’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 2. Ortalama değerin karşılaştırmalı önemi (sj değerleri) 

  K1 K2 K3 

TERMİN 1 0,05 0,15 

FİYAT 0,2 0,1 0,05 

OTD DURUMU 0,3 1 1 

NAVLUN 0,2 0,15 0,15 

VERİMLİLİK 0,1 0,05 0,05 

 

Tüm kriterler için hesaplanan katsayı (kj)değerleri Tablo 3’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 3. Katsayı (kj) değerleri 

  K1 K2 K3 

TERMİN 1 1,05 1,15 

FİYAT 1,2 1,1 1,05 

OTD DURUMU 1,3 1 1 

NAVLUN 1,2 1,15 1,15 

VERİMLİLİK 1,1 1,05 1,05 

 



  International Marmara Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

286 

Düzeltilmiş ağırlık değerleri (qj) hesaplanarak Tablo 4’de gösterilmiştir. Her bir karar verici için 

kriterler, büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır. 

 

Tablo 4. Düzeltilmiş ağırlık (qj)değerleri 

KRİTERLER K1 KRİTERLER K2 KRİTERLER K3 

TERMİN 1,000 OTD DURUMU 1,000 OTD DURUMU 1,000 

FİYAT 0,833 FİYAT 0,909 FİYAT 0,952 

OTD DURUMU 0,641 VERİMLİLİK 0,866 VERİMLİLİK 0,952 

NAVLUN 0,534 NAVLUN 0,753 TERMİN 0,828 

VERİMLİLİK 0,486 TERMİN 0,717 NAVLUN 0,828 

 

Nihai ağırlık (wj) değeri hesaplanarak Tablo 5’te gösterilmiştir. Ağırlıkların toplamı hesaplanarak 

ağırlıkların toplamı 1 olacak şekilde veriler normalize edilmiş ve elde edilen sonuçlar Tablo 6’da 

gösterilmiştir.  

       Tablo 5. Nihai ağırlık (wj) değerleri                      Tablo 6. Normalize edilmiş ağırlıklar 

KRİTERLER AĞIRLIKLAR     KRİTERLER AĞIRLIKLAR 

TERMİN 0,848     TERMİN 0,207 

FİYAT 0,898     FİYAT 0,219 

OTD 

DURUMU 
0,880     OTD DURUMU 0,215 

NAVLUN 0,705     NAVLUN 0,172 

VERİMLİLİK 0,768     VERİMLİLİK 0,187 

 

Folyo tedarikçileri arasında sıralama yapabilmek için Tablo 7’de gösterilen başlangıç karar matrisi 

oluşturulmuştur. Kriterlerden fiyat, navlun ve terminin minimum; OTD durumu ve verimliliğin ise 

maksimum olması istenmiştir.  

 

Tablo 7. ELECTRE başlangıç karar matrisi 

  Fiyat (EUR/m) Termin OTD Durumu Verimliliği  Navlun 

A1 0,450 0,336 0,577 0,492  0,457 

A2 0,535 0,252 0,577 0,508  0,528 

A3 0,472 0,755 0,577 0,503  0,470 

A4 0,537 0,504 0,000 0,497  0,540 

 

Karar matrisi normalize edilip ağırlıklandırılarak Tablo 8’deki ağırlıklandırılmış normalize karar matrisi 

oluşturulmuştur. 

 

Tablo 8. Ağırlıklandırılmış normalize karar matrisi 

  Birim Fiyat (EUR/m) Termin OTD Durumu Verimliliği Navluk 

A1 0,099 0,069 0,124 0,092 0,079 

A2 0,117 0,052 0,124 0,095 0,091 

A3 0,103 0,156 0,124 0,094 0,081 

A4 0,118 0,104 0 0,093 0,093 

 

Uyum ve Uyumsuzluk kümeleri oluşturularak uyum ve uyumsuzluk indeksleri hesaplanmış ve Tablo 

9’da gösterilmiştir. 
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Tablo 9. Uyum ve Uyumsuzluk İndeksleri 

UYUM İNDEKSİ UYUMSUZLUK İNDEKSİ 

C(1,2) 1,3,5 0,606 D(1,2) 2,4 0,932 

C(1,3) 1,2,3,5 0,813 D(1,3) 4 0,022 

C(1,4) 1,2,3,5 0,813 D(1,4) 4 0,008 

C(2,1) 2,3,4 0,609 D(2,1) 1,5 1 

C(2,3) 2,3,4 0,609 D(2,3) 1,5 0,134 

C(2,4) 1,2,3,4,5 1 D(2,4)   0 

C(3,1) 3,4 0,402 D(3,1) 1,2,5 1 

C(3,2) 1,3,5 0,606 D(3,2) 2,4 1 

C(3,4) 1,3,4,5 0,793 D(3,4) 2 0,42 

C(4,1) 4 0,187 D(4,1) 1,2,3,5 1 

C(4,2)   0 D(4,2) 1,2,3,4,5 1 

C(4,3) 2 0,207 D(4,3) 1,3,4,5 1 

 

Uyum üstünlük ve uyumsuzluk üstünlük matrislerini hesaplamak için C ve D değerlerinin ortalaması 

alınır. C için 0,554 ve D için 0,626 değerleri elde edilir.  Eğer Cij≥  𝐶 değerini karşılıyorsa matriste CİJ. 

değere 1 yazılır. Aksi halde 0 değerini alır. Aynı koşullar Dij içinde geçerlidir. Uyum ve uyumsuzluk 

üstünlük matrisleri çarpılarak Tablo 10’da gösterilen baskınlık matrisi elde edilir. 

Tablo 10. Toplam Baskınlık Matrisi 

  A1 A2 A3 A4 

A1 - 0 1 1 

A2 0 - 1 1 

A3 0 0 - 1 

A4 0 0 0 - 

 

Bu tabloya göre A1 ve A2 eşit önem düzeyinde sahip olduğu görülmektedir. Sırasıyla A1=A2>A3>A4 

şeklinde alternatifler arasında sıralama yapılmaktadır. 

 

4. SONUÇ 

İşletmelerin günümüzde rekabet ortamında pazarda yer edinebilmesi için gereken malzemeyi, istenilen 

zamanda, kaliteli olarak ve uygun ücretlerde temin edebilmesi önemli bir yere sahiptir. Bunu 

yapabilmesi için tedarik zincirini en etkin şekilde yönetiyor olabilmesi gerekmektedir. Bu yönetimi 

yapabilmesi çalıştığı firmalar ile direk olarak bağlantılıdır. Tedarikçi seçimi ise birçok kriteri göz önüne 

aldığı için kompleks bir yapıya dönüşmektedir.  

 

Bu çalışmada ilaç sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın hammadde alımı ele alınmıştır. Seçme işlemi 

ELECTRE yöntemi ile sıralama yapılarak karar verilmiştir. SWARA yöntemi ile kriter ağırlıkları 

hesaplanarak ELECTRE yöntemine dahil edilmiştir. Sonuç olarak alternatifler arasında A1=A2>A3>A4 

sıralaması elde edilmiştir. Bu sıralama incelendiğinde reelde A1 ve A2 nin daha çok tercih edildiği 

görülmektedir. Bazı üretim durumlarına göre iki alternatif tedarikçi arasında seçim yapıldığı 

görülmektedir. A3 alternatifi ise hammadde de yaşanan gecikmelere istinaden firmanın en son tercihi 

olarak kullanılmaktadır. Ayrıca A4 alternatifi henüz kullanılmaya başlanmayan ancak ilk üç 

alternatiften hammadde tedariği sağlanamaması açısından yapılan bir çalışma olup bu çalışma ile son 

tercih edilebilir bir hammadde olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.  

 

5. TARTIŞMA 

ELECTRE yönteminde uyum indeksi ve uyumsuzluk indeksinin ortalaması alınarak C 0,554 D 0,626 

değerleri elde edilmiştir. Yönteme göre toplam baskınlık matrisini oluşturmak için üstünlük 

karşılaştırılmasında eşik değer olarak bu değerler baz alınmıştır. C ve D değerleri yerine başka eşik 

değerleri belirlenerek baskınlık matrisi yeniden oluşturulabilir. Yapılan bu değişim ile çözümün 

gidişatını nasıl etkileyebileceği, alternatif sıralama üzerinde ne tür bir etkisi olabileceği incelenebilir. 
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Özet  

Bu çalışmada, hem ülkemizde hem dünya genelinde güncel olan elektrikli araç konusundan 

bahsedilmiştir. Konu araç şarj işlemi için gerekli gerilim seviyesini sağlayan buck(düşüren) dönüştürücü 

kısmı üzerinde detaylandırılmıştır. Elektrikli araç şarj işleminde oldukça yaygın kullanılan Buck 

(Düşürücü) dönüştürücü devresinin sayısal yöntemlerle analizine ilişkin farklı yaklaşımlardan biri 

gösterilmiştir. Dönüştürücü devresinde, anahtarlar iki değerli direnç yaklaşımı ile modellenmiştir. 

Modellemede genelleştirilmiş düğüm denklemleri ile analiz yapılmıştır. Bu denklemlerin analitik ve 

sayısal olarak yapılan çözümleri ile kalıcı hal bölgesinde elde edilen sonuçların aynı olması, uygulanan 

modellerin ve yöntemlerin doğruluğunu göstermiştir. Analitik ve sayısal olarak çözümlenen devre, 

Matlab Simulink ortamında simüle edilerek sonuçların doğruluğu teyid edilmiştir.Elde edilen sonuçlar 

incelenerek elektrikli araç sarj işlemi için değerlendirilmiştir. Şarj işleminde batarya için gerekli olan 

gerilim seviyesine ulaşmak hedeflenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Elektrikli Araç, Buck(Düşüren) Dönüştürücü, Düğüm Gerilimleri Yöntemi, 

Modelleme 

 

BUCK CONVERTER CIRCUIT ANALYSIS IN ELECTRIC VEHICLE CHARGING 

 

Abstract  

In this study, the subject of electric vehicles, which is popular both in our country and in the world, is 

mentioned. The subject is detailed on the buck converter part, which provides the necessary voltage 

level for vehicle charging Buck converter circuit which is highly preferred in electric vehicle charging 

is analyzed by one of the different approaches to the numerical analysis. In the converter circuit, the 

switches are modeled with the bivalent resisitor approach.Analysis was done with generalized node 

equations in the modeling. The results obtained from analytical and numerical solutions of these 

equations and the results obtained in the permanent state region have been shown to be the same. The 

analytical and numerically analyzed circuit was simulated in Matlab Simulink environment and the same 

results are confirmed in the simulation environment. The results obtained were examined and evaluated 

for the electric vehicle charging process. In the charging process, it is aimed to reach the voltage level 

required for the battery. 

 

Keywords: Electric Vehicle, Buck Converter,Node Voltage Method, Modeling 

 

1. GİRİŞ 

Günümüzde gelişen teknoloji ve buna bağlı artan endüstri sektörü başta olmak üzere birçok alanda enerji 

ihtiyacı artmaktadır(Tınğ ve ark.,2015). Bu alanlardan biri de ulaşım sektörüdür(Durmuş ve ark., 2020). 

Hem kaynak sıkıntısı hem de fosil yakıt kullanımı ile araçların çevresel olumsuz etkileri, ulaşım sektörü 

açısından yeni kaynak arayışlarını hızlandırmaktadır(Özdentürk ve ark.,2020). Araçların karbon 

salınımı ile sebep olduğu hava kirliliğinin engellemesi göz önüne alındığında, ulaşım sektöründe sıfır 

emisyona sahip enerji kaynağı olan elektrik enerjisinin kullanımı çok cazip bir seçenektir(Çoban ve 
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ark.,2015).Tüm bunlara bağlı olarak dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de elektrikli araç 

kullanımının oldukça hızlı yaygınlaşması beklenmektedir. Yapılan çalışma ile hızla yaygınlaşması 

beklenen elektrikli araç ile beraber ilk olarak bu aracın enerji ihtiyacını karşılayacak olan şarj 

istasyonlarından bataryaya kadar olan kısımdaki buck dönüştürücü devre analizi ele alınmıştır. 

 

2. BUCK (DÜŞÜREN) DC-DC DÖNÜŞTÜRÜCÜ 

Buck dönüştürücü ile şebekedeki gerilim seviyesi bataryanın depo edebileceği seviyeye düşürülür (Kılıç 

ve ark., 2019, Lopa ve ark.,2016). Şekil 1’de Buck dönüştürücü prensip devresi gösterilmektedir. 

 

 
Şekil 1. Düşüren Dönüştürücü Devre 

 

Devre, bir temel anahtar (S), bir endüktans (L), bir kapasitör (C), bir diyot(D)  ve çıkışa bağlanan 

dirençten (Ryuk=batarya) oluşmaktadır. Devrede bir temel anahtar vardır, bu nedenle anahtarın iletimde 

ve kesimde olma durumuna göre iki adet çalışma eşdeğer devre topolojisi bulunmaktadır.Şekil 2 de 

görüldüğü gibi S anahtarı iletimde iken diyodu kesimdedir.Bu modda bobin enerjilenmektedir. 

 

 
Şekil 2. Anahtar İetimde, Diyot Kesimde Devre Eşdeğeri 

 

Şekil 3’de anahtarın kesimde diyodun ise iletimde olduğu mod gösterilmektedir. Bu modda endüktansta 

depolanan enerji yüke aktarılmaktadır. 

 

 
Şekil 3. Anahtar Kesimde, Diyot İletimde Devre 

 

3. SİSTEM DENKLEMLERİNİN ELDE EDİLMESİ 

Anahtarlama elemanları modellendikten sonra, sistem denklemleri elde edilebilir.Denklemleri 

oluşturmada kullanılan iki yaklaşım bulunmaktadır: Genelleştirilmiş düğüm denklemleri (GDD), 

Durum değişkenleri yaklaşımı(Köseni ve ark.,2019). Durum değişkenleri yaklaşımında bilinmeyen 

sayısı azdır. Ancak denklemlerin eldesi için yoğun işlemler gerekmektedir(Köseni ve ark.,2019).. 

Genelleştirilmiş düğüm denklemleri yaklaşımında ise bilinmeyen sayısı fazladır ancak denklemlerin 

eldesi çok kolaydır(Yıldız ve ark.,2013). 
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GDD’nin s ve t domenindeki genel gösterimi denklem 1 ve denklem 2’ de verilmiştir. 

     G sC X s BU s 
                                                                                                                       

(1)            

 
 

 
( )

dx t
Gx t C Bu t

dt
 

                                                                                                                      
(2) 

 

2.1.Buck (Düşüren) DC-DC Dönüştürücünün İki Değerli Direnç Yaklaşımı İle Modellenmesi ve 

Sistem Denklemlerinin Elde Edilmesi 

Şekil 4 ‘de Buck dönüştürücü devresinin iki değerli direnç yaklaşımı ile modellenmiş şekli 

gösterilmektedir(Yıldız,2015). Burada temel anahtar ve diyot birer küçük değerli ve büyük değerli 

direnç ile temsil edilmektedir(Yıldız,2015). Anahtarın ve diyodun iletim ve kesim durumuna göre direnç 

değerleri güncellenerek simülasyona devam edilmektedir. 

 
Şekil 4. İki Değerli Direnç Yaklaşımı ile Buck Dönüştürücü Eşdeğer Devresi 

 

Şekil 4’deki devreye ait Genelleştirilmiş düğüm denklemleri için denk.(1)’deki katsayı matrisleri 

Denklem (3-7) de gösterilmiştir. 

 

0 0 1

0 1 0

0 0 1 0

0 1 1 0 0

1 0 0 0 0
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                                                                                                       (3) 

 

 

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

C C

L

 
 
 
 
 

 
                                                                                                                             (4)

 

 0 0 0 0 1B 
                                                                                                                                (5)

 

 ( ) a b c L EX t V V V I I
                                                                                                      (6)

 ( )U t E
                                                                                                                                                  (7)

 

 

Elde edilen matrislerde anahtarın iletimde olması durumunda, temel anahtar (S) çok küçük değerli bir 

Rs direnci ile temsil edilirken, bu durumda kesimde olan diyot ise çok büyük değerli bir Rd direnci 

temsil edilmiştir(Yıldız,2015). Diğer durumda, temel anahtarın kesimde olduğunda ise temel anahtar 

çok büyük değerli bir Rs direnci ile temsil edilirken, bu durumda iletimde olan diyot ise çok küçük 

değerli bir Rd direnci ile temsil edilmiştir(Yıldız,2015).. 
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2.2.Sistem Denklemlerine Trapez Yaklaşımının Uygulanması  

GDD ile analitik olarak elde edilen denklemlerin bilgisayarda sayısal yöntemlerle belli aralıklarla 

çözümünü elde etmek için, Runge-Kutta, Forward Euler, Backward Euler, Trapezodial gibi yöntemleri 

uygulanabilir (Yıldız,2015). Bu çalışmada elde edilen GDD denklemlerinin sayısal yöntemlerle çözümü 

için Trapezoidal  yöntemi uygulanmıştır.  Trapezoidal yöntemin denklemi Denklem8’de gösterilmiştir. 

 

 1 1 1( , ) ( ,
2

n n n n n n

h
X X f X t f X t    

                                                                                             
(8)                                                                  

Denklem 2’de verilen GDD’nin t domenindeki denklemlerine, bu yöntemin uygulanması ile Denklem 

4 elde edilir. 

 

 1 1n A n B n nX K X K U U   
                                                                                                             

(9) 

Denklem 8’deki KA ve KB denklem 10’da gösterilmiştir. 

 
1

1 2

1

1
2

A

B

K K K

h
K K B








                                                                                                                                        (10) 

 

Denklem 10’daki K1 ve K2 ise, denklem 11’da gösterilmiştir. 

1

2

2

2

h
K C G

h
K C G

 
  
 

 
  
 

                                                                                                                                   (11) 

 

3. BUCK DC-DC DÖNÜŞTÜRÜCÜNÜN BENZETİM SONUÇLARI 

Tablo1’de Buck dönüştürücü devresine ait parametreler verilmiştir. 

 

Tablo 1.Buck Dönüştürücü Devre Parametreleri 

E(V) RsmaxRdmax 

(Ω) 

 

Rsmin-

Rdmin(Ω) 

Ryük(Ω) C  (µF) L (mH) f (Hz) D h 

220 106 10-3 14 50 200 50 0.5 0.01 

 

Tablo 1’ de parametreleri verilen Buck dönüştürücü için iki değerli direnç yaklaşımı başlangıç değerleri 

ve devrelerin değişen durumları güncellenerek, geçici hal ve kararlı hal sonuçları elde edilmiştir. Tablo 

2’de ise iki değerli direnç yaklaşımı kararlı hal sonuçları verilmiştir. 

 

Tablo 2.İki Değerli Direnç Yaklaşımı Kararlı Hal Sonuçları 

Va(V) Vb (V) Vc (V) IL(A) IE(A) 

220 219.980       213.3506         15.0167               -15.0167               

 

Şekil 5’de, aynı devre parametreleri ile simüle edilmiş Buck dönüştürücünün Matlab Simülink modeli 

gösterilmiştir. 
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Şekil 5. Buck Devresi Matlab Simulink Modeli 

 

Şekil 5 te simülasyon çalışması yapılan  buck dönüştürücü devrenin, Şekil 6, Şekil 7 ve Şekil 8 de çıkış 

grafikleri gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 6.IL Akımının Değişimi 

 
Şekil 7.Buck Devresi Matlab Simulink Modeli Giriş Gerilimi (Va) 

 

 
Şekil 8. Buck Devresi Matlab Simulink Modeli Yük Gerilimi  
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3. SONUÇ 

Bu çalışmada elektrikli araç şarj istasyonu için Buck dönüştürücü devresi iki değerli direnç yaklaşımı 

yöntemiyle modellenmiş ve bu modeller için GDD sistemi kullanılmıştır. Elde edilen GDD’lerin  trapez 

yöntemi ile sayısal analizi yapılmıştır. Kararlı hal analizi için sonuçlar elde edilmiştir. Aynı devre 

Matlab simülink ile de gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar incelenecek olunursa Tablo 2 de iki 

değerli direnç yaklaşımı için elde edilen kararlı hal sonuçlarına bakıldığında buradaki IL akımı değeri 

ile Şekil 6 daki simülasyon değerinin biribiri ile aynı olduğu gözlemlenmektedir. Buna ek olarak Şekil 

7 de buck dönüştürücü devrenin girişine 220 V doğrultulmuş şebeke gerilimi uygulanmıştır. Şekil 8 

incelendiğinde ise çıkışta yük olarak bağlı olan batarya için çıkış gerilimi yaklaşık 12 V civarında elde 

dilmiştir. Bu sonuca bakıldığında hem buck dönüştürücü devrenin çalışma prensibi gereği girişine 

uygulanan gerilimi çıkışta daha küçük bir değere düşürmesi işlemi doğru olarak çalıştırılmış hem de 

elektrikli araç batarya şarjı için yeterli olacak gerilim seviyesi yaklaşık 12 V olarak elde edilmiştir. 

Yapılan çalışma ile hem iki değerli direnç yaklaşımı ile elde edilen sonucun simülasyonla elde edilen 

sonuçlarla aynı olduğu gözlemlenerek doğruluğu teyid edilmiştir. Ayrıca gerçek bir elektrik araç 

bataryasını şarj edecek gerilim değeri de  simülasyon çalışması ile elde edilmiştir. 

 

4. TARTIŞMA 

Buradaki çalışmanın  amaçlarından biri de, dönüştürücü devreler üzerine çalışma yapan araştırmacılar 

için denklem çıkarımı hakkında fikir verebilmektir. Ayrıca bunu simülasyonla destekleyerek elde edilen 

sonuçların doğruluğunu ispat imkanı sağlanmaktadır. Bunlara ek olarak,yakın gelecekte kurulumunun 

hızla yaygınlaşması beklenen şarj istasyonlarında enerji dönüşüm ve kontrol devrelerinde güncel 

sayılabilecek bir araştırma tartışılmıştır. 
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Abstract  

The evaluation of chemical wastes is of great importance for waste management. In this study, the 

chemical wastes resulting from the chemical bath deposition (from the solution, which is pH7) were 

examined as nanoparticles. AgO and K:AgO nanoparticles were produced by simple co-precipitation. 

Within the scope of the study, structural and optical properties of AgO and K:AgO nanoparticles were 

investigated. Optical absorbance of AgO was slightly shifted long-wavelength by K-doping according 

to Uv-Vis spectra in the range of 300-900 nm. Structural parameters showed that average particle sizes 

of AgO and K:AgO particles were 42 nm and 36 nm, respectively. It was observed that structural 

parameters such as average grain size and lattice stress have a great influence on the optical properties 

of AgO and K:AgO nanoparticles.  

 

Keywords: chemical waste, waste management, metal oxide, structural 

 

1. INTRODUCTION 

Waste management activities such as waste production, transportation, treatment and disposal activities, 

contribute to global climate crisis problems (Xiaojie et al., 2022). The waste sector, which has a great 

impact on greenhouse gas emissions, has to produce an urgent solution. In general, there are four main 

methods for waste disposal; landfill, incineration, waste compaction and composting/vermicomposting 

(Khan, 2014). Unfortunately, these methods are not considered very suitable from the point of view of 

chemical waste. Because these methods contains serious risks in terms of environmental-human health 

and safety. Therefore, there are different initiatives for the evaluation of chemical wastes in the literature. 

Chemical bath deposition is so attractive with its simple, effective and no expensive among chemical 

type thin film production methods. However, the storage and accumulation of aqueous solution wastes 

in laboratories is a serious problem, as it contains harmful and dangerous chemicals. In this work, aim 

is to evaluate the chemical wastes left over from the chemical bath deposition by using co-precipitation 

method and to examine their structural, morphological and optical properties.  

 

2. MATERIALS AND METHODS 

In chemical bath deposititon process, Ag- and K- sources were silver nitrate (99%, Sigma-Aldrich) and 

potassium nitrate (99%, Sigma-Aldrich). These sources were dissolved in 100 ml DW and K-doping 

ratio was kept 4% (pH= 11, with addition of ammonia).The waste aqueous solution left over from the 

films growing in the basic environment was kept at room temperature for one day. With applying simple 

co-precipitation, precipitates were obtained by filtering with purified water and ethanol. Finally, they 

were first dried in the oven at 100 °C and then annealed at 300 °C to remove residues. Structural, 

morphological and optical characterization study was realized by x-ray diffraction, scanning electron 

microscope and Uv-Vis spectra.  

 

3. RESULTS  

Table 1. Structural parameters of AgO and K:AgO nanoparticles 

 
 AgO K:AgO 

2𝜃 (°) 32.24 36.35 

FWHM 0.069 0.231 

D (nm) (average cryst. size) 42 36 

휀  (lattice strain) 4.91 5.45 

D (dislocation density) 5x10-5 7 x10-5 
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Figure 1. x-ray patterns of AgO and K:AgO nanoparticles 

 

 

 

 
 

Figure 2. SEM images of AgO and K:AgO nanoparticles 

 

 

AgO 

K:AgO 
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Figure 3. Optical absorbance of AgO and K:AgO nanoparticles from Uv-Vis spectrum 

 

4. DISCUSSION 

In Figure 1, x-ray diffraction patterns show that high crystallinity and poly- particles have been obtained 

by using co-precipitation. Both of the AgO samples have cubic Ag (JCPDS No. 04-0783) and regular 

AgO JCPDS (JCPDS No. 84-1108) crystal structures (Abdalameer et.al., 2022). A decrease in peak 

intensity was observed with the addition of potassium, which might be implied to replace K+ ions with 

Ag+2 ions. It is concluded that the peaks with an correspond to impurities or different oxide components 

of silver. Average particle size decreases with potassium inclusion which implies optical properties 

might be improve. In Figure 2, the surface morphology images of produced particles show that the 

particle size decreases relatively with the introduction of potassium in accordance with the structural 

parameters which given in Table 1. No crack formation was observed however agglomerative forms 

increases with potassium inclusion. With varying size, relative irrregular sphere forms were detected in 

all samples. The optical band edge is around 410 nm in AgO sample. It has been found that the optical 

band edge shifts relatively to long wavelengths with the contribution of potassium. These results are in 

line with the studies in the literatüre (Rita et.al., 2020). 

 

5. CONCLUSION 

In this study, AgO and K:AgO nanoparticles were produced by chemical wastes of chemical bath 

deposition. Average article size was decreased by K-doping in AgO host lattice although lattice strain 

was relatively similar for both of the synthesized powders.  The produced waste nanoparticles of size 

and particle size distribution were confirmed by using scanning electron microscope. The potassium 

inclusion in AgO structure has shown the property of improving optical transparency. The results show 

that chemical waste silver oxide particles can be used in the field of optics. 
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Özet  

Güç elektroniği alanındaki gelişmeler ile birlikte enerji iletiminde YGDA sistemlerinin kullanımı da 

artmaktadır. Uzak mesafelerde daha az kayıplı ve yüksek kapasiteli güç iletimi bu sistemlerle mümkün 

olmaktadır. Ayrıca farklı frekanslarda iletim yapan bölgelerin bağlanmasında da bu sistemler 

kullanılmaktadır. Türkiye enerji iletim sisteminde doğru akım ile iletim henüz yapılmamaktadır. Ancak 

Gürcistan ve İran enterkonnekte sistemleri ile bağlantı amaçlı iki adet sırt-sırta (back to back) YGDA 

sistemi bulunmaktadır. Sistemin kurulum maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle hatta oluşacak kısa 

devre akımları dönüştürücülerin zarar görmesi açısından önem arz etmektedir. Sistemin korunması ve 

ekipman seçimi için arıza analizinin detaylı şekilde yapılması gerekmektedir. Yapılan çalışmada bir 

YGDA hattı için PSCAD programında arıza analizi yapılmıştır. 400 kV gerilim ve 50 Hz frekanslı iki 

AA terminal arasında iletim sağlayan 500 kV DA geriliminde bipolar YGDA sistemi oluşturulmuştur. 

Kararlı durumda simülasyonu yapılarak doğrultucu tarafı akım ve gerilim grafikleri elde edilmiştir. 

YGDA hattının belirli mesafelerde kutup-toprak arıza senaryoları oluşturularak analiz sonuçları 

karşılaştırılmıştır. Hattın belirli mesafelerinde oluşan arıza anlarında doğrultucu üzerinden geçen hat 

akımlarının ne oranda değiştiği gözlemlenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Yüksek gerilim doğru akım (YGDA), PSCAD, enerji iletimi, arıza analizi 

 

HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) SYSTEMS and FAULT ANALYSIS for 

TRANSMISSION LINE 

 

Abstract  

With the developments in power electronics equipments, the use of HVDC systems in energy 

transmission is also increasing. Low-loss and high-capacity power transmission in long-distance 

overhead lines and submarine cables between coastal countries possible with these systems. In addition, 

these systems are used to connect grids with different frequencies. In Turkey's energy transmission 

system, direct current transmission line is not done yet. In addition, there are two back-to-back HVDC 

systems for connection with Georgia and Iran interconnected systems. Due to the high installation costs 

of the system, the short-circuit currents that will occur on the line are important in terms of damaging 

the converters. Fault analysis should be done in detail for the protection and equipment selection of the 

system. In the study, fault analysis was made in PSCAD program for an HVDC line. A bipolar HVDC 

system has been simulated at 500 kV DC voltage, which provides transmission between two AC 

terminals with 400 kV voltage and 50 Hz frequency. Rectifier side current and voltage graphs are 

obtained by simulating the steady state. The analysis results were compared by creating pole-earth fault 

scenarios at certain distances of the HVDC line. The change of the line currents on the rectifier side in 

the faults of the line at certain distances was observed. 

 

Keywords: High voltage direct current (HVDC), PSCAD, power transmission, fault analysis  

 

1. GİRİŞ 

1.1. YGDA Tanımı ve Tarihi 

Yüksek gerilim doğru akım sistemleri, elektriğin önce alternatif akımdan doğru akıma doğrultulması ve 

doğru akım ile iletiminin yapılması sonra tekrar eviriciler ile alternatif akıma çevrilmesini sağlayan bir 

teknoloji olarak tanımlanmaktadır. DA ile iletimin AA iletimine göre, uzun mesafelerde iletim, daha 
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yüksek iletim kapasitesi ve verimlilik olmak üzere birçok avantajı nedeniyle, dünya genelinde Yüksek 

Gerilim Doğru Akım (YGDA) kullanımı giderek artmaktadır (Alstom, 2009). 

 

YGDA ile elektrik enerjisi iletimi 1954 yılında Gotland’ta ve 1967 yılında ise Sardinya’da deniz altı 

kablo ile yapılmıştır. Sonraki dönemde buharlı dönüştürücüler kullanılarak 1970 yılında Pasifik 

bağlantısı 1973 yılında ise Nelson Nehri projeleri gerçekleştirilmiştir. 1972 yılında, Quebec ile New 

Brunswick arasında ilk HVDC sırt-sırta asenkron bağlantısı devreye alınmış, yarı iletken anahtarlama 

teknolojisi olarak tristör kullanılmıştır. 2000 yılından sonra ise yüksek güçlü dönüştürücüler olan, 

yalıtılmış kapılı iki kutuplu transistörlerde (insulated gate bipolar transistor, IGBT) kullanılmaya 

başlanmıştır (Peake,2010). 

 

Türkiye’de elektrik enerjisinin iletilmesi alternatif akım ile yapılmakta olup doğru akım ile iletim henüz 

yapılmamaktadır. Ancak 400 kV geriliminde Gürcistan (Akhaltsikhe)-Türkiye (Borçka) arasında enerji 

alışverişi amacıyla 2x350 MVA gücünde LCC tabanlı HVDC sırt-sırta tesisi bulunmaktadır. Ayrıca 

Türkiye (Van)-İran arasında 600 MVA gücünde ve 400 kV geriliminde LCC sırt-sırta YGDA (HVDC) 

tesisi de bulunmaktadır. (TEİAŞ,2021). 

 

1.2. YGDA Sisteminin Olumlu Yönleri 

YGDA sistemlerinin başlıca olumlu yönleri şunlardır: 

 Gerilim düşümü ve iletkendeki güç kaybı daha azdır.  

 Bu özellik ile uzun mesafelerde iletim sağlanabilir.  

 Farklı frekanslı şebekeler birbirine bağlanabilir.  (Watson, 2022). 

 Deniz altında AA kablolarda kapasite etkisi büyük olduğu için açma-kapama işlemleri 

sorunludur. Bu yüzden DA iletim daha avantajlıdır.  

 İletkende reaktif güç taşıma durumu olmadığı için hat boyu kompansazyon sorunu 

olmamaktadır.  

 600 ila 800 km üzeri mesafelerde ekonomik olarak avantajlıdır (Wang, 2010). 

 

1.3. YGDA Sisteminin Olumsuz Yönleri 

YGDA sistemlerinin başlıca olumlu yönleri şunlardır: 

 Dönüştürücü yatırımları sebebiyle yakın mesafeli hatlarda maliyet AA hatta göre yüksektir.   

 Dönüştürücüler harmonik oluşturur. Bu nedenle kullanılan filtreler maliyeti yükseltmektedir.  

 Elektrik iletim sistemi için yeni bir teknoloji olduğundan yetişmiş personel, işletme, bakım ve 

yedek parça konusu üzerinde çalışmak gerekmektedir. 

 Şalt sahası yapımında güç elektroniği elemanları için ayrı bina gerektiğinden daha fazla alana 

ihtiyaç vardır.  

 Güç elektroniği elemanlarının ısınma sorunu olduğu için soğutma sisteminin iyi olması gerekir 

(Wang, 2010). 

 

1.4. Sistemde Kullanılan Ekipmanlar 

YGDA sistemlerinde genel olarak; AA kesicileri, transformatörler, AA harmonik filtreler, DA 

kapasitörler, AA ve DA reaktörler, DA filtreler, Dönüştürücüler ve DA iletken ya da kabloları 

kullanılmaktadır.   
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Şekil 1. Tek kutuplu YGDA istasyonu (Bahrman ve Jonson, 2007) 

 

1.5. Bağlantı Türleri 

YGDA sistemi bağlantı türleri dört kısımda incelenmektedir:  

1) Tek kutuplu (monopole): Bu tip bağlantıda iki dönüştürücü ve bu ikisi arasında tek iletken 

bulunmaktadır.  

2) Çift kutuplu (bipolar): Bu bağlantıda iki iletken bulunmaktadır. İletkenlerden birisi pozitif diğeri ise 

negatif polaritededir. 

3) Sırt-sırta (back-to-back): Sırt-sırta YGDA bağlantısında AA gerilim önce DA’a doğrultulur. 

Sonrasında aynı tesis içinde AA tekrar çevrilir. 

4) Çoklu terminalli: Çok terminalli bağlantıda ikiden fazla AA şebekesi birbirine bağlanabilmektedir. 

İkiden fazla iletken kullanılmaktadır.  (Bahrman ve Jonson, 2007) 

 

 
Şekil 2. YGDA bağlantı türleri (Bahrman ve Jonson, 2007) 

 

1.6. Dönüştürücü Türleri 

1) Hat komütasyonlu dönüştürücü (LCC): Bu sistemlerde güç elektroniği ekipmanı olarak tristör 

kullanılmaktadır.  

2) Gerilim kaynaklı dönüştürücü (VSC): Bu sistemlerde yalıtımlı kapılı bipolar transistör (IGBT) 

kullanılmaktadır (Sood, 2004) 

 

2. MATERYAL ve METOD 

Koruma algoritmalarının oluşturulması ve koruma ayarlarının belirlenmesi için önce arıza analiz 

çalışmasının yapılması gerekmektedir (Yang ve ark., 2010). Çalışmada PSCAD programıyla çift 

kutuplu YGDA sistemi oluşturularak arıza analizi yapılmıştır. YGDA hattın pozitif polariteli iletkeninde 
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bir kutup-toprak arızası oluşturulmuştur. Arızanın hat başında, hattın tam orta noktasında ve hat sonunda 

meydana geldiği varsayılarak hat akımlarındaki değişimler genlik ve dalga şekli açısından incelenmiştir.  

 

2.1. YGDA Sistemin Oluşturulması 

YGDA sistemi olarak PSCAD kütüphanesinde bulunan “Bipolar HVDC Transmission System” örnek 

modeli kullanılmıştır (Şekil 3). 800 MW gücünde 500 kV DC geriliminde 6 köprülü sistem bipolar ara 

bağlantısı, 400 kV, 50 Hz iki adet AA şebeke arasında iletim sağlamaktadır. Doğrultucu ve evirici olarak 

altı seviyeli tristör tipindeki dönüştürücüler kullanılmıştır. Ayrıca kademeli indirici transformatör, AA 

filtre, 600 km iletim hattı ve DA sınırlama reaktörü de bulunmaktadır. DA Sınırlama reaktörleri 8 mH 

seçilmiştir. Enerji nakil hattı pheasant (1272 MCM) tipindeki iletkenden oluşmaktadır. Hat 

parametrelerinde gerekli R, L, C değerleri bu tipteki iletken için girilmiştir (Çakır, 1989). 

 

Tablo 1’de verilen parametreler YGDA sistem modelinde kullanılarak kararlı durum simülasyonu 

yapılmıştır. Sistemin 800 MW gücü için P1 ve P2 kutuplarından 800 A akım akarak kutup başına 400 

MW iletim sağlanmaktadır. P1 (pozitif) ve P2 (negatif) kutupları doğrultucu ve evirici tarafına akım ve 

gerilim ölçümleri yapılabilmektedir. Doğrultucu tarafı P1 ve P2 kutbu için 5 saniye zaman aralığındaki 

akım ve gerilim grafikleri Şekil 4’de verilmiştir.  

 

Tablo 1. YGDA Sistem Parametreleri 

PARAMETRELER DEĞER 

YGDA Tipi LCC 

Anma Gücü 800 MVA 

YGDA Gerilim 500 kV 

Dönüştürücü Transformatör Oranı 400/160 kV 

Dönüştürücü Transformatör Tipi Y/D 

Hat Uzunluğu  600 km 

İletken Tipi Pheasant (1292 MCM) 

İletken Adedi Kutup başına 3 adet 

Hat direnç değeri  0,0027 Ω/km 

Hat endüktans değeri  0,248 mH/km 

Hat kapasite değeri  0,021 µF/km 

Hat modeli T eşdeğer modeli 

DA Sınırlayıcı Reaktör 8 mH 

Dönüştürücü Tipi  Bipolar 6 köprülü Tristör 

 

 
Şekil 3. PSCAD bipolar YGDA iletim sistemi modeli 
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Şekil 4. Doğrultucu tarafı P1 ve P2 kutup DA gerilimleri ve akımları 

 

2.1. YGDA Hattı için Arıza Analizi 

Havai hatlarda meydana gelen kutup-toprak arıza çeşitli nedenlerle iletkenin direk ile temas etmesi veya 

hat kopması ile oluşan arızalardır (Şekil 5). Kutup-Toprak arızası bir direnç üzerinden temas etmesi 

sonucunda da oluşabilmektedir. Yapılan arıza analizinde arıza direnci sabit olarak 0,01 Ω olarak 

belirlenmiştir. Arızanın kaynağa olan mesafesini incelemek amacıyla arızanın hat başında, hat ortasında 

ve hat sonunda oluştuğu varsayılmıştır (Tablo 2). 

 

Tablo 2. Kutup-toprak Arıza Parametreleri 

Arıza yeri Arıza direnci Sınırlama bobini Arıza süresi 

0-300-600.km 0,01 Ω 8 mH 50 ms 
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Şekil 5. Kutup-toprak arızasının şematik gösterimi 

 

P1 pozitif polariteli iletken için kutup toprak arızası için kullanılan blok Şekil 6’da gösterilmiştir. 

Arızanın yeri, iletken parametrelerinin arızaya olan mesafe oranında değiştirilerek belirlenmiştir. Zaman 

ayarlı arıza fonksiyonunda arıza süresi 50 ms olarak belirlenmiştir. Simülasyon sonuçlarında doğrultucu 

çıkışı hat akımı ölçülmüştür. Simülasyonlar 5000 milisaniyelik zaman dilimi içinde yapılmış olup 2500. 

milisaniyede arıza meydana gelmiştir. 

 

 
Şekil 6. PSCAD arıza eşdeğer devresi (300 km için) 

 

3. SONUÇ  

Yapılan çalışmada genel olarak YGDA sistemleri hakkında bilgi verilmiştir. Bununla birlikte PSCAD 

programıyla 500kV gerilim ve 800 MW gücünde bir örnek sistem oluşturulmuştur. Kararlı durumda 

simülasyon yapılarak P1 ve P2 iletkenlerinden 800 A akım ölçülmüştür. Bu akım seviyesindeyken P1 

iletkeninde kutup-toprak arıza simülasyonu yapılmıştır. Simülasyon sonuçlarında YGDA hattında 

oluşan arızanın mesafeye göre genlik ve kararlı duruma geçiş süresi açısından incelenmiştir. Doğrultucu 

tarafı hat akımları 2480-2620. milisaniyeleri arasında elde edilmiştir (Şekil 7,8,9).  

 

Elde edilen sonuçlara göre hat başında meydana gelen arızada hat akımı en yüksek 5 kA iken, hat ortası 

ve hat sonunda meydana gelen arızalarda ise 4 kA civarında olmuştur. Ayrıca Tablo 3’de arıza akımı 

salınımlarının her birinin en düşük ve en yüksek değerleri arasındaki fark da verilmiştir. Sonuçlara göre 

hat akımının arızanın meydana gelen mesafe ile doğru orantılı olarak daha hızlı kararlı duruma döndüğü 

görülmüştür.  

 

Tablo 3. Arıza analizi sonuç tablosu 

Analiz 

No 

Arıza 

Yeri 

(km) 

Arıza 

Süresi 

(ms) 

Arıza 

Direnci 

(Ω) 

Arızanın 

meydana 

geldiği 

zaman 

(ms) 

En yüksek 

hat akımı 

(kA) 

Salınımlardaki min ve max dalga boyu aralığı (kA) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1 0 50 0,01 2500 6,25Iop=5 4,2 2 1,3 1 0,4 0,3 0,2 

2 300 50 0,01 2500 5Iop=4  3,2 2,9 1 0,4 0,3 0,2 0 

3 600 50 0,01 2500 5Iop=4 3,2 0,9 0,7 0,3 0,2 0 0 
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Şekil 7. P1 kutbu hat akım grafiği (hat başı arızası için) 

 

 
Şekil 8 P1 kutbu hat akım grafiği (hat ortası arızası için) 

 

 
Şekil 9. P1 kutbu hat akım grafiği (hat sonu arızası için) 

 

4. TARTIŞMA 

Güç sistemlerinde arıza analizi gerek koruma ayar değerlerinin belirlenmesinde gerekse malzeme seçimi 

açısından önem arz etmektedir. Tasarlanan bir iletim hattı için koruma değerleri belirlenirken bir 

simülasyon programıyla arıza analizi yapılarak koruma değerleri test edilmektedir. Uzun mesafeli enerji 

iletiminde avantaj sağlayan YGDA sistemlerinde de arıza analizi başlıca inceleme konularındandır. 

Kutup-kutup, kutup-toprak ve doğrultucu öncesi AA arızaları detaylı olarak incelenmelidir. Arıza 
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mesafesi, arıza direnci ve en zorlu işletme koşulları göz önüne alınarak en uygun koruma değerleri 

uygulanarak rölenin yanlış çalışmasının önüne geçilebilir. 
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Özet  

İşsizlik, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde en temel sorunlardan birisidir. İşsizliğin 

ekonomik, sosyal ve psikolojik dengeler üzerinde birçok olumsuz sonucu bulunmaktadır. İşsizlik, 

yetişkinleri etkilediği gibi aynı zamanda genç bireylerin üzerinde de derin etkiler bırakan bir olgudur. 

Gelişmekte olan ülkeler arasında bulunan Türkiye’de genç işsizliği, çözüme ulaştırılması gereken 

önemli problemler arasında yer almaktadır. Genç işsizliği, tek başına bir problem olmamakla beraber 

genç yoksulluğunun da meydana gelmesine sebebiyet vermekte, bireysel ve toplumsal sorunları 

tetiklemektedir. Nüfusun büyük bir çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu ülkemizde genç işsizliğinin 

araştırılması da bu açıdan büyük önem arz etmektedir. Çalışmanın amacı, Türkiye’de genç işsizliği 

durumunu ele almak ve genç işsizliği ile mücadele politikalarını genç yoksulluğunun önlenmesi 

bağlamında incelemektir. Çalışmada derinlemesine literatür taraması yapılarak birincil kaynaklardan 

faydalanılmış, elde edilen veriler betimsel veri analizi yapılarak yorumlanmıştır. Çalışma sonucunda 

Türkiye’de genç işsizliğinin hâlâ ciddi bir problem olduğu ve cinsiyet bağlamında özellikle genç kadın 

işsizliğinin yüksek oranlarda seyir gösterdiği tespit edilerek, genç işsizliği sorunun genç yoksulluğunu 

meydana getiren önemli bir neden olduğu sonucuna varılmıştır. Genç işsizliğiyle mücadele 

politikalarının düzenlenmesinin ve uzun vadede çözüm sağlayabilecek nitelikte politikaların 

oluşturulmasının gerekli olduğu ifade edilmiştir. Çalışma bağlamında geleceğe yönelik bazı önerilerde 

bulunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Genç İşsizliği, Genç Yoksulluğu, İşsizlikle Mücadele Politikaları 

 

A RESEARCH ON YOUTH UNEMPLOYMENT AND POVERTY IN TURKEY 

 

Abstract  

Unemployment is the primary problem in both developing and developed countries. Unemployment has 

many negative results on economic, social and psychological balances. Unemployment also leaves an 

indelible impression on young people as well as adults. In Turkey, one of the developing countries, 

youth unemployment is among significant problems which should be resolved. Not that youth 

unemployment is a problem solely, it causes youth poverty and it triggers personal and social issues. 

Since young people are the great majority of our country, researching youth unemployment has great 

importance in this respect.  Aim of the research is to discuss the youth unemployment issue in Turkey 

and to inspect policies fighting against youth unemployment in the context of preventing youth poverty. 

A literature research is made thoroughly and primary sources are exploited in this research. Obtained 

data are interpreted in descriptive analysis. As the result of this research, it is concluded that youth 

unemployment is still an important problem in Turkey, and as part of gender, it is determined that 

especially the unemployment of young women proceeds highly. Thus it is concluded that the youth 

unemployment issue is an important cause of youth poverty. It is stated that the policies fighting against 

youth unemployment must be regulated and policies which can provide long-term solutions needs to be 

made. Certain suggestions for the future are made within the context of research.  

 

Keywords: Youth Unemployment, Youth Poverty, Policies Fighting Against Unemployment.  

 

1. GİRİŞ 

İşsizlik en genel tanımıyla herhangi bir ekonomik toplumda çalışmak istediği halde iş bulamayan 

bireylerin içinde bulunduğu durumu ifade etmektedir. Küreselleşen günümüz dünyasında birçok ülkenin 

ortak sorunu haline gelen işsizlik, Türkiye açısından da çözüme ulaştırılması gereken önemli sorunlar 

arasında yer almaktadır. Küresel bir sorun olarak görülen işsizliğin sonuçlarından en fazla etkilenen 

kesimlerden biriside gençlerdir. Genç işsizlik oranlarının, yetişkin işsizlik oranlarından daha yüksektir 
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ve nedenleri, sonuçları bakımından da yetişkin işsizliğinden oldukça farklıdır. Ekonomik durum, 

demografik yapı, istihdam politikaları, ücrete yönelik düzenlemeler, mevcut işgücü piyasasının durumu, 

genç bireylerin bilgi ve becerisi, eğitim seviyesi, etnik köken, cinsiyet gibi birçok faktör genç işsizliğinin 

ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. 

 

Genç işsizliği ülkelerin geleceğini tehdit eden bir sorun olduğu gibi genç yoksulluğunun da ortaya 

çıkmasına neden olmaktadır. Genç işsizliğinin önlenememesi durumunda ekonomik, sosyal ve 

psikolojik sorunlar toplum ve birey üzerinde kalıcı etkiler meydana getirecektir. Bu açıdan genç işsizliği 

sorunun minimum seviyeye düşürülmesi ve yoksulluğun önlenebilmesi için işsizlikle mücadele 

politikalarının etkinliği büyük önem arz etmektedir. Genç işsizliği ve yoksulluğunun gelecek nesillere 

sirayet etmesini önlemek adına işsizlikle mücadele politikalarına nitelik kazandırılması ve gençler 

açısından özelleştirilmeler yapılması gerekmektedir.  

 

Çalışmanın ilk bölümünde işsizlik ve genç işsizliği kavramları üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde 

genç işsizliğinin nedenleri, üçüncü bölümde Türkiye’de genç işsizliğinin sayısal görünümü ele 

alınmıştır. Son bölümde ise işsizlikle mücadelede aktif ve pasif politikalar ele alınarak yoksulluğun 

önlenmesi bağlamında incelenmiştir. 

 

2. İŞSİZLİK VE GENÇ İŞSİZLİĞİ KAVRAMLARI 

Genel olarak ülkeler tarafından belirlenen asgari çalışma yaşında olan, herhangi bir işte çalışmayan, 

aktif bir şekilde iş arayışında bulunan ve çalışmaya hazır olan bireyler işsiz olarak kabul edilmektedir 

(Hussmanns,2007). İşsizlik kavramının TÜİK’e göre tanımı ise şöyledir: “Referans haftasında 

istihdamda olmayan, son dört hafta içerisinde aktif olarak iş arayan, iş bulduğu takdirde iki hafta içinde 

işbaşı yapabilecek durumda olan kişilerden oluşmaktadır. Ayrıca iş bulmuş başlamak üzere beklediği 

için iş aramayan ve üç ay içinde işe başlayacak olan kişiler de işsizlere dâhildir” (TÜİK, 2021: 9). 

 

Genç işsizliği ise 15-24 arasında olan “çalışmayan”, “çalışmaya hazır olan” ve “iş arayan” bireylerin 

yaşamış olduğu işsizlik durumu olarak tanımlanmaktadır (Wangmo, 2012: 7). Uluslararası Çalışma 

Örgütü (ILO) belirlemiş olduğu ölçütlere göre ise; hem ücretli olarak hem de kendi hesabına bir işi 

olmayan, ücretli veya kendi hesabına çalışmaya hazır olan, aktif olarak iş arayan bireyler işsiz olarak 

tanımlanmaktadır. ILO, OECD ve Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlarda 15 ile 24 yaş aralığında ki 

bireyler genç olarak kabul edilmiştir. Buna bağlı olarak bu yaş aralığında olan bireylerin yaşamış 

oldukları işsizlik durumu genç işsizlik olarak ifade edilmektedir (Atabey, 2013). Bu bağlamda Türkiye 

ise 15-24 yaş aralığında olan bireyler genç olarak kabul edilmektedir. 

 

3. GENÇ İŞSİZLİĞİNİN NEDENLERİ 

Genç işsizliğinin nedenleri makro ve mikro faktörler olarak ikiye ayrılmaktadır. Makro nedenler 

arasında toplam talep yetersizliği, ekonomik durgunluk, ülkelerin demografik yapısı, eğitim sistemi, 

ücrete yönelik politikalar gibi konular yer almaktadır. Gençlere özgü özellikler, gençlerin çalışma 

eğilimi, gençlerin işgücü piyasalarına ilk defa giriş yapıyor olmaları, etnik köken ve cinsiyet gibi 

faktörler ise genç işsizliğine sebebiyet veren mikro nedenler arasında yer almaktadır (Yıldız, 2019:23-

31).  

 

Genel işsizliğin artmasına neden olan ekonomide ki istihdam performansının düşüklüğü, istihdam 

daraltıcı politikalar genç işsizlik oranlarını arttırmaktadır. Yetişkin işsizlik oranlarını olumsuz anlamda 

etkileyen unsurlar genç işsizlik oranlarını daha fazla etkilemektedir. Günümüzde küreselleşme ve 

teknoloji çağı ile birlikte meydana gelen genel problemler, işgücü piyasası politikaları, işgücü 

piyasasının kendi iç dinamiği genç işsizliğinin yüksek oranlarda seyir göstermesine sebebiyet 

vermektedir (Karabıyık, 2009: 298-299). 

 

 Ekonomik durgunluklar, enflasyon gibi faktörler ise ekonomik olarak bozulmalara sebep olduğu için 

yüksek genç işsizliğinin yaşanmasına da yol açmaktadır. Genç işsizlik oranlarının yüksek olmasının bir 

başka nedeni ise işverenlerin gençleri işten çıkarma durumunda daha az maliyetli olduğunu 

düşünmesidir. Bu nedenlerin yanı sıra genç nüfusta meydana gelen artış, istihdam politikaları, ücrete 
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yönelik düzenlemeler, gençlerin sahip olduğu becerilerin arz ve talep arasında ki uyuşmazlık gibi birçok 

unsur genç işsizlik oranlarını yükseltmektedir (Görlich, vd. 2013: 3-4).  

 

Gençlerin sahip olduğu özellikler iş bulabilmeleri açısından oldukça önemlidir. Bu açıdan bireyin 

cinsiyeti, etnik kökeni, engelli olup olamama durumu, bilgi ve becerisi, eğitim seviyesi gibi unsurlar 

genç bireylerin iş bulabilmesini etkileyen değişkenler olarak ifade edilmektedir (O’Higgins, 2005: 38-

47). Gençlerin çalışma eğilimleri de işten ayrılma veya işsiz olmayı tercih etme gibi davranışları 

etkileyen bir faktördür. Özellikle eğitim seviyesi yüksek olan gençler yeteneklerine ve ilgi alanlarına 

uygun gördüğü işte çalışana dek işgücü piyasasının dışında kalmayı seçmektedir (Hammer, 2007: 255). 

 

Tablo 1.Genç İşsizliğinin Arz ve Talep Yönlü Nedenleri 

Genç İşsizliğinin Nedenleri Talep Yönünden Arz Yönünden 

Mevcut İşler Ekonomik duruma bağlı olarak 

gençlere yönelik bir iş kıtlığı 

söz konusu olabilmektedir. 

Düşük düzeyde birçok iş 

imkânı bulunmaktadır. 

Ücret Asgari ücret ve ücrete dair katı 

düzenlemeler sebebiyle düşük 

düzeyli işlerin sayısında 

azalmalar meydana 

gelmektedir 

Gençlerin ücret beklentileri 

gerçekçi değildir. 

Emek Mobilitesi Kısa dönemli işler, işsizliğin 

temel nedenleri arasında yer 

almaktadır. 

Genç bireyler, yüksek 

mobiliteye sahiplerdir ve 

istikrarsızlardır. 

Tutumlar Gençler gelecek vaat eden 

işleri arzu etmektedir. 

Cari ücret düzeyinde birçok iş 

bulunmaktadır fakat gençler 

boş zamanı tercih etmektedir. 

Nitelikler Nitelikler çalışırken kazanılır. Gençler tecrübesizdir ve eğitim 

açısından yetersizdir. 

Genç Nüfus Artışı İş piyasası gençler için sürekli 

olarak yeni iş üretmektedir. 

Genç nüfusun hızlı bir şekilde 

artması genç işsizliğine neden 

olmaktadır. 

Kaynak: (Freeman, 1979: 7). 

 

4. TÜRKİYE’DE GENÇ İŞSİZLİĞİNİN GÖRÜNÜMÜ 
Türkiye’de işsizlik oldukça önemli bir problemdir. İşsizliğin en çok endişe veren türü ise genç 

işsizliğidir. Genç işsizlik oranları, bazı ülkelerde azalış gösteriyor olsa da ülkemizde genç işsizliği 

yetişkin işsizliğinden daha fazla olmaktadır. Bu durum Türkiye’nin işgücü piyasasının en ciddi 

problemlerinden birini oluşturmaktadır (Akgeyik, 2004: 16; Yentürk ve Başlevent, 2007: 3-5). 

 

Tablo 1. Türkiye’de 15-24 Yaş Arası Genç İşsizlik Oranları (%) 

Yıllar Genç İşsizlik Oranları 

2013 18,7 

2014 20,2 

2015 19,2 

2016 19,0 

2017 20,8 

2018 24,5 

2019 25,0 

2020 25,4 

2021 25,3 

2022 19,6 

                  Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, Erişim Tarihi:26.11.2022. 
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Tablo 1’de Türkiye İstatistik Kurumu verileri üzerinden 2013-2022 yılları arasında ki genç işsizlik 

oranlarına yer verilmiştir. Tablo 1. verilerine göre 2013 yılında 18,7 oranın olan genç işsizliğinin 2020 

yılına gelindiğinde en yüksek oran olarak genç işsizlik 25,4 şeklinde gerçekleşmiştir. Tabloda ki verilere 

bakıldığında 2018 yılından 2021 yılına kadar genç işsizlik oranlarının yüksek oranlarda seyir gösterdiği 

görülmektedir. Her çalışmayan bireyin işsiz sayılmadığı ülkemizde öğrenci olduğu için çalışmayan ve 

aynı zamanda iş de aramayan bireyler işsiz kategorisinde yer almamakta, işgücüne dâhil olmayan nüfus 

kategorisinde yer almaktadır. Bu konu göz önünde bulundurulduğunda genç işsizlik oranlarının görünen 

verilerden çok daha farklı olduğunu söylemek mümkündür. 

 

OECD 2022 yılı verileri incelendiğinde G7 ülkelerinin genç işsizlik oranı %9 iken, OECD ülkelerinin 

genç işsizlik oranı %11, Avrupa Birliğini ülkelerinin genç işsizlik oranın ise %14 oranlarında seyir 

gösterirken, Türkiye’de 2022 yılı genç işsizlik oranı %19,6 olarak gerçekleşmiştir. Genel itibariyle 

Türkiye genç işsizlik oranı yüksek olan ülkeler arasında yer alırken Japonya, Almanya, İsrail, Meksika, 

Hollanda ve Kore gibi ülkeler ise genç işsizlik oranı en düşük olan ülkeler arasında yer almaktadır 

(OECD, 2022).  

 

Tablo 2: Türkiye’de Cinsiyete Göre Genç İşsizlik Oranları (%)  

Yıllar Erkek Kadın 

2014 18,9 22,6 

2015 18,3 20,7 

2016 21,3 28,8 

2017 16,5 24,1 

2018 22,3 28,3 

2019 21,8 30,7 

2020 22,7 30,5 

2021 17,9 26,1 

2022 16,5 25,4 

          Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, Erişim Tarihi: 28.11.2022. 

 

Tablo 2’de Türkiye’de ki 15-24 yaş aralığında bulunan genç kadın ve erkeklerin işsizlik oranları yer 

almaktadır. Genç erkek işsizlik oranları incelendiğinde 2017 ve 2022 yılı oranlarının en düşük oranlar 

olduğu görülmektedir. 2018-2020 yıllarında ise genç erkeklerin işsizlik oranları yüksek seyir 

göstermektedir. Genç kadınların işsizlik oranlarına bakıldığında ise 2019 ve 2020 yıllarında işsizlik 

oranlarının oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Genel itibariyle 2014-2022 yılları arasında ki genç 

işsizlik verilenin yer aldığı bu tabloda genç kadınların işsizlik oranlarının, genç erkeklere nazaran 

oldukça yüksek olduğu görülmektedir. 

 

5. GENÇ İŞSİZLİĞİ İLE MÜCADELE POLİTİKALARI VE GENÇ YOKSULLUĞU 

Türkiye’de genç işsizliğini azaltabilmek ve gençlerin istihdamda yer almasını sağlayabilmek için birçok 

politikadan yararlanılmaktadır. Bu politikalar ise aktif ve pasif olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Türkiye’de genç işsizliği ile mücadele edebilmek için genel istihdam politikalarından 

faydalanılmaktadır. Bu açıdan aktif istihdam politikalarından olan eğitim programları, iş bulma yardımı, 

istihdam teşvikleri, pasif istihdam politikalarından olan işsizlik yardımı ve işsizlik sigortası genç 

işsizliğiyle mücadelede sıkça başvurulan politikalar arasındadır. (Orkunoğlu Şahin, 2020: 144). 

 

5.1. Pasif İstihdam Politikaları 

Pasif istihdam politikalarının temel amacı, işsizlik sürecinde ki olumsuzlukları en aza indirgemek ve 

maddi destek sağlamaktır. Bu politikalar genç işsizliği ile mücadelede yetersiz kalması sebebiyle aktif 

istihdam politikalarının uygulama alanı bulabilmesine sebebiyet vermiştir (Bayraktar ve İncekara, 2013: 

27). 

 İşsizlik Sigortası ve İşsizlik Yardımı: İşini kaybeden bireylerin, kaybettiği geliri karşılamayı 

amaçlayan geçici bir gelir desteğidir. Bu sigortanın genç işsizliği üzerine doğrudan bir etkisi 
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bulunmamaktadır. Ancak işsizliğe karşı bir güvence niteliğindedir. İşsizlik sigortasının 

finansmanı ise işçi, işveren ve devlet katkısıyla sağlanmaktadır. İşsizlik yardımı ise finansmanı 

devlet tarafından karşılanan yoksullukla mücadele etmeyi amaçlayan bir yardımdır. Sosyal 

yardım olarak da ifade edilebilmektedir (Varçın, 2004: 16). 

 

 Ücret Garanti Fonu: İşverenlerin iflas etmesi, konkordato ilan etmesi gibi sebeplere bağlı 

olarak çalışanların ücretlerini ödeme konusunda sorun yaşamları halinde çalışanların ücret 

alacaklarını karşılayabilmek adına işverence işsizlik sigortası fonuna aktarılmış olan yapılacak 

ödemenin %1’ini kapsayacak şekilde ayrılmış bir fondur (Çapar Diriöz, 2012: 120). 

 

 Kısa Çalışma Ödeneği: Ekonomik, sektörel ya da bölgesel açıdan meydana gelen krizler ve 

zorlayıcı sebeplere bağlı olarak işyerinde ki haftalık çalışma sürelerinin geçici bir süreliğine 

azalması, işyerinde faaliyetlerin kısmen ya da tamamen durdurulması sonucunda işyerinde üç 

ayı geçmemesi şartıyla kısa çalışma yapılması mümkün olmaktadır. Bu duruma bağlı olarak 

çalışılmayan süre boyunca işçilere kısa çalışma ödeneği ödenmektedir (Akyol, 2021: 177). 

 

 Erken Emeklilik: Erken emeklilik uygulamasının amacı işsizliğinin azaltılabilmesidir. Belirli 

bir yaşın üzerinde ki çalışanların normal emeklilik vaktinden önce emekli olabilmesi toplam 

emek arzını azaltacağından işsizlik oranını da düşmesini sağlayacaktır. Yaşlı çalışanların işgücü 

piyasasından çekilmesiyle birlikte gençlerin istihdamı da kolaylaşmaktadır (Biçerli, 2004: 59-

60). 

 

5.2. Aktif İstihdam Politikaları 

Aktif istihdam politikaları, işgücü verimliliğinde artışın sağlanabilmesi, işsizliğin azaltılması ve bireyin 

iş bulabilmesi açısından fırsat eşitliğinin yaratılması amacı taşıyan önlemler bütünü şeklinde ifade 

edilebilmektedir (Karabulut, 2007: 45). Bu politikalar genç işsizliğinin azaltılabilmesi açısından pasif 

istihdam politikalarından daha etkili olmaktadır. 

 Mesleki Eğitim Programları: Mesleki eğitim programları gençlerin istihdam edilebilirliklerini 

arttırmak için en etkili politikalar arasında yer almaktadır. Bu programlar arasında işyeri 

eğitimleri, iş kurabilmek için yardımcı programlar, iş yaratma programları da yer almaktadır 

(Duruel, 2007: 397). 

 

 Girişimciliğin Desteklenmesi: Girişimcilik, işsizlik probleminin önlenmesi açısından çözüm 

olanağı sunmakta ve ekonomik açıdan da büyümeye katkı sağlamaktadır. Girişimciliğin 

desteklenmesi ise kendi işini kuracak bireylerin ve küçük işletmelerin desteklenmesini 

amaçlayan bir aktif istihdam politikasıdır (Biçerli, 2005: 7). 

 

 Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti: Danışmanlık hizmetleri, bireylerin değişen çalışma 

şartlarına uyum sağlayabilmelerini ve kendine uygun işi bulabilmelerini amaçlayan bir istihdam 

politikasıdır. İlk kez işgücü piyasasına girecek olan gençler için oldukça faydalı bir uygulamadır 

(Körpe, 2003: 166). 

 

 Ücret Sübvansiyonları: İşe alımlara bağlı olarak devlet, işverenlere belirli bir ücret 

ödemesinde bulunmaktadır veya işverenler tarafından ödenecek olan vergilerde indirimler 

yapılmaktadır (Layard ve Nickell, 1980: 52). Genç işsizliği sorunun çözümünde de destekleyici 

bir uygulamadır. 

 

 Kamu Yararına Çalışma Programları: İşgücü piyasasına girişte çeşitli zorluklar yaşayan 

dezavantajlı gruplar içerinde olan işsiz bireylerin kamu tarafından açılan işlerde istihdam 

edebilmelerini, deneyim kazanabilmelerini ve çalışma yaşamının disiplinine uyum 

sağlayabilmelerini hedefleyen programlardır (Betcherman vd., 2004:5). 

 

 5.3. İşsizlikle Mücadele Politikalarının Genç Yoksulluğu Üzerine Etkileri 

Günümüzde işsizlik problemiyle mücadele edilirken, işgücü piyasasının işleyişi açısından bir müdahale 

söz konusu olmamakta daha çok işsizlik sonucunda meydana gelen sorunlar hafifletilmektedir ve bireyin 
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iş bulabilmesi için fırsat eşitliği yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu açıdan günü kurtaran politikaların 

uygulanması da uzun vadede ağır sonuçlar doğurmaktadır. Yüksek işsizlik oranları, yoksul birey sayısını 

da artırmakta ve yoksulluk sorunun çözümünü giderek zorlaştırmaktadır. Ülkemiz açısından 

bakıldığında aktif ve pasif istihdam politikaları yoksul bireylere yönelik bir kurguya sahip değildir. 

Bireyin gelir elde etmesi bazen yoksulluk sorununu ortadan kaldıramamakta birey istihdam edilirken de 

çalışan yoksul kategorisinde yer alabilmektedir. Hem işsiz bireyler hem de çalıştığı halde yoksulluk 

durumu ile karşı karşıya kalan bireyler göz önünde bulundurularak işsizlikle mücadele politikalarının 

yeniden şekillendirilmesi gerekmektedir (Soysal, 2019: 82; Kayataş, 2014: 70).   

  

Türkiye’de genç işsizliği tek başına bir problem olmamakta aynı zamanda genç yoksulluğu problemini 

de ortaya çıkarmaktadır. Genç işsizliği ile birlikte görülen yoksulluk birçok probleminde ortaya 

çıkmasını tetiklemektedir. Kayıt dışı çalışma, suç oranlarında artış, beyin göçüne bağlı olarak beşeri 

sermaye kaybı bu problemler arasında yer almaktadır. Türkiye’de ki nüfusun büyük bir çoğunluğunu 

gençlerin oluşturduğu düşünülürse bu sorunların hem ekonomik hem de sosyal açıdan birçok 

olumsuzluğa neden olacağı açıktır. Bu bağlamda gençlere yönelik geçici istihdam politikalarının yerine 

genç işsizliğinin ve genç yoksulluğunun önlenmesi veya azaltılabilmesine yönelik politikaların 

uygulanması büyük önem taşımaktadır. İşsizlik durumundan kaynaklı olarak yoksul olan gençlere, 

işgücü piyasasında aktif bir şekilde rol verilmesi, mesleki eğitimin niteliğinin artırılması, genç 

yoksulluğunun önlenmesi veya minimum seviyeye düşürülmesi için çeşitli politikaların düzenlenmesi 

gerekmektedir. Bunun yanı sıra çalışan genç yoksullarda göz önünde bulundurularak iş ve ücret 

açısından iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi de bu konuda bir çözüm niteliğindedir (Bölükbaş, 2019: 

215-228).  

 

6. SONUÇ 

Günümüz açısından işsizlik, bilgi çağının bir sonucu olarak değişen teknolojiler ve ekonomik yapıda 

tüm toplumlarda hızla yaygın hale gelen küresel bir soruna dönüşmüştür. İşsizlik, bireyler üzerinde derin 

etkiler bırakan bir olgu olduğu gibi aynı zamanda toplumsal açıdan da etki alanı oldukça geniştir. 

İşsizliğin yıkıcı etkilerinden en fazla etkilenen kesim ise gençlerdir. Genç bireylerin deneyimlemiş 

olduğu işsizlik durumu diğer yaş gruplarına göre daha karmaşıktır, nedenleri ve sonuçları bakımından 

kendine özgü bir yapısı vardır. Kırılgan bir kesimde yer alan gençlerin yaşamış olduğu işsizlik 

sorunundan kaynaklı olarak meydana gelen ekonomik, sosyal ve psikolojik sonuçlar bireyin hayatını 

etkilediği gibi ülke geleceğini de etkilemektedir.  

 

Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin en temel sorunlarından biri olan genç işsizliği Türkiye 

açısından da en önemli sorunlardan birisidir. Türkiye nüfus özellikleri bakımında genç nüfusu yüksek 

olan ülkeler arasında yer almaktadır fakat genç nüfus için sağlanacak istihdam olanaklarının sınır olması 

ekonomik ve sosyal yapıyı giderek zayıflatmaktadır. Yaşamının en üretken ve dinamik döneminde olan 

genç bireylerin istihdamda yer alamaması Türkiye’nin ekonomik açıdan büyüme potansiyelini de 

etkilemektedir. Genç işsizliği, genç yoksulluğunun yaşanmasına da sebebiyet vermektedir. Hayatını 

idame ettirebilecek gelire sahip olamayan genç bireyler yoksulluk gibi ciddi bir sorunla karşı karşıya 

kalmaktadır. Ülkemiz açısından bu konuda ki bir başka problem ise bireyin çalıştığı halde yoksulluktan 

kurtulamamasıdır. İşgücü piyasasına girişi oldukça zor olan gençler, çalışma şartları ve ücret konusunda 

ciddi problemler yaşamakta ve işverenlerin gözünde ikamesi kolay olan çalışan konumunda yer 

almaktadır. 

 

 Ülkemizde genç işsizlik oranlarının düşürülmesi için işsizlikle mücadele politikalarından olan aktif ve 

pasif istihdam politikaları uygulanmaktadır. Ancak genç işsizlik oranlarının oldukça yüksek olduğu göz 

önünde bulundurulduğunda bu konuya yönelik geliştirilen politikaların yetersiz olduğunu söylemek 

mümkündür. Türkiye gibi nüfusunun büyük bir çoğunluğu gençlerden oluşan ülkelerin genç nüfus 

yapısını dikkatli bir şekilde analiz etmesi ve oluşturulacak olan politikalara bu yönde şekil vermesi genç 

işsizliğinin çözümü açısından oldukça önemlidir. Türkiye’nin demografik yapısı, eğitim sistemi ve 

işgücü piyasasının yapısının yeniden ele alınıp genç işsizlik bağlamında ulusal politikaların 

oluşturulması gerekmektedir. İşsizlikle mücadele de faydalanılan politikaların gençlere yönelik olarak 

özelleştirilmesi, genç çalışan yoksullara yönelik tedbirlerin alınması, özellikle de işsizlik oranları 

oldukça yüksek olan genç kadınlara yönelik uygulamaların gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bunun 
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yanı sıra istihdam yaratamayan büyüme sorunun çözülmesi de genç işsizlik sorununa bir çözüm niteliği 

taşımaktadır. Genç işsizliğiyle mücadelede, işgücü piyasasına yönelik politikalar ve eğitim 

politikalarının birbiriyle bağlantısının sağlanması, gerçekleştirilmesi planlanan uygulamaların tutarlı ve 

şeffaf bir şekilde yürütülmesi oldukça önemlidir. Aksi takdirde genç işsizliğinin önlenememesi 

durumunda, gelecek nesillerin işsizliğin ve yoksulluğun kronikleşmiş aynı zamanda kemikleşmiş hali 

ile karşı karşıya kalma olasılığı oldukça yükselecektir. 
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Özet  

Bu çalışmada, son yıllarda bilim dünyasında adından sıklıkla sözü edilen sürü robotiği konusu 

incelenmiştir. Sürü robotiği, birden çok sayıda basit robottan oluşmuş çoklu robotik sistemlerin 

koordinasyonu için uygulanmaya çalışılan yeni bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, doğada kolektif davranış 

sergileyen böcekler, bakteriler gibi canlılardan esinlenerek ortaya çıkmıştır. Bu ve benzer canlı türlerine 

bakıldığında koordineli bir şekilde bir araya gelme, akın etme veya desen oluşturma gibi davranışlar 

sergileyebilmektedir. Bu sebeple sürü robotiği araştırmaları genellikle doğadaki canlıların işbirlikçi 

davranışlarından ilham alır ve buna odaklanır. Çünkü canlıların kendi kendine organizasyonu karmaşık 

görevlerin yerine getirilmesinde dikkat çekici boyutta olabilmektedir. Çalışmada literatürden derlenen 

bilgiler paylaşılmıştır. Sonrasında ise doğadan ilham alınarak geliştirilmiş sürü algoritmalarından biri 

olan Karınca Koloni Optimizasyonu (ACO) algoritması tanıtılmıştır. 

  

Anahtar Kelimeler: Sürü Robotik, Karınca Koloni Optimizasyonu, Sürü Algoritmaları 

 

A REVIEW ON SWARM ROBOTICS AND SWARM ALGORITHMS 
 

Abstract 

In this study, the subject of swarm robotics that is frequently aforementioned in the last years was 

examined. Swarm robotics is a new approach that it is worked to apply  for the coordination of multiple 

robotic systems consisting of many simple robots. This approach has emerged to inspired by living 

creatures such as insects and bacteria, which exhibit collective behavior in nature. Theese living 

creatures and similar species have demonstrated behaviours such as coming together harmoniously, 

foraging, raiding or creating a pattern. In this reason,  generally swarm robotics researches inspire by 

collaborative behaviours of species in nature and focus on it. Because self organization of species can 

be remarkably in performing complex tasks. In this study, informations compiled from the literature was 

shared. Afterwards, Ant Colony Optimization (ACO) algorithm which is one of the swarm algorithms 

developed by nature inspiration is introduced. 

 

Keywords: Swarm robotics, Ant colony optimization, Swarm algorithms 

 

1. GİRİŞ 

Sürü robotiği, birden çok sayıda basit robottan oluşmuş çoklu robotik sistemlerin koordinasyonu için 

uygulanmaya çalışılan yeni bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, doğada kolektif davranış sergileyen böcekler, 

bakteriler gibi canlılardan esinlenerek ortaya çıkmıştır. Bu ve benzer canlı türlerine bakıldığında 

koordineli bir şekilde bir araya gelme, besin arama, akın etme veya desen oluşturma gibi davranışlar 

sergileyebilmektedir. Bu sebeple sürü robotiği araştırmaları genellikle doğadaki canlıların işbirlikçi 

davranışlarından ilham alır ve buna odaklanır; çünkü canlıların kendi kendine organizasyonu karmaşık 

görevlerin yerine getirilmesinde dikkat çekici boyutta olabilmektedir [1, 2, 3]. 

 

Sürü robotiği, bir görevi gelişmiş özelliklere sahip birkaç robotun gerçekleştirmesinden farklı olarak, 

basit yetenekli benzer robotlarla sağlamayı amaçlayan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın diğer çoklu robot 

sistemlerine göre avantajları, esnek, sağlam ve ölçeklenebilir davranışta olmalarıdır. Esneklik, çevre 

koşullarından bağımsız olarak davranış sergilemeleridir. Sağlamlık, sürüde davranışı sergileyemeyecek 

durumda olan robotlar olsa dahi kalan diğer üyelerin davranışı sergilemeye devam etmesidir. 

Ölçeklenebilirlik ise farklı robot sayılarında da aynı davranışı sergilemeye devam edebilmeleridir [2, 4]. 
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Sürü robotiği üzerine yapılan çalışmalarda akın etme, bir araya gelme, desen oluşturma, kendi kendine 

montaj, yem arama gibi davranışlar dikkat çekmektedir [5, 6].  

 

Bu çalışmada, son yıllarda bilim dünyasında adından sıklıkla sözü edilen sürü robotiği konusu 

incelenmiştir ve literatürde yapılan çalışmalar sunulmuştur. Sürü zekası ve sürü algoritmaları ile ilgili 

literatürden derlenen bilgiler paylaşılmış ve karınca koloni optimizasyonu teorik bir deney üzerinden 

açıklanmıştır. 

 

2. LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ 

Sürü algoritmaları ve sürü robotiği birçok araştırmacının ilgisini çeken, güncelliğini koruyan çalışma 

konularındandır. Diğer taraftan sürülerin oluşturulmasında kullanılabilecek otonom robotlar ise 

endüstride, savunma sanayi alanlarında yer edinmeye başlamış ve üzerine sürekli yeni çalışmaların da 

eklendiği araştırma konularındandır. Robotların, çalışmalarını optimize etmek ve sürü mantığında bir 

görevi en kısa yoldan ve en az enerji ile yerine getirebilmeleri için doğadan ilham alınarak geliştirilen 

algoritmalar ortaya çıkmıştır.  

 

Turgut A. ve arkadaşları (2007), sürü robot sistemlerinde kullanılabilecek ideal bir robot platformunun 

özelliklerinden bahsetmişler ve Kobot adını verdikleri bir robot tasarımı gerçekleştirmişlerdir. 

Yaptıkları tasarımda robotun nesne tespit sisteminin, ortam ışığı ve diğer komşu robotlardan daha az 

etkilenmesi amacıyla kısa mesafe kızıl ötesi algılama sistemi geliştirmişlerdir. Geliştirdikleri robot 

tasarımı ile literatürdeki diğer sürü robot platformlarında kullanılan robotları karşılaştırmışlardır. 

Hazırladıkları robot platformunda sürü halindeki robotları kablosuz ve paralel olarak aynı anda 

programladıkları bir altyapı geliştirmişlerdir ve bu şekilde yapılan ilk çalışma olduğunu 

vurgulamışlardır [7]. 

 

Parpinelli ve arkadaşları (2011), sürü zekası alanındaki en son gelişmelerin bir incelemesini 

derlemişlerdir. Geleneksel ACO ve PSO meta-sezgisel yöntemlerinin ötesine geçerek, sosyal 

organizmaların davranışlarından ilham alan, ancak bugüne kadar pek araştırılmamış yeni ortaya çıkan 

çalışmalardan bahsetmişlerdir. Farklı 10 algoritmayı ele aldıkları çalışmada, algoritmaları detaylı bir 

şekilde anlatarak sonrasında bir tablo sunumu yapmışlardır. Bu tablo biyolojik ilham, optimizasyon 

alanı, kullanım ve keşif mekanizmaları ve her bir yaklaşım için iletişim modeli açısından tüm 

algoritmaları özetlemektedir [8]. 

 

Jonas Krause ve arkadaşları (2013), yaptıkları araştırmada dağıtık optimizasyon problemlerine 

uygulanan sürü algoritmalarını incelemişlerdir. Çalışmalarında inceledikleri 12 farklı algoritmayı ayrık 

optimizasyon problemlerine (Kombinatoryal, ikili ve kategorik gibi ayrık problemler) uygulamak için, 

kodlamayı ayrık boyutlara uyarlamışlardır. Aday çözümlerin kodlamalarını üç farklı şekilde karakterize 

etmişlerdir. Bunlardan ilk ikisi, ikili kodlama (BC) ve tamsayı kodlama (IC)’dır. Üçüncü kodlama ise 

gerçek değerler ile ilgilenmektedir; fakat bu kodlamada ayrık alanları işlemek için dönüştürme 

yöntemleri kullanılmaktadır. Kullanılan dönüştürme yöntemine göre RTB veya RTI olarak ifade 

edilmektedir ve her yineleme döngüsünde bu dönüşümler gerekmektedir. Çalışmalarında ayrıklaştırma 

yöntemlerinden bahsederek sürekli uzay durumlarının ayrık zamana taşınmasında kullanılan 

fonksiyonlar tanıtılmıştır. Sigmoid fonksiyonu, Random key olmak üzere başlıca 6 yöntemi 

sunmuşlardır. 64 çalışma üzerinde yaptıkları araştırmada en çok rastladıkları algoritmanın PSO (Particle 

Swarm Optimization) ve ikinci olarak ise ABC (Artificial Bee Colony) algoritmaları olduğunu 

vurgulamışlardır. Ayrıklaştırma yöntemlerinde ise Sigmoid fonksiyonun ilk sırada, Random Key 

fonskiyonun ise ikinci sırada olduğunu belirtmişlerdir [9]. 

 

Rubenstein M. ve arkadaşları (2014), Kilobot adı verilen basit ve ucuz robotlardan oluşan bir sürü ile 

dört popüler sürü davranışlarından olan yiyecek arama, oluşum kontrolü, fototaksi (ışığa doğru 

yönelme) ve senkronizasyonu incelemişlerdir. Yaptıkları çalışmada 100’e yakın robot kullanmışlardır. 

Tasarladıkları robot platformunda tekerlek yerine titreşim motorlarından yararlanılmış ve maliyet 

düşürülmüştür. Robot, titreşim ile konumunu değiştirmektedir ve konumsal hataları düzeltmek için 

komşularından aldığı mesafe geri-beslemesi gerekmektedir. Bu platformun en önemli dezavantajı ise 
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robot hareketlerinin ancak pürüzsüz bir yüzeyde yapılabilmesidir. Çalışmalarında vurguladıkları en 

önemli konulardan biri tasarlanan robotun 14 USD gibi bir maliyeti olmasıdır.   

 

Robot üzerinde yaptıkları deneyde, bir robotun dairesel yörünge takibi yaptırılmıştır. Tek başına 

yörünge takibi yapamayan robotun bu görevi yapması için merkezde bulunan başka bir robottan 

yararlanılmıştır. Aralarındaki mesafe ölçümünden faydalanılarak bu görev yerine getirilmiştir. 

Kontrolör olarak PD denetleyicisinden yararlanmışlardır. Diğer bir deney olarak ise robota U şeklinde 

bir yol takibi yaptırılmıştır. Bu hareket için ise üçgen köşelerine gelecek şekilde 3 adet robot konum 

belirlemek için sabit kullanılmış ve hareketli robot bunlar aracılığı ile önceden planlanmış yolu takip 

etmiştir.  

 

Robot adetleri çoğalınca operatör ile olan etkileşimi daha aza indirmek bir sürü platformu oluşturmada 

önemlidir. Kilobot tasarımında On-Off tuşu bulunmamaktadır ve robot uyku modunda bırakılmaktadır. 

Çalışmada, bu şekilde uyku modundayken 3 ay gibi bir süre pil dayanımı olduğundan bahsedilmiştir. 

Bir tepegöz verici sayesinde gerektiğinde robotlar toplu halde uyandırılmaktadır. Yine benzer mantıktan 

yola çıkılarak programda yapılacak güncelleme de yine toplu olarak robotlara yüklenebilmektedir. 100 

adet robota 35 sn içerisinde program atıldığını belirtmişlerdir. Robotun ayakları ve üst tarafındaki anteni 

şarj pinleri olarak kullanılmaktadır. Toplu halde şarj etmek için ise metal bir yüzeye yerleştirilen 

robotların üzerlerine tekrar bir metal plaka yerleştirilerek pinlerin teması sağlanmakta ve gerilim 

uygulanarak robotlar toplu halde şarj edilmektedir. Tepegöz verici ile robotlara yollanan mesaj 

sayesinde robotlar o anki şarj durumlarını, bir RGB indikatör sayesinde operatöre göstermektedir [10]. 

 

3. SÜRÜ ZEKÂSI ve SÜRÜ ALGORİTMALARI 

Sürü zekâsı, birlikte hareket eden sistemlerin toplu davranışları olarak tanımlanabilir. Sürü zekâsı 

sistemleri, kendi aralarında ve çevreleri ile etkileşime girebilen gruplardan oluşmaktadır. Grupları 

oluşturan temsilciler basit kuralları takip ederler ve temsilcilerin davranışları için oluşturulmuş bir kural 

olmamasına rağmen kendi aralarındaki etkileşimler, temsilcilerin farkında olmadan oluşturdukları 

“akıllı” davranışın ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Birçok sürü zekâsına dayalı algoritmalar doğadan 

esinlenerek oluşturulmuştur. Bunlardan bazıları: 

1. Karınca Koloni Optimizasyonu (ACO) 

2. Parçacık Sürü Optimizasyonu (PSO) 

3. Yapay Arı Kolonisi (ABC) 

4. Yarasa Algoritması (BE) 

5. Ateş Böceği Algoritması 

6. Genetik Algoritmalar 

7. Diferansiyel Gelişim Algoritması 

 

3.1 Karınca Koloni Optimizasyonu 

Bir termit türü olan karınca kolonilerinde stigmerji adı verilen iletişim mekanizması görülmektedir. 

Stigmerji, ana prensip olarak bir eylemin çevrede bıraktığı izin başka bir eylemin gerçekleşmesini 

tetikleyen etki oluşturmasıdır. Bu etki ilk eylem veya bağımsız olarak başka bir etmenden dolayı da 

oluşabilmektedir. Bu şekilde sıralı olarak eylemlerin oluşması tutarlı ve sistematik aktivitelerin 

oluşmasına yol açmaktadır. Stigmerji, bir grup için kendi kendini organize etmenin farklı bir yoludur. 

Kontrol, planlama ve etmenler arasında iletişim gerektirmeden karmaşık yapıların oluşmasını 

sağlamaktadır. Böylelikle zekâsı, hafızası olmayan ve bir birinin farkında olmayan basit etmenler 

arasında işbirliği oluşmasını sağlar.  

 

Stigmerji mekanizması, karınca kolonilerinde görülebilmektedir. Gıda kaynaklarına gidip gelen 

karıncalar feromon adı verilen maddeyi yere bırakmaktadır. Feromonun varlığını algılayan diğer 

karıncalar ise feromon yoğunluğunun daha yüksek olduğu yolu takip etme eğilimi göstermektedir. 

Karıncalar, yüksek feromon yoğunluğuna sahip yolu seçme olasılıkları daha yüksek olduğundan 

zamanla yolu takip eden karıncaların sayısı da artmaktadır. Böylelikle yol üzerindeki feromon seviyesi 

daha belirgin hale gelmektedir ve böylelikle karıncaların başarısı da artmaya başlar. Karıncalar farkında 

olmadan hedeflerine ulaşacak en verimli yolu bulmuş ve kullanmaya başlamış olurlar [11].  
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Karınca koloni algoritmasını açıklamak için çift yol deneyinden yararlanılabilir. Bu deneyde Şekil 

1’deki gibi bir düzenek kurulmaktadır. A noktasından C noktasına gitmek isteyen karıncalar için eşit 

uzunluktaki B1 ve B2 yolları bulunmaktadır. Eşit olasılıklar ile iki yol üzerinden sabit ve aynı hızlarla 

ilerleyen iki karınca, feromon bırakarak C noktasına gelmektedir. Dönüş yolunda da C noktasından A 

noktasına gitmek isteyen karıncalar, iki yoldaki feromon seviyesi eşit olduğundan yine eşit olasılık ile 

geldikleri yolları takip ederek geri dönerler. Bu şekilde eşit feromon seviyesine sahip yollardaki 

karıncaların sayısında dalgalanmalar olsa da yakın olacaktır [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Söz konusu deneyde B1 mesafesi aynı bırakılıp B2’nin mesafesi B1’in iki katı olacak şekilde 

düzenlenirse, Şekil 2’deki düzenek elde edilmiş olur. B1 noktasından ilerleyen karınca C noktasında 

ulaştığında, B2 yolundan ilerleyen karınca henüz yolu yarılamış olacaktır. C noktasından A noktasında 

B1 yolundan gelmiş bulunan karınca B1 yolundaki feromonu algıladığından tekrar B1 yolu üzerinden 

dönüşe geçecektir ve B1 yolunda iki birimlik bir feromon olacaktır. B2 yolundan C noktasına gelen 

karınca ise dönüş yoluna geçmek istediğinde B1 yolunda iki birim, B2 yolunda ise bir birimlik feromonu 

algıladığından, yüksek yoğunlukta olan B1 yolu üzerinden dönüşü gerçekleştirecektir. Böylece B1 yolu 

üzerinde üç birimlik bir feromon oluşmuş; B2 yolunda yani uzun mesafeli yolda ise bir birimlik feromon 

seviyesi kalmıştır. Böylelikle karınca kolonisi farkında olmadan kısa mesafeli yolu bulmuş olmaktadır. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karınca kolonisi optimizasyonu her zaman en iyi yolu garantilemez. Bunu açıklamak için Şekil 2’deki 

deney düzeneğinde B1 yolu kapatılmıştır. Karınca B2 yolu üzerinden C noktasında gitmekte ve 

sonrasında A noktasına gelmektedir. Şekil 3’te gösterildiği gibi B2 yolundaki feromon seviyesindeki 

Şekil 2. Farklı mesafedeki yollar 

 

Şekil 1. Aynı mesafedeki yollar 
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artıştan sonra B1 yolu tekrar açılmaktadır. A noktasındaki karınca düşük ihtimal ile B1 noktasından 

ilerlediğini ve C noktasında ulaştığı varsayılmaktadır. C noktasından A noktasında tekrar geri dönecek 

olan karınca B2 yolundaki feromon seviyesini daha yüksek algılayacağından B2 yolundan A noktasında 

dönecektir. Kısa mesafeli yol tercih edilmemiş olacak ve uzun mesafeli yol kullanılmış olacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karınca koloni optimizasyonuna (KKO) ait algoritma adımları aşağıdaki gibidir.  

Adım 1. KKO parametrelerini belirle (Iterasyon sayısı, karınca sayısı, başlangıç feromon seviyesi, rho, 

alpha, beta) 

Adım 2. Tüm karıncalar hedefe ulaşmadığı sürece aşağıdaki adımları tekrarla.  

             Adım 2.1. Olasılık dağılımını kullanarak çözüm oluştur. 

             Adım 2.2. Yerel feromonları güncelle. 

Adım 3. En uygun yolun mesafesini hesapla ve yalnızca en uygun yolun feromon seviyesini güncelle.  

Adım 4. Sona erme koşulları sağlanmıyorsa Adım 2’ye dön.  

Adım 5. En yüksek feromon seviyesi içeren çözümü göster.  

 

4. SONUÇ 

Bu çalışmada sürü robotiği ve sürü algoritmaları konusu incelenmiştir. Sürü algoritmalarından karınca 

koloni algoritması teorik deneyler üzerinden açıklanmıştır. Sonrasında ise karınca koloni algoritmasına 

ait algoritma adımları sunulmuştur. Karınca koloni optimizasyonu bulut tabanlı sistemlerde görev 

zamanlaması ve yük dengelemesini optimal hale getirmek, su dağıtım sistemlerinde malzeme 

maliyetlerini en aza indirmek amaçlı kullanılabilmektedir. Benzer şekilde veri madenciliği, sürü 

robotiği, analog devre tasarımlarında transistör boyutlarının optimal olarak belirlenmesinde, geliştirilen 

yazılımların test aşaması gibi birçok alanda kullanılabilmektedir.  
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Özet  

Zaman tanım alanında analiz yönteminde kullanılacak deprem kaydının niteliğinin yapı davranışına 

etkisinin incelendiği bu çalışmada, yönelim etkisi içeren ve içermeyen iki farklı deprem kayıt grubu 

oluşturulmuştur. Her iki grupta yer alan kayıtlar kullanılarak orta katlı konut tarzı tipik bir betonarme 

yapının zaman tanım alanında analizleri gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucunda yapıya ait kesme 

kuvveti, eğilme momenti ve göreceli kat ötelemesi eğrileri oluşturulmuştur. Yönelim etkisi içeren ve 

içermeyen kayıt gruplarından elde edilen bu sonuçlar birbiri ile kıyaslanarak, deprem kaydı içeriğinin 

yapıda oluşturduğu farklılıklar tartışılmıştır. Yapılan bu çalışmanın zaman tanım alanında analiz 

yönteminin kullanılması durumunda seçilecek olan deprem kayıtlarında dikkat edilmesi gereken 

kriterler açısından literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Zaman tanım alanında analiz, yönelim etkisi, betonarme yapı, kesme kuvveti, 

eğilme momenti, göreli kat ötelemesi 

 

THE EFFECT OF QUALITY OF EARTHQUAKE RECORD USED IN TIME HISTORY 

ANALYSIS ON SEISMIC BEHAVIOR OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES 
 

Abstract  

In this study at which the effect of quality of earthquake record used in the nonlinear time history 

analysis (THA) method on the mid-rise reinforced concrete structure behavior was investigated, two 

different earthquake record groups were created. By using the records in both groups, the nonlinear time 

history analyses of a typical mid-rise reinforced concrete frame structure were conducted. As a result of 

analyses, the shear force, bending moment and interstorey drift ratio (IDR) curves were created. These 

results obtained from record groups including forward directivity (FD groups) and not including forward 

directivity effect (Ordinary groups) were compared with each other and the differences that the record 

content had created on the structure were discussed. It is thought that this study will contribute to the 

literature in terms of the criteria to be considered in the earthquake records to be selected if the nonlinear 

time history analysis is used. 

 

Keywords: Nonlinear time history analysis, forward directivity, reinforced concrete structure, shear 

force, bending moment, interstorey drift ratio 

 

1. GİRİŞ 

Yapı analizinde kullanılan birden fazla analiz yöntemi bulunmasına rağmen, bunlardan en güvenilir 

kabul edileni zaman tanım alanında analiz (ZTAA) yöntemidir (Celep ve Kumbasar, 1996). Geçmişte 

bu analiz yönteminin uygulanmasında çeşitli kısıtlar olduğundan, yöntemin kullanımı sınırlı düzeyde 

kalmıştır. Ancak son yıllarda bilgisayar ve malzeme teknolojisindeki gelişmeler ve yöntemde 

kullanılacak deprem kayıtlarının çeşitliliğinin artması bu yöntemin uygulama alanını genişletmiştir. 

Zaman tanım alanında analiz yöntemi en güvenilir yöntem kabul edilmesine rağmen, yöntemden elde 

edilen sonuçların güvenilirliği, analizde kullanılan ivme kaydının özelliklerine bağlıdır. Bu sebeple 

ZTAA yönteminde kullanılacak deprem kayıtlarının, analizi yapılacak yapı ve yapının inşa edileceği 

alana uygun özellikler taşıması son derece önemlidir (Fahjan, 2007). Doğası gereği, oluşan her bir 

depremin değişik pek çok karakteristik özelliği bulunmakta ve her bir deprem hareketinden elde edilen 

tepe yer ivmesi (PGA), tepe yer hızı (PGV), tepe yer deplasmanı (PGD) ve frekans içeriği gibi pek çok 
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özelliği farklı olabilmektedir. Bahsedilen bu farklı deprem özelliklerinin de yapının vereceği tepkiyi ne 

şekilde etkilediği hala tam olarak bilinmemektedir (Bommer ve Acevedo, 2004). Deprem kayıtlarının 

hangi özelliğinin yapıyı nasıl etkilediği tam olarak bilinmese bile, yakın sahadaki (depremin kaynak 

mekanizmasından 20 km uzaklığa kadar olan bölgelerdeki) binaların depremden daha çok etkilendiği 

bazı durumlarda gözlemlenmektedir (Bray ve Rodriguez-Marek, 2004). Ancak bazı bazı durumlarda 

yakın sahadaki binalarda belirgin bir hasara rastlanmamaktadır. Son dönemlerde bu farklılığın sebebi 

olarak yakın sahadan alınan deprem kaydının frekans içeriğine odaklanan çalışmalar yürütülmektedir. 

Yakın sahadan kaydedilen kayıtların etkisi olduğu öngörülen en önemli farklılık kaydın yönelim etkisi 

(YE) içermesidir (Gazetas ve ark., 2009). Bu konuda yüksek yapılar ile ilgili gerçekleştirilen çalışmada, 

yakın sahadan kaydedilen YE içeren kayıtların, içermeyen (ordinary records) kayıtlara göre daha büyük 

iç kuvvetler oluşturduğu gözlemlenmiştir (Ventura ve ark., 2011). Bu tür öngörülere rağmen, deprem 

kaydının hangi özelliğinin ne tür yapıda nasıl bir etki yaratacağına ilişkin bir genelleme yapılması henüz 

mümkün olamamaktadır. Bu sebeple analizi yapılacak bir yapının niteliğine göre deprem kaydının 

seçilebilmesi için saha ve yapıya özel çalışmaların yapılması gereklidir (Liao ve ark., 2011).  

 

2. MATERYAL VE METOD 

Çalışmanın bu bölümünde yapı modelinin oluşturulması sırasında yapılan kabuller, deprem kayıtlarının 

seçilmesi, yapılan analizler ve bu analizlerden elde edilen veriler sunulmuştur. 

 

2.1. Yapı Analitik Modelinin Oluşturulması 

Çalışma için tipik bir orta katlı çerçeve betonarme bina seçilmiştir. Binanın özelliklerine ilişkin bilgiler 

aşağıda yer alan Tablo 1’de verilmiştir. Buna göre binanın beton basınç dayanımı fck=40 MPa, boyuna 

ve enine donatı akma dayanımı fy=420 MPa olarak alınmıştır. Binanın önem katsayısı I=1, deprem yükü 

azaltma katsayısı R=8, etkin yer ivmesi katsayısı Ao=0.40 ve zemin karakteristik periyotları TA=0.15, 

TB=0.40 (Z2 zemin sınıfı) alınarak kolonların düşey yük değerlerini elde etmek amacıyla doğrusal bir 

dinamik analiz gerçekleştirilmiştir. Bu analizde, 3.00 kN/m2 olarak alınan zati yüklere (G), 7.50 kN/m2 

olarak alınan hareketli yüklerin (Q) %30’u eklenerek elde edilen arttırılmış yük, döşemeler üzerine etki 

ettirilmiştir. 

 

Tablo 1. Çalışmada kullanılan binaya ilişkin özellikler 

Bina Özellikleri Değeri 

Beton Dayanımı (fck) 40 MPa 

Donatı Akma Dayanımı (fy)  420 MPa 

Bina önem katsayısı (I) 1 

Deprem Yükü Azaltma Katsayısı (R) 8 

Zemin Karakteristik Periyotları 
TA=0,15 

TB=0,40 

Kat Yüksekliği (hf) 3 m 

Kat Adedi 5 

 

Çalışmada yapısının kat adedi 5, her bir katın yüksekliği hf=3 m, yapının her iki doğrultudaki açıklığı 

üç, akslar arası mesafe 6 m, döşeme kalınlığı 0.20 m, tüm katlardaki kiriş boyutları bw=0.30 m, hk=0.60 

m, kolon boyutları b=0.50 m, h=0.50 m olarak alınmıştır. Bu koşullar altında gerçekleştirilen doğrusal 

dinamik analiz sonucunda binanın düşey elemanlarına gelen eksenel yükler elde edilmiş ve binanın iki 

doğrultusundaki hakim periyotları Tx= 0,52 sn, Ty= 0,52 sn olarak bulunmuştur.  

 

Beton davranışı için sargılı ve sargısız Mander beton modeli kullanılmıştır (Mander ve ark., 1988 ve 

Mander ve ark.,1998). Sargılı ve sargısız betona ait gerilme-birim şekil değiştirme (fc-εc) genel hali 

Şekil 1’de verilmiştir. Şekilde fco sargısız betonun basınç dayanımını, fcc sargılı beton basınç 

dayanımını, εco maksimum sargısız beton basınç dayanımına karşı gelen birim şekil değiştirmeyi 

(genellikle 0,002), εcc maksimum sargılı beton basınç dayanımına karşı gelen birim şekil değiştirmeyi 

ve εcu sargılı betondaki maksimum birim şekil değiştirmesini göstermektedir. Betonarme kesitlerde yer 

alan donatılar için ise Türk Deprem Yönetmeliği 2007’de (DBYBHY, 2007) tanımlanmış olan ve Şekil 

2’de verilen donatı çeliği davranış modeli kullanılmıştır. Bu modelde fsy donatı akma gerilmesini, εsy 

akma gerilmesine karşı gelen birim şekil değiştirmeyi, fsu donatı kopma gerilmesini, εsu kopma 
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gerilmesine karşı gelen birim şekil değiştirmeyi ve εsh donatı çeliğinin pekleşme başlangıcındaki birim 

şekil değiştirmesini ifade etmektedir. Çalışmadan kullanılan donatı için bahsedilen bu değişkenler 

aşağıda yer alan Tablo 2‘de verilmiştir. 

 

Tablo 2. Donatılara ilişkin özellikler 

fsy (MPa) εsy εsh εsu fsu (MPa) 

420 0.0021 0.008 0.10 550 

 

 
Şekil 1. Sargılı ve Sargısız Mander Beton Modeli 

 

 
Şekil 2. Türk Deprem Yönetmeliğinde Tanımlanan Donatı Modeli 

 

Kolon ve kiriş elemanlar analitik modelde çubuk elemanlar olarak tanımlanmış, tanımlanan her bir 

elemanın kapasite diyagramları XTRACT (XTRACT, 2013) kesit analiz programı ile tanımlanan veriler 

kullanılarak belirlenmiştir.  Kesit analizi için gerekli olan kolon eksenel yükleri doğrusal dinamik analiz 

sonucunda elde edilmiştir. Kirişlerde kapasite eğrisi eksenel yük sıfır alınarak belirlenmiştir. Bu veriler 

kullanılarak yapı elemanlarının akma ve göçme eğriliği ile akma momenti değerleri belirlenmiştir. Tüm 

bu veriler ile SAP2000NL (CSI,2009) analiz programında Şekil 3 ve Şekil 4’te verilen, yapı analitik 

modeli oluşturulmuştur. 

 

 
Şekil 3. Yapı Analitik Modelinin Üç Boyutlu Görünümü 
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Şekil 4. Yapı Analitik Modelinin 2 Boyutlu Görünümü ve Kesit Özellikleri 

 

2.2. Seçilen Deprem Kayıtları 

Çalışmanın önceki bölümlerinde anlatıldığı gibi kaydın yakın sahadan kaydedilmiş olmasının yanı sıra 

kaydın içeriği de yapının davranışını önemli ölçüde etkilemektedir. Kaydedilmiş deprem kaydının yapı 

davranışını etkileyen en karakteristik özelliklerinden biri kaydın içeriğinde yer alan yönelim etkisi (YE) 

(forward directivity FD) özelliğidir. Metin (2006) tarafından yapılan çalışmada fay yüzey kırığından 

yerleşim alanına doğru, yüksek hızdaki deprem hareketi yayılımının fay normali doğrultusunda yüksek 

genlikli itkiye sebep olduğu ve bu etkinin de yönelim olarak adlandırıldığını belirtmiştir. Bunun yanında, 

Mavroeidis (2004) yaptığı çalışma ile yönelim etkisini, kaydın başlangıcındaki yoğun periyot ile uyumlu 

olarak faydaki elastik enerjinin hemen hemen tümünün sismik yayılımı olarak tanımlamıştır. Deprem 

hareketi yayılımının çalışılan alana doğru olması durumunda YE’nin görüldüğü, bunun tersine deprem 

hareketi yayılımının alandan uzaklaşması durumunda YE gözlenmediği söylenebilmektedir. 

Çalışmalarda bahsedilen, YE içeren ve içermeyen kayıtlar için örnek ivme zaman grafiği Şekil 5’te 

gösterilmiştir. Bu şekilde verilen grafik 1991 Chi-Chi depreminin TCU084-N ve CHY101-N 

istasyonundaki kaydın hız-zaman geçmişini göstermektedir. CHY101-N kaydının, kırılma yönünde ileri 

etkiye sahip önemli bir YE sahip olduğu, bunun tersine kırılma yönünün arka tarafında kalan TCU084-

N deprem kaydının da diğerine göre oldukça zayıf olduğu göze çarpmaktadır.  

 

Bu açıklamalar ışığında yönelim etkisi (YE) içeren yakın saha kaynaklı deprem kayıtlarının seçiminin 

özel bir öneme sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, kayıtların YE içerip içermediğinin 

araştırılması olmadığından analizlerde kullanılmak üzere seçilen YE içeren deprem kayıtları daha önce 

Günay (2008) ile Günay ve Sucuoğlu (2010) tarafından yapılan çalışmalarda kullanılan depremlerin YE 

içerenleri arasından seçilmiştir. Çalışmada kullanılan deprem kayıtları Pacific Earthquake Engineering 

Research Center (PEER,2006) tarafından oluşturulan veri tabanından seçilmiştir. İlk grupta yer alan 

deprem kayıtları yakın saha depremlerinde (kayıt yeri ile depremin kaynak mekanizması arasındaki 

mesafe 20 km uzaklığa kadar olan bölgelerden) yönelim etkisi (YE) içermeyecek şekilde, ikinci grupta 

yer alan kayıtlar da yine yakın sahadan YE içeren kayıtlar arasından seçilmiştir. Seçilen YE içermeyen 

kayıtlar Tablo 3’te, YE içeren kayıtlar ise Tablo 4’te verilmiştir. 

 

 
Şekil 5. YE İçeren Chi-Chi CHY101-N İvme Kaydı ve İçermeyen Chi-Chi TCU084-N İvme Kaydı 
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İlk grupta yer alan deprem kayıtları yakın sahadan (kayıt yeri ile depremin kaynak mekanizması 

arasındaki mesafe 20 km uzaklığa kadar olan bölgelerden) yönelim etkisi (YE) içermeyecek şekilde 

seçilmiştir. Bu grupta yer alan kayıtlar Tablo 3’te verilmiştir. Bu tabloda verilen kayıtların zemin 

sınıfları B, C ve D, kaydı oluşturan depremin moment büyüklüğü 6,5 ile 7,6 arasında değişken, kaydın 

alındığı nokta ile depremin kaynak mekanizması arasındaki mesafe 2,1 km ile 14,8 km arasında ve bu 

kayıtların peak ground velocity (PGV) değeri 0,22 cm/sn ile 0,85 cm/sn arasında yer almıştır. Bu grupta 

yer alan deprem kayıtlarının hız-zaman grafikleri aşağıda yer alan Şekil 6’da verilmiştir. 

 

Tablo 3. YE içermeyen grupta yer alan deprem kayıtları 
Deprem İstasyon Bileşen Zemin Tipi Magnetüd(Mw) R(km) PGV(cm/s) 

Chi-Chi 

(CC-TCU84) 

TCU084 N C 7,6 11,2 0,42 

Loma Prieta(LP-C) Carrolitas 0 C 7,0 3,9 0,64 

Kocaeli (K-İ) İzmit 090 B 7,5 7,2 0,22 

Loma Prieta 

(LP-GGC) 

Gilroy 

Gav.Coll 

067 C 7,0 14,8 0,38 

Imperial Val (IV-

BA) 

Brawley 

Air. 

315 D 6,5 10,4 0,22 

Tabas-Iran  (TI-T) Tabas TR B 7,5 2,1 0,85 

Düzce (D-B) Bolu 0 D 7,1 12,0 0,73 

 

 
Şekil 6. YE İçermeyen Deprem Kayıtlarının Hız-Zaman Grafikleri 

 

İkinci grupta yer alan kayıtlar da yine yakın sahadan ancak YE içeren kayıtlar arasından seçilmiştir. 

Tablo 4’de verilen bu kayıtların zemin sınıfları B, C ve D, kaydı oluşturan depremin moment büyüklüğü 

6,5 ile 7,6 arasında değişken, kaydın alındığı nokta ile depremin kaynak mekanizması arasındaki mesafe 

0,30 km ile 10,90 km arasında ve bu kayıtların peak ground velocity (PGV) değeri 0,22 cm/sn ile 0,84 

cm/sn arasında yer almıştır. Bu grupta yer alan deprem kayıtlarının hız-zaman grafikleri aşağıda yer alan 

Şekil 7’de verilmiştir.   

 

Tablo 4. YE içeren grupta yer alan deprem kayıtları 

Deprem İstasyon Bileşen Zemin Tipi Magnetüd(Mw) R(km) PGV(cm/s) 

Northridge (N-NWPC) Newhall 

WPC 

46 D 6,7 5,50 0,45 

Chi-Chi (CC-TCU68) TCU068 E C 7,6 0,30 0,57 

Kocaeli (K-G) Gebze 0 B 7,5 10,90 0,24 

Erzincan (E-E) Erzincan EW D 6,9 4,40 0,49 

ImperialVall (IV-HPO) Holtville 

Post Off 

315 C 6,5 7,70 0,22 

Tabas-Iran (TI-T) Tabas LN B 7,5 2,1 0,84 

Düzce (D-D) Düzce 270 D 7,1 8,20 0,53 
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Şekil 7. YE İçeren Deprem Kayıtlarının Hız-Zaman Grafikleri 

 

Her iki grupta yer alan deprem kayıtlarının kaydedildiği zemin sınıfı, kaydı oluşturan depremin moment 

büyüklüğü, kaydın alındığı nokta ile depremin kaynak mekanizması arasındaki mesafe ve kayıtların 

PGV değerleri benzerdir. Seçilen bu iki grup arasındaki belirgin tek fark Tablo 3’te sunulan grubun YE 

içermemesi, Tablo 4’te verilen grubun ise YE içermesidir. 

 

2.3. Gerçekleştirilen Analizler ve Elde Edilen Veriler 

Oluşturulan yapı analitik modeli üzerinde, seçilen deprem kayıtları kullanılarak zaman tanın alanında 

doğrusal olmayan tek doğrultulu analiz gerçekleştirilmiştir. Bu analizde doğrusal olmayan malzeme ve 

geometri değişimleri dikkate alınarak kesit hasarlarının kesit uç bölgelerindeki mafsallarda biriktiği 

kabul edilmiştir.  Analizde Newmark sayısal integrasyon yöntemi yaklaşımına göre hesap yapılmış, yapı 

kritik sönüm oranı ise 0,05 olarak kabul edilmiştir. Analizler sonucunda bina etkin modları, bina düğüm 

noktalarında oluşan deplasmanlar, dönmeler ve çubuk iç kuvvetleri elde edilmiştir. Analizlerde kütle 

katılım oranının yönetmeliklerde verilen koşulları sağladığı görülmüştür. Yönelim etkisi içeren ve 

içermeyen kayıtlar ile yapılan analizlerden elde edilen yapı tepkisinin her bir kattaki değişimini 

görebilmek amacıyla her bir kayıt için Kesme Kuvveti (V), Eğilme Momenti (M) ve Göreli Kat 

Ötelemesi () değerlerinin Kat Seviyesi (N) ile değişimi grafikleri elde edilmiştir. Her kayıt için 

oluşturulan eğrilerin ortalaması alınarak elde edilen o gruba ait ortalama değerler de ayrıca 

gösterilmiştir. Tablo 5’te, YE içermeyen kayıt grubunda yer alan depremlerin kullanıldığı analizlerden 

elde edilen maksimum kesme kuvveti, moment ve göreli kat ötelemesi değerleri verilmiştir. Tablodan 

da görüldüğü üzere en büyük kesme kuvveti Vmax=74,09x103 kN olarak CC-TCU84 kaydında, en 

küçük kesme kuvveti Vmin=26,47x103 kN olarak LP-C kaydında oluşmuştur. Bu setteki ortalama kesme 

kuvveti Vort=42,30 x10-3 kN olmuştur. Setteki Mmax=177,97x103 kNm olarak CC-TCU84 kaydında, 

Mmin=94.41x103 kNm olarak LP-C kaydında oluşmuştur. Setteki ortalama eğilme momenti 

Mort=121.62 x103 kNm olmuştur. Grupta en büyük göreli kat ötelemesi max=2,37x10-3 olarak CC-

TCU84 kaydında, min=1.41x10-3 olarak IV-BA kaydında oluşmuştur. Grupta ort=1,67x10-3 olarak 

elde edilmiştir. 

 

Tablo 5. Yönelim etkisi içermeyen gruptan elde edilen sonuçlar 
Deprem Vmax 

(kNx103) 

Mmax 

(kNmx103) 
max 

(10-3) 

Chi-Chi (CC-TCU84) 74,09 177,97 2,37 

Loma Prieta(LP-C) 26,47 94,91 1,44 

Kocaeli (K-I) 61,35 147,72 1,90 

Loma Prieta (LP-GGC) 37,43 126,78 1,54 

Imperial Val (IV-BA) 29,69 99,76 1,41 

Tabas-Iran (TI-T) 30,53 102,01 1,50 

Düzce (D-B) 36,55 102,20 1,54 

Ortalama 42,30 121,62 1,67 

 

Tablo 6’da YE içeren kayıt grubunda yer alan depremlerin kullanıldığı analizlerden elde edilen 

maksimum kesme kuvveti, moment ve göreli kat ötelemesi değerleri verilmiştir. Tablodan da görüldüğü 

üzere en büyük kesme kuvveti Vmax=95,98x103 kN olarak CC-TCU68 kaydında, en küçük kesme 

kuvveti Vmin=30,51x103 kN olarak N-NWPC kaydında oluşmuştur. Bu setteki ortalama kesme kuvveti 

Vort=65,22x103 kN olmuştur. Setteki Mmax=301.02x103 kNm olarak CC-TCU68 kaydında, 

Mmin=79,81x103 kNm olarak N-NWPC kaydında oluşmuştur. Setteki ortalama eğilme momenti 

Mort=200,32x103 kNm olmuştur. Grupta en büyük göreli kat ötelemesi max=2,71x10-3 olarak CC-
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TCU68 kaydında, min=1,93x10-3 olarak N-NWPC kaydında oluşmuştur. Grupta ort=2,39x10-3 olarak 

elde edilmiştir. 

 

Tablo 6. Yönelim etkisi içeren gruptan elde edilen sonuçlar 
Deprem Vmax 

(kNx103) 

Mmax 

(kNmx103) 
max 

(10-3) 

Northridge (N-NWPC) 30,51 79,81 1,93 

Chi-Chi (CC-TCU68) 95,98 301,02 2,71 

Kocaeli (K-G) 80,73 273,09 2,53 

Erzincan (E-E) 37,96 109,16 2,07 

ImperialVall (IV-HPO) 81,72 219,56 2,57 

Tabas-Iran (TI-T) 60,57 203,46 2,41 

Düzce (D-D) 69,08 218,61 2,50 

Ortalama 65,22 200,32 2,39 

 

Şekil 8’de YE içermeyen grupta yer alan deprem kayıtlarından elde edilen kat seviyesi- kesme kuvveti, 

eğilme momenti ve göreceli kat ötelemesi değişimi eğrileri verilmiştir.  

 
Şekil 8. YE içermeyen grup kayıtları, Kat - (a) Kesme Kuvveti; (b) Moment; (c) Göreli Kat 

Ötelemesi  
 

Şekillerde kesikli çizgi ile gösterilen eğriler grupta yer alan yedi adet depremin her birinin sonuçlarını, 

sürekli çizgi ile gösterilen eğri ise grubun ortalamasını ifade etmektedir. Şekil 8(a)’da verilen kat 

seviyesi - kesme kuvveti değişimi grafiğinde en sağda yer alan eğri CC-TCU84 kaydının sonuçlarını, 

en solda yer alan eğri ise LP-C kaydının sonuçlarını, Şekil 10(b)’de verilen kat seviyesi - moment 

değişimi grafiğinde en sağda yer alan eğri CC-TCU84 kaydının sonuçlarını, en solda yer alan eğri LP-

C kaydının sonuçlarını, Şekil 10(c)’de verilen kat seviyesi - göreli kat ötelemesi grafiklerinde en sağda 

yer alan eğri CC-TCU84 kaydının sonuçlarını, en solda yer alan eğri ise IV-BA kaydının sonuçlarını 

göstermektedir. 

 

Şekil 9’da YE içeren grupta yer alan deprem kayıtlarından elde edilen kat seviyesi- kesme kuvveti, 

eğilme momenti ve göreceli kat ötelemesi değişimi eğrileri verilmiştir. 
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Şekil 9. YE içeren grup kayıtları, Kat- (a) Kesme Kuvveti; (b) Moment; (c) Göreli Kat Ötelemesi 

 

Şekil 9(a)’da verilen kat seviyesi - kesme kuvveti değişimi grafiğinde en sağda yer alan eğri CC-TCU68 

kaydının sonuçlarını, en solda yer alan eğri ise N-NWPC kaydının sonuçlarını, Şekil 9(b)’de verilen kat 

seviyesi - moment değişimi grafiğinde en sağda yer alan eğri CC-TCU68 kaydının sonuçlarını, en solda 

yer alan eğri N-NWPC kaydının sonuçlarını, Şekil 9(c)’de verilen kat seviyesi - göreceli kat ötelemesi 

grafiklerinde en sağda yer alan eğri CC-TCU68 kaydının sonuçlarını, en solda yer alan eğri ise N-NWPC 

kaydının sonuçlarını göstermektedir. 

 

3. ANALİZ VERİLERİNİN KIYASLANMASI 

Deprem yönetmeliklerinde zaman tanım alanında analiz için çoğunlukla yedi ve üzerindeki sayıda 

deprem kaydının ortalamasının alınması ile kontrol edilecek yapı parametresine ulaşılması 

istenmektedir. Bu bölümde her grup için elde edilen ortalama kesme kuvveti, eğilme moment ve göreli 

kat ötelenmesi, kat seviyesi eğrileri birbirleri kıyaslanarak tartışılmıştır. Şekil 10’da bu kıyaslamaya 

ilişkin eğriler verilmiştir. Şekil 10(a)’da verilen kat seviyesi- kesme kuvveti grafiklerinde kesikli eğri 

YE içermeyen kayıt grubunun ortalamasını, düz eğri ise YE içeren grubun ortalamasını göstermektedir. 

Burada YE içermeyen grubun ortalama en büyük kesme kuvveti değeri (Vmax) yapının en alt katında 

42,30x103 kN, minimum kesme kuvveti değeri (Vmin) ise yapının en üst katında 10,63x103 kN olarak 

elde edilmiştir. YE içeren grubunun ortalaması olan eğride Vmax yapının en alt katında 66,22x103 kN, 

Vmin yapının en üst katında 15,49x103 kN olmuştur. Şekil 10(b)’de verilen kat seviyesi- eğilme 

momenti grafiklerinde YE içermeyen grubun ortalama en büyük eğilme momenti değeri (Mmax) 

yapının en alt katında 121x103 kNm, minimum eğilme momenti değeri (Mmin) ise yapının en üst katında 

65,15x103 kNm olarak elde edilmiştir. YE içeren grubunun ortalaması olan eğride Mmax yapının en alt 

katında 200,32x103 kNm, Mmin yapının en üst katında 106,49x103 kNm olmuştur. Şekil 10(c)’de 

verilen kat seviyesi- göreli kat ötelemesi grafiklerinde YE içermeyen grubun ortalama en büyük göreli 

kat ötelemesi değeri (δmax) yapının en alt katında 1,67x10- 3 ,minimum göreli kat ötelemesi değeri 

(δmin) ise yapının en üst katında 1,37x10-3 olarak elde edilmiştir. YE içeren grubunun ortalaması olan 

eğride δmax yapının en alt katında 2,39x10-3, δmin yapının en üst katında 1,84x10-3 olmuştur. 
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Şekil 10. Katlara Göre Değişimin Karşılaştırılması YE İçeren ve YE içermeyen (a) Kesme Kuvveti; 

(b) Moment; (c) Kat Ötelemesi 

 

Kıyaslamaya ilişkin olarak sunulan grafiklerden kaydın YE içermesi durumunda elde edilen iç kuvvet 

ve göreceli kat ötelemelerinin arttığı görülmekte ancak artışın ne düzeyde olduğu ortaya 

konamamaktadır. Bu sebeple iki grubun sayısal olarak kıyaslamasına ilişkin grafikler oluşturulmuş ve 

oluşturulan grafikler Şekil 11’de verilmiştir. Şekil 11(a)’da YE içermeyen gruptan elde edilen kesme 

kuvvetlerinin YE içeren gruptan elde edilenlerle kıyaslandığı eğri verilmiştir. Buna göre YE içeren 

gruptan elde edilen kesme kuvveti yapının en alt katında YE içermeyen gruptan elde edilenlere göre 

%56 daha büyük olmuş ve bu değer kesme kuvvetleri arasında oluşan maksimum fark olmuştur. Şekil 

11(b)’de verilen eğilme momenti eğrisine göre YE içeren gruptan elde edilen moment değerleri yapının 

ikinci katında %68 oranında daha büyük olmuştur. Şekil 11(c)’de verilen göreli kat ötelemesi eğrisine 

göre YE içeren gruptan elde edilen değerler arasındaki fark yapının en alt katında %40 daha büyük 

olmuştur. 

 
Şekil 11. Orantılı Olarak Karşılaştırılması (a) Kesme Kuvveti, (b) Moment, (c) Kat Ötelemesi 
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4. SONUÇ  

Zaman tanım alanında analizde kullanılacak deprem kaydının yönelim etkisi (YE) içermesinin konut 

türü betonarme yapılara etkisinin incelenmesi hedeflenen bu çalışmada YE içermeyen ve YE içeren iki 

deprem ivme kaydı grubu oluşturulmuştur. Oluşturulan bu gruplarda yer alan kayıtlar kullanılarak konut 

tarzı tipik bir betonarme bir yapının zaman tanım alanından doğrusal olmayan analizleri 

gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucunda her bir kayıt için yapı katlarındaki kesme kuvveti, eğilme 

momenti ve göreli kat ötelemesi eğrileri oluşturulmuştur. Bunun akabinde her bir grubun ortalama 

kesme kuvveti, eğilme momenti ve göreli kat ötelemesi değerleri elde edilmiştir. İki grup analizden elde 

edilen sonuçlar kıyaslandığında, yapılan analizler çerçevesinde, YE içeren kayıtları içeren gruptan elde 

edilen kesme kuvvetlerinin, YE içermeyen gruptan elde edilenlere göre %56, kat eğilme momentlerinin 

%68 ve göreceli kat ötelemelerinin %40 oranlarında daha yüksek gerçekleştiği belirlenmiştir.  Tüm bu 

sonuçlar bir arada değerlendirildiğinde zaman tanım alanında kullanılan deprem kaydının YE içermesi 

durumunda yapıda oluşan iç kuvvetler ile ötelenmelerin önemli oranda arttığı görülmektedir. Bu sebeple 

yapıların zaman tanım alanında doğrusal olmayan dinamik analizinde kullanılacak deprem kayıtlarının 

YE içermesi tasarım açısından yararlı olacaktır. 
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Özet  

Günümüzde birçok alanda olduğu gibi ulaşım araçlarına enerji sağlama konusunda da enerji kaynağı 

problemleri yaşanmaktadır. Geleneksel içten yanmalı motora sahip araçlar tükenebilir enerji 

kaynaklarını kullanmalarının yanında çevreye de olumsuz etki göstermektedir. Elektrikli araçlar 

kullandıkları enerji kaynağı açısından, çevreye zarar verici etkisinin olmamasından ve son yıllarda 

önemi giderek artan küresel iklim hedeflerine ulaşmada önemli bir kriter olmasından dolayı oldukça 

önem kazanmıştır. Elektrikli araçlarda ise enerji depolama konusu büyük önem arz etmektedir. Bu 

konuda uzun süreden beri araştırmalar yapılmaktadır. Bataryalar, süperkapasitörler, yakıt pilleri vs. gibi 

alternatif enerji depolama sistemleri geliştirilmiştir. Bataryalar düşük ve sürekli yükleri sağlamada 

etkilidirler ancak düşük güç yoğunluğuna ve sınırlı çevrim ömrüne sahiptir. Süperkapasitörler 

bataryalara oranla daha yüksek güç yoğunluğuna ve daha uzun çevrim ömrüne sahiptirler ancak düşük 

enerji yoğunluğu gibi bir dezavantajı vardır. Bu çalışmada da birden fazla yöntemin bir arada 

kullanıldığı hibrit enerji depolama sisteminde batarya ve süperkapasitör seçeneği ele alınmıştır. Batarya 

ve süperkapasitörün birlikte kullanılmasındaki amaç; elektrikli aracın çalışması sırasında bazı 

uygulamalar daha kısa batarya ömrüne sebep olabilmektedir. Örneğin start-stop esnasında aracın 

ihtiyacı olan yüksek güç süperkapasitörden karşılanabilmekte ve bu durumda bataryanın kullanım ömrü 

uzayabilmektedir. Bu çalışmanın sistem analizi sayısal çözümleme ve Matlab Simulink ile yapılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Elektrikli Araç, Batarya/Süperkapasitör, Enerji Depolama Sistemleri 

 

ANALYSIS OF BATTERY AND SUPERCAPACITOR HYBRID ENERGY STORAGE 

SYSTEMS 

 

Abstract  

Nowadays, as in many areas, energy supply problems are experienced in providing energy to 

transportation vehicles. Vehicles with traditional internal combustion engines not only use exhaustible 

energy sources, but also have a negative impact on the environment. Electric vehicles have gained 

importance in terms of the energy source they use, as they do not have any harmful effects on the 

environment and are an important criterion in achieving the global climate targets, which have become 

increasingly important in recent years. In electric vehicles, energy storage is of great importance. There 

has been research on this subject for a long time. Batteries, supercapacitors, fuel cells etc. alternative 

energy storage systems have been developed. Batteries are effective at providing low and sustained 

loads, but have low power density and limited cycle life. Supercapacitors have higher power density and 

longer cycle life than batteries, but they have the disadvantage of lower energy density. In this study, 

battery and supercapacitor options are discussed in the hybrid energy storage system where more than 

one method is used together. The purpose of using the battery and supercapacitor together; During the 



  International Marmara Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

331 

operation of the electric vehicle, some applications may cause a shorter battery life. For example, during 

the start-stop, the high power needed by the vehicle can be met by the supercapacitor, and in this case, 

the battery's lifetime can be extended. The system analysis of this study was done with numerical 

analysis and Matlab Simulink. 

 

Keywords: Electric Vehicle, Battery/Supercapacitor,Energy Storage Systems 

 

1. GİRİŞ 

Yenilenebilir enerji kaynakları, geleneksel enerji kaynaklarına kıyasla oldukça avantajlı olmakla birlikte 

olumsuz yönleri bakımından herhangi bir arıza durumunda yönetilmesi ve kontrol edilmesi oldukça 

zordur (Şenpınar ve ark.,2006). Bu olumsuzluklar içerisinde özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının 

sürekli olmaması ve çıkış güçlerinin değişkenlik göstermesi yeni yöntemler geliştirmeyi zorunlu hale 

getirmiştir. Kesikli yenilenebilir enerji kaynağı çıkışını düzenli (sürekli) hale getirmek için, belli bir 

yükseklikteki güce ve bu gücü belli bir süre kesintisiz sağlayabilecek enerjiye sahip bir enerji depolama 

bileşeni gereklidir (Koç ve ark.,2015). Enerji depolama için kullanılabilecek bileşenlerden birisi 

bataryalardır. Bataryalar düşük ve sürekli yükleri sağlamada etkilidir ancak gerilim dalgalanmalarından 

olumsuz etkilenirler. Ayrıca bataryanın düşük güç yoğunluğu nedeni ile şarj/deşarj oranı sınırlıdır. Hızlı 

güç/yük dalgalanmalarının bataryalar üzerinde olumsuz etkisi vardır ve uzun süreli düşük şarj ve daha 

fazla şarj/deşarj döngüsü ile sonuçlanır. Sonuç olarak da bataryanın ömrü azalmaktadır (Tao ve 

ark.,2015). 

 

Süperkapasitörler, geleneksel bataryaya kıyasla daha yüksek güç yoğunluğu, daha uzun çevrim ömrü ve 

daha yüksek şarj/deşarj verimliliği nedeniyle oldukça verimli enerji depolama aygıtıdır(Çamcı ve 

ark.,2022). Batarya ve süperkapasitör ayrı ayrı farklı avantaj ve dezavantajlara sahiptir. Batarya uzun 

süreli ve sürekli güç sağlarken süperkapasitör anlık güç taleplerine daha hızlı cevap verir. Bu nedenle 

her ikisinin birlikte kullanıldığı hibrit enerji depolama sistemlerini kullanmak oldukça mantıklıdır (Tao 

ve ark.,2015). Şekil 1’de yenilenebilir enerji kaynaklı hibrit enerji depolama sistemi genel olarak 

gösterilmiştir. 

 
Şekil 1. Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Hibrit Enerji Depolama Sistemi  

 

Batarya diğer depolama sistemleri ile kıyaslandığında, hücre birimi başına düşen güç yoğunluğu daha 

düşüktür ve motor çekişi için gereken gücü sağlamak adına daha fazla hücreye ihtiyaç duyar. Bu 

olumsuzluğu gidermek için hibrit enerji depolama sistemleri önerilmektedir. Hibrit enerji depolama 

sistemleri, elektrikli aracın aktarma aksamlarının, elektrik gücünü sağlayan bir veya daha fazla kaynağın 

birleşimidir (Balcı ve ark.,2020). En çok bilinen hibrit enerji depolama bileşenlerinden ikisi bataryalar 

ve süperkapasitörlerdir. Bataryalar çok düşük belirli güce sahip kaynaklar olarak bilinir. Bataryalara 

kıyasla süperkapasitörler yüksek güç seviyelerine sahiptirler (Eğin,2019). 

 

Elektrikli araç uygulamalarında, iki sebepten dolayı sistem sadece süperkapasitörlerle çalıştırılamaz; 

birincisi süperkapasitörlerdeki enerji yoğunluğunun düşüklüğüdür. Diğer sebep ise maliyetinin yüksek 

olmasıdır. Batarya/süperkapasitör hibrit enerji sistemleri, batarya çevrim ömrünü uzatması, batarya 

boyutu ve maliyetini azaltması, güç yönetiminde iyileştirmeye olanak sağlaması, rejeneratif 

frenlemeden daha fazla enerjiyi geri dönüştürebilmesi gibi avantajlara sahiptir (Kaya,2018). 
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Bir hibrit enerji depolama sisteminde enerji yönetimi, iki depolama bileşeni arasında güç dağıtımına 

dayanır. Hibrit enerji sistemleri güç yönetimi üzerine birçok çalışma yapılmıştır ve farklı çalışma 

modları ve algoritmalara bağlı birçok güç yönetim yöntemleri önerilmiştir (Özdemir ve ark.,2017). 

 

 
Şekil 2. Elektrikli Araç Tasarımı 

 

Şekil 2’de görüldüğü gibi elektrikli araç konfigürasyonu, aracın ön tekerlerine doğrudan bağlı iki 

elektrik motoru ve arka tekerleklere diferansiyel iletim sistemi ile bağlı bir elektrik motorundan 

oluşmuştur. Aracın güç yönetim kontrolü (PMC), güç talebini mevcut sürücü sistemleri arasında böler 

ve elektrik motorları tarafından talep edilen enerjiyi hangi güç kaynağından karşılayacağını belirler. 

 

Özellikle mühendislik alanında fiziksel bir yapıyı incelerken, gerçek yapıya benzer şekilde modeller 

oluşturulması önemlidir. Gerçek sisteme benzeyen bu modeller üzerinde yapılan analitik çözümler, 

sayısal çözümler ve paket programlar ile elde edilen çözümler, tasarım öncesi büyük kolaylıklar sağlar. 

Bu nedenle hibrit sistemin tasarımı ve matematiksel modeli yapılarak MATLAB/SIMULINK ortamında 

simüle edilerek değerlendirme verileri elde edilmiştir. 

 

2. SÜPERKAPASİTÖR MATEMATİK MODELİ VE DENKLEMLERİN ELDE EDİLMESİ 

Yapılan çalışmada batarya ve süper kapasitör için denklemlerin daha kolay elde edilebilmesi adına 

matematik modeli basitleştirilmiş olarak gerçekleştirilmiştir. Batarya ideal bir gerilim kaynağı(Vb) ve 

iç direnç(Rb) ile modellenirken, birçok kapasitör tek bir kapasitör (C) ve birçok iç direnç de tek bir iç 

direçn (Rc) ile modellenmiştir. Şekil 3’ de süper kapasitör ve bataryanın doğrudan bağlantı eşdeğer 

devresi, laplace domaininde elde edilmiş ve thevenin modeli ile elde edilmiş eşdeğer devreleri 

gösterilmiştir. 

 

 
a) Doğrudan bağlantı eşdeğer devresi              b) Laplace eşdeğer devresi        c) Thevenin eşdeğer 

devresi 

Şekil 3. Batarya-Süperkapasitör Eşdeğer Devresi 

 

Elde edilen matematik modelin sistem analizi için Genelleştirilmiş Düğüm Denklemleri (GDD) yöntemi 

kullanılmıştır. Sistemin doğrudan bağlantı için eşdeğer devre denklemlerinin GDD ile elde edilmesi, (1-

5) denklemleri ile gösterilmiş ve Şekil 4’de eşdeğer devre bağlantı noktaları belirtilmiştir. 



  International Marmara Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

333 

  
Şekil 4. Batarya-Süperkapasitör Eşdeğer Devresi Bağlantı Noktaları 

 

İlk olarak a,b,c,d ve e düğümlerine bağlı olarak akımlar yazılır. 

 

 a düğümü için,     −𝐼𝑅𝑐 + 𝐼𝐾𝑑                                   (1) 

 

b düğümü için,    −𝐼𝐾𝑑 − 𝐼𝑅𝑏 + 𝐼𝐾𝑑𝑜                                                                                                (2) 

 

c düğümü için,    −𝐼𝐾𝑑𝑜 + 𝐼𝐸𝑜                                                                                                                (3) 

 

d düğümü için,     𝐼𝑅𝑏 + 𝐼𝐸𝑏                                                                                                                    (4) 

 

e düğümü için,     𝐼𝑅𝑐 + 𝐼𝑐                                                                                                                       (5) 

 

Akıma bağlı olarak yazılan düğüm denklemlerinde akım denklemleri 𝑉 = 𝐼𝑥𝑅 denkleminden 

faydalanılarak 𝐼 = 𝑉/𝑅 ya da 𝐼 = 𝑉𝑥𝐺 olarak düzenlenir. 

 

a düğümü için,     −𝐺𝑐(𝑉𝑒 − 𝑉𝑎) + 𝐼𝐾𝑑                                                                                                 (6) 

 

b düğümü için,    −𝐼𝐾𝑑 − 𝐺𝑏(𝑉𝑑 − 𝑉𝑏) + 𝐼𝐾𝑑𝑜                                                                                  (7) 

 

c düğümü için,    −𝐼𝐾𝑑𝑜 + 𝐼𝐸𝑜                                                                                                            (8) 

 

d düğümü için,     𝐺𝑏(𝑉𝑑 − 𝑉𝑏) + 𝐼𝐸𝑏                                                                                                   (9) 

 

e düğümü için,  𝐺𝑐(𝑉𝑒 − 𝑉𝑎) + 𝑗𝑤𝑐(𝑉𝑒)                                                                                              (10) 

 

Elde edilen denklemleri matris formatında yazmak için bilinmeyen sayısını denklem sayısına eşitlemek 

için ek denklemler yazılır. 

 

𝐾𝑑 = 𝑉𝑎 − 𝑉𝑏                                                                                                                                       (11) 

 

𝐾𝑑𝑜 = 𝑉𝑏 − 𝑉𝑐                                                                                                                                     (12) 

 

𝑉𝑏 = 𝑉𝑑                                                                                                                                     (13) 

 

𝑉𝑐 = 𝑉𝑜                                                                                                                                      (14) 

 

Elde edilen denklemler matrissel formda yazılır. 
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[
 
 
 
 
 
 
 
 

𝐺𝑐 0 0 0 −𝐺𝑐 1 0 0 0
0 𝐺𝑏 0 −𝐺𝑏 0 −1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 −1 0 1
0 −𝐺𝑏 0 𝐺𝑏 0 0 0 1 0

−𝐺𝑐 0 0 0 𝐺𝑐 + 𝑗𝑤𝑐 0 0 0 0
1 −1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 −1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0]

 
 
 
 
 
 
 
 

[
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑉𝑎
𝑉𝑏

𝑉𝑐
𝑉𝑑

𝑉𝑒
𝐼𝐾𝑑

𝐼𝐾𝑑𝑜

𝐼𝐸𝑏

𝐼𝐸𝑜 ]
 
 
 
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
 
 
 
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 0
0 1]

 
 
 
 
 
 
 
 

[
𝐸𝑏

𝐸𝑜
]                    

(15)

 

 

Denklemlerin matrissel formda elde edilmesi bize elle çözümün zor ya da imkansız olduğu yerlerde 

profesyonel olarak hazırlanmış yazılımlar kullanılarak sonuca ulaşabilmek için olanak sağlar. 

 

2.SİSTEM ÇALIŞMA TOPOLOJİSİ 

Şekil 5’de batarya-süperkapasitör hibrit enerji depolama sistemi gösterilmiştir. Şekil 6’da ise deşarj 

mod, rejeneratif mod ve şarj-deşarj mod olmak üzere bu sistemin çalışma modları gösterilmiştir. 

 

   
Şekil 5. Batarya-Süperkapasitör hibrit enerji depolama sistemi eşdeğer devresi 

 

İlk çalışma modu deşarj modudur. Bu moda çıkış, S1 ve S2 anahtarları ile, giriş kaynakları tarafından 

beslenmektedir. D1 ve D2 diyotları anahtarların tamamlayıcısı olarak çalışmaktadır. İkinci çalışma 

modu rejeneratif çalışma modudur. Bu modda Q0 anahtarı ile, rejeneratif frenleme enerjisi enerji 

depolama sistemlerini gerilim seviyelerine bağlı olarak şarj eder. Burada batarya çıkışına bağlanan Q1 

anahtarı şarj akımını kontrol etmektedir. 

 

 
Şekil 6. Süperkapasitör-batarya çalışma modları 

 

Rejeneratif modda D1 ve D2 diyodu her zaman devre dışıdır ve Q0 devre dışı olduğunda endüktans 

akımını T0 anahtarının iç yapısındaki diyot taşır. Üçüncü çalışma modu şarj/deşarj modudur. Bu  mod 

girişlerden birinin gücü çıkış gücünü geçtiğinde başlatılır. Bu durumda, fazla güç diğer giriş kaynağında 
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depolanır. Burada T0 anahtarı DA barayı düzenlemek için kontrol ederken, burada S1 ve S2 anahtarları 

ilişkili oldukları giriş akımını referans değerlerine ayarlamaktadır. 

 
 

Şekil 7. Hibrit Enerji Depolama Sistemi Eşdeğer Devresi Çalışma Modları – Deşarj ve Rejeneratif 

 

 
Şekil 8. Hibrit Enerji Depolama Sistemi Eşdeğer Devresi Çalışma Modu – Şarj/Deşarj 

 

2. SİSTEM SİMÜLASYONU 

Batarya-süperkapasitör Hibrit Enerji Depolama Sistemi Matlab Simulink Modeli Şekil 8’de 

gösterilmiştir. Sistem modellemesi batarya süper kapasitör ve bunların dönüştürücü devrelerinden 

oluşmaktadır. 

 

  
Şekil 8. Batarya-süperkapasitör hibrit enerji depolama sistemi Matlab/Simulink modeli 

 

Dönüştürücü devre anahtar sürme sinyali olarak PWM yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde sinüs dalga 

ile üçgen dalga karşılaştırılıp elde edilen kare dalga ile anahtar sürülmüştür. Çıkışta ise batarya-

süperkapasitör şarj deşarj durumu gözlenmiştir. Sırasıyıla bataryanın ve süperkapasitörün akım-gerilim 

grafiği Şekil 9 ve Şekil 10’da, batarya-süperkapasitör güç grafikleri ise Şekil 11’de gösterilmiştir. 
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Şekil 9. Batarya Akım-Gerilim grafiği 

 

  
Şekil 10. Süperkapasitör Akım-Gerilim grafiği 

 

 
Şekil 12. Süperkapasitör-Batarya Güç Grafikleri 

 

3. SONUÇ 

Bu çalışmada sistem çözümü, önce sayısal çözümleme GDD ile yapılmıştır. Buna ek olarak Matlab 

Simulink ortamında fiziksel model ile birebir olmasa da sistem kısmen modellenerek izleme yapılmıştır. 

Bu çalışmada  yapılan simülasyonlarla sistemin sadece batarya-süperkapasitör yapısı süperkapasitörün 

bataryayı şarj edip kapasitörün deşarj olduğu kısım olarak incelenmiştir. Modelleme için GDD sistemi 

kullanılmıştır. Aynı devre Matlab simülink ile de gerçekleştirilmiştir. Sonuçta elde edilen grafikler 

elektrikli araçlar için hedeflenen şarj-deşarj beklentisini karşılamakla beraber sistem daha geniş olarak 

ele alınarak incelenebilir.  
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4. TARTIŞMA 

Elektrikli araçların, hem yaşanan enerji krizinde ulaşım alanı için alternatif olması hem temiz çevre 

konusunda oluşan hassasiyete uygunluk göstermesi açısından popülaritesi oldukça artmaktadır. Bu 

nedenle bu çalışmada, diğer araçlara alternatif olması açısından elektrikli araç seçilmiştir. Elektrikli araç 

konusunda iç tasarımında birçok konu üzerinde detaylandırma yapılabilir. Bu çalışmada genel başlık 

elektrikli araç konusu üzerinden alt başlık olarak sistemin depolama kısmı birçok alternatif içerisinden 

batarya- süperkapasitör ikilisinin bir arada kullanıldığı hibrit enerji depolama sistemi detaylandırılmaya 

çalışılmıştır. 
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Özet  

Günümüzde robotlar, insanların yerini alması için geliştirilmektedir. En önemli çalışma alanları, insan 

hayatının riske girdiği tehlikeli görevleri yapmaktır. Bu görevlerin türüne göre güç, hassasiyet, hız gibi 

alanlarda isterleri bulunmaktadır. Bu çalışmada söz konusu olguları tek robotta birleştirmek için tasarım 

geliştirilmiştir. İnsan vücudu ya da insansı robotlarda görülen ve koşma esnasında oluşan sarsıntı, hızlı 

iş yapma durumunda ciddi hassasiyet engelleri doğurmaktadır. Bu nedenle insansı robot figürünü 

bozmadan, adım atma hareketini ortadan kaldırarak olabilecek en kararlı hareket hedeflenmiştir. Bu 

stabilizasyon, bacak mekanizmalarının yanı sıra motorla tahrik edilen tekerleklerden oluşan ayaklar 

kullanarak elde edilmiştir. Robot ilerleyişini tekerlekler üzerinde gerçekleştirirken, bacak 

mekanizmaları ile insansı hareketleri de yerine getirecektir. Şasedeki tekerler bir yandan aracın dengede 

durması için seri şekilde ileri geri yaparken bir yandan da ulaşılmak istenilen noktaya aracı götürmek 

için tam ileri ya da tam geri hareket edebilmektedir. Bu şekilde hem denge sağlanırken hem de aracın 

ilerlemesi gerçekleştirilmektedir. Bu hareketin kontrolünü sağlamak amacıyla STM32 mikroişlemcisi 

ile çalışılmıştır. İşlemci, hareketi algılayan IMU sensöründen aldığı veriler ile robotun dengesini 

sağlamaktadır. Dengenin devamlılığı için PD kontrolör kullanılmaktadır. Kontrolör, proses kontrol 

girişini ayarlayarak hataları en aza indirmektedir. Böylelikle hata olsa dahi, PD kontrolör sayesinde 

kontrol sistemi belirli toleranslarda hala çalışabilmektedir.   

 

Anahtar Kelimeler: İnsansı Robot, İki tekerlekli mekanizma, PD Kontrol. 

 

Abstract 

Nowadays, robots are being developed to replace humans. Their most relevant work field is doing tasks 

that are too dangerous for human lives. These particular tasks have their specific requirements such as 

speed, power, and precision.  In this study, a design has been developed to combine all those 

requirements in the same robot. The jerkiness and instability seen in the movements of the humanoid 

robots are causing serious precision issues while doing fast-paced tasks such as running. This issue is 

eliminated by removing the stepping movement from the humanoid robot, to achieve the most stable 

movement, without disturbing the human-lookalike form of the robot. This stable movement has been 

achieved by using feet consisting of wheels with electric motors, along with regular leg mechanisms. 

While the robot moves on its wheels, it will also do humanoid movements with its leg mechanics. These 

wheels can be used for two purposes; they can be used to balance the robot by moving back and forth 

quickly, or they can move fully forward or backwards to move the robot to the desired point. In this 

mailto:180223087@kocaeli.edu.tr
mailto:190223017@kocaeli.edu.tr
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way, both the balance and movement functions are being conducted via the same mechanism. These 

movements are being controlled with the STM32 microcontroller. The microcontroller keeps the robot 

in balance via the data coming from the IMU motion sensor. A PD controller is used to maintain the 

balance. The controller minimizes errors by adjusting the control input. Thus, even if there is an error, 

the control system can still operate within certain thresholds, thanks to the PD controller. 

 

Keywords: Humanoid robot, two wheel mechanism, PD control. 

  

1. GİRİŞ 

Denge robotlarında karşılaşılan en büyük problem hareket sırasında ortaya çıkan denge kayıpları ya da 

robotun hareket kabiliyetine bağlı engelleri aşamama durumudur. Bu durum robotun serbestlik 

derecesine bağlı bir olgudur. Robotun serbestlik derecesi arttırılarak elde edilecek hareket kabiliyeti ile 

engelleri aşma kabiliyeti sağlanabilir. Biz robotumuza bu doğrultuda dengede durma hareketinin yanı 

sıra bacak mekanizmaları ekledik. Bu bacak mekanizmaları sayesinde robot eğilme yükselme gibi 

hareketleri yapabilmektedir. En yüksek halinde robotun yüksekliği 65cm en alçak konumda iste 

35cm’dir. Bu şekilde çeşitli engellerden kaçınarak ilerleyebilmektedir. Bu hareket kabiliyeti ile dar 

çalışma alanlarında ilerleyebilir. Aynı zamanda aynı hareket ile robota zıplama fonksiyonu 

kazandırılmaktadır.  

 

Robotun iki bacak mekanizmasının birbirinden bağımsız çalışabilmesi ile robot yatay eğime sahip 

konumlarda ve engebeli arazilerde bacak hareketleri ile gövdesini düz tutabilmektedir. Bu sayede yatay 

konum eğim kontrolü ile robotun denge durumu desteklenmektedir. Denge hareketi PD kontrol ile 

sağlanmaktadır. PD kontrol, PID kontrole göre sistem açısından daha basit bir sistemdir. PID kontrol ile 

elde edilebilecek sonuçların PD kontrol ile de alınabildiği gözlemlenmiştir. PD kontrol aynı işi 

işlemciler üzerindeki yük azaltılarak yapılabildiği için seçilmiştir.  

 

2. MATERYAL VE METOD 

Bu çalışma kapsamında yapılan dengede durma hareketinin kontrolü için öncelikle şekil 1’de görüldüğü 

gibi sistem kontrol diyagramı çıkartıldı. Bu doğrultuda sistemin PD ile kontrol edilmesine MATLAB 

simülasyonları artından karar verildi. Sistemin geri beslemesi için iki farklı araç seçildi. Bu noktada en 

büyük geri besleme etkeni gyro sensörüdür. Gyro sensörü olarak MPU9250 seçilmiştir. MPU9250 

kalman filtresi ile birlikte yapılan testler sonucunda MPU6050 ve ITG-3200 sensörüne oranla daha iyi 

çıktılar verdiği için sistemde kullanılmasına karar verilmiştir. Bir diğer geri besleme aracı enkoderdir. 

Enkoder sistemde programlanmış belirli hareketlerin doğruluğunu takip etmek amacıyla 

kullanılmaktadır. 

 

 

Şekil 1. Sistem kontrol diyagramı. 

 

2.1 ELEKTRONİK SİSTEMLER 

Elektronik kartta kontrolcü olarak STM32F103C8T6 mikroişlemcisi kullanılmıştır. Bu işlemci PD 

kontrolün işlem yükünü kaldırıp kaldıramayacağı göz önünde bulundurularak seçilmiştir. Kontrolün 

takibi için MPU9250 IMU sensörü seçilmiştir. IMU sensörü robottan aldığı gyro ve ivme verileri ile PD 
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kontrole geri besleme verisi göndermektedir. Bu şekilde robotun dengede durması sağlanıyor. Robotun 

kullanıcı kontrolü ile hareket ettirilmesi için ESP8266 wifi modülü tercih edilmiştir. Bu modül aracılığı 

ile robot oluşturduğumuz bir telefon uygulaması ile kontrol edilecek. Robotun ilerleme, eğilme, 

yükselme, zıplama gibi fonksiyonları kullanıcı kontrolü ile gerçekleştirilebilecektir.  Gömülü sistem 

olarak tasarlanan bu kart, gürültü etkileri göz önünde bulundurularak olabildiğince korunaklı 

tasarlanmıştır. Bu doğrultuda gürültüden en çok etkilenen devre elemanlarının çevresinde güç hattı 

bulunmamaktadır. EMK oluşturabilecek devre elemanları, veri hattından uzak tutulmuştur. Tasarımsal 

yollar ile kaçınılamayan gürültüler ise donanımsal filtreleme yöntemi kullanılarak filtrelenmiştir. Daha 

sonra veriler sistem içerisinde kalman filtresine tabi tutularak işleme alınmaktadır. 

 

 

Şekil 2. Gömülü sistem kart tasarımı. 

 

2.2 MEKANİZMA TASARIMI 

Mekanizma tasarımı yapılırken GIM programı üzerinden mekanizma yörüngesi için çalışma 

gerçekleştirildi. Bu çalışma tekerleğin ağırlık merkezi üzerinde sabit düzlemsel bir hareket 

gerçekleştirmesi için yapıldı. Bu düzlemsel hareket sayesinde, robotun ağırlık merkezi her zaman 

tekerleğin üzerinde kalmakta. Bu da robotun denge hareketinin sürekliliğinin bozulmaması için gerekli 

unsurlardan biridir. 

 

Şekil 3’de görüldüğü gibi GIM programında oluşturulan mekanizma temel alınarak SolidWorks 

programında tasarlanan üç boyutlu katı modelleme ile robot hareket yörüngesi tekrar gözlemlenmiş ve 

doğruluğundan emin olunmuştur. Aynı zamanda SolidWorks programında kinematik ve dinamik 

analizler gerçekleştirilmiş ve bu doğrultuda robotun gövdesinde kullanılacak olan materyal ABS plastik 

olarak belirlenmiştir. 1.2mm çeper kalınlığı %40 doluluk oranı ile gövdenin optimum dayanım-ağırlık 

oranlarına sahip olduğu gözlemlenmiştir [2]. 

 

 

Şekil 3. SolidWorks ve GIM programlarındaki mekanizma tasarım görüntüleri. 

 

Tasarlanan aracın dinamik modellemesi amacıyla Lagrange denklemlerinden faydalanılmaktadır. 

Öncelikle aracın DH tablosu çıkarılarak Transformasyon matrisleri bulunmaktadır. Transformasyon 

matrislerinden yola çıkarak eklemlerin birbirine göre konumlanması gösterilir. Bulunan kinetik ve 

potansiyel enerji ifadeleri denklemde yerine yerleştirilir. Kinetik enerji bulunurken eklemlerin 
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konumları ve hızlarından, potansiyel enerji bulunurken eklemlerin sadece konumlarından faydalanılır. 

Sonuç olarak F1, F2 ve F3 kuvvetleri (1),(2) ve (3) numaralı formüllerde görüldüğü gibi ortaya çıkar. 

Bu kuvvetler ile control sistemi tasarımı gerçekleştirilir ve motor isterleri belirlenir [3][4]. 

 

𝐹1 = 𝑆𝑖𝑛(𝑄2) ∗ (36∗(2̇)2

5
−

8829∗𝑆(𝑄2)

125
− 𝐶𝑜𝑠(𝑄2) ∗

(225∗𝑄2̇2+
36∗𝑄2̈

5
−(8829∗𝐶(𝑄2))

125
) + 11.772 (1) 

 

𝐹2 =
56286∗𝑄2̈

5
−

8829∗𝐶(𝑄2)

125
−

8829∗𝑆(𝑄2)

4
+ (𝐼𝑦𝑦3 ∗ 𝑄2̈) + 𝐼𝑧𝑧2 ∗ 𝑄2̈    (2) 

 

𝐹3 = −225 ∗ 𝑄2̇2 −
9∗𝑄2̈

2
+

8829∗𝐶(𝑄2)

200
        (3) 

 

 

Şekil 4 Robot eksen takımlarının gösterilmesi ve hareket kısıtı değerleri. 

 

2.3 PD KONTROL 

PD kontrol bir geri bildirim mekanizmasıdır. PD denetleyici süreç içinde değişen ve istenilen ayar 

noktası ile arasındaki farkı olarak bir hata değeri hesaplar.Kontrol giriş ayarı yapılarak bu hatanın en 

aza indirilmesi sağlanır.Oransal ve türevsel yöntemlerin bir araya gelmesiyle elde edilir.Oran bileşeni 

kazanç sağlarken türev bileşeni hata sinyalini önceden tahmin edip salınımı azaltır. Hata fonksiyonu 

türevsel ve oransal bileşenler ile ayrı ayrı çarpılarak elde edilen veriler toplanır. Bu yöntem ile PD 

katsayıları elde edilir. PD kontrolcünün verimli çalışabilmesi için kazanç katsayılarının hesaplanması 

gerekmektedir. Denklem (4) ve Denklem(5)’de sırasıyla PID kontrolörün genel denklemi ve e(t) hata 

fonksiyonu verilmiştir [7]. 

 

𝑃𝐼𝐷(𝑠) =  𝐾𝑝 ∗ 𝑒(𝑡) + 𝐾𝑖 ∗ ∫ 𝑒(𝑡) + 𝐾𝑑
𝑑𝑒

𝑑𝑡
            (4) 

                e(t) = referans değer – gerçekleşen değer             (5) 

 

Kazanç katsayıları Matlab Simulink PD kontrolcü aracının arayüzünde yer alan Tune 

fonksiyonundan değerler elde edilebilmektedir. PD kontrolcü için hesaplanan en optimize değerler: 

Kp = 24.046 

Kd = 2.132 

 

Elde edilen değerlerin PD kontrol ile kontrol edilebilmesi için Matlab Simulink yardımıyla Şekil 5’de 

gösterilen blok diyagramı oluşturulmuştur.  
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Şekil 5 Kontrol için kapalı çevrim PD blok diyagramı 

 

2.4 MOTOR KONTROL 

Motor kontrolünde motorun verdiği tepkiyi gözlemlemek için MATLAB Simulink programında motor 

simülasyonu gerçekleştirilmiştir. Kinematik ve dinamik denklemlerin sonucunda istediğimiz tork ve hız 

değerlerinde motorun güç tüketimlerinin çıktısını veren bir diyagram oluşturulmuştur.  

 

Şekil 6 Matlab motor kontrol simülasyonu modellemesi                   

 

3. SONUÇ  

3.1 MOTOR ANALİZ ÇIKTILARI: 

Matlab Simulink programında oluşturulan model simüle edildiğinde alınan çıktılar şekil 7 ve şekil 8’de 

görülmektedir. Bu çıktılar robot denklemleri de göz önünde bulundurulduğunda robotun dengede durma 

hareketini belirli yörünge çerçevesinde gerçekleştirebildiği gözlemlenmiştir. 



  International Marmara Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

343 

 

Şekil 7 Motorun Rotor Hızı grafik çıktısı RPM cinsinden 

 

 

Şekil 8 Motorun Elektromanyetik Tork grafik çıktısı Newton*metre cinsinden 

 

3.2 PD KONTROL 

Bu kontrol sisteminde iki tekerlekli denge robotunun gövde açısı kontrol edilmiştir. Sisteme harici bir 

kuvvet uygulanmıştır. Bu kuvvetten dolayı oluşan hataların en aza inmesini sağlayan kontrolörün PD 

kontrolör olduğu tespit edilmiştir. Sistemin grafik çıktısı Şekil 9’da gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 9 PD grafik çıktısı 

 

3.3 SİSTEM HAREKETİ 

Robotun vereceği tepkileri ve uygulanan PD kontrolcünün etkisini gözlemleyebilmek için Matlab 

Simulink programı yardımıyla Şekil 10’daki robot tasarımı modellenmiştir. Tasarım yapılırken sistemin 

gerçeğe en yakın yanıtları verebilmesi için bacak mekanizmasının yapısına, kütle değerlerine ve ağırlık 
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merkezlerine dikkat edilmiştir. Oluşturulan bu modele PD değerleri uygulandığında robotun kısa sürede 

denge konumuna gelip sürekli bir hareket sağladığı gözlemlenmiştir. 

 

 

Şekil 10 Matlab PD kontrollü robot modellemesi 

 
KAYNAKLAR 

[1] Atlas. Accessed: 29.07.2018. [Online]. Available: https://www.bostondynamics.com/atlas 

[2] Ascento Robotics. “Taking mobile robots one step beyond,” https://www.ascento.ch/index.html#section-

technology, June 2, 2022) 

[3] Bingül Z. Küçük S. (2017), “Robot Dinamiği ve Kontrolü” İstanbul: Yazın Basın Yayın Matbaacılık Trz. 

Tic. Ltd. Şti. 

[4] Bingül Z. Küçük S. (2021), “Robot Kinematiği” İstanbul: Oğul matbaacılık 

[5] H. Bin, L. W. Zhen and L. H. Feng, "The Kinematics Model of a Two-Wheeled Self-Balancing Autonomous 

Mobile Robot and Its Simulation", 2010 Second International Conference on Computer Engineering and 

Applications, pp. 64-68, 2010. 

[6] H. W. Kim; S. Jung, “Fuzzy control for balancing of a two-wheel transportation robotic vehicle: 

Experimental studies”, 9th Asian Control Conference (ASCC), June 2013, Istanbul (Turkey) 

[7] Nikita T., Prajwal K. T. “PID Controller Based Two Wheeled Self Balancing Robot”,  2021 5th International 

Conference on Trends in Electronics and Informatics (ICOEI), 2021. 

[8] Spotmini. Accessed: 29.07.2018. [Online]. Available: https://www.bostondynamics.com/spot-mini 

[9] V. Klemm et al., "Ascento: A Two-Wheeled Jumping Robot," in 2019 International Conference on Robotics 

and Automation (ICRA), 2019, pp. 7515-7521, doi: 10.1109/ICRA.2019.8793792. 

 

  

https://www.bostondynamics.com/atlas
https://www.bostondynamics.com/spot-mini


  International Marmara Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

345 

ENDÜSTRİYEL İŞLETMELERİN SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE GAZ 

SIKIŞTIRMALI MEKANİK SOĞUTMA YERİNE DOĞAL SOĞUTMA 

SİSTEMLERİNİN UYGULAMASININ ENERJİ TÜKETİMİNE VE KARBON 

SALINIMINA ETKİSİ  
 

Bahar ARSLAN  

Kocaeli Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Enerji Sistemleri Mühendisliği 

asln.bahar@gmail.com 

 

Fatma ÇANKA KILIÇ 

Kocaeli Üniversitesi / Teknoloji Fakültesi / Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü  

fatmacanka@hotmail.com 

 

Muharrem EYİDOĞAN 

Kocaeli Üniversitesi / Teknoloji Fakültesi / Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü  

muharrem_eyidogan@hotmail.com 

 

Özet  

İnsan nüfusunun artışı sebebi ile kaynak tüketimi, enerji ihtiyacı ve fosil kaynaklara bağımlılık artmış, 

bunun neticesinde ekolojik dengenin bozulması ve sera gazları artışı ile küresel ısınma ortaya çıkmıştır. 

Bu ısınmanın etkilerini analiz edebilmek, değerlendirebilmek ve durdurabilmek için dünya ülkeleri 

birleşerek yöntemler oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, enerji tüketen ve karbon salınımı gerçekleştiren 

faaliyetler ve ürünler için mevcut faaliyet kaynaklı karbon miktarının belirlenmesi ve enerji verimliliği 

sağlanarak salınan karbon miktarının azaltılması için sürekli iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. Gaz 

sıkıştırmalı mekanik soğutma sistemleri, soğutma ihtiyacı bulunan tesislerde kullanılan önemli ölçüde 

enerji tüketimi olan ekipmanlardır. Bu çalışmada, endüstrinin farklı sektörlerinde kullanılan gaz 

sıkıştırmalı mekanik soğutma sistemleri yerine uygulanan doğal soğutma sistemlerinin enerji 

verimliliğine ve karbon salınımına etkisi incelenmiştir. Bu çalışmada otomotiv yan sanayi, ambalaj ve 

MDF sektörlerindeki işletmelerin gaz sıkıştırmalı mekanik soğutma sistemleri yerine doğal soğutma 

sistemlerinin (soğutma kulelerinin) kullanılmasıyla enerji tasarrufu sağlandığı belirlenmiştir. Otomotiv 

yan sanayi sektöründeki işletmenin gaz sıkıştırmalı mekanik soğutma sistemi yerine soğutma kulesi 

kullanımıyla %82,06 enerji tasarrufu sağlandığı belirlenmiştir. Ambalaj sektöründeki gaz sıkıştırmalı 

mekanik soğutma sistemi yerine soğutma kulesi kullanımıyla %79,99 enerji tasarrufu sağlandığı 

belirlenmiştir. MDF sektöründeki gaz sıkıştırmalı mekanik soğutma sistemi yerine soğutma kulesi 

kullanımıyla %77,90 enerji tasarrufu sağlandığı belirlenmiştir. Gaz sıkıştırmalı mekanik soğutma 

sistemleri yerine uygulanan doğal soğutma sistemlerinin endüstriyel işletmelerde enerji tasarrufu 

sağlanabileceği ve CO₂ salınımının azaltılabileceği sonucuna varılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Gaz Sıkıştırmalı Mekanik Soğutma Sistemleri, Doğal Soğutma, Enerji 

Verimliliği, Soğutma Kuleleri, Karbon Salınımı. 

 

ENERGY AND CARBON EMISSION REDUCTION IMPACT OF FREE COOLING 

SYSTEMS APPLICATION INSTEAD OF CHILLERS AT INDUSTRIAL FACILITIES   

 

Abstract  

Due to the increase in the human population, resource consumption, energy need and dependence on 

fossil resources have increased, and as a result, global warming has emerged with the deterioration of 

the ecological balance and the increase in greenhouse gases. In order to analyze, evaluate and stop the 

effects of this warming, the countries of the world come together and develop methods. In this direction, 

continuous improvement studies are carried out to determine the amount of carbon for activities and 

products that consume energy and emit carbon, and to reduce the amount of carbon released by ensuring 

energy efficiency. Chillers are significant energy consuming equipments used in facilities for cooling 

needs. In this study, the effect of free cooling systems application for energy efficiency and carbon 

emission was investigated.instead of chillers in different sectors of the industry. In this study, energy 
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savings are achieved by using free cooling systems (cooling towers) instead of chillers of enterprises in 

the automotive supplier industry, packaging and MDF sectors. It was determined that 82.06% energy 

saving achieved by using cooling towers instead of chiller in the automotive supplier industry. It has 

been determined that 79.99% energy savings achieved by using cooling towers instead of the chiller in 

the packaging industry. It was determined that 77.90% energy savings achieved by using cooling towers 

instead of the chiller in the MDF industry. In conclusion, free cooling system application instead of 

chillers can save energy and reduce CO₂ emissions in industrial facilities. 

 

Keywords: Chiller, Free Cooling, Energy Efficiency, Cooling Tower, Carbon Emissions. 

 

1. GİRİŞ 

İnsan nüfusunun artışı sebebi ile kaynak tüketimi, enerji ihtiyacı ve fosil kaynaklara bağımlılık artmış, 

bunun neticesinde ekolojik dengenin bozulması ve sera gazları artışı ile küresel ısınma ortaya çıkmıştır. 

Bu ısınmanın etkilerini analiz edebilmek, değerlendirebilmek ve durdurabilmek için dünya ülkeleri 

birleşerek yöntemler oluşturma çabasındadır. Bu çaba doğrultusunda, enerji tüketen ve karbon salınımı 

gerçekleştiren faaliyetler ve ürünler için mevcut faaliyet kaynaklı karbon miktarının belirlenmesi ve 

enerji verimliliği sağlanarak salınan karbon miktarının azaltılması için sürekli iyileştirme çalışmaları 

yapılmaktadır. (Balta, 2020). Soğutma grubu kullanımı endüstri sektörünün hemen hepsi için 

vazgeçilmez bir proses haline gelmiştir. Pek çok sektörde mevcut enerji tüketiminin büyük bir kısmının 

soğutmaya harcanması, araştırmacıları bu sistemlerin performansının iyileştirilme çalışmalarına 

yöneltmiştir. Gaz sıkıştırmalı mekanik soğutma sistemleri, soğutma ihtiyacı bulunan tesislerde 

kullanılan önemli ölçüde enerji tüketimi olan ekipmanlardır. Bu çalışmada otomotiv yan sanayi, ambalaj 

ve MDF sektörlerindeki işletmelerin gaz sıkıştırmalı mekanik soğutma sistemleri yerine doğal soğutma 

sistemlerinin (soğutma kulelerinin) kullanılması projelerine dikkat çekmek ve ülkemizde bu projelerin 

yaygınlaşmasına katkıda bulunmak hedeflenmiştir. 

 

2. GAZ SIKIŞTIRMALI MEKANİK SOĞUTMA SİSTEMLERİ 

Soğutmada en sık uygulanmakta olan ve en çok tercih edilen sistem gaz sıkıştırmalı soğutma sistemidir. 

Bu tip soğutma çevriminde sistemde kompresör, kondenser, (yoğunlaştırıcı) genleştirici (genleşme 

vanası veya kılcal boru) ve evaporatör (buharlaştırıcı) bulunur. Sistem elemanları bakır boru ile 

birbirlerine seri olarak bağlanırlar ve kapalı bir devre oluşturulur. Sistemde dışardan verilen iş sayesinde 

soğutucu akışkanın mekanik olarak kompresör tarafından sıkıştırılması esasına dayanır. (HVAC Global, 

2022) 

 

 
Şekil 1. Gaz sıkıştırmalı mekanik soğutucuların çalışma prensibi 

 

Bu sistemde kompresörde yüksek basınca sıkıştırılan soğutucu akışkan kızgın buhar halinde 

yoğuşturucuya gönderilir. Burada, çevreye ısı vererek yoğuşan soğutucu akışkan, kısılma vanasında 

alçak basınca kısılarak ıslak-buhar halde buharlaştırıcıya girer. Buharlaştırıcıyı çevreleyen ortam 

sıcaklığının altında bir sıcaklığa sahip olan soğutucu akışkan, ortamın ısısını çekerek, ortamı soğutur ve 

buharlaştırıcı çıkışında doymuş buhar halde kompresör tarafından emilir. Böylece çevirim sürekli olarak 

devam eder. Gaz sıkıştırmalı mekanik soğutucular; kondenser ünitelerinin yapısına göre hava soğutmalı 

ve su soğutmalı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 
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2.1. Su Soğutmalı Gaz Sıkıştırmalı Mekanik Soğutucular 

Su soğutmalı gaz sıkıştırmalı mekanik soğutucularda su soğutmalı kondenser kullanılır. Kondenser 

boru-kovan tipindedir (Friterm A.Ş., 2009). Boruların içinde soğutma kulesinden dönen su dolaşmakta 

olup, kovan ile boru demetleri arasındaki bölgede ise basıncı ve sıcaklığı yüksek buhar hâldeki soğutucu 

akışkan bulunmaktadır. Soğutucu akışkan ısısını suya verip yoğunlaşarak genleşme valfine giderken, 

ısınan su da tekrar soğutulmak üzere soğutma kulesine transfer edilmektedir (M.E.B, 2008). 

 

2.2. Hava Soğutmalı Gaz Sıkıştırmalı Mekanik Soğutucular 

Hava soğutmalı soğuk su üretici gruplarında hava soğutmalı kondenser kullanılır. Kanatlı-borulu 

eşanjörün içindeki yüksek basınçlı soğutucu akışkan buharının ısısı, eşanjör dışından cebri olarak 

geçirilen ortam havasına aktarılarak soğutucu akışkan yoğuşturulur. Eşanjör kanatları üzerinden hava 

aksiyal ya da radyal fanlar yardımıyla geçirilir (Friterm A.Ş., 2009). Bakır boru üzerine yerleştirilmiş 

alüminyum kanatlar ısı transferini (ısı transfer yüzey alanını) arttırmak amacıyla kullanılmaktadırlar 

(M.E.B, 2008). 

 

3. DOĞAL SOĞUTUCULAR 

Soğutma grubu suyunu doğal soğutma ile soğutmak için kuru soğutucular (dry cooler), kapalı ve açık 

tip soğutma kuleleri kullanan sistemler mevcuttur. Bu sistemler dış hava ile soğutma grubu su devresi 

arasında ısı transferi esasına göre çalışırlar, yani dış hava sıcaklığı uygun koşullara geldiğinde ve yapının 

bazı bölgelerinde hala soğutma ihtiyacı hissedildiğinde soğutma grubunu çalıştırmadan veya kısmi 

yükte çalıştırarak soğutma devresi suyunu soğutmaktır. (Kök, 2012). 

 

3.1. Kuru Soğutucular 

Su soğutma işleminde kullanılan kanatlı-borulu ısı değiştiricili sistemler kuru soğutucu olarak 

adlandırılan sistemlerdir. Temel mantık sistemdeki dönüş suyu yükünün bir fanlı eşanjör sistemi 

yardımıyla havaya aktarılmasıdır. Fanlar (vantilatörler) ile emilen havanın kanatlar (lameller) arasından 

geçerken boru içindeki akışkanı soğutması esasına göre çalışırlar. Kuru soğutucularda elde edilen su 

sıcaklığı ortamın kuru termometre sıcaklığına bağlıdır ve bu nedenle de kuru soğutucu olarak anılırlar. 

Kuru soğutucular ile kuru termometre sıcaklığının yaklaşık 5 °C üzerine kadar soğutulmuş su elde 

edilebilir. (Kök, 2012). 

 

3.2. Soğutma Kuleleri  

Su soğutma kuleleri, sistemden ısınarak gelen suyun küçük bir kısmını buharlaştırıp atmosfere atarak 

suyu soğutan, gerekli sıcaklığa kadar soğumuş suyu ise kullanılması için alttaki tankta biriktiren ısı atma 

üniteleridir. Atmosfer havası, fan yardımıyla dolgu malzemesi üzerinden aşağıdan yukarıya doğru 

transfer edilmektedir. Dolgu malzemesinin altından yukarı doğru hareket eden sıcaklığı ve entalpisi 

düşük, neme doygun olmayan atmosfer havası, üzerine nem alabilmek için bir miktar suyu 

buharlaştırmaktadır. Buharlaşma esnasındaki enerji transferi sayesinde suyun soğutulması 

sağlanmaktadır. (Koparan, 2022). Buharlaşan su atmosfer havasına nem olarak girerek, havanın özgül 

neminin ve bağıl neminin artmasına neden olmaktadır. Teorik olarak soğutma kulesinde su, en fazla 

atmosfer havasının yaş termometre sıcaklığına kadar soğutulabilmektedir. Pratikte ise soğutma 

kulesinde su, atmosfer havasının yaş termometre sıcaklığının 4 – 5 °C üzerindeki sıcaklığa kadar 

soğutulabilmektedir (Kara, 2010). 

 

4. MATERYAL VE METOD 
Bu çalışmada otomobil yan sanayi, ambalaj ve MDF sektörlerindeki işletmelerde bulunan gaz 

sıkıştırmalı soğutma sistemleri yerine soğutma kulesi uygulamasının enerji verimliliğine etkisi 

incelenmiştir. Gaz sıkıştırmalı mekanik soğutma sistemi değiştirilmeden önce soğutma sisteminin 

evaporatör hatlarına ultrasonik sıvı debimetresi bağlanarak debi ölçümü, besleme panolarına enerji 

analizörü bağlanarak aktif güç ölçümü gerçekleştirilmiştir. Soğutma sistemlerinin evaporatör suyunun 

giriş - çıkış sıcaklık bilgileri daldırma batırma sıcaklık probu ile ölçülmüştür. Ölçüm cihazlarının 

görünümü Şekil 2’de verilmiştir. 
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Şekil 2. Chiller incelemelerinde kullanılan ölçüm cihazları 

 

Gaz sıkıştırmalı mekanik soğutma sistemi soğutma kuleleri ile değiştirilmiş, işletmenin soğutma 

ihtiyacını karşılayabilecek şekilde ayarlanmış ve soğutma kulelerinin fanlarının ve sirkülasyon 

pompasının enerji tüketimleri enerji analizörü ile ölçülmüştür. Uygulama öncesinde kullanılan gaz 

sıkıştırmalı mekanik soğutma sistemlerinin aktif güçleri, uygulama sonrası soğutma kulelerinin aktif 

güçleri ile kıyaslanmıştır. Uygulama sonrasında kullanılan soğutma kulelerinin aktif güçleri uygulama 

öncesinde kullanılan gaz sıkıştırmalı mekanik soğutma sistemlerinin aktif güçlerinden çıkarılarak birim 

enerji tasarrufu belirlenmiştir. Birim enerji tasarrufu değeri, fanların yıllık çalışma saati ile çarpılarak 

elde edilen yıllık enerji tasarrufları hesaplanmıştır. Yıllık enerji tasarrufları, elektrik birim maliyetleri 

ile çarpılarak yıllık mali tasarruf miktarları belirlenmiştir. Soğutma kulelerinin yatırım maliyetleri yıllık 

enerji tasarruflarının mali karşılıklarına bölünerek projelerin basit geri ödeme süreleri hesaplanmıştır. 

 

4.1. Otomobil Yan Sanayi Sektörü Mevcut Buhar Sıkıştırmalı Mekanik Soğutma Sisteminin 

Soğutma Kulesi ile Değişimi Analizleri ve Hesaplamaları 

Otomobil yan sanayi sektöründe faaliyetini sürdüren bir işletmede 1 adet hava soğutmalı gaz sıkıştırmalı 

mekanik soğutma sisteminin soğutma kulesiyle değiştirilmesi projesi uygulanmıştır. Uygulama 

sonrasında yeni soğutma kulesi alınmıştır. 

 

Tablo 1. Otomobil yan sanayi sektöründeki işletmenin gaz sıkıştırılmalı mekanik soğutma sisteminden 

alınan bilgiler ve ölçümler 

Sektör Ekipman 
Soğutm

a Tipi 

Debi 

Ortam 

Sıcaklı

ğı 

Evaporat

ör Giriş 

Sıcaklığı 

Evaporat

ör Çıkış 

Sıcaklığı 

Mekanik 

Soğutma 

Sistemini

n Aktif 

Gücü 

Yıllık 

Çalışm

a Saati 

m³/h °C °C °C kW h/yıl 

Otomoti

v Yan 

Sanayi 

Gaz 

Sıkıştırma

lı 

Mekanik 

Soğutma 

Hava 

Soğutma

lı 

35,4

0 
22,00 18,80 15,30 56,20 

4.200,0

0 

 

Tablo 2. Otomobil yan sanayi sektöründeki işletmenin soğutma sistemine eklenen soğutma kulesinden 

alınan bilgiler ve ölçümler 

Sektör Ekipman 

Soğutma Kulesi 

Fanın Aktif 

Gücü 

Kule Sirkülasyon 

Pompasının Aktif 

Gücü  

Uygulama Sonrası 

Toplam Birim 

Enerji Tüketimi 

kW kW kW 

Otomotiv Yan 

Sanayi 
Soğutma Kulesi 6,54 3,54 10,08 
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Tablo 3. Otomobil yan sanayi sektöründeki gaz sıkıştırılmalı mekanik soğutma sisteminin soğutma 

kulesi değişimiyle sağlanan enerji tasarrufu analizleri 

Sektör Ekipman 

Mekanik 

Soğutma 

Sistemi 

Aktif 

Güç 

Ekipman 

Uygulama 

Sonrası 

Toplam 

Birim 

Enerji 

Tüketimi 

Uygulama 

Sonrası 

Birim 

Enerji 

Tasarrufu 

Uygulama 

Sonrası 

Yıllık 

Enerji 

Tasarrufu 

Uygulama 

Sonrası 

Yıllık Mali 

Tasarruf 

kW kW kW kWh/yıl TL/yıl 

Otomotiv 

Yan 

Sanayi 

Gaz 

Sıkıştırmalı 

Mekanik 

Soğutma 

56,20 
Soğutma 

Kulesi 
10,08 46,12 276.720,00 1.156.689,60 

 

4.2. Ambalaj Sektörü Mevcut Buhar Sıkıştırmalı Mekanik Soğutma Sisteminin Soğutma Kulesi 

ile Değişimi Analizleri ve Hesaplamaları 

Ambalaj sektöründe faaliyetini sürdüren bir işletmede 1 adet hava soğutmalı buhar sıkıştırmalı mekanik 

soğutma sisteminin soğutma kulesiyle değiştirilmesi projesi uygulanmıştır. Uygulama sonrasında yeni 

soğutma kulesi alınmıştır.  

 

Tablo 4. Ambalaj sektöründeki işletmenin gaz sıkıştırılmalı mekanik soğutma sisteminden alınan 

bilgiler ve ölçümler 

Sektör Ekipman 
Soğutma 

Tipi 

Debi 

Ortam 

Sıcaklığ

ı 

Evaporatö

r Giriş 

Sıcaklığı 

Evaporatö

r Çıkış 

Sıcaklığı 

Mekanik 

Soğutma 

Sistemini

n Aktif 

Gücü 

Yıllık 

Çalışm

a Saati 

m³/h °C °C °C kW h/yıl 

Otomoti

v Yan 

Sanayi 

Gaz 

Sıkıştırmal

ı Mekanik 

Soğutma 

Hava 

Soğutmal

ı 

416,5

0 
20,00 24,80 21,60 558,86 

3.600,0

0 

 

Tablo 5. Ambalaj sektöründeki işletmenin soğutma sistemine eklenen soğutma kulesinden alınan 

bilgiler ve ölçümler 

Sektör Ekipman 

Soğutma Kulesi 

Fanın Aktif 

Gücü 

Kule Sirkülasyon 

Pompasının Aktif 

Gücü  

Uygulama Sonrası 

Toplam Birim 

Enerji Tüketimi 

kW kW kW 

Otomotiv Yan 

Sanayi 
Soğutma Kulesi 70,18 41,65 111,83 

 

Tablo 6. Ambalaj sektöründeki gaz sıkıştırılmalı mekanik soğutma sisteminin soğutma kulesi 

değişimiyle sağlanan enerji tasarrufu analizleri 

Sektör Ekipman 

Mekanik 

Soğutma 

Sistemi 

Aktif 

Güç 

Ekipman 

Uygulama 

Sonrası 

Toplam 

Birim 

Enerji 

Tüketimi 

Uygulama 

Sonrası 

Birim 

Enerji 

Tasarrufu 

Uygulama 

Sonrası 

Yıllık 

Enerji 

Tasarrufu 

Uygulama 

Sonrası 

Yıllık Mali 

Tasarruf 

kW kW kW kWh/yıl TL/yıl 

Otomotiv 

Yan 

Sanayi 

Gaz 

Sıkıştırmalı 

Mekanik 

Soğutma 

558,86 
Soğutma 

Kulesi 
111,83 447,03 1.609.308,00 6.726.907,44 
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4.3. MDF Sektörü Mevcut Buhar Sıkıştırmalı Mekanik Soğutma Sisteminin Soğutma Kulesi ile 

Değişimi Analizleri ve Hesaplamaları 

MDF sektöründe faaliyetini sürdüren bir işletmede 1 adet hava soğutmalı gaz sıkıştırmalı mekanik 

soğutma sisteminin soğutma kulesiyle değiştirilmesi projesi uygulanmıştır. Uygulama sonrasında yeni 

soğutma kulesi alınmıştır. 

 

Tablo 7. MDF sektöründeki işletmenin gaz sıkıştırılmalı mekanik soğutma sisteminden alınan bilgiler 

ve ölçümler 

Sektör Ekipman 
Soğutma 

Tipi 

Debi 

Ortam 

Sıcaklığ

ı 

Evaporatö

r Giriş 

Sıcaklığı 

Evaporatö

r Çıkış 

Sıcaklığı 

Mekanik 

Soğutma 

Sistemini

n Aktif 

Gücü 

Yıllık 

Çalışm

a Saati 

m³/h °C °C °C kW h/yıl 

Otomoti

v Yan 

Sanayi 

Gaz 

Sıkıştırmal

ı Mekanik 

Soğutma 

Hava 

Soğutmal

ı 

20,5

0 
24,00 17,00 15,30 17,60 

4.200,0

0 

 

Tablo 8. MDF sektöründeki işletmenin soğutma sistemine eklenen soğutma kulesinden alınan bilgiler 

ve ölçümler 

Sektör Ekipman 

Soğutma Kulesi 

Fanın Aktif 

Gücü 

Kule Sirkülasyon 

Pompasının Aktif 

Gücü  

Uygulama Sonrası 

Toplam Birim 

Enerji Tüketimi 

kW kW kW 

Otomotiv Yan 

Sanayi 
Soğutma Kulesi 1,84 2,05 3,89 

 

Tablo 9. MDF sanayi sektöründeki gaz sıkıştırılmalı mekanik soğutma sisteminin soğutma kulesi 

değişimiyle sağlanan enerji tasarrufu analizleri 

Sektör Ekipman 

Mekanik 

Soğutma 

Sistemi 

Aktif 

Güç 

Ekipman 

Uygulama 

Sonrası 

Toplam 

Birim 

Enerji 

Tüketimi 

Uygulama 

Sonrası 

Birim 

Enerji 

Tasarrufu 

Uygulama 

Sonrası 

Yıllık 

Enerji 

Tasarrufu 

Uygulama 

Sonrası 

Yıllık Mali 

Tasarruf 

kW kW kW kWh/yıl TL/yıl 

Otomotiv 

Yan 

Sanayi 

Gaz 

Sıkıştırmalı 

Mekanik 

Soğutma 

17,60 
Soğutma 

Kulesi 
3,89 13,71 57.582,00 240.692,76 

 

5. SONUÇ 

Otomotiv yan sanayi sektöründeki işletmenin gaz sıkıştırmalı mekanik soğutma sistemi yerine soğutma 

kulesi kullanımıyla %82,06 enerji tasarrufu, 133,93 ton CO₂/yıl CO₂ emisyonu azaltımı sağlandığı 

belirlenmiştir. Ambalaj sektöründeki gaz sıkıştırmalı mekanik soğutma sistemi yerine soğutma kulesi 

kullanımıyla %79,99 enerji tasarrufu, 778,91 ton CO₂/yıl CO₂ emisyonu azaltımı sağlandığı 

belirlenmiştir. MDF sektöründeki gaz sıkıştırmalı mekanik soğutma sistemi yerine soğutma kulesi 

kullanımıyla %77,90 enerji tasarrufu, 27,87 ton CO₂/yıl CO₂ emisyonu azaltımı sağlandığı 

belirlenmiştir. Gaz sıkıştırmalı mekanik soğutma sistemleri yerine uygulanan doğal soğutma 

sistemlerinin endüstriyel işletmelerde enerji tasarrufu sağlanabileceği ve CO₂ salınımının 

azaltılabileceği sonucuna varılmıştır. 
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Özet 

Derin öğrenme, yapay sinir ağları kullanılarak dijital verilerin anlamlı hale getirildiği, bir makine 

öğrenme yöntemidir. Derin öğrenme yöntemleri, verilen girdileri anlamlı hale getirebilmek ve çıktı 

üretebilmek için aktivasyon fonksiyonlarını kullanırlar. Derin öğrenme yöntemleri robotik, görüntü 

işleme, bilgisayar görme, nesne tespiti, ses işleme-tanıma, tıp gibi uygulama alanlarında 

kullanılmaktadır. Derin öğrenmede kullanılan farklı aktivasyon fonksiyonlarında negatif alanın sınırsız 

olması ve buna bağlı olarak kayıp oranının artması, kaybolan gradyan probleminin oluşması, aktivasyon 

fonksiyonunun türevlenebilir olmaması nedeniyle geri yayılım algoritması ile ağırlıkların 

güncellenememesi gibi bazı problemler oluşabilmektedir. Bu problemlerin çözümü için literatürde 

çeşitli doğrusal olmayan aktivasyon fonksiyonları önerilmiştir. Ancak bu aktivasyon fonksiyonlarından 

sadece birkaçı çoğunlukla tüm uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır ve her aktivasyon 

fonksiyonu her veride iyi sonuçlar üretememektedir. Bu çalışmada bahsedilen problemlerin ortadan 

kaldırılması için tanjant ve softsign aktivasyon fonksiyonlarının kombinasyonu olan tek parametreli 

TanHardEx aktivasyon fonksiyonu önerilmiştir. Önerilen TanHardEx aktivasyon fonksiyonu, kaybolan 

gradyan ve negatif bölge problemlerini çözmektedir. TanHardEx aktivasyon fonksiyonunun 

performansı, 11 farklı aktivasyon fonksiyonlarının performansları ile CIFAR-10 veri kümesi 

kullanılarak karşılaştırılmıştır. TanHardEx aktivasyon fonksiyonu ile, CIFAR-10 veri kümesinde 

ResNet-20 derin sinir ağı mimarisi kullanılarak %81,98 doğruluk elde edilmiştir. Buna karşılık Swish 

aktivasyon fonksiyonu ile %79,24 doğruluk elde edilmiştir. Önerilen TanHardEx aktivasyon fonksiyonu 

ile diğer aktivasyon fonksiyonlarına göre daha iyi sonuçlar elde edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Derin Öğrenme Yöntemleri, Aktivasyon Fonksiyonu, TanHardEx  

 

1. Giriş 

Eğitilebilir, uyarlayıcı ve sürekli olarak gelişebilen ve değerlendirme yapabilen derin öğrenme modelleri 

ile insan beyninin öğrenme yapısı modellenmeye çalışılmaktadır. Derin öğrenme yöntemleri robotik, 

görüntü işleme, bilgisayar görme, nesne tespiti, ses işleme-tanıma, tıp gibi uygulama alanlarında 

kullanılmaktadır [1,2,3,4,5,6]. Bu modeller ile, insanlarda olduğu gibi, makinelerin öğrenebilir, 

eğitilebilir ve karar verebilir hale getirilmesi hedeflenmektedir. Derin öğrenme modellerinde yazı, ses 

ve görüntü gibi karmaşık gerçek dünya verileri işlemek için aktivasyon fonksiyonlarına ihtiyaç duyulur 

[7]. Derin öğrenme modellerinde çoğunlukla doğrusal olmayan aktivasyon fonksiyonları 

kullanılmaktadır. Aktivasyon fonksiyonları bir derin öğrenme modelinin başarılı bir şekilde öğrenme 

işlemini gerçekleştirebilmesi ve gerçek hayatta karşımıza çıkan problemlere karşı daha etkin çözümler 

bulunabilmesi için gereklidir. 

 

Derin öğrenme modellerinde, aktivasyon fonksiyonları, negatif ve pozitif bölgede nöronların çıktılarını 

belirli bir aralık değerinde tutmaktır. Bu aralık derin öğrenme modellerinde kullanılan her aktivasyon 

fonksiyonu için farklı olabilir. [0,1] veya [-1,1] aralığına sahip aktivasyon fonksiyonları ile oluşturulan 

çok katmanlı ağ modellerinde öğrenme gerçekleşir ve sıfıra yakın değerlerde öğrenme durağanlaşmaya 

başlar. Bu durumda yavaş öğrenme gerçekleşeceği için hatayı minimize eden optimizasyon algoritması 

yerel minimuma takılabilir ve derin öğrenme modelinden alınabilecek maksimum performans elde 

edilemeyebilir. Bir aktivasyon fonksiyonunun yüksek performans sağlayabilmesi için türevlenebilir 

olması, derin öğrenme modelinin etkin öğrenimini sağlayabilmesi için uygun aralığa sahip olması, 

doğrusal olmaması, monoton olmayan bir yapıda olması ve orijine yakınsak olması gerekir. Derin 
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öğrenme modellerinde kullanılan aktivasyon fonksiyonunun türevlenebilir olmaması öğrenmenin 

gerçekleşemeyeceği anlamına gelir. Çünkü öğrenme işlemini nöronlar üzerinde gerçekleştirilirken 

kullanılan geriye yayılım algoritması, türeve dayalı bir algoritmadır. Bir derin öğrenme modelinde 

öğrenmenin gerçekleşmesi için kullanılan aktivasyon fonksiyonunun türevi sabit ise ağın girdilerine 

karşılık sabit değer üretilir ve dolayısı ile sabit değerler için öğrenme gerçekleşmez. Aktivasyon 

fonksiyonları karmaşık problemlere karşı çözüm üretebilmek için doğrusal olamayan bir yapıda 

olmalıdır. Aktivasyon fonksiyonunun belirli bir aralıkta olması ise derin öğrenme modellerinde 

öğrenmenin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için gereklidir. Bu aralık negatif bölgede minimum alınır, 

minimize edilmiş negatif aralık öğrenme aşamasında gürültüyü azaltır ve bu alanda nöronların 

ateşlenmesiyle öğrenme başlar. Pozitif bölgede ise belirlenen aralıklarla yaklaşık doğrusallık sağlanarak 

bilgi yayılımının iyi bir şekilde gerçekleşmesi istenir. Bu aralıklar ile modellemede kullanılan 

aktivasyon fonksiyonunun orijine göre yakınsak olması istenir ve modellerin başlangıç ağırlıkları 

rastgele küçük değerler atandığında öğrenme gerçekleşir.  

 

Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde derin öğrenme modellerinde çeşitli aktivasyon fonksiyonları 

kullanılmıştır. Bazı çalışmalarda Sigmoid ve TanH aktivasyon fonksiyonları kullanılmıştır [8]. Sigmoid 

ve TanH aktivasyon fonksiyonlarında negatif bölgenin sınırsız olma problemi ve fonksiyonun uçlarında 

gradyanların ölmesi problemi mevcuttur [9]. Bu nedenle Sigmoid ve TanH aktivasyon fonksiyonlarında 

oluşan problemlerin üstesinden gelebilmek için ReLU, Swish gibi aktivasyon fonksiyonları önerilmiştir. 

ReLU ve Swish aktivasyon fonksiyonları kendilerinden önce geliştirilen aktivasyon fonksiyonlarına 

karşı daha iyi performansa sergilemişlerdir [10,11]. ReLU’da kaybolan gradyan probleminin oluşması 

[12], Swish’te yaklaşık doğrusallığın tam olarak elde edilememe problemi bulunmaktadır 

[13,14].  Yaklaşık doğrusallık elde etmek verilerin orijinal dağılımını bozmamak açısından önemlidir 

[14]. Literatürde ReLU aktivasyon fonksiyonunun eksikliklerini gidermek için Swish, Leakly ReLU, 

GELU, ELU, SELU, RSigELU, KAF+ RSigELU [15,16] gibi aktivasyon fonksiyonları önerilmiştir. 

  

Bu çalışmada tanjant ve softsign aktivasyon fonksiyonlarının kombinasyonu olan tek parametreli 

TanHardEx aktivasyon fonksiyonu önerilmiştir. Doğrusal olamayan ve türevlenebilir olan önerilen 

TanHardEx aktivasyon fonksiyonu kaybolan gradyan problemi ve sınırsız negatif bölge problemlerini 

çözmektedir. Ayrıca, önerilen aktivasyon fonksiyonu pozitif bölgede orijine göre yakınsaktır ve yaklaşık 

doğrusallığı sağlar. Böylece, verilerin, orijinal dağılımını koruyarak yayılım aralığını düşürebilmekte ve 

dolayısı ile yakınsama hızını arttırmaktadır. Önerilen TanHardEx aktivasyon fonksiyonu, Swish, Leakly 

ReLU, GELU, ELU, SELU, Softplus, TanH, PReLU, SILU, Mish ve PReLU aktivasyon 

fonksiyonlarına göre daha iyi performans sergilemiştir. 

 

2. TanHardEx: Önerilen Aktivasyon Fonksiyonu  

Önerilen TanHardEx aktivasyon fonksiyonu, Softsign ve TanH aktivasyon fonksiyonlarının (Eşitlik 1) 

kombinasyonudur. Softsign ve TanH aktivasyon fonksiyonları önerilen aktivasyon fonksiyonunun giriş 

değerlerinin aralığını azaltmak için kullanılmış ve verilerin orijinal dağılımını korumak için fonksiyona 

x çarpanı eklenmiştir (Eşitlik 2). Önerilen TanHardEx aktivasyon fonksiyonu ile negatif bölgedeki 

değerler normalleşerek sınırlı hale gelmektedir ve veride meydana gelen gürültüyü azaltmaktadır. 

Pozitif değerler ise yaklaşık doğrusallığı sağlama eğilimindedir. Önerilen TanHardEx aktivasyon 

fonksiyonunda dik eğim elde edebilmek için fonksiyona α katsayısı eklenmiştir. Dik eğim, fonksiyon 

için yaklaşık doğrusallığı sağlayarak, modelin öğrenme performansının artmasını sağlamaktadır. Şekil 

1’de önerilen TanHardEx aktivasyon fonksiyonunda α katsayısı e/2 (α=e/2) olduğunda, α katsayısı 1 

(α=1) olduğunda elde edilen eğimden daha dik eğimli doğru elde edilmiştir. Böylece α=e/2 olduğunda 

yaklaşık doğrusallık sağlanarak doğruluk değeri üzerinde performans artışı sağlanmıştır. 
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   Şekil 1. Önerilen TanHardEx fonksiyonunun α =e/2 ve α=1 değerleri için davranışı 

 

𝑆𝑜𝑓𝑡𝑠𝑖𝑔𝑛 =
𝑥

1+|𝑥|
     ,       𝑇𝑎𝑛𝐻 =

𝑒𝑥−𝑒−𝑥

𝑒𝑥+𝑒−𝑥                                             (1) 

𝑓(𝑥) = 𝑎 ×  tanh (𝑠𝑜𝑓𝑡𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑒𝑥)                                             (2) 

𝑓′(𝑥) = (
𝑒 × 𝑥 × sinh (

𝑒𝑥

1+𝑒𝑅𝑒(𝑥))

2 ×cosh (
𝑒𝑥

1+𝑒𝑅𝑒(𝑥))
)                                                     (3) 

 

Ağırlıklar ile ilgili kayıp değerlerini hesaplamak için fonksiyonun türevlenebilir olması gerekmektedir. 

Fonksiyonun türevlenebilir olması derin öğrenme ağlarında öğrenme oranının yüksek olmasını 

sağlamaktadır. Önerilen fonksiyonun 1. türevi Eşitlik 3'te verilmektedir. 

 

 
(a)       (b)  

Şekil 2. (a) ReLU Swish ve TanHardEx aktivasyon fonksiyonları, (b) Swish ve TanHardEx aktivasyon 

fonksiyonlarının 1. ve 2. türevleri . 

 

Şekil 2a' da gösterildiği gibi TanHardEx ve Swish aktivasyon fonksiyonları, küçük negatif aralıkları, 

ReLU aktivasyon fonksiyonunun aksine korumaktadır ve TanHardEx ve Swish aktivasyon 

fonksiyonları içbükeydir. Şekil 2b TanHardEx ve Swish aktivasyon fonksiyonlarının 1. ve 2. türevleri 

gösterilmektedir. Görüleceği üzere önerilen TanHardEx aktivasyon fonksiyonunun, Swish aktivasyon 

fonksiyonuna göre yayılım aralığı az ve yakınsama hızı fazladır. 
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3. Deneysel Değerlendirme 

Önerilen TanHardEx ve diğer aktivasyon fonksiyonlarının performanslarının değerlendirilmesi için 

yapılan deneysel çalışmada ResNet-20 mimarisi ve CIFAR-10 veri kümesi kullanılmıştır CIFAR-10 

veri kümesi 50.000 eğitim görüntü verisini ve 10.000 test görüntü verisini içermektedir. Görüntüler 

32x32 pixel boyutuna sahiptir.  

  
(a)       (b) 

Şekil 3. (a) Swish ve önerilen TanHardEx aktivasyon fonksiyonu için doğruluk değerleri, (b) Swish ve 

önerilen TanHardEx aktivasyon fonksiyonu için doğruluk değerleri 

 

Çalışmada kullanılan derin öğrenme modelinin uygun katman sayısı belirlenmiştir, modelde Adam 

optimizasyon algoritması kullanılmıştır ve algoritmada epok sayısı 50 olarak alınmıştır. Yapılan 

çalışmada, belirtilen hiperparametrelerle Google Colab kullanılarak TensorFlow GPU üzerinde çalışma 

gerçekleştirilmiştir.  

 

CIFAR-10 veri kümesi kullanılarak ResNet-20 mimarisi üzerinde TanHardEx ve Swish aktivasyon 

fonksiyonları için elde edilen doğruluk değerleri Şekil 3a'da ve kayıp değerleri Şekil 3b'de sunulmuştur. 

Algoritma 50 epok için çalıştırılmıştır ve model öğrenme hızı 0,1 olarak alınmıştır. Ağın eğitilmesinde 

SGD optimizasyon algoritması kullanılmış ve bant genişliği 128 olarak belirlenmiştir. Önerilen 

TanHardEx aktivasyon fonksiyonu, CIFAR-10 veri kümesinde, ResNet-20 derin sinir ağı mimarisi 

kullanılarak da test edilmiş ve öğrenme gerçekleştiğinde %81,98 doğruluk değeri elde edilirken Swish 

aktivasyon fonksiyonu ile %79,240 doğruluk elde edilmiştir. Şekil 3b’de TanHardEx ve Swish 

aktivasyon fonksiyonlarının kayıp değerleri görülmektedir.  TanHardEx ile, CIFAR-10 veri kümesinde 

ResNet-20 derin sinir ağı mimarisi kullanılarak %0,5208 kayıp değeri elde edilirken Swish aktivasyon 

fonksiyonu ile elde edilen kayıp değeri %0,6793 olmuştur. Şekil 3a ve 3b'de verilen grafikler 

incelendiğinde önerilen TanHardEx aktivasyon fonksiyonunun, Swish aktivasyon fonksiyonuna göre 

daha az salınım gösterdiği ve daha kararlı bir yapıya sahip olduğunu söylenebilir.  

 

Tablo 1. CIFAR-10 veri  kümesi için 12 farklı aktivasyon fonksiyonunun deneysel sonuçları 

Aktivasyon Fonksiyonları Doğruluk Değeri Kayıp Değeri Epok 

TanHardEx 0,8354 0,4688 50 

Mish 0,8516 0,4255 50 

Swish 0,8157 0,5146 50 

Leaky ReLU 0,7806 0,6218 50 

GELU 0,8311 0,4758 50 

ReLU 0,8166 0,5194 50 

ELU 0,7662 0,6653 50 

SoftPlus 0,6726 0,9062 50 

SELU 0,7689 0,6602 50 

TanH 0,7173 0,8162 50 

PReLU 0,7239 0,7997 50 

SiLU 0,8140 0,5272 50 
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CIFAR-10 veri kümesi kullanılarak 12 farklı aktivasyon fonksiyonunun performansı değerlendirilmiştir 

(Tablo 1). Tablo 1'de verilen sonuçlar incelendiğinde TanHardEx aktivasyon fonksiyonu ile diğer 

aktivasyon fonksiyonlarına göre daha doğruluk değeri elde edilmiştir.  

 

4. Sonuçlar 
Bu çalışmada tanjant ve softsign aktivasyon fonksiyonlarının kombinasyonu olan tek parametreli 

TanHardEx aktivasyon fonksiyonu önerilmiştir. Doğrusal olamayan ve türevlenebilir olan önerilen 

TanHardEx aktivasyon fonksiyonu kaybolan gradyan problemi ve sınırsız negatif bölge problemlerini 

çözmektedir. Ayrıca, önerilen aktivasyon fonksiyonu pozitif bölgede orijine göre yakınsaktır ve yaklaşık 

doğrusallığı sağlar. Böylece, verilerin, orijinal dağılımını koruyarak yayılım aralığını düşürebilmekte ve 

dolayısı ile yakınsama hızını arttırmaktadır. Önerilen TanHardEx aktivasyon fonksiyonunun 

performansı 12 farklı aktivasyon fonksiyonunun performansları ile CIFAR-10 benchmark veri kümesi 

kullanılarak karşılaştırılmıştır. Önerilen TanHardEx aktivasyon fonksiyonu ile, CIFAR-10 veri 

kümesinde ResNet-20 derin sinir ağı mimarisi kullanılarak %81,98 doğruluk elde edilmiştir. Buna 

karşılık Swish aktivasyon fonksiyonu ile ile %79,24 doğruluk elde edilmiştir. Önerilen TanHardEx 

aktivasyon fonksiyonu ile, diğer aktivasyon fonksiyonlarına göre daha iyi sonuçlar elde edilmiştir.  

 

Gelecekteki çalışmalarda önerilen aktivasyon fonksiyonunun farklı veri kümelerinde ve uygulama 

alanlarında kullanılması planlanmaktadır.  
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Abstract 

Gauge theories play a fundamental role in particle physics, nuclear physics and cosmology. The basic 

idea of these theories is that the Lagrangian density should be invariant under some transformations. 

Lagrangian invariance implies a certain freedom in defining gauge fields. In this study, the standard path 

integral quantization formalism is used. Gauge degrees of freedom manifest themselves in the 

difficulties in obtaining gauge field propagators. For a consistent quantization, it is necessary to 

eliminate non-physical gauge degrees of freedom. The standard procedure is to break the gauge 

symmetry by applying a gauge condition. In this work, we introduced a new generalized gauge condition 

0


aAW , where 𝑊𝜇 = 𝜆 𝜕𝜇 + 𝛽 𝑛𝜇  , n is an arbitrary constant four-vector,   and   are real 

constant parameters. Using standard path integral quantization formalism, we obtained gluon 

propagators expressions in this new gauge. In the 𝜆 = 1, 𝛽 → 0, and  𝛽 = 1,  𝜆 → 0  limit cases, the 

obtained expression provides us the gluon propagators expressions available in the literature in covariant 

and non-covariant gauges, respectively. This study can give us a different perspective on quantization 

in Yang-Mills (YM) theories and can show the way to some ambiguities in quantum field theories 

(QFT). 

 

Keywords:  Gauge symmetry, Gluon propagator, Covariant and non-covariant gauges 

 

GENELLEŞTİRİLMİŞ BİR AYARDA GLUON PROPAGATÖRÜNÜN ELDE EDİLMESİ  

 

Özet 

Ayar teorileri parçacık fiziği, nükleer fizik ve kozmolojide temel bir rol oynar. Bu teorilerin temel fikri, 

Lagrange yoğunluğunun bazı dönüşümler altında değişmez olmasıdır. Lagranjiyenin değişmezliği, ayar 

alanlarını tanımlamada belirli bir özgürlüğü ifade eder. Bu çalışmada, standart yol integral formülasyonu 

kullanılmıştır. Ayar serbestlik dereceleri, ayar alanı propagatörlerini elde etmedeki zorluklarda kendini 

gösterir. Tutarlı bir kuantizasyon için, fiziksel olmayan ayar serbestlik derecelerini ortadan kaldırmak 

gerekir. Standart prosedür, bir ayar koşulu uygulayarak ayar simetrisini kırmaktır. Bu çalışmada,   ve 

  gerçek sabit parametreler ve n keyfi bir sabit dört-vektör ve 𝑊𝜇 = 𝜆 𝜕𝜇 + 𝛽 𝑛𝜇   olmak üzere yeni 

bir genelleştirilmiş ayar koşulu, 𝑊𝜇𝐴𝑎𝜇 = 0, öne sürüyoruz, standart yol integral formülasyonunu 

kullanarak, bu yeni ayarda gluon propagatörünün ifadelerini elde ettik, 𝜆 = 1, 𝛽 → 0, ve 𝛽 = 1,  𝜆 →
0 limit durumlarında, elde edilen ifade bize sırasıyla kovaryant ve kovaryant olmayan ayarlarda 

literatürde bulunan gluon propagatörünün ifadelerini verir. Bu çalışma, Yang-Mills (YM) teorilerindeki 

kuantumlanma konusunda bize farklı bir bakış açısı kazandırabilir ve kuantum alan teorilerindeki (KAT) 

bazı belirsizliklerde yol gösterebilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ayar simetrisi, Gluon propagatörü, Kovaryant ve kovaryant olmayan ayarlar 
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1. INTRODUCTION  

The idea of gauge fixing goes back to the Lorenz gauge approach to electromagnetism, which 

suppresses the excess degrees of freedom in the four-potential 𝐴𝜇 while preserving manifest Lorentz 

invariance. The gauge invariance of Maxwell's equations in the quantum form of the theory is directly 

related to invariance under a local phase transformation of the quantum fields. The origin of gauge 

invariance in classical electromagnetism emerges from the fact that the potentials 𝐴  and 𝑉 are not 

unique for a given electric and magnetic fields. This requires eliminating of non-physical degrees of 

freedom taken from each other by gauge transformations corresponding to the same physical fields. The 

principle of gauge invariance is essential to constructing a workable quantum field theory. To perform 

a perturbative calculation in a gauge theory, we have to first fix the gauge, adding terms to 

the Lagrangian density resulting in the breaking of the gauge symmetry to eliminate these unphysical 

degrees of freedom.  

 

 

 
 

Figure 1. The constraint surface equation in functions space. The gauge fixing conditions must be 

intersects each gauge orbit exactly once. (Cline, 2020). 

 

The concept of gauge invariance is also generalized for the theories of weak and strong interactions.  

For this reason, they are all known as “gauge theories”. QED is a special case of gauge theory (Feynman, 

1950), as it is related to an Abelian structure. The generalization to so-called non-Abelian gauge theories, 

or Yang-Mills theories (Yang-Mills, 1954), is necessary for particle physics, as they are a building block 

of the standard model. Even classical general relativity can be considered a gauge theory of related type, 

and thus will any quantum version of it. One should note that the physical observables do not rely on 

the gauge condition so every gauge choice should yield to the same physical results. 

 

However, physicists had trouble calculating non-abelian amplitudes beyond the lowest order of 

perturbation theory. Then Faddeev-Popov solved this problem (Faddeev and Popov, 1967) for all orders 

using path-integral tricks. In other words, the standard way to quantize a gauge field theory is the 

Faddeev-Popov approach which is effectively achieved only if a given gauge condition is imposed on 

Lagrangian.  

 

The widely used gauge conditions in the strong interactions are covariant gauges, such as the Landau 

and the Feynman and non-covariant ones, such as the Coulomb gauge. Non-covariant gauges (light-

cone, axial, coulomb, planar, temporal, etc.) have been extensively employed in standard model 

calculations and string theories (Leibbrandt, 1994, Das and Frenkel, 2005, Suzuki and Sales, 2004). 

Axial and light-cone gauges are generally used in Quantum Chromo Dynamics (QCD) since its freedom 

from ghosts and is also helpful in treating the Chern-Simon theories. Nonetheless, the propagator in 

axial type gauge contains singularities. The treatment of these poles requires introducing non-covariant 

gauges (Veliev et al., 1989, Veliev, 2001). Light-cone gauge is preferable for the cancellation of 

anomalies in superstring theories. In Coulomb gauges, it appears as the problem of ill-defined energy 

integrals as the propagator for the time-like component. The coulomb gauge is utilized in the discussion 

of confinement, as well. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gauge_fixing
https://en.wikipedia.org/wiki/Lorenz_gauge
https://en.wikipedia.org/wiki/Four-potential
https://en.wikipedia.org/wiki/Lorentz_invariance
https://en.wikipedia.org/wiki/Lorentz_invariance
https://en.wikipedia.org/wiki/Lagrangian_density


  International Marmara Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

359 

The paper is organized as follows. After a brief introduction to the quantization techniques in QFT in 

section 2, we extract the gluon propagator from quantization. In section 3, we present our results while 

the discussion is given in section 4. 

 

2. DERIVATION OF GLUON PROPAGATOR FROM QUANTIZATION 

There are two standard methods to transform the classical action into a QFT.  

 

 One is canonical formalism, where the fields are treated as operators on a Fock space and 

canonical (anti-) commutation relations are imposed.  

 The other is the path-integral formalism, where an integral over all fields is performed, which 

provides an intuitive picture of how quantum corrections augment the classical field 

configurations.  

 

While gauge theories can be formulated in canonical quantization, this is at least cumbersome. 

Consequently, it is used little in practice, and not every issue has even been treated in this approach. The 

path integral is a much more natural framework for gauge theories. The path integral formulation is as 

axiomatic as canonical quantization, and it cannot be derived. Here we use path-integral formalism for 

quantization. 

 

QCD is a theory that explains the interaction of quarks and gluons via color charge. It is defined by the 

Yang-Mills locale symmetry group in the non-abelian group 𝑺𝑼(𝟑) in QCD. The free quark QCD 

Lagrangian is defined as; 

 

   𝑳𝑸𝑪𝑫 = �̅�𝒋(𝒊𝜸𝝁𝝏µ − 𝒎𝒋𝒌)𝜳𝒌,                     

   

 

here, 𝜸𝝁 represent Dirac gamma matrix, 𝒋, 𝒌, color indices, and 𝜳𝒌, �̅�𝒋 quark and antiquark fields, 

respectively, 𝝁, 𝝂 = 𝟏, 𝟒̅̅ ̅̅ ̅  are Lorentz vector index, 𝒎𝒋𝒌 is quark mass. 

 

The Lagrangian 𝑳𝑸𝑪𝑫 is invariant under global (𝒙–independent) gauge transformations  

 

𝝍(𝒙) →  𝑼𝝍(𝒙),                                      
  

with unitary and unimodular matrices  𝑼+  =  𝑼−𝟏, |𝑼| =  𝟏, belonging to the fundamental 

representation of the colour group SU(3). The matrices 𝑼 can be represented as  

  

𝑼 ≡  𝑼(𝜽 ) = 𝐞𝐱𝐩(𝒊𝜽𝜶𝒕𝜶),                   
  

where 𝜽𝜶 are the gauge transformation parameters. Invariance under the global gauge transformations 

in Eq. (2) can be extended to local (𝒙-dependent) ones, i.e., to those where 𝜽𝜶 in the transformation 

matrix in Eq. (3) is 𝒙-dependent. This can be achieved by introducing gluon fields 𝑨µ
𝒂 (𝒙), which 

transform according to  

  

   𝑨µ(𝒙)  →  𝑨 µ
(𝜽 )

 (𝒙)  =  𝑼 𝑨µ(𝒙)𝑼−𝟏  +  𝒊 𝒈 (𝝏µ𝑼)𝑼−𝟏,   

   

 

and the partial derivative 𝝏µ in Eq. (1) is replaced by the covariant derivative 𝑫𝒋𝒌
𝝁

, 

 

   𝑫𝒋𝒌
𝝁

= 𝜹𝒋𝒌𝝏
𝝁 + 𝒊𝒈𝒔(𝒕𝜶)𝒋𝒌𝑨𝜶

𝝁
                     

                 

with 𝒈𝒔 the strong coupling related to 𝜶𝒔 by 𝒈𝒔
𝟐  =  𝟒𝝅𝜶𝒔, 𝒕𝜶 is the generator of Lie Algebra of the 

gauge group 𝑺𝑼(𝟑). By convention, the constant of proportionality is normally taken to 𝒕𝜶 = (𝟏 𝟐⁄ )𝝀𝜶 

      (1) 

 (2) 

   (3) 

     (4) 

                       (5) 
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with 𝝀𝜶 being the Gell-Mann matrices, and  𝑨𝜶
𝝁
 gluon fields, 𝛂 colour index (i.e., 𝛂 ∈ [1, . . . , 8]),  

antisymmetric strength tensor of gluon fields is also expressed as:  

 

   𝑭𝜶
𝝁𝝂

= 𝝏𝝁𝑨𝜶
𝝂 − 𝝏𝝂𝑨𝜶

𝝁
− 𝒈𝒔𝒇𝒂𝒃𝒄𝑨𝒃

𝝁
𝑨𝒄

𝝂.      

     

 

here,  𝒇𝒂𝒃𝒄 is the group structure constant in QCD. Since QCD has a non-abelian group under local 

symmetry, it has different features, such as “Asymptotic Freedom and confinement” that are not found 

in other theories (Muta, 1998). 

 

The second step for studying QCD is the ground partition function of the theory reads: 

 

       𝑍[𝐽𝜇
𝑎] ≡ 𝑒𝑖𝑊[𝐽𝜇

𝑎] = ∫ [𝐷𝜙]e𝑆𝑒𝑓𝑓 ,                                               

 

here, 𝑐 and 𝑐̅ show the ghost fields,  [𝐷𝜙] = [𝐷𝐴][𝐷𝜓][𝐷�̅�][𝐷𝑐][𝐷𝑐̅] denote the functional measure 

including all fields, and the effective action is: 

 

𝑆𝑒𝑓𝑓 =
1

2
∫𝑑4 𝑥[𝐴𝜇𝑎(𝑥)(− 𝑔𝜇𝜈 + 𝜕𝜇𝜕𝜈)𝐴

𝜈𝑎(𝑥)+
1

𝛼
(𝑊𝜇𝐴𝜇𝑎)𝑓(𝑊𝜈𝐴

𝜈𝑎)]                      

 

where 𝑔𝜇𝜈  represents the metric tensor. The last term comes from the gauge fixing process.  

 

The gluon propagator is defined as: 

      

𝐷𝜇𝜈
𝑎𝑏(𝑥 − 𝑦) =

𝛿2ln𝑍

𝛿𝐽𝜇
𝑎(𝑥)𝛿𝐽𝜈

𝑏(𝑦)
, 

 

here 𝐽𝜇
𝑎(𝑥) is an external c-number source for the field  𝐴𝜇

𝑎(𝑥). In Eq. (9) 𝐷𝜇𝜈
𝑎𝑏(𝑥 − 𝑦) can be expressed 

in terms of gluon self-energy tensor ( )k by the Schwinger-Dyson equation: 

 

𝐷𝜇𝜈
−1(𝑘) = 𝐷0𝜇𝜈

−1 (𝑘) + 𝛱𝜇𝜈(𝑘), 

 

here 𝐷0𝜇𝜈
−1 (𝑘) is the bare gluon propagator and 𝐷𝜇𝜈

−1(𝑘)𝐷𝜈𝜆 = 𝛿𝜇𝜆. The vacuum self-energy satisfies the 

transversality constraint 𝑘𝜇𝑘𝜈𝛱𝜇𝜈(𝑘) = 0, which leads to the expression 𝛱𝜇𝜈(𝑘) = (𝑔𝜇𝜈𝑘
2 −

𝑘𝜇𝑘𝜈)𝛱(𝑘2), here 𝛱(𝑘2) is invariant function. 

 

In this work, we define a unified gauge condition as; 

 

 

𝑊𝜇𝐴𝜇𝑎 = 0 with    𝑊𝜇 = 𝛽𝑛𝜇 + 𝜆𝜕𝜇.     (11)

                 

Here, 𝐴𝜇𝑎 Yang-Mills fields, 𝛽 and 𝜆 are the coefficients. n  is an arbitrary constant 4-vector. 

Generalized gauge condition can be written in coordinate space as follows: 

 

(𝛽𝑛𝜇 + 𝜆𝜕𝜇)𝐴𝜇𝑎 = 0.                     (12) 

 

 

In momentum space, the below expression can be employed as: 

 

(𝛽𝑛𝜇 + 𝑖𝜆𝑘𝜇)𝐴𝜇𝑎 = 0.                                           (13) 

 

The inverse form of gluon propagator expression is: 

(9) 

  (8) 

      (10) 

    (6) 

      (7) 
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          𝐷0𝜇𝜈
−1 (𝑘) = 𝑘2𝑔𝜇𝜈 − 𝑘𝜇𝑘𝜈 +

1

α
(𝛽𝑛𝜇 − 𝑖𝜆𝑘𝜇)𝑓(𝛽𝑛𝜈 + 𝑖𝜆𝑘𝜈).                                  (14) 

 

We can write down Eq. (14) as; 

 

 

𝐷0𝜇𝜈
−1 (𝑘) = 𝑘2𝑔𝜇𝜈 − 𝐴𝑘𝜇𝑘𝜈 + 𝐵𝑛𝜇𝑛𝜈 + 𝐶𝑛𝜈𝑘𝜇 + 𝐸𝑛𝜇𝑘𝜈 

 

     𝐴 = 1 −
𝑓

α
𝜆2, 𝐵 =

𝑓

α
𝛽2, 

 

  𝐶 = −
𝑖𝜆𝑓𝛽

α
,           𝐸 =

𝑖𝜆𝑓𝛽

α
. 

 

Here substituting  𝑓 = 1 and using the fact that 𝐷𝜇𝜈
−1(𝑘)𝐷𝜈𝜆 = 𝛿𝜇𝜆, we have the gluon propagator: 

 

𝐷0𝜇𝜈(𝑘) = F𝑔𝜇𝜈 + 𝐺𝑘𝜇𝑛𝜈 + 𝐻𝑘𝜈𝑛𝜇 + 𝐿𝑘𝜇𝑘𝜈 + 𝑀𝑛𝜇𝑛𝜈  ,                         (16) 

 

where 

𝐹 =
1

𝑘2
, 𝐺 = −

𝐵

𝑘2[(𝑛 ⋅ 𝑘)𝐵 + 𝐸𝑘2]
,        𝐻 = −

𝐸

𝑘2[(𝑛 ⋅ 𝑘)𝐸 + (1 − 𝐴)𝑘2]
, 

                   

 

          𝐿 =
1

𝑘2

𝐸𝐶𝑛2 + 𝐴(1 − 𝐴)𝑘2

[(1 − 𝐴)𝑘2 + 𝐶( 𝑛 ⋅ 𝑘)][(1 − 𝐴)𝑘2 + 𝐸( 𝑛 ⋅ 𝑘)]
, 𝑀 = 0. 

 

Finally, the following relation is obtained for the gluon propagator: 

 

 

           𝐷0𝜇𝜈
𝑎𝑏 (𝑘) =

𝛿𝑎𝑏

𝑘2
[𝑔𝜇𝜈 − 𝛽2

𝑘𝜇𝑛𝜈 + 𝑘𝜈𝑛𝜇

𝛽2(𝑛 ⋅ 𝑘)2 + 𝜆2𝑘4
(𝑛 ⋅ 𝑘) + 𝑖𝜆𝛽𝑘2

𝑘𝜇𝑛𝜈 − 𝑘𝜈𝑛𝜇

𝛽2(𝑛 ⋅ 𝑘)2 + 𝜆2𝑘4
 

+
𝑘𝜇𝑘𝜈

𝛽2(𝑛 ⋅ 𝑘)2 + 𝜆2𝑘4
(𝛽2𝑛2 − 𝜆2𝑘2 + 𝛼𝑘2)] ,                      

 

 

where 𝛼 is an arbitrary coefficient. In the limit 𝛽 → 0, if we substitute the  𝜆 = 1 in Eq. (18), so we get 

the below expression in the form of covariant gauges: 

 

 

      𝐷0𝜇𝜈
𝑎𝑏 (𝑘) =

𝛿𝑎𝑏

𝑘2
[𝑔𝜇𝜈 −

𝑘𝜇𝑘𝜈

𝑘2
(1 − α)].                          

 

 

In the 𝛽 = 1,  𝜆 → 0 condition, we can find out the gluon propagator in non-covariant gauges: 

 

 

      𝐷0𝜇𝜈
𝑎𝑏 (𝑘) =

𝛿𝑎𝑏

𝑘2
[𝑔𝜇𝜈 −

𝑘𝜇𝑛𝜈 + 𝑘𝜈𝑛𝜇

(𝑛 ⋅ 𝑘)
+

𝑘𝜇𝑘𝜈(𝑛
2 + α𝑘2)

(𝑛 ⋅ 𝑘)2
]. 

 

 

In the end, explicit analytical expression is derived for the gluon propagator in a generic gauge 

condition.  

  (18) 

      

(20) 

 

     (15) 

   (17) 

(19) 
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3. RESULTS 

In the context of the QCD theory, we derive the gluon propagator both covariant and non-covariant 

gauges from quantization proposing a general condition, 0


aAW  with 𝑊𝜇 = 𝜆 𝜕𝜇 + 𝛽 𝑛𝜇 . 

Employing standard path integral quantization method, gluon propagator expressions are evaluated in a 

generalized gauge. In the 𝜆 = 1, 𝛽 → 0, and  𝛽 = 1,  𝜆 → 0  limit cases, the obtained expressions are 

consistent with the results available in the literature in covariant and non-covariant gauges, respectively. 

 

4. DISCUSSION  

Understanding the quantization technique in QCD is crucial in order to solve some problems, such as 

Gribov ambiguities (Gribov, 1978) which discuss the Faddeev-Popov procedure is consistent only at the 

perturbative level. In this context, we have proposed a new gauge-fixing condition to study the behaviour 

of different Green functions in the framework of perturbative approach.  

 

5. CONCLUSION 

These studies like these allow us to understand the quantization process in a deep way. This study can 

give us a different perspective on quantization in Yang-Mills theories and can show the way to some 

ambiguities in quantum field theories.  
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Özet 

İnsan nüfusundaki artış, su, toprak ve havanın kirlenmesine ve bu ekosistem içinde bulunan canlıların 

kirlilikten etkilenmesine sebep olmuştur. Kirlilik faktörü olarak petrokimya, kömür, farmasötikler, 

tekstil, boyalar, deterjan, sabun gibi çeşitli evsel ve endüstriyel atıklar başta gelmektedir. Bu çalışmada, 

evsel atıklardan en fazla kullanılan sıvı el sabunlarının bezelye bitkisi tohumlarının çimlenme ve kök 

uzunluğu üzerindeki etkilerinin araştırılması amaçlandı.  Çalışmada ikişer adet çevre dostu, standart ve 

antibakteriyel olmak üzere toplam altı adet sıvı el sabunu kullanılarak, bezelye (Pisumsativum) 

tohumlarının çimlenme yüzdeleri ve kök uzunluğunu yarıya indiren konsantrasyon (EC50) değerleri 

hesaplandı. EC50 değeri hesaplamaları için her bir sıvı el sabundan 6 farklı doz (% 0,1, %1, %5, %10, 

%25, %50) hazırlandı. EC50 değerleri; çevre dostu sıvı el sabunları için sırasıyla % 5.90 ml, % 4.80 ml; 

standart sıvı el sabunları için % 4.40 ml, % 6.45 ml, antibakteriyel sıvı el sabunları için % 5.70 ml, % 

5.20 ml olarak belirlendi. Sonuç olarak çevre dostu, standart ve antibakteriyel özellikli sıvı el 

sabunlarının EC50 değerlerinin birbirlerine yakın olduğu tespit edildi. Bu sonuç her sıvı sabunun 

çevresel etkilerinin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini ve doz aşımlarının toksik etkilere neden 

olabileceğini göstermektedir. 

 

Anahtar Kelimeler:Pisumsativum, EC50, Sıvı El Sabunu, Kök Uzunluğu, Toksik Etki 

 

Abstract 

The increase in the human population has caused the pollution of water, soil and air and the living things 

in this ecosystem to be affected by pollution. Various domestical industrial wastes such as 

petrochemicals, coal, pharmaceuticals, textiles, dyes, detergents, soaps are the leading pollution factors. 

In this study, it was aimed to investigate the effects of liquid handsoap, which is the most used 

householdwaste, on the germination and root length of pea plant seeds. In the study, a total of six liquid 

hand soaps, two each of which are environmentally friendly, standard and antibacterial, were used to 

calculate the germination percentages and theconcentration (EC50) values that halved the root length of 

pea (Pisumsativum) seeds. For EC50 value calculations, 6 different doses (0.1%, 1%, 5%, 10%, 25%, 

50%) of each liquid hand soap were prepared. EC50 values; 5.90 ml and 4.80 ml respectivelyfor 

environmentallyfriendly liquid hand soaps; It was determined as 4.40 ml, 6.45 ml for standard liquid 

hand soaps, 5.70 ml and 5.20 ml for antibacterial liquid hand soaps. As a result, it was determined that 

the EC50 values of environmentally friendly, standard and antibacterial liquid hand soaps were close to 

eachother. This result shows that the environmental effects of each liquid soap should be evaluated 

separately and overdoses may cause toxic effects. 

 

Keywords: Pisumsativum, EC50, Liquid HandSoap, RootLength, ToxicEffect 

 

1.GİRİŞ  

İnsan nüfusundaki artış hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin endüstriyel ve tarımsal alan 

uygulamalarında çeşitlilik yaşanmasına ve üretim artışına neden olmuştur. İnsan ekosistemim bir parçası 

olup ekosistem sağlığı insan sağlığı ile yakından ilişkilidir. Çevre kirliliği günümüzün en önemli 

mailto:ozlem.aksoy@kocaeli.edu.tr
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problemlerinden olup çeşitli yönlerden yaşam kalitesini, yaşam süresini etkilemektedir(Ukaogo ve 

ark,2020).Çalışmamızda kullanılan sabunların içerdikleri kimyasal maddelere bakıldığında 

Benzofenon-4 banyo, makyaj, saç ürünlerinde, güneş kremlerinde, cilt bakım ve kişisel bakım 

ürünlerinde(Prospector,2022) U.V ışınlarını yayarak yada emerek ürünlerin bozulmasını engellemek 

için kullanılır(Zucchi ve ark,2011). Kozmetikte kullanılsa da benzofenon özellikle bebeklik çağında 

görülen alerjik reaksiyonlara (Kaymak ve Tırnaksız, 2007), cilt yüzeyinden emilerekhormonal 

bozukluklara ve cilt kanserine neden olduğu da bilinmektedir (Worth ve Balls, 2001).  

 

Cocamidopropylbetain kozmetik ve kişisel hijyen ürünlerinden şampuanlar, kontakt lens solüsyonları, 

diş macunu deterjanları, makyaj temizleyiciler, banyo jelleri, cilt bakım ürünleri, temizleyiciler, sıvı 

sabunlar, antiseptiklerde giderek daha fazla kullanılan amfoterik bir sentetik kimyasaldır. Cilt 

tahrişlerine neden olduğu, alerjik reaksiyonların geliştiği, temasla duyarlılık geliştiği görülmüştür (Jacop 

ve Amini, 2008). COVID-19 salgın döneminde yapılan hijyen alışkanlığına ait anket çalışmalarında; 

kişilerin % 98.9’unun ellerini sürekli yıkama gereği duyduğu (Kaya ve ark., 2022), sıvı sabun kullanma 

oranının %77.4 (Uğurlu ve ark., 2020) olduğu görülmüştür.  

 

Sıvı sabunların kalıp sabunlara göre; farklı çeşit, koku ve renk içeriklerinin olması, cilt güzelleştirici 

maddelerin ilavesi, antibakteriyel seçeneklerinin olması popülerliğinin artmasına neden olmuştur. 

Yapılan literatür araştırmasında sıvı sabunların bitki çimlenmesi ve gelişimi üzerine etkilerine dair 

detaylı bir araştırmaya rastlanmadı. Farklı kimyasalların etkilerinin incelenmesinde, P.sativum’un 

bitkisel model organizma olarak sitotoksisite ve genotoksisite çalışmalarında etkin bir şekilde 

kullanıldığı görüldü (Yüksel ve ark. 2022)  

 

Çalışmamızda piyasada bulunan ve en çok kullanılan farklı özellikli sıvı el sabunlarının 

P.sativumtohumlarınınçimlenme yüzdeleri vekök gelişimi sürecine etkisi araştırıldı. 

 

2.MATERYAL VE METOD 

2.1 Materyal 

Bu çalışmada metaryal olarak yem bezelyesi P.sativum L.kullanıldı. Ticari olarak temin edilen standart, 

antibakteriyel ve çevre dostu sıvı el sabunları ile çalışıldı. Çevre dostu sıvı el sabunları sırasıyla, ÇS1 

ve ÇS2 olarak, standart sıvı el sabunları SS1 ve SS2, antibakteriyel sıvı sabunlar AS1 ve AS2 olarak 

adlandırıldı. 

 

2.1.2 Çözeltilerin hazırlanması ve uygulanması 

Çözeltiler; 6 farklı sıvı sabun konsantrasyonu(%0.1, %1, %5, %10, %25, %50)olarak hazırlandı. Kontrol 

grubu için çeşme suyu kullanıldı. Her bir sabun çeşidi için kontrol grubu ile birlikte petri kapları içerisine 

50 şer adet bezelye tohumu eklendi. Kontrol grubu olan petri kabına 20ml çeşme suyu konulurkendiğer 

sıvı sabun konsantrasyonlarından her bir petri kabına 20’şer ml olacak şekilde eklenerek çimlenme için 

25 °C’ de etüve alındı. Deneyler iki tekrarlı olarak gerçekleştirildi. Çimlenen tohumlar 72 saat 

bekletildikten sonra çimlenme yüzdeleri hesaplandı ve kök uzunluk ölçümleri alınarak EC50 değerleri 

belirlendi. 

 

3.SONUÇ 

3.1. Sıvı El SabunlarınınP.sativum daTohum Çimlenmesi ve Kök Büyümesi Üzerine Etkileri  

3.1.1. Farklı sıvı el sabun konsantrasyonlarının tohum çimlenmesi üzerine etkileri  

Farklı sıvı el sabunları konsantrasyonlarının tohum çimlenmesi üzerine etkileri Tablo 2 ’de sunuldu. 

Tüm sıvı el sabunlarının %5 konsantrasyon değerinden sonra çimlenme yüzde oranında hızlı bir azalış 

gözlendi. 
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Tablo 2.Sıvı el sabun konsantrasyonlarının P.sativumtohumlarında çimlenme yüzdeleri 

Konsantrasyon Tohum 

Sayısı 

Çimlenen Tohum Yüzdesi (%) 

SS1 SS2 ÇS1 ÇS2 AS1 AS2 

Kontrol 100 97 98 95 96 93 100 

%0.1 100 98 95 99 100 97 100 

%1 100 89 91 100 97 100 95 

%5 100 16 36 35 48 96 11 

%10 100 28 3 8 50 80 3 

%25 100 2 1 0 0 33 0 

%50 100 0 0 0 0 0 0 

 

SS1 ve SS2: standart sabunlar, ÇS1ve ÇS2: çevre dostu sabunlar, AS1 ve AS2: antibakteriyel sabunlar 

SS1,SS2,ÇS1,ÇS2,AS2 sıvı el sabunlarının %0.1, %1, %5,%10,%25, %50 konsantrasyonları kontrol 

gruplarıyla karşılaştırıldı ve istatiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05).  Fakat AS1sıvı el sabununda 

kontrol grubuna göre azalma anlamlı bulunmadı(p>0.05). 

 

3.1.2.Sıvı El Sabunlarının P.sativum TohumlarındaKök Büyümesi Üzerine Etkileri 
Yapılan hesaplamalar sonucunda P.sativum dakök uzunluğunu kontrole göre yarıya düşüren değerler 

100 ml’de; SS1 için 4.40 ml, SS2 için 6.45ml, ÇS1 için 5.90 ml, ÇS2 için4.80 ml, AS1 için 5.70 ml, 

AS2 için 5.20mlolarak tespit edildi. 

 

Tablo 3.Farklı SS1 konsantrasyonlarınınP.sativum kök büyümesine etkisi 

Konsantrasyon 

Değeri(%) 

Kök uzunluğu (cm) 

X±SH* 

Kontrole göre kök 

uzunluğu(%) 

Kontrole göre 

değişim (%) 

0 1.56±0.27             100 - 

0.1 1.64±0.05 162.44  0.51(+) 

1 1.49±0.04 95.51 4.48(-) 

5 0.54±0.03 34.61           65.38(-) 

10 0.57±0.01 36.53           63.46(-) 

25 -                  - - 

50 - - - 

* X±SH:P.sativum kök uzunluğu ortalaması ± Standart hata 

 

SS1 sıvı el sabununun kontrol grubunda 72 saat sonunda ölçülen kök uzunluğu ortalama değerleri (Tablo 

3.) ile % 0.1, %1, %5, %10, %25, %50 konsantrasyonlarındaki ortalamadeğerleri karşılaştırıldığında 

doğru orantılı bir azalış izlendi. Kök uzunluğundaki bu azalma istatiksel açıdan anlamlı 

bulundu(P<0.015). 

 

Tablo 4.Farklı SS2 konsantrasyonlarınınP.sativum kök büyümesine etkisi 

Konsantrasyon 

Değeri(%) 

Kök uzunluğu 

cm 

X±SH* 

Kontrole göre kök 

uzunluğu (%) 

Kontrole göre 

değişim (%) 

0 1.71±0.18             100 - 

0.1 1.80±0.43 105.26     5.26(+) 

1 1.52±0.08 88.88   11.11(-) 

5 1.23±0.44 71.92            28.07(-) 

10 0.25±0.35 14.61 85.38(-) 

25 -                  - - 

50 -                  - - 

* X±SH:P.sativum kök uzunluğu ortalaması ± Standart hata 

 

SS2 sıvı el sabununu kontrol grubunda 72 saat sonunda ölçülen kök uzunluğu ortalama değerleri (Tablo 

4.) ile % 0.1, %1, %5, %10, %25, %50 konsantrasyonlarındaki ortalamadeğerleri karşılaştırıldığında 
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doğru orantılı bir azalış izlendi. Kök uzunluğundaki bu azalma istatiksel açıdan anlamlı bulundu 

(P<0.020). 

 

Tablo 5.Farklı ÇS1 konsantrasyonlarınınP.sativum kök büyümesine etkisi 

Konsantrasyon 

Değeri(%) 

Kök uzunluğu 

cm 

X±SH* 

Kontrole göre kök 

uzunluğu (%) 

Kontrole göre 

değişim(%) 

0 1.37±0.04            100 - 

0.1 1.84±0.42 134.30 34.30(+) 

1 1.45±0.06 105.83           5.83(+) 

5 0.73±0.06 53.28         46.71(-) 

10 0.59±0.01 43.06         56.93(-) 

25 -                  - - 

50 - - - 

* X±SH:P.sativum kök uzunluğu ortalaması ± Standart hata 

 

ÇS1 sıvı el sabununu kontrol grubunda 72 saat sonunda ölçülen kök uzunluğu (Tablo 

5.)ortalma1.37±0.04cm iken % 0.1konsantrasyonunda1.84±0.42cm olarak ölçülmüştür. Kök 

uzunlugundaki bu fark istatiksel olarak anlamlı bulunmadı(p>0.05) .%5, %10, %25, %50 

konsantrasyonlarında ki ortalmadeğerleri kontrol grubuyla karşılaştırıldığında doğru orantılı bir azalış 

izlendi. Kök uzunluğundaki bu azalma istatiksel açıdan anlamlı bulundu (p<0.016). 

 

Tablo 6.Farklı ÇS2konsantrasyonlarınınP.sativum kök büyümesine etkisi 

Konsantrasyon 

Değeri(%) 

Kök uzunluğu 

cm 

X±SH* 

Kontrole göre kök 

uzunluğu (%) 

Kontrole göre azalış 

(%) 

0 1.50±0.06 100 - 

0.1 1.68±0.12 112 12(+) 

1 1.37±0.07 91.33 8.6(-) 

5 0.54±0.04 36 64(-) 

10 0.62±0.06 41.33 27.25(-) 

25 - - - 

50 - - - 

* X±SH:P.sativum kök uzunluğu ortalaması ± Standart hata 

 

ÇS2 sıvı el sabununu kontrol grubunda 72 saat sonunda ölçülen kök uzunluğu (Tablo 

6.)ortalama1.50±0.06 cm iken % 0.1konsantrasyonunda1.68±0.12cm olarak ölçülmüştür. Kök 

uzunluğundaki bu fark istatiksel olarak anlamlı bulunmadı(p>0.05). %5, %10, %25, %50 

konsantrasyonlarında ki ortalama değerleri kontrol grubuyla karşılaştırıldığında doğru orantılı bir azalış 

izlendi. Kök uzunluğundaki bu azalma istatiksel açıdan anlamlı bulundu(p<0.004). 

 

Tablo 7. Farklı AS1 konsantrasyonlarının P.sativumkök büyümesine etkisi 

Konsantrasyon 

Değeri(%) 

Kök uzunluğu 

cm 

X±SH* 

Kontrole göre kök 

uzunluğu (%) 

Kontrole göre azalış 

(%) 

0 2.06±0.63             100 - 

0.1 2.14±1.00 103.88        3.88(+) 

1          1.69±0,66              82.03      17.96(-) 

5              1±0.33              48.54      51.45(-) 

10 0.87±0.37  42,23      57.76(-) 

25 0.79±0.38              38.34      61.65(-) 

50 - -          - 

* X±SH: P.sativum kök uzunluğu ortalaması ± Standart hata 
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AS1 sıvı el sabununu kontrol grubunda 72 saat sonunda ölçülen kök uzunluğu ortalama değerleri (Tablo 

7.) ile  % 0.1, %1, %5, %10, %25, %50 konsantrasyonlarında ki ortalamadeğerleri karşılaştırıldığın da  

doğru orantılı bir azalış izlendi. Kök uzunluğundaki bu azalma istatiksel açıdan anlamlı 

bulundu(p<0.009). 

 

Tablo 8. FarklıAS2 konsantrasyonlarınınP. sativumtohumlarında kök büyümesine etkisi 

Konsantrasyon 

Değeri(%) 

Kök uzunluğu 

cm 

X±SH* 

Kontrole göre kök 

uzunluğu (%) 

Kontrole göre azalış 

(%) 

0 1.29±0.04            100 - 

0.1 1.35±0.21 104.65          4.65(+) 

1         1.30±0.04  100.77          0.77(+) 

5 0.68±0.09              52.71         47.28(-) 

10 0.25±0.35   19.37         80.62(-) 

25 -                -              - 

50 -                -              - 

* X±SH:P.sativum kök uzunluğu ortalaması ± Standart hata 

 

AS2 sıvı el sabununu kontrol grubunda 72 saat sonunda ölçülen kök uzunluğu ortalama değerleri (Tablo 

7.) ile % 0.1, %1, %5, %10, %25, %50 konsantrasyonlarında ki ortalamadeğerleri karşılaştırıldığında 

doğru orantılı bir azalış izlendi. Kök uzunluğundaki bu azalma istatiksel açıdan anlamlı 

bulundu(p<0.020). 

 

4.TARTIŞMA 

Dünya nüfusundaki artışla birlikte Covid-19 gibi salgınların yaşanması insan sağlığının korunmasında 

hijyen gerektiren kimyasal sıvı el sabunlarının kullanımı artmıştır.Sıvı el sabunlarının insan ve hayvan 

sağlığı üzerine etkileri, içerdikleri bazı kimyasallar üzerine araştırmalar yapılmış olmasına rağmen  

kolaycaerişebildiğimiz sıvı el sabunlarının total etkisi üzerine bir çalışmaya rastlanılmadı. 

 

Alliumcepa L. test materyali kullanılarak  72 saat süresince Benzofenon’un üç farklı dozu (100, 250 ve 

500 mg/L) ile  yapılan çalışmada kromozom anormalliği ve mikronükleus görülme sıklığının arttığı 

belirtilmiştir (Hoşgör ve ark, 2017). Sodium Laurent Sulfate (SLS) anyonik yüzey aktif madde olarak 

sert ve yumuşak sularda köpük artıcı olarak diş macunlarında, şampuanlarda, duş jellerinde el ve vücut 

bakım ürünlerinde kullanılmaktadır (Bondi ve ark, 2015). Sıvı sabunlarda özellikle antibakteriyel köpük 

oluşturma amaçlı olarak da kullanılır (Prospector,2022). SLS, diş macunu ve gargara gibi ürünlerde 

kullanılması nedeniyle oral mukoza üzerindeki etkileri araştırılmış oral mukoza üzerinde epitel kalınlık 

artışı ve hücre ölümleri gözlenmiştir (Neppelberg ve ark, 2007). 

 

Birçok ürünün içerisinde yer alan sodyum benzoat, gıdalarda koruyucu madde olarak tercih edilen bir 

tür tuz türevidir. İlaç üretiminde, dış macununda, deodorantlarda, şampuanlarda, el ve yüz yıkama 

maddelerinde kullanılmaktadır. Sıvı el sabunlarında renklendirici olarak da kullanılmaktadır 

(Prospector,2022). Katkı maddeleri üzerine yapılan çalışmalarda sodyum benzoatın insan hücreleri 

üzerine mutajenik etkileri gösterilmiştir, DNA hasarında artışa, mitotik indekste azalışa neden olduğu 

görülmüştür (Mamur ve ark, 2018). Sodyum klorür; sofra tuzu, cam, ilaç, boya, kağıt, tekstil ürünleri, 

deterjanlar ve sabun üretimi gibi çok geniş alanlarda kullanılmaktadır (Prospector,2022). Yüksek 

konsantrasyonlarda kullanımı hücre çekirdeğinin faz konsantrasyonunu artırdığını, mitotik hücrelerde 

kromozom kümelenmesine neden olduğu görülmüştür (StubblefieldveMueller,1960). 

 

Bu çalışmamızda SSI ve SS2 (standart) sıvı el sabunlarının, ÇS1 ve ÇS2 (çevre dostu) sıvı el 

sabunlarının, AS1 ve AS2 (antibakteriyel) sıvı el sabunlarının % 0.1, %1, %5, %10, %25, %50  

konsantrasyonlardaçimlenme yüzdeleri ve kök uzunlukları karşılaştırılmaları yapıldı.EC50 değerlerinin 

tüm sabunlarda yaklaşık aynı oranlarda çıkması  standart, antibakteryel, çevre dostu gibi sabun 

sınıflarının arasında toksisite yönünden belirgin bir fark olmadığı ve içerdikleri kimyasal madde 

çeşitlerinin toksisitede etkili olduğu görüldü. 



  International Marmara Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

368 

Tüm sıvı el sabunlarının %0.1 konsantrasyonundaki çimlenme yüzdesi ve kök uzunluğu ortalama 

değerlerinde artış gözlendi.Bu durum sıvı sabunların içerisindeki fosfat,azot gibi besleyici minerallerden 

kaynaklandığı düşünülmektedir(Geren, H. ve ark.2017).Tüm sıvı el sabunları için %5 konsantrasyon 

değeri tohum çimlenme yüzdelerinde hızlı bir düşüşe neden oluğu görüldü.Bu değer tüm sıvı el sabunları 

için toksisitenin belirginleştiği değer olup, EC50 konsantrasyon değeri ilede uyumluluk göstermektedir. 

Yaptığımız bu çalışmalar sıvı el sabunlarının total değerlendirilmesinde ön çalışma niteliğinde olup daha 

farklı sıvı el sabunlarının ilavesi ile daha detaylı çalışmalariçin örnek teşkil edebilir. 
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Abstract 

The study of hadronic parameters of mesons is of great importance for understanding the nature of strong 

interactions and QCD vacuum. One of the approaches to investigate these properties is the QCD Sum 

Rule (QCDSR) Method, which has been extensively used for studying masses, decay constants, form 

factors, decay widths, and so on properties of both traditional and exotic hadrons. Recently BESIII 

collaboration discovered a new particle with a statistical significance greater than 8𝜎 in the hidden-

charm channel of the 𝑒+ 𝑒− annihilation, denoted as 𝑌(4500). In this study, we investigate the 𝑌(4500) 

state in the framework of the QCDSR approach, assuming this particle as a molecular state with quantum 

numbers  JPC = 1−−. We examined the two-point correlation function and we take into account non-

perturbative contributions in OPE side evaluating up to operator dimension 10. We calculate the mass 

and decay constant of 𝑌(4500) state and obtain a mass value consistent with results in the literature. 

We hope the studies presented in this paper provide new insights to establish the hidden-charm 

molecular spectrum. 

 

Keywords: QCD sum rules, Mass and decay constant, Hidden charm-strange meson 

 

VEKTÖR MOLEKÜLER DURUM 𝒀(𝟒𝟓𝟎𝟎)’ ÜN ANALİZİ  

 

Özet 

Mezonların hadronik parametrelerinin incelenmesi, güçlü etkileşimlerin ve KRD vakumunun doğasını 

anlamak bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu özellikleri araştırmaya yönelik yaklaşımlardan biri, 

hem geleneksel hem de egzotik hadronların kütleleri, bozunma sabitleri, form faktörleri, bozunma 

genişlikleri ve benzeri özelliklerini incelemek için yaygın olarak kullanılan KRD Toplam Kuralı 

(KRDTK)Yöntemi’ dir. Son zamanlarda BESIII işbirliği, 𝑌(4500) adı verilen ve 𝑒+ 𝑒− yok oluşunda 

gizli-tılsım kanalında 8𝜎'den büyük istatistiksel kesinlikle yeni bir parçacık keşfetti. Bu çalışmada, 

𝑌(4500) durumunu KRDTK yöntemi çerçevesinde inceliyoruz ve bu parçacığı kuantum sayıları  JPC =
1−− olan moleküler bir durum olarak varsayıyoruz. İki noktalı korelasyon fonksiyonunu inceledik ve 

OPE tarafında boyutu 10' a kadar olan operatörleri dikkate alarak pertürbatif olmayan katkıları 

hesapladık. 𝑌(4500)  durumunun kütle ve bozunma sabitini hesapladık ve elde edilen kütle değeri 

literatürde var olan sonuçlarla tutarlıdır. Bu makalede sunulan çalışmaların gizli tılsımlı-acayip 

moleküler spektrumunu oluşturmak için yeni bilgiler sağlamasını umuyoruz. 

 

Anahtar Kelimeler: KRD toplam kuralları, Kütle ve bozunma sabiti, Gizli tılsımlı-acayip mezon 
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1. INTRODUCTION 

The Constituent Quark Model (CQM) proposed by Gell-Mann and Zweig is an effective model for 

classifying all known hadrons (Gell-Mann, 1964, Zweig, 1964). A conventional meson is a bound state 

of one quark and one anti-quark, and a baryon is composed of three quarks or three anti-quarks. This 

representation is remarkably successful in predicting hadron properties and the existence of additional 

hadrons that were subsequently detected. On the other hand, the question came to the fore as to why 

hadrons with different quark combinations than ordinary hadrons could not exist. Hence many 

theoretical and experimental studies in high energy physics have been focused on finding evidence of 

exotic particles which do not fit the quark model of conventional hadrons. These include tetraquarks 

(diquarks and anti-diquarks) or meson molecules bound by an attractive interaction, hybrids (quarks, 

antiquarks, and nonvirtual gluons), glueballs (objects made entirely of gluons), pentaquarks (four quarks 

plus one antiquark), hexaquarks, resembling two baryons bound together (a dibaryon), or three quarks 

and three antiquarks (Brambilla, 2020, Hosaka, 2016). 

 

As the first state in the charmonium family, the 𝐽/𝜓 at Brookhaven and SLAC in 1974 heralded the 

arrival of a new era in the study of elementary particles, which confirmed the discovery of the charm 

quark (Aubert, 1974). Since then, a great number of charmonia have been reported by experiments as 

listed in PDG (Workman, 2022). While the charmonium family has become abundant in experiments, it 

is far from being well established. The situation has changed since 2003, as higher energies became 

available in the experimental facilities giving a chance to hunt the heavy-flavoured multi-quark states 

(Abazov, 2004). The so-called XYZ states could not be explained with the CQM. In this context, the 

heavy-light hadrons have been got much attention theoretically and experimentally in the last decade 

(Agaev, 2022, Agaev, 2017, Agaev, 2020, Brambilla, 2020). Notably, with the observations of various 

charmonium and bottonium-like XYZ states, the study of multi-quark hadrons has entered a new era. 

The charmonium and bottonium spectrum provide a much cleaner environment because of the masses 

of the heavy quarks (𝑐 and 𝑏) are large and well separated from the QCD scale. So, one might hope that 

non-conventional states containing 𝑐𝑐̅ and 𝑏�̅� pairs would be easier to identify and almost free from 

interference patterns (Sirunyan, 2018, Albaladejo, 2020, Ablikim, 2020). 

 

The 𝑋𝑌𝑍 states do not fit with the CQM. Therefore one cannot find proper positions for them in the 

meson spectrum. Also, some of the charged mesonic states (Liu, 2008) need the presence of an 

additional 𝑞�̅� pair. The important thing is that the existence of these exotic particles does not contradict 

with the QCD theory. So, many theoretical predictions have been made for the exotic states (Brambilla, 

2020,Süngü et al., 2022, Süngü et al., 2019a, Süngü et al., 2019b). Since their masses are very close to 

the meson-meson thresholds, many authors interpret some exotics as possible molecular meson 

candidates. Some charmed mesons have also been predicted as molecular states and have a rich spectrum 

(Guo, 2018). For example, 𝑋(3872) as it was the first charmonium state that did not reconcile a 𝑐𝑐̅ 
picture observed by the Belle Collaboration, did not match a 𝑐𝑐̅ picture and activated the search for 

alternative explanations (Abe, 2004).  

 

It has been proposed that 𝑋(3872) could be a 𝐷∗�̅� molecular state (Voloshin, 2006, Sundu, 2016),  

𝐷𝑠0
∗ (2317) as a 𝐷∗𝐾 molecule (Liu, 2022), 𝑇𝑐𝑐

+(3875) be a 𝐷0𝐷∗+ (Agaev et al., 2022b), 𝑍+(4430) be 

a 𝐷∗�̅�1 molecular state (Liu, 2008), X(5568) as a 𝐵�̅� molecule (Agaev et al., 2016), 𝑌(4260) is 

described as predominantly a 𝐷1�̅� molecule (Anwar, 2021). The research of molecular states could 

deepen our understanding of quark-gluon interactions. Thus, the quantitative descriptions of molecular 

states’ properties, such as mass, decay constant, etc., are needed for well comprehending their structures. 

Recently, new resonance in hidden-charmed sector referred to as the 𝑌(4500) state decaying into 

𝐾+𝐾−𝐽/𝜓 has been reported in the BESIII Collaboration (Ablikim, 2022). Its mass is determined to be 

𝑀 = (4484.7 ± 13.3 ± 24.1) MeV. The resonance is quite narrow, and its width is measured to be Γ =
(111.1 ± 30.1 ± 15.2) MeV. The extreme closeness of the newly detected resonance to the meson pair 

threshold 𝐷𝑠�̅�𝑠1 is very suggestive of an interpretation of this particle as a ‘molecule’ dominantly 

consisting of neutral charmed-strange meson pairs (Dong, 2021, Peng, 2022). The idea of being exotic 

molecular state of 𝑌(4500) was investigated in the context of QCDSR model with quantum number 

𝐽𝑃𝐶 = 1−−. This study will show us whether the 𝑌(4500) prefer to be 𝑐𝑐̅𝑠�̅� molecular structure or not. 
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The manuscript is structured as follows. Section 2 presents the QCDSR model used in calculations. In 

Section 3, we construct the interpolating current, calculate the two-point correlation functions and 

spectral densities for these interpolating currents and extract the mass and decay constant of 𝐷𝑠�̅�𝑠1 

molecule state. Section 4 discuss the results. The last section is a summary. 

 

2. QCD SUM RULES FOR MOLECULE ASSIGNMENT 

Hadrons are produced in a scale of energy where the perturbation theory loses its status; hence to explore 

the physics of hadrons, a non-perturbative approach is required.  The QCDSR approach is one of the 

most well-established non-perturbative techniques applied extensively to hadron physics and has two 

main features (Shifman et al., 1979);  

 

 It is based on the QCD Lagrangian and 

 Free of model-dependent parameters.  

 

QCDSR method employs momentum-space correlation functions of local composite operators (See Eq. 

(1)). Each operator (i.e., interpolating fields) has been designed using quark and/or gluon fields to have 

the same quantum numbers of the particle we are dealing with.  The fundamental idea of QCDSR is to 

equate a theoretical description (i.e., OPE or QCD side) of an appropriate correlation function with a 

physical (i.e., phenomenological or hadronic side) one. So, a QCDSR calculation has two main parts:  

 

a) OPE Side:  factorization of the short-distance, perturbatively calculable amplitudes, with the long-

distance information accumulated by the quark and gluon condensates proposed by Wilson in 1969.  

 

b) Physical Side: a description of the same correlator in terms of hadronic intermediate states through 

dispersion relation (i.e., Lehmann representation) that puts together a simple ansatz for the spectral 

density. 

 

Then we match these two definitions, and this procedure is called “quark-hadron duality”. Selecting and 

equating the same structure calculated in both approaches of the correlator, a relation between QCD 

degrees of freedom and hadronic parameters is obtained. Then applying Borel transformation 

concerning the momentum of meson, we automatically suppress the contribution of the continuity. In 

the end, by doing a numerical analysis, we have the physical parameters of the hadron. 

 

Let’s begin the calculation now. The mass and decay constant of the 𝑌(4500) resonance are studied by 

interpreting it as a 𝐷𝑠�̅�𝑠1 molecule in the framework of QCDSR, which starts with the two-point 

correlation function [for brevity, in formulas, we use 𝑌 ≡  𝑌 (4500)]: 

 

 

  𝛱𝜇𝜈(𝑝) = 𝑖 ∫𝑑4𝑥𝑒𝑖𝑝∙𝑥〈0|𝑇{𝐽𝜇(𝑥)𝐽𝜈
†(0)}|0〉,                                    (1) 

 

where 𝛵 is the time-ordered covariant operator acting on vector current belonging to 𝑌(4500) state, 

represented with the following interpolating current (Chen, 2022): 

 

𝐽𝜇(𝑥) =
𝑖

√2
(𝑐�̅�(𝑥)𝛾𝜇𝛾5𝑠𝑎(𝑥)�̅�𝑏(𝑥)𝛾5𝑐𝑏(𝑥) − �̅�𝑎(𝑥)𝛾𝜇𝛾5𝑐𝑎(𝑥)𝑐�̅�(𝑥)𝛾5𝑠𝑏(𝑥)),      (2) 

 

here 𝑎 and 𝑏 are color indices, 𝑐 and 𝑠  denote charm and strange quark fields, respectively.   

 

a) Let’s determine the physical side firstly: 

 

     𝛱𝜇𝜈
𝑃ℎ𝑦𝑠.(𝑝) =

⟨0|𝐽𝜇(0)|𝑌(𝑝)⟩⟨𝑌(𝑝)|𝐽𝜈
†(0)| 0⟩

𝑚𝑌
2 − 𝑝𝑌

2 + · · · 

     

    (3) 
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Parametrizing the coupling of the vector meson with JPC = 1−− , 𝑌(4500), to the current, 𝐽µ, in Eq. (3) 

in terms of the meson decay constant 𝑓𝑌 as:  

     

⟨0|𝐽𝜇(0)|𝑌(𝑝)⟩ = 𝑓𝑌𝑚𝑌ɛ𝜇                                     (4) 

 

and ɛ𝜇 is the polarization vector of the molecule state 𝑌 and can be written as: 

 

           ɛ𝜇ɛ𝜈
∗ = (−𝑔𝜇𝜈  +

𝑝𝜇 𝑝𝜈

𝑚𝑌
2    

).                          (5) 

 

By collecting Eqs. (1)-(5), the following expression of the correlator for the physical side is obtained;  

   

  𝛱𝜇𝜈
𝑃ℎ𝑦𝑠.(𝑝) =

𝑚𝑌
2𝑓𝑌

2

𝑚𝑌
2−𝑝2 (−𝑔𝜇𝜈 +

𝑝𝜇𝑝𝜈

𝑚𝑌
2 ) .                       (6)

                    

Then, in order to eliminate the specified subtractions a Borel transform is applied to Eq. (6). The Borel 

transform with respect to the momentum 𝑝, 

  

𝐵(𝑄2) → 𝐵(𝑀2) ≡ lim
𝑄2,𝑛→∞

𝑄2/𝑛=𝑀2

(𝑄2)
𝑛+1

𝑛!
(−

𝑑

𝑑𝑄2)
𝑛
𝐵(𝑄2),                         (7) 

introduces instead as new energy scale, the Borel mass 𝑀. By doing Borel transformation; 

 

 B𝛱𝑃ℎ𝑦𝑠.(𝑝) = 𝑚𝑌
2𝑓𝑌

2𝑒−𝑚𝑌
2 𝑀2⁄                          (8) 

 

and we separate this statement into structures and select a structure including 𝑔𝜇𝜈 .   

 

b) To continue the QCDSR calculation for the 𝑌(4500) meson’s mass and decay constant, we need to 

determine the OPE side. The first step in the calculation of this side is to insert Eq. (2) into the correlator 

in Eq. (1). After doing some standard manipulations and contracting the quark fields, we reach an 

expression in terms of light and heavy quark propagator in the correlation function in Eq. (1) which can 

be written as: 

 

     Π𝜇𝜈
OPE

 
(𝑝)  =

𝑖

2
∫𝑑4𝑥𝑒𝑖𝑝∙𝑥 {𝑇𝑟[𝛾5𝑆𝑐

𝑏𝑏′
(𝑥)𝛾5𝑆𝑠

𝑏′𝑏(−𝑥)]𝑇𝑟[𝛾𝜇𝛾5𝑆𝑠
𝑎𝑎′

(𝑥)𝛾5𝛾𝜈𝑆𝑐
𝑎′𝑎(−𝑥)] 

−𝑇𝑟[𝛾5𝑆𝑐
𝑏𝑎′

(𝑥)𝛾5𝛾𝜈𝑆𝑠
𝑎′𝑏(−𝑥)]𝑇𝑟[𝛾𝜇𝛾5𝑆𝑠

𝑎𝑏′
(𝑥)𝛾5𝑆𝑐

𝑏′𝑎(−𝑥)] 

            −𝑇𝑟[𝛾5𝑆𝑠
𝑏𝑎′

(𝑥)𝛾5𝛾𝜈𝑆𝑐
𝑎′𝑏(−𝑥)]𝑇𝑟[𝛾𝜇𝛾5𝑆𝑐

𝑎𝑏′
(𝑥)𝛾5𝑆𝑠

𝑏′𝑎(−𝑥)]  

                            −𝑇𝑟[𝛾5𝑆𝑠
𝑏𝑏′

(𝑥)𝛾5𝑆𝑐
𝑏′𝑏(−𝑥)]𝑇𝑟[𝛾𝜇𝛾5𝑆𝑐

𝑎𝑎′
(𝑥)𝛾5𝛾𝜈𝑆𝑠

𝑎′𝑎(−𝑥)]} .                           (9) 

 

Note that one works with the usual light quark propagator in Eq. (9) as follows: 

 

                           𝑆𝑞
ij(𝑥) = 𝑖𝛿𝑖𝑗

𝑥

2𝜋2𝑥4
− 𝛿𝑖𝑗

𝑚𝑞

4𝜋2𝑥2
− 𝛿𝑖𝑗

〈�̅�𝑞〉

12
+ 𝑖𝛿𝑖𝑗

𝑥𝑚𝑞〈�̅�𝑞〉

48
 

                 −𝛿𝑖𝑗  
𝑥2

192
〈�̅�𝑔𝑠𝜎𝐺𝑞〉+ 𝑖 𝛿𝑖𝑗

𝑥2𝑥𝑚𝑞

1152
〈�̅�𝑔𝑠𝜎𝐺𝑞〉− 𝑖

𝑔𝑠𝐺𝜇𝜈
𝑖𝑗

32𝜋2𝑥2
[𝑥𝜎𝜇𝜈 + 𝜎𝜇𝜈𝑥] 

 

                     −𝑖𝛿𝑖𝑗
𝑥2𝑥𝑔𝑠

2〈�̅�𝑞〉2

7776
−𝛿𝑖𝑗

𝑥4〈�̅�𝑞〉〈𝑔𝑠
2𝐺2〉

27648
+ ⋯,                                   

                  

and the heavy quark propagator 𝑆𝑐
𝑖𝑗
(𝑥) is expressed as: 

   

 (10) 
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𝑆𝑐
𝑖𝑗

(x) = 𝑖 ∫
𝑑4𝑘

(2𝜋)4
𝑒−𝑖 𝑘⋅𝑥 (

𝛿𝑖𝑗(𝑘 + 𝑚𝑐)

(𝑘2 − 𝑚𝑐
2)

−
𝑔s𝐺𝜇𝜈

𝑖𝑗

4

𝜎𝜇𝜈(𝑘 + mc) + (𝑘 + mc)𝜎
𝜇𝜈

(𝑘2 − 𝑚𝑐
2)2

+
𝑔𝑠

2𝐺2

12
𝛿𝑖𝑗𝑚𝑐 

 

         ×
(𝑘2 + 𝑚𝑐𝑘)

(𝑘2 − 𝑚𝑐
2)4

+
𝑔𝑠

3𝐺3

48
𝛿𝑖𝑗

                                    
(𝑘 + 𝑚𝑐)

(𝑘2 − 𝑚𝑐
2)6

[𝑘(𝑘2 − 3𝑚𝑐
2) + 2𝑚𝑐(2𝑘2 − 𝑚𝑐

2)](𝑘 + 𝑚𝑐) + ⋯), 

 

here 𝐺𝜇𝜈
𝑖𝑗

 are gluon field strength tensors and can be given as short-hand notation: 

𝐺𝜇𝜈
𝑖𝑗

= 𝐺𝜇𝜈
𝐴 𝑡𝑖𝑗𝐴,     𝐴 = 1,2,3… ,8,                                                           (12) 

 

with  𝑡𝑖𝑗𝐴 = 𝜆𝑖𝑗,𝐴 2⁄  , being 𝜆𝐴 are the Gell-Mann matrices. Applying the Borel transformation on the 

variable 𝑝2 to the invariant amplitude Π𝑂𝑃𝐸(𝑝), selecting the same structure in B𝛱𝑃ℎ𝑦𝑠.(𝑝), equating 

the terms corresponding to this structure and subtracting the continuum contribution, one gets OPE 

side: 

 

             Π𝑂𝑃𝐸(𝑀2, 𝑠0) =  ∫ 𝜌𝑂𝑃𝐸(𝑠) 𝑒−𝑠/𝑀2
𝑑𝑠

𝑠0

𝑠𝑚𝑖𝑛

+ Π(𝑀2), 

              

where 𝑠𝑚𝑖𝑛 = 4(𝑚𝑐 + 𝑚𝑆)
2 and effective threshold 𝑠0 shows the mass of the first excited state with 

the same quantum number as the selection of interpolating currents for the considered particle. Based 

on the analyticity, spectral density can be described to the imaginary part of the correlator by dispersion 

relation as 𝜌𝑂𝑃𝐸(𝑠) =  
1

𝜋
 𝐼𝑚[𝛱𝑂𝑃𝐸(𝑠)], and we evaluate up to operator dimension 10: 

𝜌𝑂𝑃𝐸(𝑠) = 𝜌𝑃𝑒𝑟𝑡.(𝑠) + ∑ 𝜌𝐷𝑖𝑚𝑁(𝑠)

8

𝑁=3

.                

 

In Eq.(13), Π(𝑀2) depict some non-perturbative contributions: 

 

Π(𝑀2) = ∑ Π𝐷𝑖𝑚𝑁(𝑀2).

10

𝑁=6

 

 

The lengthy expressions of the OPE spectral densities and Π(𝑀2) non-perturbative contributions are 

not given explicitly in the paper for simplicity. 

 

Finally, taking into account the above expressions, one gets the QCDSR equalities:  

 

 

𝑓Y 
2 =

𝑒𝑚Y
2/𝑀2

𝑚Y 
2 Π𝑂𝑃𝐸(𝑀2, 𝑠0), 

𝑚Y 
2 =

Π𝑂𝑃𝐸′
(𝑀2, 𝑠0)

Π𝑂𝑃𝐸(𝑀2, 𝑠0)
 , 

          

where Π𝑂𝑃𝐸′
(𝑀2, 𝑠0) =

𝑑Π𝑂𝑃𝐸(𝑀2,𝑠0)

𝑑(−1/𝑀2)
 , and 𝑠0 is the cut-off parameter in the vacuum and is not totally 

arbitrary. The equality (17) can be derived by acting to the expression (16) by the operator 

𝑑/𝑑(−1/𝑀2), where 𝑀 is the auxiliary Borel mass parameter. 

 

3. RESULTS  

This section  presents numerical values of the analytical results for the mass and decay constant of 

𝑌(4500) state. The following input parameters for the quark masses 𝑚𝑐 = (1.27 ± 0.02) GeV, 𝑚𝑠 =

   (13) 

   (16) 

                              (15) 

            

(11) 

  (14) 

    (17) 
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(93−3.4
+8.6) MeV are taken from Particle Data Group (Workman, 2022), quark condensate < 0|�̅�𝑠|0 >=

−0.8(0.24 ± 0.01)3GeV3  and quark-gluon mix condensates values  〈�̅�𝑔𝑠𝜎𝐺𝑞〉 = 𝑚0
2〈�̅�𝑞〉 , and 

〈�̅�𝑔𝑠𝑠𝜎𝐺𝑠〉  =  𝑚0
2〈�̅�𝑠〉 , and for the gluon condensates 〈𝛼𝑠𝐺

2/𝜋〉 =  (0.012 ±  0.004)GeV4 (Shifman 

et al., 1979) and 〈𝑔𝑠
3𝐺3〉 =  (0.57 ± 0.29)GeV6 (Narison, 2016) is used with  𝑚0

2 = (0.8 ± 0.2)GeV2 

(Dosch et al., 1989). 
 

In the sum rule model, two additional parameters 𝑀2 and s0 exist. To extract hadron properties from 

the QCDSR in Eqs. (16)-(17) one must first choose an acceptable range of Borel mass parameter values, 

i.e., a Borel interval (𝑀𝑚𝑖𝑛 ,𝑀𝑚𝑎𝑥), which will be constrained by some criteria.  The lower limit 

constraint for 𝑀2 is controlled by the OPE convergence. The upper boundary for 𝑀2 is determined by 

imposing that the QCD pole contribution should be more than the continuum contribution.  

 

We analyze that our results are reasonably stable as a function of 𝑀2 as well. Correlations between the 

mass and the continuum threshold s0 can be used to avoid inconsistencies in determining of these 

parameters. Ideally, one looks at a minimum in the function 𝑀(𝑠0), which would provide good criteria 

for fixing both s0 and 𝑀2. Doing these standard analyses, this study will take the continuum threshold 

parameters as √𝑠0 = (𝑚Y + 0.15) GeV. The comparison between pole and continuum contributions 

gives: 

 

5  GeV2  ≤  𝑀2 ≤ 6 GeV2, 

 

21  GeV2  ≤  𝑠0 ≤ 22 GeV2. 
 

Table 1. Mass and decay constant values of the resonance 𝑌(4500). 
 Mass  

(MeV) 

Decay constant 

(GeV4) 

Our Work 4488.35 ± 11.54 (4.04 ± 0.36) × 10−3 

Effective Field Theory 

(Peng, 2022) 
4494.2−8..94

+5  _ 

Experiment 

(Ablikim, 2022) 
4484.7 ± 13.3 ± 24.1 _ 

 

4. DISCUSSION 

The paper aims to investigate the state Y(4500) using QCDSR theory. This structure's mass is obtained 

as 𝑚𝑌 = (4488.35 ± 11.54) MeV and decay constant is predicted to be 𝑓Y = (4.04 ± 0.36) × 10−3 

GeV4. Measurement of the decay constant in future experiments may give us some clues as to whether 

this structure is molecular or not. We hope the studies presented in this paper provide new insights to 

establish the exotic hidden-charm molecular spectrum. 

 

5. CONCLUSION 

This study is the first attempt to evaluate the hadronic parameters of newly discovered 

resonance 𝑌(4500) in the framework of the QCDSR technique. Our findings are reasonable and 

consistent with the available experimental data and theoretical studies. The results of the present study 

may help understand the possible outcomes of future experiments like LHCb. In our plan, it will be of 

interest to include in the calculations to evaluate the decay width. This work may shed light on the 

property of the 𝐷𝑠�̅�𝑠1 interaction and provide qualitative knowledge for future phenomenological 

research. 
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Abstract 

The quantization of gauge fields has difficulties due to the symmetry of Lagrangian density. One of the 

ways to overcome these difficulties is the Faddeev-Popov method, which is the elimination of non-

physical degrees of freedom by the inclusion of ghost particles as a result of quantization. In this study, 

we used generalized gauge condition 0


aAW , where   nW  , n is an arbitrary 

constant four vector,    and   are real constant parameters.  This gauge condition includes standard 

covariant and non- covariant gauges conditions in the limit cases. Using the standard path integral 

quantization formalism, we obtained a propagator for ghost particles and a gluon-ghost interaction 

vertex. As an example, we examined the ghost self-energy diagram. We also discuss the Slavnov-Taylor 

identity in this generalized gauge. This work can give us helpful information about the quantization of 

non-abelian gauge fields. 

 

Keywords:  Gauge symmetry, Ghost propagator, Gluon-ghost vertex, Covariant and non-covariant 

gauges 

 

GENELLEŞTİRİLMİŞ AYARLARDA GHOST ALANLARININ İNCELENMESİ 

 

Özet 

Lagrange yoğunluğunun simetrisinden dolayı ayar alanlarının kuantumlanmasında zorluklar vardır. Bu 

zorlukların üstesinden gelmenin yollarından biri de, kuantumlanma sonucunda ghost parçacıkların dahil 

edilmesiyle fiziksel olmayan serbestlik derecelerinin ortadan kaldırılması olan Faddeev-Popov 

yöntemidir. Bu çalışmada, 0


aAW  genelleştirilmiş ayar koşulunu kullandık, burada 

  nW  , n  keyfi bir sabit dört-vektördür ve  , gerçek sabit parametrelerdir. Bu ayar 

koşulu, limit durumlarda standart kovaryant ve kovaryant olmayan ayar koşullarını içerir. Standart yol 

integral kuantumlanma formülasyonunu kullanarak, ghost parçacıkları için bir propagatör ve bir gluon-

ghost etkileşim tepe noktası elde ettik. Örnek olarak ghost öz-enerji diyagramını inceledik. Bu 

genelleştirilmiş ayar için Slavnov-Taylor özdeşliklerini de inceledik. Bu çalışma, abel-olmayan ayar 

alanlarının kuantumlanması hakkında bize faydalı bilgiler verebilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ayar simetrisi, Ghost propagatörü, Gluon-ghost tepe noktası, kovaryant ve 

kovaryant olmayan ayarlar 
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1. INTRODUCTION 

Yang-Mills theory (also known as non-Abelian gauge theories) is a generalization of Maxwell’s unified 

theory of electromagnetism, used to describe the weak and strong forces (Yang and Mills, 1954).  The 

massless classical Yang–Mills waves were an obstacle to adopting Yang–Mills theory to the weak and 

strong nuclear forces, which have many massive particles. Physicists overcame these handicaps with a 

new interpretation of non-abelian gauge theory in the 1970s. In the case of the weak force, this was 

achieved by the GSW (Glashow–Salam–Weinberg) electroweak theory with gauge group SU(2) × U(1) 

(Glashow,1961, Goldstone et al., 1962, Weinberg, 1967).  Proposing an additional Higgs field, the 

massless nature of classical Yang–Mills waves is omitted. This version of the theory has unified the 

electromagnetic and weak forces into the electroweak force.  The solution for the strong interactions is 

putting forward characteristic properties called confinement and asymptotic freedom which determines 

the behaviour of quarks and gluons in reactions at high and low energy scales. This feature also explains 

basically why quarks and gluons cannot be isolated (Gross and Wilczek, 1973, Politzer, 1973).  

 

Yang-Mills fields are described with the following Lagrangian density (Peskin and Schroeder, 1995, 

Ryder, 1985): 

𝐿𝑄𝐶𝐷 =
1

8𝑔2
𝑡𝑟(𝐹𝜇𝜈

2 ),          

 

here 𝜇, 𝜈 = 0,1,2,3 are Lorentz indices,  𝐹𝜇𝜈 = 𝜕𝜈𝐴𝜇 − 𝜕𝜇𝐴𝜈 + [𝐴𝜇 , 𝐴𝜈] is the field strength tensor , 𝑔 

is the strong coupling constant, 𝐴𝜇 is the Yang-Mills fields and obey the relation 𝐴𝜇 = 𝐴𝜇
𝑎𝑡𝑎, 𝑡𝑎 are the 

generators of the 𝑆𝑈(𝑁) group. These generators satisfy the following commutation relations: 

 

[𝑡𝑎 , 𝑡𝑏] = 𝑓𝑎𝑏𝑐𝑡𝑐 ,       𝑎, 𝑏, 𝑐 = 1,2, … ,𝑁2 − 1,               (2) 

 

where 𝑓𝑎𝑏𝑐 is the anti-symmetric structure constants of 𝑆𝑈(𝑁) group. Lagrangian density is invariant 

under the following transformations: 

 

          𝐴𝜇
′ = 𝑈(𝑥)𝐴𝜇𝑈−1(𝑥) −

𝑖

𝑔
 𝑈(𝑥)𝜕𝜇𝑈−1(𝑥), 

𝑈(𝑥) = 𝑒−𝑖𝜔(𝑥),       𝜔(𝑥) = 𝜔𝑎(𝑥)𝑡𝑎,           (3) 

 

here 𝜔𝑎(𝑥) is an arbitrary function of 𝑥𝜇 .  

 

The gauge invariance of Lagrangian density manifests itself in different ways for quantization. In 

Lagrangian formalism kinetic part of 𝐿 can not be inverted, i.e., Green’s function of free fields is not 

defined. In Hamiltonian formalism, due to gauge symmetry, there can not be a complete set of canonical 

coordinates and momentum. To solve this problem, Fadeev-popov proposed an elegant method 

(Faddeev and Popov, 1967); The basic idea of this method is to break gauge symmetry by applying a 

new constraint called gauge condition:  

 

𝐹[𝐴𝜇(𝑥)] = 0.                        (4) 

 

In general, the gauge condition represents the equation of a hypersurface. In the literature, there are 

different types of covariant and non-covariant gauges.  

 

The most widely used covariant gauges in gauge field theories are Lorentz and Feynman gauges: 

 

𝐹𝑎 = 𝜕𝜇𝐴𝜇
𝑎(𝑥) = 𝐵𝑎(𝑥),             (5) 

 

and the most commonly used non-covariant gauges are (Leibbrandt, 1994): 

 

    (1) 
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𝐹𝑎 = 𝜕𝑘𝐴𝑘
𝑎(𝑥) = 0,   𝑘 = 1,2,3,          Coulomb gauge,   

𝐹𝑎 = 𝑛𝜇𝐴𝜇
𝑎(𝑥) = 0,  𝑛2 < 0,    𝑛2 = 𝑛0

2 − �⃗⃗�2,                                Axial-gauge, 

𝐹𝑎 = 𝑛𝜇𝐴𝜇
𝑎(𝑥) = 0,   𝑛2 = 0,                             Light-cone gauge,   

𝐹𝑎 = 𝑛𝜇𝐴𝜇
𝑎(𝑥) = 0,   𝑛𝜇 = (1,0,0,0)                               Temporal gauge. 

 

Here 𝑛𝜇 is an arbitrary constant four-vector. The fact that the Lagrangian remains invariant under gauge 

transformations shows that the field functions obtained from each other by gauge transformations 

express the same physical conditions. Thus, we eliminate non-physical degrees of freedom by adding a 

gauge condition. 

 

Following the standard path integral quantization, the generating functional may be written as 

 

    𝑍[𝐽𝜇
𝑎(𝑥)] = 𝑒𝑥𝑝(𝑖𝑊[𝐽𝜇

𝑎(𝑥)]) = 𝑁 ∫𝐷𝐴𝑒𝑥𝑝(𝑖 ∫ 𝑑4𝑥[𝐿(𝑥) + 𝐽𝜇
𝑏(𝑥)𝐴𝜇𝑏(𝑥)]),                    (6) 

 

where 𝑊[𝐽𝜇
𝑎(𝑥)] generates connected Green functions, ∫𝐷𝐴… = ∏ ∏ ∫𝑑𝐴𝜇

𝑎(𝑥).𝑎,𝜇𝑥  

 

In Eq. (6), the integral is performed over all 𝐴𝜇
𝑎  (𝑥) field functions. To eliminate the unphysical degrees 

of freedom, the following factor should be inserted in the  𝑍[𝐽𝜇
𝑎(𝑥)]: 

 

𝑑𝑒𝑡 (
𝜕𝐹𝑎

𝜕𝜔𝑏)∏ 𝛿 [𝐹𝑐 (𝐴𝜇
𝑑(𝑥))]𝑥,𝑐 .               (7) 

 

After this procedure, the generating functional may be transformed into practical form by rewriting 

Jacobian determinant 𝑑𝑒𝑡 (
𝜕𝐹𝑎

𝜕𝜔𝑏)  and 𝛿 [𝐹𝑐 (𝐴𝜇
𝑑(𝑥))] as exponential expressions. This determinant can 

be written as exponential form by introducing anticommuting 𝑐𝑎(x) and 𝑐̅𝑎(x) fields: 

  

   𝑑𝑒𝑡 (
𝜕𝐹𝑎

𝜕𝜔𝑏) = ∫𝐷𝑐 𝐷𝑐̅ 𝑒𝑥𝑝 (𝑖 ∫ 𝑑4𝑥𝑐̅𝑎(𝑥) 
𝜕𝐹𝑎

𝜕𝜔𝑏 𝑐𝑏(𝑥)) .             (8) 

 

Finally, we obtain generating functional in the following form: 

 

       𝑍[𝐽𝜇
𝑎, �̅�, 𝜂] = 𝑁 ∫𝐷𝐴𝐷𝑐̅ 𝐷𝑐 𝑒𝑥𝑝(𝑖 ∫ 𝑑4𝑥[𝐿𝑒𝑓𝑓 + 𝐽𝜇

𝑎𝐴𝜇𝑎 + �̅�𝑎𝑐𝑎 + 𝑐̅𝑎𝜂𝑎]),                     (9) 

 

where 𝑐 and 𝑐̅ represent the ghost fields, 𝐽𝜇
𝑎(𝑥) are external sources for gluon fields, �̅�𝑎(𝑥) and 𝜂𝑎(𝑥) 

are anticommuting sources for ghost fields, and effective Lagrangian is described as: 

 

𝐿𝑒𝑓𝑓 = 𝐿 + 𝑐̅𝑎
𝛿𝐹𝑎

𝛿𝐴𝜇
𝑐 𝐷𝜇

𝑐𝑏𝑐𝑏 +
1

2𝛼
𝐹𝑎  𝑓 𝐹𝑎,           (10) 

 

where 𝑓 weight function and 𝐷𝜇
𝑐𝑏 is covariant derivative (Huang, 2010): 

 

𝐷𝜇
𝑐𝑏 = 𝛿𝑐𝑏𝜕𝜇 + 𝑔𝑓𝑎𝑐𝑏𝐴𝜇

𝑎  .            (11) 

 

𝐿𝑒𝑓𝑓 in Eq. (10) obtained after quantization is no longer invariant under gauge transformations. This 

new Lagrangian is invariant under BRST (Becchi, Rouet, Stora and Tyutin) transformations. 

 

2. DERIVING GHOST FIELD PROPAGATOR IN A UNIFIED GAUGE 

Using a generic gauge as 0


aAW  being the   𝑊𝜇 = 𝛽𝑛𝜇 + 𝑖𝜆𝑘𝜇, 𝛽 and 𝜆 are the arbitrary 

coefficients, n  is an arbitrary constant 4-vector as proposed in Ref. (Süngü et al., 2022), we try to 

extract the ghost propagator. Ghost propagator and gluon-ghost interaction vertex are defined as the 

variational derivatives of generating functional with respect to external sources (Yndurain, 2006): 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carlo_Becchi
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Alain_Rouet&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Raymond_Stora
https://en.wikipedia.org/wiki/Igor_Tyutin
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𝐺𝑎𝑏(𝑥 − 𝑦) = −
𝛿2(ln𝑍)

𝛿�̅�𝑎(𝑥)𝛿𝜂𝑏(𝑦)
, 

 

Γ𝜇
𝑎𝑏𝑐(𝑥, 𝑦, 𝑧) =

𝑖𝛿3(ln𝑍)

𝛿�̅�𝑎(𝑥)𝛿𝜂𝑏(𝑦)𝛿𝐽𝜇
𝑐(𝑧)

. 

 

After standard straightforward manipulations,  the expression for ghost propagator is obtained as:

  

𝐺𝑎𝑏(𝑘) = −
𝑖𝛿𝑎𝑏

𝑖𝜆𝑘2 + 𝛽(𝑛 ∙ 𝑘)
, 

 

and also vertex function can be written down in terms of the newly defined gauge in the following 

form: 

 

Γ𝜇
𝑎𝑏𝑐(𝑝, 𝑞, 𝑘) = 𝑖𝑔𝑓𝑎𝑏𝑐(𝛽𝑛𝜇 + 𝑖𝜆𝑘𝜇)𝛿(𝑝 + 𝑞 + 𝑘). 

 

Let us examine ghost self-energy in the considered gauge. Figure 1 represents the Feynman 

diagram of ghost self-energy in one-loop approach. Using the ordinary Feynman diagram technique 

and taking into account Eqs. (14)-(15),  ghost self-energy can be written as: 

 

 
Figure 1. Feynman diagram of ghost self-energy. 

 

 

Σ(𝑝) = −
𝑔2𝑁

𝛽
∑∫

𝑑3𝑘

(2𝜋)3

(𝑝 + 𝑘)𝜇𝑝𝜈𝐷𝜇𝜈(𝑘)

𝛽𝑛 ∙ (𝑝 + 𝑘) + 𝑖𝜆(𝑝 + 𝑘)2

𝑘4

. 

 

This expression in the limit cases reproduces ghost self-energy results in covariant and non-covariant 

gauges existing in the literature. Remember that we add a gauge fixing term to the Lagrangian to break 

the symmetry to eliminate the unphysical degrees of freedom to get the propagator from the quantization. 

We investigate Slavnov–Taylor identity, which is an identity between correlation functions that follows 

from gauged symmetries of a theory. These identities play a vital role in the renormalization process of 

gauge theories. The generalization of Ward-Takahashi identities (Ward, 1950) in non-Abelian gauge 

theories is called the Slavnov-Taylor (ST) identities (Slavnov, 1972, Slavnov, 2010).  These identities 

are examined in different gauges (Leibbrandt, 1994, Veliev and Süngü 2005). In this work, we search 

for writing the ST identity in a generalized gauge. ST identities are obtained by applying variational 

derivates to the effective action: 

 

                 ∫ 𝐷𝐴𝐷𝑐𝐷𝑐̅ 𝑍0[𝐽𝜇
𝑎] ∫ 𝑑4𝑧 [−

1

2𝛼
(𝑊𝜇𝐴𝑎𝜇)(𝑊𝜈𝛿𝐴𝑎𝜈) 

                                                −
1

2𝛼
(𝑊𝜇𝛿𝐴𝑎𝜇)(𝑊𝜈𝛿𝐴𝑎𝜈) + 𝐽𝜇

𝑎𝛿𝐴𝑎𝜇 + 𝑔𝑓𝑎𝑏𝑑𝑐̅𝑎𝑊𝜇 𝛿𝐴𝑑𝜇𝑐𝑏] = 0. 

And finally we have: 

 

⟨0|𝑇 [
𝑖

𝛼
𝐴𝜎

𝑑(𝑦)𝜕𝜇(𝛽𝑛𝜇 − 𝜆𝜕𝜇)(𝛽𝑛𝜈 + 𝜆𝜕𝜈)𝐴
𝑐𝜈(𝑥) −

𝑖

𝛼
𝐴𝜎

𝑑(𝑦)𝑔𝑓𝑎𝑏𝑐𝐴𝑏𝜇(𝑥)(𝛽𝑛𝜇 − 𝜆𝜕𝜇) 

× (𝛽𝑛𝜈 + 𝜆𝜕𝜈)𝐴
𝑎𝜈(𝑥) − 𝜕𝜎𝛿𝑑𝑐𝛿(𝑥 − 𝑦) + 𝑔𝑓𝑑𝑏𝑐𝐴𝜎

𝑏(𝑦)𝛿(𝑥 − 𝑦) − 𝑖𝑔2𝑓𝑎𝑏𝑙𝑓𝑙𝑒𝑐𝐴𝜎
𝑑(𝑦)𝐴𝑒𝜇(𝑥)𝑐𝑏(x)  

(𝛽𝑛𝜇 − 𝜆𝜕𝜇)𝑐̅𝑎(𝑥)+𝑖𝑔𝑓𝑎𝑏𝑐𝐴𝜎
𝑑(𝑦)𝜕𝜇 (𝑐𝑏(𝑥)(𝛽𝑛𝜇 − 𝜆𝜕𝜇)𝑐̅𝑎(𝑥))] |0⟩ = 0.                                     (18) 

                                 

(12) 

    (15) 

 

(17) 

         (16) 

           (13) 

(14) 
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As seen, ST identities have very complicated structure in generalized gauge. The obtained expression 

in Eq. (18) agrees with the literature in the limit cases  𝜆 = 1, 𝛽 → 0, and  𝛽 = 1,  𝜆 → 0,  for covariant 
(Huang, 2010) and non-covariant gauges (Leibbrandth, 1994). 

 

3. RESULTS  

This study is dedicated to demonstrating how to derive a ghost propagator and a gluon-ghost interaction 

vertex by applying a new generalized gauge condition 0


aAW , where   nW  . Using 

the standard path integral quantization method, we obtained a propagator for ghost particles and a gluon-

ghost interaction vertex. Obtained expressions in the limit cases 𝜆 = 1, 𝛽 → 0, and  𝛽 = 1,  𝜆 → 0 are 

coincided with the results in the literature.  

 

4. DISCUSSION 

This work gives a different perspective on understanding the problem of quantization in QCD. We reach 

a propagator for ghost particles and a gluon-ghost interaction vertex in the standard path integral 

formalism framework. Our results show that the explicit expressions of the propagator and vertex are 

gauge-dependent. Using different gauge constraints may shed light on whether quantization is 

performed in a non-contradictory way.    

 

5. CONCLUSION 

Here, we compute the bare ghost propagator and gluon-ghost interaction vertex for 𝑆𝑈(3) gauge group. 

This study allows us deeper understanding gauge constraints, the behaviour of ghost fields and ghost-

gluon interactions. Also, obtained Slavnov-Taylor identity in generalized gauge provide to investigate 

some features of Green’s functions.  
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Abstract 

Lung cancer is one of the most important and deadly diseases threatening human health today. 

Therefore, it's important to detect cancer at an early stage. Detecting the presence of lung cancer by 

examining hundreds of computed tomography (CT) images is time-consuming process for radiologists. 

Today, with the development of technology, especially in the field of artificial intelligence, it makes it 

easier to diagnose lung cancer through computer aided systems. The aim of this study is to classify the 

lung image as cancerous or non-cancerous on CT scans exploiting current deep learning architectures 

and transfer learning techniques and to evaluate the performance of the proposed models. The Lung 

Image Database Consortium (LIDC) and Image Database Resource Initiative (IDRI) reference dataset, 

which includes the largest publicly available CT images of lung nodules, are used as training set and 

test set. The performances of the proposed deep learning and transfer learning approaches are analyzed 

on the parameters of accuracy, loss, sensitivity, specificity, F1 score and ROC curve. Experimental 

results show that the proposed deep convolutional neural network (DCNN), AlexNet, VGG19, 

DenseNet201 and ResNet152V2 architectures achieve 98.5%, 97.8%, 98.4%, 98% and 99.1% accuracy 

rates, respectively. In addition, the highest F1 score value obtained as a result of the simulations is found 

in the ResNet152V2 architecture with 0.986. As a result, it is concluded that the proposed models can 

help radiologists in the diagnosis of lung cancer.  

 

Keywords: Classification, Deep Learning, Lung Cancer, Transfer Learning. 

 

1. INTRODUCTION 

Lung cancer is one of the most important and deadly diseases threatening human health today. Looking 

at the 2020 data, there have been approximately 10 million cancer deaths worldwide. Lung cancer 

accounts for 1.8 million of these deaths (Sung et al., 2021). Early detection is key to improving survival 

rates. However, diagnosing lung cancer can be challenging, as the symptoms often mimic those of other 

respiratory conditions. Also detecting the presence of lung cancer by examining hundreds of computed 

tomography scans is time-consuming process for radiologists. This is where deep learning and transfer 

learning come into play. Deep learning is a type of machine learning that involves the use of artificial 

neural networks to learn from data (Guan et al., 2022). These networks are composed of many 

interconnected nodes, which process the input data and generate output predictions. By training these 

networks on large amounts of data, we enable them to learn complex patterns and make accurate 

predictions. Transfer learning is a technique that allows us to leverage the knowledge that has been 

learned by a deep learning model on one task, and apply it to a different but related task (Zhuang et al., 

2021). This can be especially useful in medical applications, where data is often limited and difficult to 

obtain. Transfer learning (TL) can be applied to the task of diagnosing and classifying lung cancer. By 

using TL, it is possible to benefit from the rich knowledge learned by deep learning models in other 

tasks. In this paper, a method is proposed to classify the lung image as cancerous or non-cancerous on 

CT scans, improve the accuracy and speed of lung cancer diagnosis, ultimately improve patient 

outcomes by providing more timely and effective treatment and to reduce the workload of radiologists. 

The study is also aim to explore the potential of deep learning and transfer learning in medical 

applications, and demonstrate the feasibility and benefits of using these techniques to diagnose and 

classify lung cancer. The paper is organized as follows. Section 2 summarized briefly for related works. 

Materials and methods which includes dataset, preprocessing, segmentation stage, deep learning and 
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transfer learning models is described in Section 3. In Section 4, the results of the study are presented, 

followed by the conclusion in Section 5. 

 

2. RELATED WORKs 

A group of researchers (Ali et al., 2020) developed a nine-layer system based on a transferable texture 

CNN to automatically extract features and classify lung nodules. Their work was evaluated on the 

publicly available LIDC-IDRI and LUNGx Challenge databases using metrics such as accuracy, 

specificity, error rate, and AUC. The model was trained using six-fold cross-validation and achieved an 

accuracy score of 96.69%±0.72% with a 3.30%±0.72% error rate. The measured AUC and recall were 

99.11%±0.45% and 97.19%±0.57%, respectively. In another study (Thamilarasi and Roselin, 2021) the 

proposed method uses a CNN to automatically classify chest x-ray images as normal or abnormal. The 

JSRT dataset, which contains 247 images, was used for testing. 86.67% classification accuracy was 

achieved using 180 images of nodule and non-nodule images. In a separate study, a group of researchers 

(Marques et al., 2021) created a multi-task CNN to classify malignancy nodules, achieving an AUC of 

0.783. In a study (Ibrahim et al., 2021) that also included COVID-19 data, the performance of four deep 

learning architectures (VGG19+CNN, ResNet152V2, ResNet152V2+GRU, and ResNet152V2+BGRU) 

was evaluated. The study used public digital chest x-ray and CT datasets with four classes (Normal, 

COVID-19, Pneumonia, and Lung cancer) for a comprehensive evaluation of the different architectures. 

The results showed that the VGG19+CNN model outperformed the other three proposed models. This 

model achieved an accuracy of 98.05%, a recall of 98.05%, a precision of 98.43%, a specificity of 

99.5%, and an F1 score of 98.24% based on the x-ray and CT images. More recently, researchers 

(Kawathekar and Areeckal, 2022) have suggested using a machine learning method for multi-class 

classification of lung nodules into solid, semi-solid, and Ground Glass Object texture classes. They used 

feature extraction techniques such as Gabor filters, gray-level co-occurrence matrix and local binary 

pattern, and tested the performance on the LNDb dataset. The best-performing classifier achieved an 

accuracy of 94% and an F1-score of 0.92. Researchers also proposed CNN-based multi-task learning 

(Fu et al., 2022) and 2-Pathway Morphology-based CNN (2PMorphCNN) model (Halder et al., 2022) 

for classification lung cancer. 

 

3. MATERIALS AND METHODS 

The proposed method flowchart is shown in Fig. 1.  The method includes steps for data preprocessing 

and segmentation, as well as techniques for deep learning and transfer learning to diagnose and classify 

lung cancer. CT scans are used as inputs, and the output is a classification of the input image as either 

cancerous or non-cancerous. The materials and methods section of the study also details the performance 

metrics used. 

 

3.1 Dataset 

The Lung Image Database Consortium and Image Database Resource Initiative (LIDC-IDRI) is a large 

and widely used dataset for the study of lung disease (Armato et al., 2011). The dataset consists of 1010 

patients with 244,527 computed tomography, digital radiography, and computed radiography images, 

making it one of the largest collections of lung imaging data available. For each patient CT scans consist 

of various number of images. Each image is an axial slice and 512 × 512 single-channel grayscale 

images. The images in the LIDC-IDRI dataset have been annotated by four experienced thoracic 

radiologists, and the dataset includes XML files that are associated with these images. This makes the 

LIDC-IDRI dataset a valuable resource for researchers who are interested in developing machine 

learning algorithms and other techniques for the analysis of lung images. In this study, a total of 10,991 

images were collected from 110 patients. 

 

3.2 Prepare Data 

The dataset exploited in this study was first split to balance the number of cancerous and non-cancerous 

images. This resulted in a total of 10,991 images, as described in a previous section. Preprocessing and 

segmentation operations were performed on these images in order to apply these in the deep learning 

model. The preprocessing and segmentation steps included resampling the images to a uniform 

resolution, resizing the images to specific dimensions, applying Sobel filters, and using watershed 

segmentation. These steps were performed to enhance the contrast in the images and identify important 
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features, such as abnormalities in the lungs. After preprocessing and segmentation, the images were 

converted into arrays and split into training and testing sets, with 80% of the images used for training 

and 20% used for testing. These sets were used to train and evaluate the deep learning model. 

 

 
Figure 1. Flowchart of the proposed method 

 

3.3 Deep Learning Models 

AlexNet 

AlexNet is a convolutional neural network (CNN) that contains eight layers with weights (Krizhevsky 

et al., 2012). The first five layers are convolutional, while the remaining three are fully-connected. The 

output of the last fully-connected layer is then fed into a 1000-way Softmax, which produces a 

probability distribution over the 1000 different classes that the network can predict. The network is 

trained to maximize the multinomial logistic regression objective, which is equivalent to maximizing 

the average log-probability of the correct label under the predicted distribution. The ReLU non-linearity 

is applied to the outputs of all convolutional and fully-connected layers in the model. As shown in Fig. 

2 the first convolutional layer filters the input image (224×224×3) with 96 kernels of size 11×11×3, 

using a stride of 4 pixels. The second convolutional layer takes the output of the first layer and filters it 

with 256 kernels of size 5×5×48. The third, fourth, and fifth convolutional layers are directly connected 

to one another, without any pooling or normalization layers in between. The third convolutional layer 

has 384 kernels of size 3×3×128, the fourth convolutional layer has 384 kernels of size 3×3×192, and 

the fifth convolutional layer has 256 kernels of size 3×3×192. Finally, the fully-connected layers have 

4096 neurons each. In our model, the sigmoid function is used instead of the 1000-way Softmax. The 

input size is 227×227×3. The network has a total of 58M parameters with all trainable. 

 

 
Figure 2. AlexNet architecture (Krizhevsky et al., 2012) 
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Deep convolutional neural network (DCNN) 

The proposed deep convolutional neural network has six convolutional layers and four fully-connected 

layers. The output of the last fully-connected layer is passed through a sigmoid function. The first 

convolutional layer uses 32 kernels to filter the input image (512×512×1). The first three convolutional 

layers use 32 kernels, while the last three use 64 kernels. Maxpooling is applied after each convolutional 

layer. A dropout rate of 0.5 is used after the third convolutional layer and the first fully-connected layer. 

The fully-connected layers have 128 neurons each. The network has a total of 439,361 trainable 

parameters. 

DenseNet201 

The DenseNet201 is a 201-layer convolutional neural network. The network processes images with a 

size of 224×224 pixels. As shown in Fig. 3, each layer includes batch normalization, ReLU activation, 

and convolution with a 3x3 filter. In each block, the input consists of a matrix representing the image 

pixels. The input is first passed through a batch normalization stage to reduce overfitting during training. 

Then, it is passed through a ReLU activation function, which sets negative values to 0 and leaves non-

negative values unchanged. Finally, the input is convolved with a 3×3 filter, which applies a matrix 

multiplication to the input using a 3×3 convolution matrix, producing an output matrix (Adhinata et al., 

2021). We implemented three fully-connected layer with 128 neurons each. The output of the last fully-

connected layer is passed through a sigmoid function. The network has a total of 30,380,993 parameters 

with 12,059,009 trainable. We used the transfer learning technique when using DenseNet201. 

ResNet 

Residual Neural Networks, abbreviated as ResNet, are able to train networks with a large number of 

layers. In contrast, conventional convolutional neural networks (CNNs) are limited in the number of 

layers they can use, and are unable to reach deeper layers without incurring significant errors, known as 

overfitting. To address this problem, ResNet introduce the concept of the residual block, which helps 

prevent overfitting and allows the network to reach deeper layers (Thohari et al., 2022). ResNet come 

in various depths, and in this study, a 152-layer network is used for classification tasks. We also 

implemented three fully-connected layer with 128 neurons each. The output of the last fully-connected 

layer is passed through a sigmoid function. The network has a total of 71,193,473 parameters with 

12,861,825 trainable. We used the transfer learning technique when using ResNet152V2. 

VGG-19 

Simonyan and Zisserman of the University of Oxford designed a 19-layer convolutional neural network 

(CNN) called VGG-19. The network consists of 16 convolutional layers and 3 fully-connected layers, 

and it strictly uses 3×3 filters with stride and pad of 1, as well as 2×2 max-pooling layers with stride 2. 

In comparison to AlexNet, VGG-19 (as shown in Fig. 4) is a deeper CNN with more layers. To reduce 

the number of parameters in the network, VGG-19 uses small 3×3 filters in all convolutional layers 

(Zheng et al., 2018). In Table 1, the details of our VGG-19 model before the fine-tuning application are 

given. After applying fine-tuning by unfreezing the previous layers, all parameters have been made 

trainable. 

 

 
Figure 3. DenseNet201 architecture (Adhinata et al., 2021). 
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Figure 4. VGG-19 architecture (Zheng et al., 2018). 

 

Table 1. Proposed VGG-19 architecture before fine-tuning. 

Layer (type) Output Shape Parameters 

input_2 (InputLayer) [ (None, 224, 224, 3) ] 0 

vgg19 (Functional) (None, 7, 7, 512) 20024384 

global_average_pooling2d 

(GlobalAveragePooling2d) 
(None, 512) 0 

dense (Dense) (None, 1) 513 

Total params: 20,024,897  

Trainable params: 513  

Non-trainable params: 20,024,384  

 

3.4 Performance Metrics 

The effectiveness of the models is evaluated using several metrics: accuracy, loss, sensitivity, 

specificity, and F1 score. For each model, a confusion matrix is also generated to provide additional 

insights. The accuracy of a model is calculated by dividing the number of correct predictions it makes 

by the total number of examples, as shown in equation (1).  

 

 𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
𝑇𝑃+𝑇𝑁

𝑇𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑃+𝐹𝑁
                       (1) 

 

In calculations, TP and TN are the true positive and true negative parameters, respectively, while FP 

and FN are the false positive and false negative values. Loss is a measure of the difference between the 

predicted values and the true values. Sensitivity is the number of samples that actually and predicted as 

positive out of the total number of samples that were actually positive, as shown in equation (2). It is 

also known as the true positive rate. 

 

 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁 
                            (2) 

 

Specificity, as shown in equation (3), is the number of samples that actually and predicted as negative 

out of the total number of samples that were actually negative. It is also known as the true negative rate. 

 

 𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦 =  
𝑇𝑁

𝑇𝑁+𝐹𝑃
                                                                                                                    (3) 

 

The F1 score, which is the harmonic mean of precision and recall, is shown in equation (4). 

 

 𝐹1 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =
2∗𝑇𝑃

2∗𝑇𝑃+𝐹𝑃+𝐹𝑁
                                                                                                              (4) 

 

4. RESULTS 

In this study, the use of deep learning and transfer learning techniques is proposed to diagnose and 

classify lung cancer from CT images. The dataset we created had a total of 10,991 images. 5491 images 

are labeled as cancerous and the remaining 5500 images are labeled as non-cancerous. 80% of the dataset 
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was used for the training set and 20% for the test set. In other words, 8792 images were used in the 

training set and 2199 images were used in the test set. Images were randomly assigned to the training 

and test sets. The proposed model has been implemented on the Google Colab platform. During the 

implementation of the model, TensorFlow and Keras libraries were used together with the Python 

programming language. When we compiled our models, we used the sigmoid activation function, binary 

cross-entropy as the loss function, and Adam as the optimizer. The learning rate was set to 0.001 for all 

models, except for the VGG19 model, which was compiled with a learning rate of 0.0001 with fine-

tuning. In the transfer learning phase, we used ImageNet weights for DenseNet201, ResNet152V2, and 

VGG19. The input size was 227 x 227 x 3 for the AlexNet model, 512 x 512 x 1 for the proposed DCNN 

model, and 224 x 224 x 3 for the other models. All training stages were tested with 150 epochs and a 

batch size of 64. Table 2 shows the results of deep learning-based models applied to a classification task. 

The table shows their respective accuracy, sensitivity, specificity, F1 score, and loss. The results indicate 

that the ResNet152V2 model performed the best in terms of overall accuracy, achieving 99.1% accuracy. 

It also had the highest F1 score, sensitivity and lowest loss. The results suggest that the ResNet152V2 

model is the most effective of the models tested. According to the table, our proposed DCNN model 

achieved an accuracy of 98.5%, which is the second-highest accuracy among the models tested. It also 

had a high sensitivity of 98% and a high specificity of 98.3%, resulting in a high F1 score of 0.981. The 

DCNN model's loss was 0.0611, which is the second-lowest loss among the models. These results 

suggest that the DCNN model is an effective model for this classification task. As shown in the table 

the AlexNet model achieved an accuracy of 97.8%, which is the lowest accuracy among the models 

tested. It also had a high sensitivity of 98.5% and a low specificity of 95.4%, resulting in a F1 score of 

0.97. The AlexNet model's loss was 0.1315, which is the highest among the models. These results 

suggest that the AlexNet model is not as effective as the other models for this classification task. In 

addition, accuracy charts (Fig. 5), ROC curve graphs (Fig. 6) and confusion matrix charts (Fig. 7) of the 

models we proposed were created. 

 

Table 2. Comparison of performances of models. 

Models Accuracy Sensitivity Specificity F1 Score Loss 

AlexNet 97.8% 98.5% 95.4% 0.97 0.1315 

DCNN 98.5% 98% 98.3% 0.981 0.0611 

DenseNet201 98% 97.2% 96.8% 0.97 0.0779 

ResNet152V2 99.1% 99% 98.1% 0.986 0.0502 

VGG-19 98.4% 98.5% 98.4% 0.984 0.0565 
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Figure 5. Accuracy charts for the proposed models. 
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Figure 6. ROC curves for the proposed models. 
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Figure 7. Confusion Matrix for the proposed models 

 

5. CONCLUSION 

In order to find out whether their patients have lung cancer or not, doctors need to perform various tests 

on patients and examine these test results one by one. This is a very time-consuming process.  In this 

study we developed deep learning based methods to classify the lung image as cancerous or non-

cancerous on CT scans. DCNN, AlexNet, DenseNet201, ResNet152V2 and VGG-19 architectures were 

compared for this study.  Analysis of accuracy, loss, sensitivity, specificity, F1-score and ROC Curve 

for each model were presented.  Presented results shows that ResNet152V2 has highest accuracy, 

sensitivity and F1-score. But, on the other hands, VGG-19 with fine tuning has better result in 

specificity. AlexNet depicts lower performance than other models. However, due to the limited 

resources and time, we have, especially deeper architectures were provided with less amount of data. In 

the future work, next steps will be increasing data size, making networks deeper and working with more 

advanced computers. It is possible not only to determine whether patients have cancer or not, but also 

to determine the exact location of the cancerous nodule. 
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Özet 

Yarı iletken teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak, elektrikli cihazların kullanımı ve enerji 

tüketimi hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu nedenle, verim ve güç yoğunluğunun artırılması, boyut ve 

maliyetlerin düşürülmesi konuları üzerinde yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Dönüştürücülerin daha 

yüksek güç yoğunluğuna ve daha hızlı geçiş cevabına sahip olabilmesi, ancak anahtarlama frekansı 

arttırılarak sağlanabilmektedir. Ancak frekans arttığında, temel olarak anahtarlama kayıpları ve 

elektromanyetik girişim (EMI) de artmaktadır. Bu sorun özellikle anahtar sayısı fazla olan inverterlerde 

daha da önem kazanmaktadır. Bu durumda, yüksek anahtarlama frekansıyla birlikte, yüksek verim ve 

yüksek güç kalitesi, düşük EMI ve düşük maliyetin de sağlanması görüşü ortaya çıkmaktadır. Bu ise, 

ancak sert anahtarlama (HS) yerine bastırma hücreleri ile sağlanan yumuşak anahtarlama (SS) teknikleri 

kullanılarak sağlanabilmektedir. Bu çalışmada, genel olarak SS teknikleri ve inverter türleri verilmiş, 

özellikle çok anahtarlı inverterler için geliştirilen bazı SS hücrelerinin çalışma prensibi ile avantaj ve 

dezavantajları incelenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Yumuşak Anahtarlama Hücreleri, Sert Anahtarlama, Çok Anahtarlı İnverterler. 

 

A REVIEW OF THE SOFT SWITCHING CELLS USED FOR MULTI-SWITCH INVERTERS 
 

Abstract 

Use of electrical devices and energy consumption are increasing rapidly, in parallel with the 

developments in semiconductor technologies. For this reason, intensive studies are carried out on 

increasing efficiency and power density, reducing size and costs. The higher power density and faster 

transition response of the converters can only be achieved by increasing the switching frequency. 

However, as the frequency increases, so do the switching losses and electromagnetic interference (EMI), 

mainly. This problem becomes more important especially in inverters with a large number of switches. 

In this case, the idea of providing high efficiency and high power quality, low EMI and low cost along 

with high switching frequency emerges. This can only be achieved by using soft switching (SS) 

techniques with suppression cells instead of hard switching (HS). In this study, SS techniques and 

inverter types are given in general, and the working principle and advantages and disadvantages of some 

SS cells developed especially for multi-switch inverters are examined. 

 

Keywords: Soft Switching Cells, Hard Switching, Multi-Switch Inverters. 

 

1. GİRİŞ 

Güneş ve rüzgar enerji sistemleri, kesintisiz ve anahtarlamalı güç kaynakları, motor kontrolü, vb. 

uygulamalarda, yarı iletken güç dönüştürücüleri ve güç elemanlarının kullanımı günbegün artmaktadır. 

Bu sistemlerde, uluslararası standartların da gereği olarak, düşük toplam harmonik distorsiyonu (THD), 

yüksek güç faktörü (PF), düşük dalgalanma faktörü (RF), düşük elektro manyetik girişim (EMI), yüksek 

verim, küçük hacim ve düşük maliyet çok istenen parametrelerdir. Bu performans parametrelerinin çoğu 

anahtarlama frekansını yükselterek sağlanabilmektedir, ancak frekans arttıkça anahtarlama kayıpları ve 

EMI’da artmaktadır. Anahtarlama kayıpları, frekansı artırmanın önündeki en önemli engeldir. Sert 

anahtarlama (HS) yerine yumuşak anahtarlama (SS) teknikleri kullanıldığında, anahtarlama kayıpları ve 

EMI önemli ölçüde azalmakta, frekans yükseltilebilmekte, istenen parametrelere önemli katkılar 

sağlanabilmektedir. SS teknikleri genel olarak pasif ve aktif olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Pasif SS 
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tekniklerinde, SS tam olarak sağlanamaz, anahtarlama enerjisinin tamamı geri kazanılamaz, zorunlu bir 

yardımcı anahtar gerekmez. Aktif SS tekniklerinde ise, SS tam olarak sağlanabilir, anahtarlama 

enerjisinin tamamı geri kazanılabilir, ancak bir yardımcı anahtar gerekir. 

 

Bir yarı iletken güç anahtarının kayıpları iletim ve anahtarlama kayıplarından oluşmaktadır. İletim 

kayıpları elemanın çalışma oranıyla, anahtarlama kayıpları ise anahtarlama frekansıyla doğru orantılıdır. 

EMI prensip olarak güç anahtarlarının gerilim ve akımlarının yükselme ve düşme hızlarına bağlıdır. SS 

güç anahtarının anahtarlama kayıpları yanında akım ve gerilim yükselme hızlarını da sınırlar. Böylece, 

SS ile EMI da önemli ölçüde azalır. 

 

Anahtarlama durumunda güç anahtarının gerilim ve akımının çakışması ile oluşan anahtarlama kayıpları 

yanında, güç anahtarının parazitik kondansatörünün deşarjı ve güç diyodunun ters toparlanmasından 

kaynaklanan kayıplar da oluşmaktadır. Bu kayıpların hepsi anahtarlama frekansı ile doğru orantılı olarak 

değişmektedir (Bodur, 2014). Yardımcı bir devre kullanılmadan gerçekleşen anahtarlamalara sert 

anahtarlama (HS) denilmektedir (Abu-Rub ve ark., 2010; Bodur ve Bakan, 2002). HS’den dolayı 

anahtarlama kayıpları arttıkça verim düşmekte ve kullanılan güç elemanlarının nominal değerleri ile 

soğutucu ve soğutma sisteminin boyutları da artmaktadır. Dolayısıyla anahtarlama kayıpları, devrenin 

hacim ve maliyetinin artmasına ve güç yoğunluğunun düşmesine sebep olan en önemli faktördür. Ayrıca 

anahtarlama esnasında akım ve gerilim yükselme ve düşme hızlarının büyük olması yüksek değerli EMI 

ve radyo frekans girişimine (RFI) neden olur. Kontrol ve haberleşme sinyallerini bozan EMI ve RFI 

değerlerinin yükselmesi istenmez. 

 

Literatürde gerilim ve akım şekillendirme, stres azaltma, bastırma, vb. terimler ile ifade edilen SS, 

anahtarlama esnasında anahtarların maruz kaldığı akım ve gerilim ile akım ve gerilim yükselme 

hızlarının bastırılması, anahtarlama kayıpları ile EMI’nın azaltılması, anahtarlama enerjisinin yüke veya 

kaynağa aktarılması, vb. fonksiyonları kapsar. Bu durumlar ele alınarak SS tekniğinin güç elektroniği 

devreleri için sunduğu ciddi katkılar aşağıdaki gibi sıralanabilir. Bu fonksiyonların çoğu birbirine bağlı 

veya birbirinin tamamlayıcısıdır. 

• Anahtarlama işlemlerinde anahtarlama kayıplarını sıfıra yaklaştırmak veya yok etmek 

• Akım ve gerilim yükselme hızlarını sınırlamak 

• EMI ve RFI değerlerini bastırmak 

• Anahtarlama enerjilerini geri kazanmak 

• Anahtarlama frekansını yükseltmek 

• Periyodun büyük bir kısmında PWM çalışmayı korumak 

• Yük tarafında akım ve gerilim değişimlerini düzenlemek 

• Hafif yüklerde de sorunsuz çalışabilmek 

• Boyut ve maliyeti düşürmek 

• Verim ve güç yoğunluğunu arttırmak 

 

SS tekniğinin uygulanabilmesi için dönüştürücülerde ana devreye ek olarak bastırma devreleri veya 

hücreleri geliştirilmektedir. SS için kullanılan hücre ile dönüştürücüdeki anahtar sayısına bağlı olarak 

devrenin karmaşıklığı ve maliyeti artmaktadır. Bu nedenle, SS teknikleri DC-DC dönüştürücüler gibi az 

anahtarlı dönüştürücülerde daha yaygın kullanılırken (Bodur ve Bakan, 2002), inverterler gibi çok 

anahtarlı dönüştürücülerde daha az kullanılmaktadır (Abu-Rub ve ark., 2010; Rodriguez ve ark., 2002). 

 

2. SS TEKNİKLERİNE GENEL BAKIŞ 

SS teknikleri genel olarak anahtarlama kayıplarını azaltmak veya tamamen ortadan kaldırmak amacı ile 

kullanılır. Bu amaç anahtarlama anlarındaki gerilim ve akımın çakıştığı alanların azaltılması veya yok 

edilmesine dayalıdır. Böylece dönüştürücüler için önemli katkılar elde edilmektedir. SS teknikleri, sıfır 

akımda anahtarlama (ZCS), sıfır gerilimde anahtarlama (ZVS), sıfır akımda geçiş (ZCT) ve sıfır 

gerilimde geçiş (ZVT) olmak üzere dört ana gruba ayrılır. Şekil 1’de, bir anahtarlama elemanının kontrol 

sinyali ile HS ve SS teknikleriyle ilgili temel dalga şekilleri verilmiştir (Abu-Rub ve ark., 2010; Bodur 

ve Bakan, 2002). 
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2.1. Temel SS Hücreleri 

Sıfır akımda anahtarlama (ZCS) tekniği, prensip olarak iletime girme işleminde uygulanan bir SS 

tekniğidir. Bu teknikte, güç anahtarına küçük değerli bir endüktans seri bağlanarak, iletime girme 

işleminde anahtar akımın yükselme hızı sınırlanır. Böylece anahtarlama kaybı azaltılır. Aslında, iletime 

girme işlemindeki anahtarlama enerjisi endüktansa aktarılmış olur. 

 

Sıfır gerilimde anahtarlama (ZVS) tekniği, prensip olarak kesime girme işleminde uygulanan bir SS 

tekniğidir. Bu teknikte, güç anahtarına küçük değerli bir kondansatör paralel bağlanarak, kesime girme 

işleminde anahtar uçlarındaki gerilimin yükselme hızı sınırlanır. Böylece anahtarlama kaybı azaltılır ve 

anahtarlama enerjisi kondansatöre aktarılır. 

 

ZCS işlemindeki seri endüktans ilave gerilim stresine ve ZVS işlemindeki paralel kondansatör ilave 

akım stresine sebep olmaktadır. Seri endüktansın sebep olduğu ilave gerilim stresinin önlenemediği 

kabul edilmektedir. SS hücreleri, pasif ve aktif, klasik ve modern gibi gruplara da ayrılır. Pasif 

hücrelerde ilave bir anahtar yoktur, aktif olanlarda ise vardır. Klasik SS hücreleri, rezonanssız, kayıplı 

ve pasif hücrelerdir. Anahtarlama enerjileri, geri kazanılamaz ve dirençlerde harcanır. Modern SS 

hücreleri ise, kısmi rezonanslı, kayıpsız, aktif veya pasif hücrelerdir. Anahtarlama enerjisi yüke veya 

kaynağa aktarılarak büyük ölçüde geri kazanılır ve verim yükseltilir (Bodur, 2014). 

 

2.2. İleri SS Hücreleri 

Sıfır akımda geçiş (ZCT) ve sıfır gerilimde geçiş (ZVT) teknikleri, ileri SS teknikleridir, modern ve 

aktiftir, yani kısmi rezonanslıdır ve ilave anahtar gerektirir (Bodur, 2014). 

 

ZCT kesime girme işleminde gerçekleştirilen ileri bir SS tekniğidir. Bu teknikte, güç anahtarından geçen 

akım kısa süreli bir kısmi rezonansla sıfıra düşürülür ve akım sıfırda tutulurken kontrol sinyali kesilir. 

Böylece, akım ile gerilimin kesim işleminde çakışması engellenir ve anahtarlama kayıpları tamamen 

yok edilir. Bu teknik akımın sıfıra düşmesi ileri alınarak gerçekleştirilen bir SS tekniğidir ve ilave 

anahtar gerektirir. 

 

ZVT iletime girme işleminde uygulanan ileri bir SS tekniğidir. Bu teknikte, güç anahtarı uçlarındaki 

gerilim kısa süreli bir kısmi rezonansla sıfıra düşürülür ve bu gerilim sıfırda tutulurken anahtara kontrol 

sinyali uygulanır. Böylece anahtarlama kayıpları tamamen yok edilir. Gerilimin sıfıra düşmesi ileri 

alınarak gerçekleştirilen bu teknik de ilave bir anahtar gerektirir. ZVT’nin çok önemli bir avantajı, 

sadece bu teknikte güç anahtarının parazitik kondansatörünün enerjisi geri kazanılır. Yüksek değerlerde 

parazitik kondansatörlere sahip olan MOSFET için ZVT tekniği oldukça avantajlıdır (Bodur, 2014). 

 

 
 Şekil 1. (a) Bir anahtarlama güç elemanının kontrol sinyali ile (b) HS, (c) ZCS ile ZVS ve (d) ZVT ile 

ZCT çalışmalarıyla ilgili temel dalga şekilleri (Abu-Rub ve ark., 2010; Bodur ve Bakan, 2002). 
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3. TEMEL İNVERTER YAPILARI 

Temel olarak inverterler, iki seviyeli, üç seviyeli ve çok seviyeli olarak gruplandırılabilir. İki seviyeli 

inverterlerde (2LI) çıkış gerilimi +Vd ve –Vd iken, üç seviyeli inverterlerde (3LI) +Vd ve –Vd ile 0 

değerlerini alır. Çok seviyeli inverterlerde ise, çıkış geriliminin aldığı değerler seviye sayısına göre 

değişmektedir. Şekil 2’de temel inverter devre şemaları verilmiştir. 

 

 
                                               (a)                            (b)                                  (c) 

Şekil 2. (a) Temel iki seviyeli, (b) üç seviyeli, (c) çok seviyeli inverter devre şemaları (Rodriguez ve 

ark., 2002). 

 

Basit yapılı, eleman sayısı az ve kolay kontrol edilebilen iki seviyeli inverterler bu avantajları sebebiyle 

uygulamalarda yıllarca kullanılmıştır. Ancak bu inverterlerde, çıkış gerilimi harmonik seviyesi ve dv/dt 

oranı yüksek olduğu için, yüksek güç kaybı ve yüksek EMI oluşur. Burada özellikle güç seviyesinin 

yüksek olduğu uygulamalarda, ana elemanlara ilave seri elemanların bağlanması gerekmektedir. Bu 

durum kayıpları arttırarak verimin düşmesine ve kontrolün zorlaşmasına neden olmaktadır (Rodrigues 

ve ark., 2001). 

 

Elemanların maruz kaldığı gerilim seviyelerini düşürmek, anahtarlama kayıplarını azaltmak, çıkış 

gerilimini sinüs formuna yaklaştırmak, dv/dt oranını, THD değerini ve filtre boyutlarını düşürmek ve 

EMI’yı azaltmak amacıyla çok seviyeli inverterler kullanılmaktadır. Ancak çok seviyeli inverterler, 

çıkış geriliminin harmonik içeriği bakımından daha avantajlı olmasına karşılık, eleman sayısının fazla 

ve kontrolünün zor olması nedeni ile uygulamalarda az tercih edilmektedir (Gonzalez ve ark., 2008; 

Rodriguez ve ark., 2002). İki ve çok seviyeli inverterlerin bu dezavantajları nedeniyle, hem yapı basitliği 

ve kontrol kolaylığı hem de çıkış geriliminin sinüs formuna yakın olması açısından üç seviyeli 

inverterler daha yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Aynı zamanda bu inverterlerde THD değeri ve 

filtre boyutu ile EMI değeri de daha düşüktür. Güç elemanlarının maruz kaldığı gerilim değeri ile 

anahtarlama kayıpları, iki seviyeli inverterlere göre düşük ve çok seviyeli inverterlere göre makul bir 

seviyededir (Park ve ark., 2013; Schweizer ve Kolar, 2013). 

 

Üç seviyeli inverterler (3LI) “I” ve “T” olmak üzere iki türe sahiptir. Şekil 3’te temel I türü ve T türü 

3LI yapıları gösterilmiştir. Günümüzde I türü 3LI’nın üzerindeki çalışmalar halen devam etmektedir. 

Bu inverter prensip olarak dört adet ters diyotlu aktif güç elemanı ile iki diyottan oluşmaktadır. Burada, 

Va gerilimi pozitif veya negatif iken iki aktif güç elemanı, sıfır iken bir aktif güç elemanı ile bir diyot 

iletimdedir (Gonzalez ve ark., 2008; Ma ve ark., 2014). T türü 3LI ise, prensip olarak dört adet ters 

diyotlu aktif güç elemanından oluşmaktadır. Bu devrede, nötre bağlı olan ters paralel bağlı iki aktif güç 

elemanına AC anahtar adı verilmektedir. Bu AC anahtar, iki adet ters diyotlu aktif eleman ile ortak 

kollektörlü veya ortak emiterli olarak üretilmektedir. Ayrıca, bu anahtar, son yıllarda ters gerilim 

dayanımlı iki aktif elemanın ters paralel bağlanmasıyla da üretilmektedir. T türü 3LI devre yapısında, 

VA gerilimi pozitif veya negatif iken sadece bir aktif güç elemanı, sıfır iken ise AC anahtarın iletimde 

olmasıdır (Schweizer ve Kolar, 2013). Böylece, iletim kayıpları açısından T türü 3LI devre yapısı I 

türüne göre daha avantajlı bir konumdadır. Ayrıca, T türü inverterler, az eleman sayısı, devre elemanları 

üzerindeki düşük akım ve gerilim stresleri, uygulama ve kontrol kolaylığı gibi avantajlara da sahiptir. 

Bu sebeple, özellikle son yıllarda T türü inverterler üzerindeki akademik ve endüstriyel çalışmalara ilgi 

artmaktadır. 
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                                       (a)                                                             (b) 

Şekil 3. Temel (a) T türü ve (b) I türü 3LI yapıları. 

 

4. İNVERTERLERDE KULLANILAN SS HÜCRELERİ 

Herhangi bir devre topolojisinde, hem frekansın artması hem de anahtarlama kayıplarının azaltılması, 

buna bağlı olarak verimin yükseltilmesi ve diğer performansların gelişmesi, ancak SS teknikleri ile 

mümkün olabilmektedir. Bu durum, SS tekniklerinin 3LI devrelerindeki önemini açıkça göstermektedir. 

Böylece yüksek verimli ve yüksek güç yoğunluğuna sahip dönüştürücüler elde edilebilir. SS genel 

olarak pasif veya aktif bastırma hücreleri kullanılarak gerçekleştirilmektedir. İlave anahtar içermeyen 

hücreler pasif, en az bir yardımcı anahtar içeren hücreler ise aktif bastırma hücresidir. Pasif bastırma 

hücreleri, basit yapılı ve ilave kontrol gerektirmeyen hücrelerdir (Bruckner ve Bernet, 2001; Park ve 

ark., 2013). Aktif bastırma hücreleri ise pasif bastırma hücrelerindeki sorunları çözmek ve SS kalitesini 

arttırmak amacıyla kullanılmaktadır. Bu tür çalışmalar az sayıda olsa da literatürde mevcuttur (Bodur 

ve Bakan, 2002; Barreto ve ark., 2011; Bruckner ve Bernet, 2001; Hu ve Chang, 2006; Khalilian ve ark., 

2015; Li ve ark., 2011; Ma ve ark., 2014; Rodriguez ve ark., 2002). 

 

Şekil 4 ’te verilen çalışmada (Barreto ve ark., 2011), I türü 3LI devreleri için sunulan bir SS hücresi, 

ana anahtarın ZVT ile iletime ve ZVS ile kesime girmesini sağlamaktadır. Bu devre yapısı için iki 

yardımcı anahtar, iki bastırma endüktansı ve kondansatörü ile iki adet DC gerilim kaynağı kullanılmıştır. 

Ancak, sunulan devre ilave DC gerilim kaynakları içermektedir ve bundan dolayı ana anahtarlar 

üzerinde ilave gerilim stresleri oluşmaktadır. Bu ilave DC gerilim yüke, bastırma endüktansına ve 

çalışma periyoduna bağlı olarak değiştiğinden, yüksek güçlerde gerilim stresleri daha da 

artabilmektedir. 

 

 
Şekil 4. Üç seviyeli NPC ZVS PWM inverter (Barreto ve ark., 2011). 

 

Şekil 5’de görülen çalışmada (Khalilian ve ark., 2015), iki yardımcı anahtar, bir kondansatör ve 

endüktans ile iki kuplajlı endüktans ve üç adet diyottan oluşan DC resonanslı bir SS hücresi sunulmuştur. 

Sunulan çalışmada SS hücresi, ana anahtarların ZVT ile iletime ve ZVS ile kesime girmesini 

sağlanmaktadır. Aynı zamanda yardımcı anahtarlar da SS ile çalışmaktadır. Ancak, bu devrede ana 

anahtarlar ilave akım stresine maruz kalmaktadır ve hafif yüklerde SS ile çalışma bozulmaktadır. 
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Şekil 5. Üç fazlı ZVS inverter (Khalilian ve ark., 2015). 

 

Rezonanslı kutup veya rezonanslı DC bara tabanlı aktif SS üzerinde de çalışmalar yapılmıştır (Bruckner 

ve Bernet, 2001; Hu ve Chang, 2006). Rezonanslı DC hatlı SS hücrelerinde, prensip olarak her bir 

anahtarlamada DC hat gerilimi rezonansla sıfıra düşürülerek ana elemanlar ZVT ile iletime girer. Bu tür 

devrelerde, rezonans yük akımına çok bağlıdır ve kondansatör geriliminin sıfıra düşememesi kayıplara 

sebep olmaktadır. Ayrıca eleman sayısının fazlalığı ve kontrolünün zor olması, vb. dezavantajlar 

bulunmaktadır. Bu durum, devrelerin uygulanabilirliği açısından zorluklar içermektedir. 

 

Şekil 6’da verilen çalışmada (Li ve ark., 2011), iki yardımcı anahtar, bir kondansatör ve bir endüktans 

kullanılarak I türü 3LI devreleri için aktif bastırma hücresi oluşturulmuştur. Önerilen SS hücresi kol 

rezonanslı bir ZCS devresidir. Burada prensip olarak, her bir anahtarın iletime ve kesime girme 

işleminde ZCS sağlanmaya çalışılmaktadır. Ancak bu devrede çalışma yük akımına bağlı ve karmaşıktır. 

Ayrıca elemanlardan geçen ilave akımlar yüksektir ve kontrol zorlukları da bulunmaktadır. 

 

 
 

Şekil 6. 3L-ANPC ZCT dönüştürücünün faz-bacak devresi (Li ve ark., 2011). 

 

5. SONUÇ 

Yarı iletken güç dönüştürücülerinde, yüksek güç yoğunluğu ve hızlı geçiş cevabı, düşük toplam 

harmonik bozulma (THD) ve düşük elektro manyetik girişim (EMI), yüksek verim ve yüksek güç 

yoğunluğu, düşük hacim ve düşük maliyet gibi parametreler çok önemli hale gelmiştir. Sıralanan 

özelliklerin çoğu anahtarlama frekansı arttırılarak sağlanabilmektedir. Ancak frekans arttığında, temel 

olarak anahtarlama kayıpları ve EMI'da artmaktadır. Bu sorun özellikle anahtar sayısı fazla olan 

inverterlerde daha çok önem kazanmaktadır. Yüksek anahtarlama frekansıyla birlikte bu özelliklerin 

elde edilmesine, sert anahtarlama (HS) yerine yumuşak anahtarlama (SS) tekniklerinin kullanılmasının 

önemli katkılar sağladığı bilinmektedir. 

 

Bu çalışmada, genel olarak SS teknikleri ve inverter devre türleri verilmiş, çok anahtarlı olan inverterler 

için geliştirilen bazı SS hücrelerinin çalışma prensibi ile avantaj ve dezavantajları incelenmiştir. 

Özellikle üç fazlı üç seviyeli inverterlerde (3LI), sade, basit ve uygulanabilir SS hücreleri üzerindeki 

çalışmaların yoğunlaşarak devam edeceği düşünülmektedir. 

 

 

 



  International Marmara Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

397 

TEŞEKKÜR 

Bu çalışma 120E096 nolu proje kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

(TÜBİTAK) tarafından desteklenmiştir. 

 
KAYNAKLAR 

ABU-RUB, H., HOLTZ, H., RODRIGUEZ, J., GE, B.M. (2010), “Medium-voltage multilevel converters-State 

of art, challenges, requirements in industrial applications”, IEEE Transactions on Power Electronics, 

57(28), 2581-2596. 

BARRETO, E.M., MEZAROBA, M., OLIVERIA, D.S. (2011), “Single phase ZVS PWM NPC inverter”, XI 

Brazilian Power Electronics Conference (COBEP), 560-567. 

BODUR, H., BAKAN, A.F. (2002), “A new ZVT PWM DC-DC converter”, IEEE Transactions on Power 

Electronics, 17(1), 40-47. 

BODUR, H., (2014), Güç Elektroniği (3.Basım). İstanbul: Birsen Yayınevi. 

BRUCKNER, T., BERNET, S. (2001), “Investigation of a high-power three-level quasi-resonant DC-link 

voltage-source inverter”, IEEE Transactions on Industrial Applications, 37(2), 619-627. 

GONZALEZ, R., EUGENIO, G., LOPEZ, J., MARROYO, L. (2008), “Transformerless single-phase multilevel-

based photovoltaic inverter”, IEEE Transactions on Industrial Electronics, 55(7), 2694-2702. 

HU, J., CHANG, J. (2006), “Modular design of soft switching circuits for two level and three level inverters”, 

IEEE Transactions on Power Electronics, 21(1), 131-139. 

KHALILIAN, M., ZADEH, A.D., ADIB, E. (2015), “New three-phase zero-voltage switching pwm inverter 

using resonant DC-link”, The 6th International Power Electronics Drive Systems and Technologies 

Conference (PEDSTC2015), 521-526. 

LI, J., LIU, J.J., BOROYEVICH, D., MATTAVELLI, P., XUE, Y.S. (2011), “Three level active neutral-point-

clamped zero-current-transition converter for sustainable energy systems”, IEEE Transactions on Power 

Electronics, 26(12), 3680-3693. 

MA, K., LISERRE, M., BLAABJERG, F. (2014), “Operating and loading conditions of three-level neutral-

point-clamped wind power converter under various grid faults”, IEEE Transactions on Industrial 

Applications, 50(1), 520-530.  

PARK, Y., SUL, S.K., LIM, C.H., KIM, W.C., LEE, S.H. (2013), “Asymetric control of DC-link voltages for 

seperate MPPTs in three level inverters”, IEEE Transactions on Power Electronics, 28(6), 2760-2769. 

RODRIGUES, E.A., COELHO, E.A.A., FREITAS, L.C., VIERIA JR, J.B., FARIAS, E.V.J. (2001), “Two level 

full bridge inverter with soft switching without stresses”, IEEE 32nd Annual Power Electronics Specialist 

Conference (PESC), 4 ,1131-1134. 

RODRIGUEZ, J, LAI, J.S., PENG, F.Z. (2002), “Multilevel inverters: A survey of topologies, controls, and 

applications”, IEEE Transactions on Industrial Electronics, 49(4), 724-738. 

SCHWEIZER, M., KOLAR, J.W. (2013), “Design and implementation of a highly efficient three-level T-type 

converter for low-voltage applications”, IEEE Transactions on Power Electronics, 28(2), 899-907.  

  



  International Marmara Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

398 

BAZI ŞAMPUANLARIN PISUM SATIVUM’DA TOHUM ÇİMLENMESİ VE KÖK 

UZUNLUĞUNA ETKİLERİ 
 

Ercan DOĞAN  

Kocaeli Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Anabilim Dalı 

ercandogan44@hotmail.com 

 

Özlem AKSOY 

Kocaeli Üniversitesi /Fen Edebiyat Fakültesi/ Biyoloji Bölümü 

ozlem.aksoy@kocaeli.edu.tr 

 

Şüheda İNCİEL 

Kocaeli Üniversitesi /Fen Edebiyat Fakültesi/ Biyoloji Bölümü 

hedayasemin@icloud.com 

 

Esma Nur AYBAR 

Kocaeli Üniversitesi /Fen Edebiyat Fakültesi/ Biyoloji Bölümü 

aybaresmanur22@gmail.com 

  

Özet  

Hızla gelişen 21. yy dünyasında kişisel bakım ürünleri tüm insanlar tarafından kullanılmaktadır. Kişisel 

bakım ürünlerinden şampuanlar günlük hayatımızda en sık kullandığımız kimyasalların başında 

gelmektedir. Şampuanların temel görevi saçlı derideki kir, sebum ve kepek gibi istenmeyen zararlı 

maddelerin uzaklaştırılmasını sağlamaktır. Şampuanların bitkiler üzerindeki etkileri ayrıntılı olarak 

araştırılmamıştır. Bu çalışmada, sıklıkla kullanılan ve kimyasal formülleri ile etki mekanizmaları 

birbirinden farklı olan 4 saç şampuanının Pisum sativum tohum çimlenmesi ve kök uzunlukları üzerine 

etkisinin değerlendirilmesi amaçlandı. Her bir şampuan için 7 farklı konsantrasyon; 0.5 ml/L, 1ml/L 

2ml/L, 4ml/L, 6ml/L, 8ml/L ve 10ml/L hazırlandı ve Pisum sativum tohumları bu çözeltilerde 

çimlendirilerek EC50 (kök uzunluğunu yarıya indiren konsantrasyon) değerleri hesaplandı. Sonuçlar, 

çimlenmenin ve çimlenme yüzdelerinin şampuan stresine karşı hassas olduğunu ve 8ml/L ve daha 

yüksek konsantrasyonda önemli ölçüde kök uzunluklarının kısaldığını ortaya koydu. Bununla birlikte, 

daha düşük şampuan konsantrasyonlarında, bazı uyarıcı etkiler de gözlendi.  

 

Anahtar Kelimeler: Pisum sativum L., Şampuan, Toksik etki, Çimlenme, Kök uzunluğu 

 

Abstract  

In the rapidly developing 21st century world, personal care products are used by all people. Shampoos, 

one of the personal care products, are among the chemicals we use most frequently in our daily lives. 

The main task of shampoos is to remove unwanted harmful substances such as dirt, sebum and dandruff 

from the scalp. The effects of shampoos on plants have not been studied in detail. In this study, it was 

aimed to evaluate the effects of 4 hair shampoos, which are frequently used and whose chemical 

formulas and action mechanisms are different from each other, on Pisum sativum seed germination and 

root length. 7 different concentrations for each shampoo; 0.5 ml/L, 1ml/L, 2ml/L, 4ml/L, 6ml/L, 8ml/L 

and 10ml/L were prepared and Pisum sativum seeds were germinated in these solutions and EC50 

(concentration that halved root length) values were calculated. The results revealed that germination and 

germination percentages were sensitive to shampoo stress, and root lengths were shortened significantly 

at 8ml/L and higher concentration. However, at lower shampoo concentrations, some stimulating effects 

were also observed. 

 

Keywords: Pisum sativum L., Shampoo, Toxic effect, Germination, Root length 

 

1. GİRİŞ 

Günümüz dünyasında toplumların en çok kullandıkları kişisel bakım ürünleri arasında şampuanlar 

gelmektedir. Şampuan sektörü kişisel bakım ürünleri arasında kendini yenileyen, sürekli gelişen, 

yenilikçi ürünleri ile sürekli canlı kalan bir sektördür. Birçok kesim için sadece temizlik amaçlı 

mailto:ozlem.aksoy@kocaeli.edu.tr
mailto:ozlem.aksoy@kocaeli.edu.tr
mailto:aybaresmanur22@gmail.com
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kullanılan şampuanlar, insanların farklı görünme amaçlarının günden güne artması nedeniyle kimyasal 

formülasyonlarını sürekli olarak değiştirerek, özel ihtiyaçlara yönelik kullanılmaya başlanmıştır. 

Şampuanların kimyasal yapısında su, deterjanlar ve koruyucular ana bileşenleridir (SØSTED, H. 2005). 

Deiyonize su, şampuan formülünün yüzde 70-80'ini oluşturur. Deterjanlar şampuandaki temizleyici 

bileşenidir ve saçtaki yağın uzaklaştırılmasına yardımcı olur (COSSMAN, JP. 2013). Koruyucular, 

şampuanda bakteri ve diğer mikropların üremesini engeller (CHARROUF, Z. 2011). Kıvam arttırıcılar, 

köpük arttırıcılar ve yumuşatıcı maddeler şampuandaki ikincil bileşenlerdir. Köpük güçlendiriciler, 

köpük ve kabarcık miktarını artırmaya yardımcı olur (HARRİSON, S. 2003). Daha sert bileşenlerin saç 

üzerindeki etkisini dengelemek için bakım maddeleri eklenir. Bu maddeler statik elektriği azaltır ve 

saçın yumuşaklığını ve hissini iyileştirir (HU. Z. 2011). Şampuan rengini ve kokusunu değiştiren 

maddeler özel katkı maddeleridir. Diğer özel katkı maddeleri arasında bitkisel özler, doğal yağlar, 

proteinler ve vitaminler bulunur (RAJ S, 2012). Şampuan, bir yüzey aktif maddenin bir yardımcı yüzey 

aktif madde ile birleştirilmesiyle yapılır. Bunlar şampuandaki iki ana bileşendir. Yüzey aktif madde, 

içinde çözündüğü bir sıvının yüzey gerilimini azaltan bir maddedir. Şampuanda, bir yüzey aktif madde, 

saçı temizlemek için bir deterjan olarak çalışır, ancak aynı zamanda bir ıslatma maddesi, köpürme 

maddesi ve bir emülgatör olarak da işlev görür. Şampuanın diğer bileşeni bir yardımcı yüzey aktif 

maddedir. Sodyum lauril eter sülfat olarak da adlandırılan sodyum lauret sülfat ve sodyum lauril sülfat, 

şampuanlardaki temizlik maddeleridir. Her iki madde de sadece şampuanlarda değil, çeşitli ev temizlik 

ürünlerinde de kullanılmaktadır (ALTUNAY İ. 2012).  

 

Literatüre şampuanların bitkilere direk olarak uygulanması ile ilgili yapılan bir çalışmaya rastlanmadı. 

Ancak şampuanların piyasaya sürülmeden önce çeşitli test aşamalarından geçmesi gerekli olduğu için  

çoğunlukla hayvan  deneyleri yapıldığı tespit edildi. Etken maddelerle hayvanlar üzerinde yapılan 

çalışmalarda bazı olumsuz sonuçlar elde edilmiştir. SLS’nin cilt üzerindeki tahrişini incelemek için 

yapılan bir deneyde, dişi Colworth Wistar cinsi farelerin sırt bölgelerini tıraş edip bu bölgeye 3 gün 

boyunca ve günde 2 kez olmak üzere %1 SLS konsantrasyonunu uygulamıştır. Bu 3 günün sonunda 

işlem görmüş alanda ödem ve kızarma belirtileriyle birlikte stratum korneumun kalınlaştığı gözlenmiştir 

(Tovell ve diğ., 1974). SLS’nin kemik iliği hücrelerinin kromozomları üzerindeki klastojenik etkisini 

incelemek için 90 gün boyunca altı erkek ve altı dişi Colworth Wistar sıçanlarını, %1,13 ve %0,56 SLS 

konsantrasyonları ile beslemiştir. Bu dozların kromozomal bozulmalarda artış sağlamadığı ve 

klastojenik bir etkiye neden olmadığı gözlenmiştir (HOPE, 1977). SLS’nin oküler tahriş potansiyeline 

bakmak için %2, %10 ve %20 SLS konsantrasyonlarını 0,1 ml’lik hacimlerde beş tavşanın sol gözüne 

damlatmış ve sağ gözü kontrol olarak almıştır. 1 saat, 24 saat ve 7 günlük süre sonunda, %2 SLS 

konsantrasyonu 1 saatte hafif derecede tahrişe neden olurken, 7 günlük sürede tahrişe neden olmamıştır. 

%10 SLS konsantrasyonu 1 ve 24 saatte orta derecede tahrişe neden olurken, 7 günlük sürede hafif bir 

tahrişe neden olmuştur. %20 SLS konsantrasyonu 24 saatte yüksek derecede tahrişe neden olurken, 7 

günlük sürede hafif bir tahrişe neden olmuştur (CIUCHTA H.P., 1978).  

 

Günlük hayatta neredeyse tüm insanlar tarafından kullanılan şampuanların, bitki modelleri üzerine 

etkilerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, bazı şampuanların P.sativum da tohum çimlenme 

yüzdeleri ve EC50 değerleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi gerçekleştirildi.  

 

2. MATERYAL VE METOD 

Materyal olarak Pisum sativum L. ticari olarak temin edilen yem bezelyesi kullanıldı. Bezelye tohumları, 

şampuan çözeltileri ile kontrol (saf su) uygulamalarına alındı. Şampuanlar, kapağı açılmamış, son 

kullanma tarihi geçmemiş olarak temin edildi. Şampuan çözeltileri, 4 farklı şampuanla 1 er litrelik 

kaplarda 1ml/L, 2ml/L, 4ml/L, 6ml/L,8ml/L ve 10ml/L olmak üzere 6 doz olarak hazırlandı. Kontrol 

uygulamasında ise herhangi bir kimyasal işlem kullanılmadı. Çalışma 6 tekrarlı olacak şekilde 

laboratuvar ortamında yürütüldü. Çimlenme sonrası elde edilen tohum primer kökler, ölçüm işlemlerine 

tabi tutuldu. 
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Tablo 1. Çalışmada Kullanılan Şampuanlar 

Şampuan Adı Pazar Özelliği 

Şampuan A Klasik Şampuan 

Şampuan B Bakım ve Onarım Şampuanı 

Şampuan C Yıpranmış Saçlara Özel Şampuan 

Şampuan D Bitkisel Şampuan 

 

Çalışmada kullanılan şampuanlar Tablo 1. de gösterildiği gibi kullanım özelliğine göre seçildi. 

Tüm deneyler, tek tip boyutta, sterilize edilmiş petri kaplarında gerçekleştirildi. Petri kaplarına çift kat 

kurutma kâğıdı yerleştirildi.  Elli adet tohum çift kat kurutma kâğıdının arasına serilip tamamen 

ıslanması için farklı konsantrasyonlarda şampuan 0 (kontrol), 1ml/L, 2ml/L, 4ml/L, 6ml/L, 8ml/L, 

10ml/L ile ayrı ayrı muamele edildi. Tüm petri plakaları 48 saat boyunca uygun sıcaklıkta (25℃) 

karanlık odada muhafaza edildi. Çimlenme düzenli aralıklarla kontrol edildi. Çimlenme yüzdesi 

aşağıdaki formül kullanılarak hesaplandı. 

 

Çimlenme Yüzdesi= (Petri plakasında çimlenen tohum sayısı / 50) * 100 

 

Tohumların kök uzunlukları dereceli cetvel yardımıyla santimetre (cm) olarak kaydedildi. Her şampuan 

için EC50 değerleri tespit edildi. Tohumların kök uzunluk yüzdeleri ve kök uzunluk ortalamaları IBM 

SPSS Statistics Data Editor 21 programı kullanılarak hesaplandı. 

 

3.BULGULAR 

P.sativum kök uçlarında yapılan hesaplamalar sonunda tespit edilen EC50 ve 2XEC50 değerleri Tablo 

2’de sunuldu. 

 

Tablo 2. Çalışmada kullanılan şampuanların P. sativum da kök uzunluğunu yarıya düşüren değerler 

 

Konsantrasyon Şampuan A Şampuan B Şampuan C Şampuanı D 

EC50 4.08 ml/L 4,21 ml/L 4,13 ml/L 6,21 ml/l 

2 X EC50 8.16 ml/L 8.42 ml/L 8.26 ml/L 12.42 ml/L 

 

P. sativum kök uzunluğu büyümesi üzerine A, B ve C şampuanlarında belirgin bir negatif etki 

gözlenirken, D şampuanının kök büyümesi üzerine daha az etkili olduğu belirlendi (Tablo 2). Bu etkinin 

şampuan içerisindeki etken maddelerin çeşit ve miktarlarındaki farklılıktan kaynaklanabileceğini 

düşünmekteyiz. Bulunan EC50 değerleri tohumların çimlenme yüzdeleri (Tablo 3) ile paralellik 

gösterdi. 

 

Tablo 3. Farklı şampuan konsantrasyonlarına maruz kalan P.sativum tohumlarında çimlenme 

yüzdeleri 

 

Konsantrasyon                             Tohum çimlenme yüzdeleri (%) 

 Şampuan A Şampuan B Şampuan C Şampuan D 

Kontrol 91 92 93 92 

0.5ml/L 85 87 89 89 

1ml/L 78 83 79 82 

2ml/L 64 73 68 75 

4ml/L 50 52 55 68 

6ml/L 36 46 49 52 

8ml/L 22 39 41 43 

10ml/l 10 28 34 35 
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Şekil 1. Farklı şampuan konsantrasyonlarına maruz kalan P.sativum tohumlarında çimlenme yüzdeleri 

 

Tablo 4. Farklı şampuan konsantrasyonlarına maruz kalan P. sativum tohumlarının kök uzunlukları 

ortalamaları (cm) 

     

Konsantrasyon                          Kök uzunlukları ortalamaları (cm) 

 Şampuan A Şampuan B Şampuan C Şampuan D 

Kontrol 1.43 1.48 1.44 1.46 

0.5ml/L 1.27 1.29 1.32 1.38 

1ml/L 1.08 1.04 1.21 1.17 

2ml/L 0.86 0.89 1.13 0.99 

4ml/L 0.73 0.75 0.73 0.86 

6ml/L 0.52 0.41 0.49 0.74 

8ml/L 0.37 0.32 0.41 0.49 

10ml/l 0.23 0.26 0.29 0.43 

 

 

 
Şekil 2. P. sativum tohumlarının kök uzunlukları ortalamaları (cm) 

 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Test edilen şampuanlar Pisum sativum un tohum çimlenmesi üzerinde, düşük konsantrasyonlarda çok 

fazla etki göstermedi. 6ml/L, 8ml/L ve 10ml/L lik konsantrasyonlarda çimlenme ve kök uzunlukları 

belirgin şekilde düşüşler gösterdi. Bu konsantrasyonlar tohum çimlenmesini önemli ölçüde inhibe etti. 

Şampuanlar en yüksek etkiyi, 10ml/L lik konsantrasyonda gösterdiler. Şampuanlar kendi aralarında 

kıyaslandığında A şampuanı ile muamele edilen tohumlarda, çimlenme yüzdeleri diğer üç şampuana 
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göre belirgin şekilde ayrışma gösterdi (Tablo 2). Bu ayrışma A şampuanının diğer şampuanlara göre, 

daha fazla kimyasal içerik barındırmasından kaynaklı olduğunu düşündürdü. Tüm konsantrasyonların 

ve tüm şampuanların bir arada değerlendirildiği Şekil 1’de, doz miktarı artıkça, çimlenme yüzdelerinin 

de sistematik olarak düştüğü görüldü. Yapılan ölçümler sonunda, istatiksel olarak kök uzunluk 

ortalamalarına bakıldığında, D şampuanı ile muamele edilen tohumların diğer üç şampuana 

kıyasla daha yüksek bir ortalamaya sahip olduğunu gösterdi (Tablo 3). Bu sonuç daha az 

kimyasal içeriğe maruz kalan tohumların, daha az stres ve daha uzun kök büyümesi 

gerçekleştirdiğini gösterdi (Şekil 2). Şampuanlar kimyasal içerikleri açısından (10 ile 30 arası etken 

madde) zengin kişisel bakım ürünü sınıfına girmektedir. Bu kimyasal zenginlik insanlarda fizyolojik 

sistem bozukluklarına ve kronik şikayetlere sebebiyet verebilmektedir. Tüm şampuanlarda bulunan ve 

temel yapısı yüzey temizleyicisi olan sürfaktanların, P. sativum L. nin tohum çimlenmesinde proteinleri 

olumsuz etkilediğini, çimlenmede yer alan enzimlerin aktivitelerini inhibe ederek çimlenmeyi de 

etkilemiş olabileceği düşünülmüştür (Leung ve ark. 2007). Konsantrasyon miktarı arttıkça şampuanlar 

tarafından güçlü bir şekilde çimlenmenin engellendiği görüldü. Şampuanlarda temel temizleme görevini 

gerçekleştiren sodyum lauril sülfat (SLS) gibi yüzey aktif maddeler hücre zarına zarar vererek hücrenin 

ölümüne sebebiyet verebilir. Şampuanlarda kullanılan bir başka etken madde Sodium Laureth Sulfate 

(SLES) dir. SLES; şampuanlar, sabunlar, deterjanlar ve bebek şampuanlarında bulunur. SLES, SLS ile 

aynı özellikleri taşımasına rağmen SLS den daha tehlikelidir. Deri üzerinden vücut içerisine giren SLES; 

kalp, karaciğer ve böbrekleri olumsuz etkileyebilir. Şampuan içerisinde yer alan bir başka etken madde 

parabendir. Paraben, şampuanlarda saç ve cilt bakımı ürünlerinde, makyaj ürünlerinde, 

nemlendiricilerde sıkça kullanılan ve ürünlerin raf ömrünü uzatan koruyucu bir maddedir. Araştırmalar 

parabenin östrojen hormonunun işlevini taklit ettiği ve meme kanseri riskini artırabileceği sonucuna 

varmıştır. Şampuanların bitki ve tohumlarda ne gibi bir toksisiteye sebebiyet verebileceğini daha fazla 

değerlendirmek için diğer bitki türlerine yönelik şampuanların toksisitesi üzerine çalışmalara ihtiyaç 

vardır. 
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Özet 

İnsan vücudunda demir birikmesinin dokuda hasara neden olabilecek güçlü oksidan etkileri vardır. Aşırı 

miktarda demir birikmesi kalp, karaciğer, akciğer, beyin, kemik iliği ve endokrin organlarda çeşitli 

hastalıklar için elverişli bir ortam hazırlamaktadır. Vücutta biriken demir, desferrioksamin sayesinde 

demire şelasyon yaparak ya da bağlanarak vücuttan atılmasına yardım eder. Ülkemizde özellikle diyaliz 

hastalarının tedavisinde kullanılan Desferal®, Novartis Pharma AG (Basel, İsviçre) tarafından ticari 

olarak piyasaya sürülmüş desferrioksamin aktif maddesi içeren bir ilaçtır ve günümüzde yurt dışından 

ithal edilmektedir. Bu çalışma, yerli mikrobiyal kaynaklardan (Micromonospora craterilacus NA12, 

Streptomyces sp. MK37H) biyoinformatik analizler ile desferoksamin B biyosentetik gen kümesine 

sahip olduğu tespit edilen suşlardan siderofor üretiminin optimizasyonu amacıyla düzenlenmiştir. 

Araştırmada mikrobiyal kaynakların uygun ortamda aktifleşmeleri için GPHF, GYM, N-Z-Amine, TYG 

agar olmak üzere dört farklı besiyeri kullanılmıştır. Optimum gelişim gösterdikleri N-Z-Amine 

besiyerinde geliştirilen mikroorganizmalar desferoksamin B siderofor biyosentezi için farklı karbon 

kaynakları (Glikoz, Maltoz, Sükroz ve Nişaşta,) kullanılarak hazırlanan LB ve TYG sıvı besiyerine 

inoküle edilip 28°C’de 7 gün çalkalamalı inkübatörde geliştirilmiştir. İnkübasyonun ardından santrifüj 

ile ayrılan kültür sıvısında siderofor varlığı sıvı CAS testi ile Mehnert vd. (2017) tarafından tanımlanan 

yönteme göre spektrometrik olarak (630 nm) yapılmıştır. Desferal standart olarak kullanılmakla birlikte 

% siderofor verimi hesaplanmıştır. En fazla siderofor üretimi gözlenen besiyeri temel alınarak suşların 

Nocardia sp. GTS18 izolatı ile birlikte kültür yoluyla siderofor üretiminin artırılması hedeflenmiştir. 

Araştırma süresince yapılan optimizasyonlar sonucunda Micromonospora craterilacus NA12 ve 

Streptomyces sp. MK37H’nin TYG sıvı besiyerinde LB besiyeri ile kıyaslandığında daha iyi üreme 

gösterdiği görülmüştür. Sonuç olarak birlikte kültürleme yolu ve TYG besiyerinde karbon kaynağı 

olarak nişasta kullanılması ile daha yüksek verimde desferoksamin B sideroforunun üretildiği sonucuna 

varılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Desferoksamin B, Siderofor, Sekonder Metabolit, Şelatlama, Demir 

 

Optimization of Desferrioxamine Biosynthesis through Co-Culturing of Micromonospora 

craterilacus NA12 and Streptomyces sp. MK37H 

 

Abstract  

Iron accumulation in the human body has strong oxidant effects that can cause tissue damage. The 

excessive iron accumulation creates a favorable environment for various diseases in the heart, liver, 

lungs, brain, bone marrow, and endocrine organs. The iron accumulated in the body is removed by 

desferrioxamine from the body by chelating or binding to it. Desferal®, used especially in the treatment 

of dialysis patients in our country, is a drug containing desferrioxamine active substance commercially 

released by Novartis Pharma AG (Basel, Switzerland) and is now imported from abroad. This study was 

designed to optimize siderophore production from strains with desferrioxamine B biosynthetic gene 

clusters by bioinformatic analysis from native microbial sources (Micromonospora craterilacus NA12, 

Streptomyces sp. MK37H). In the study, four different media, GPHF, GYM, N-Z-Amine, and TYG agar, 

were used to activate microbial sources in the appropriate environment. Microorganisms developed in 

N-Z-Amine medium in which they show optimum growth were inoculated into LB and TYG broth 

mailto:19210238@stu.omu.edu.tr
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prepared using different carbon sources (Glucose, Maltose, Sucrose, and Starch) for desferrioxamine B 

siderophore biosynthesis and grown in a shaking incubator at 28°C for 7 days. After centrifugation of 

the culture broth, the presence of siderophores was shown spectrophotometrically (630 nm) following 

the liquid CAS assay as described by Mehnert et al. (2017). Desferal was used as a standard, and the % 

siderophore efficiency was calculated. Based on the medium with the highest production of 

siderophores, it was aimed to increase the production of siderophores by culturing the strains with 

Nocardia sp. GTS18. As a result of the optimizations made during the research, Micromonospora 

craterilacus NA12 and Streptomyces sp. MK37H showed better growth in TYG broth compared to the 

LB medium. It was concluded that a higher yield of desferrioxamine B siderophore was obtained by co-

culturing and using starch as a carbon source in a TYG medium. 

 

Keywords: Desferoxamine B, Siderophore, Secondary Metabolite, Chelating, Iron 

 

1. GİRİŞ 

Aktinobakteriler, aerobik veya anaerobik, filamentli, spor oluşturan bakterilerdir. Bu bakteriler, karasal 

veya su habitatlarından izole edilebilen, genomlarında yüksek oranda G+C içeriğine sahip, birçok 

sekonder metaboliti üretebilmeleriyle tanınan bir Gram-pozitif mikroorganizma topluluğudur (Sun Y ve 

ark., 2018). Sekonder metabolit üretiminde aktinobakteriler çok aktif rol oynamaktadırlar (Tiwari ve 

ark., 2012). Günümüzde mikroorganizmalardan elde edilen 23.000 biyoaktif metabolit arasında 

aktinobakterilerden yaklaşık olarak 10.000 metabolit bildirilmiştir. Kendi alt grupları arasında ise 

Streptomyces türleri tek başına 7600 bileşiğin elde edilmesine katkı vermektedir (Bérdy ve ark., 2012, 

Ranjani ve ark., 2016). Aktinobakteriler tarım ve tıp alanlarındaki önemlerinin yanı sıra, bitki 

biyokütlesini ayrıştırarak ve topraktaki metal (Fe3+, Ag+, Al3+, Co2+, Cr2+, Cu2+, Eu3+, Mn2+, Ni2+, Pb2+ 

vb.) minerallerini şelatlayarak doğada mineral geri dönüşümü üzerinde önemli yere sahiptir (Kandel ve 

ark., 2017). 

 

Çözünür minerallerden demir, mikroorganizmaların yaşamlarını devam ettirmeleri için enzimlerin 

yapılarına katılarak kofaktör görevi görürler. Bu nedenle düşük miktarda demir barındıran ortamlardan 

demirin hücre içerisine alınması organizma yaşamında önemli bir yere sahiptir. Bu bakteriler doğada az 

miktarda bulunan çözünür demir mineralini şelatlamadan sorumlu mekanizmalar geliştirmiştir ve 

üretilen bu mekanizmalardan biri de sideroforlardır (Cornelis ve ark., 2010, Neilands ve ark., 1995). 

 

Sideroforlar bakteriler, mantarlar ve bitkiler tarafından üretilen düşük moleküller ağırlıklı (400-1500 

Da), çoğunlukla D-aminoasitlerden oluşan organik bileşiklerdir. Siderofor biyosentezi, genellikle düşük 

demir seviyesiyle (<5-10 mol/l) tetiklenerek hücre içerisinde üretilmesiyle çevre ortama salınan 

sekonder metabolitlerdir (Miethke ve ark., 2007). 

 

Siderofor molekülleri genellikle peptid veya peptid olmayan esnek bir iskelete sahip olup bu iskelet 

çeşitli metal bağlama bölgeleri ile uzamaktadır (Hider ve Kong, 2010). Bu moleküller hidroksamat, 

hidroksil, katekol, karboksilik veya karışık tipte olabilmektedir (Hofmann ve ark., 2021). Hidroksamat 

gruplarından desferoksamin, transfüzyonlara bağlı hemosiderozu tedavi etmek için en çok kullanılan 

demir şelatlama ilacıdır. 

 

Demir fazlalığı büyük ölçüde şelatlama ajanları kullanılarak önlenebilen, vücudun farklı bölgelerinde 

demirin fazla şekilde depolanma durumudur. İnsan vücudu demir fazlalığını gidermek için fizyolojik 

bir mekanizmaya sahip değildir. Demir fazlalığının tedavisi için şu an uygulanan yöntem şelasyon 

tedavisidir. Demir şelasyon tedavisi, potansiyel olarak demir fazlalığı hastalığının tedavisinde demire 

bağlanan ligandların kullanımını içerir (Özbolat ve Tuli, 2016). Desferal® (Novartis Pharma AG, Basel, 

İsviçre), dünyada bu tür hastalıkların tedavisinde kullanılan başlıca ilaç olup aktif bileşen olarak 

desferrioksamin B içermektedir. Ülkemizde özellikle diyaliz hastalarının tedavisinde kullanılan 

Desferal®, Novartis Pharma AG (Basel, İsviçre) tarafından ticari olarak piyasaya sürülmüş bir ilaçtır. 

Bu ilaç günümüzde yurt dışından ithal edilmektedir. Bu proje ile desferrioksamin bileşiğinin ülkemizden 

izole edilmiş olan aktinobakteriler kullanılarak üretilmesi amaçlanmaktadır. 
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2. MATERYAL VE METOD 

2.1 Mikroorganizmaların Aktifleştirilmesi  
Bu çalışmada kullanılan Micromonospora craterilacus NA12 (Ay ve ark., 2020), Streptomyces sp. 

MK37H (Ateş, 2019) ve Nocardia sp. GTS18 (Ay, 2016) mikroorganizmalarının aktifleşmesi için 

gliserol stoktan GPHF, GYM, N-Z ve TYG agar besi ortamlarına inokülasyon yapılarak petriler 28°C’de 

4-7 gün inkübasyona bırakıldı. İnkübasyon sonunda en iyi üreme gösteren besiyeri, ana besiyeri olarak 

kullanıldı. 

 

2.2 Kalitatif Test ile Siderofor Varlığının Gözlemlenmesi  

Mikroorganizmalar, evrensel CAS testiyle (Schwyn ve Neilands 1987) potansiyel siderofor üretimi 

açısından kontrol edildi. Deney malzemeleri olan cam vb. eşyalar deneye başlamadan önce demiri 

uzaklaştırmak için 3 mol/l hidroklorik asit (HCl) ile muamele edildi ve ardından deiyonize su ile 

durulandı (Cabaj ve Kosakowska, 2009). Mikroorganizmalar tarafından siderofor üretimini tahmin 

etmek için de Schwyn ve Neilands (1987) uyarınca CAS reaktifi hazırlandı. Kısaca, 121 mg CAS, 100 

ml damıtılmış su ve 20 ml 1 mM demir klorür (FeCl3.6H2O) ve 10 mM HCI içinde çözüldü. Bu çözelti, 

karıştırılarak 20 ml heksadesil trimetil amonyum bromür (HDTMA) çözeltisine ilave edildi. HDTMA 

solüsyonu 729 mg HDTMA 400 ml distile suda karıştırılarak hazırlandı. CAS-HDTMA solüsyon her 

kullanılmadan önce sterilize edildi (Hu ve Xu, 2011). CAS agar plakaları, 100 ml CAS reaktifinin 900 

ml steril LB agar ortamı içinde karıştırılmasıyla hazırlandı.  

 

Luria-Bertani (LB)-CAS agar hazırlandığında ferrik demir ile bağlanmasından dolayı mavi-yeşil renkte 

görülmektedir. Mikroorganizma gelişmesine bağlı olarak siderofor üretimi arttıkça reaksiyon meydana 

gelir ve mavi-yeşil renk sarı-turuncu renge döner. Buna bağlı olarak siderofor üretimi için tek koloni 

düşürülen Micromonospora craterilacus NA12, Streptomyces sp. MK37H ve Nocardia sp. GTS18 

mikroorganizmalarından steril bir öze ile alınarak LB ve TYG sıvı besiyeri içerisine inokülasyon yapıldı. 

İnokülasyonun ardından sıvı besiyerleri 28°C’de 4-7 gün çalkalamalı inkübatörde inkübe edildi. 

İnkübasyonun ardından sıvı kültür vorteks yapılarak içerisinden 10 µl alındı LB-CAS agarın orta 

noktasına emdirildi ve 28°C’de 4-7 gün inkübasyona bırakıldı. İnkübasyon sonunda koloni oluşturan 

mikroorganizmaların çevresinde sarı-turuncu zon oluşturanlar sidefor üretimi yönünden olumlu olarak 

değerlendirildi (Louden ve ark., 2011). 

 

2.3 Siderofor Üretiminde Gerekli Karbon Kaynaklarının Belirlenmesi ve Kantitatif Analiz 
Mikroorganizmaların siderofor üretmelerinde önemli bir faktör, kullandıkları karbon kaynağıdır. Farklı 

karbon kaynaklarının siderofor üretimine etkisini incelemek için glukoz, nişaşta, maltoz veya sükroz (4 

g/l) içeren LB ve TYG sıvı besiyerleri hazırlandı. Ön kültüre edilmiş mikroorganizmalardan demir 

içermeyen besiyerlerine sırasıyla 1/100 olacak şekilde eklendi. Ardından sıvı besiyerleri çalkalamalı 

inkübatöre konularak 28°C’ de 4-7 gün inkübasyona bırakıldı. İnkübasyon sonunda sıvı besiyerinden 1 

ml alınarak oda sıcaklığında 10.000 rpm’de 5 dk santrifüj yapıldı. Süpernatanttan 250 µl yeni 1.5 ml 

mikrosantrifüj tüpe aktarıldı. Üzerine 250 µl CAS-HDTMA solüsyonu ve 5 µl 0,2M sülfosalisilik asit 

solüsyonu eklendi. Tüm içerik hafifçe alt üst yapıldıktan sonra en az 5 dakika olacak şekilde karanlık 

alan içerisinde inkübasyon yapıldı. Siderofor üretim miktarı sideroforun 630 nm’de absorbans 

göstermesinden yararlanılarak spektrofotometrik ölçüm ile belirlendi. Ölçüm sonucu negatif numune 

(Steril LB ve TYG Broth + CAS-HDTMA solüsyonu + Sülfosalisilik asit) ve pozitif numune (Standart 

Desferal, Sigma) ile kıyaslanarak siderofor üretim miktarı Excel 2016 üzerinde standart eğri çizilerek 

belirlendi. Tüm deneyler en az 3 tekrar olacak şekilde uygulanmıştır.  Çalışma planı Tablo.1’e göre 

yapılmıştır. 
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Tablo 1. Karbon Kaynağı Deney Kurulumu 

Mikroorganizma Karbon Kaynağı X3 

NA12 Glukoz Maltoz Sükroz Nişaşta 

MK37H Glukoz Maltoz Sükroz Nişaşta 

GTS18 Glukoz Maltoz Sükroz Nişaşta 

NA12+GTS18 Glukoz Maltoz Sükroz Nişaşta 

MK37H+GTS18 Glukoz Maltoz Sükroz Nişaşta 

 

3. SONUÇ  

3.1 Mikroorganizmaların Aktifleştirilmesi 

Farklı besiyerleri kullanılarak stokların aktifleştirilmesi ve en iyi üreme ortamının test edilmesi 

sonucunda Micromonospora craterilacus NA12, Streptomyces sp. MK37H ve Nocardia sp. GTS18 için 

N-Z besiyerinden (Şekil 1.) en verimli sonuçlar alınmıştır. Sonraki aktifleştirmelerde de N-Z besiyeri 

kullanıldı. Üreme koşulları kontrol edildiğinde tüm mikroorganizmalar için 28°C uygun üreme verimini 

verirken süreler kontrol edildiğinde ise NA12 ve MK37H için 7 gün, GTS18 için ise 4 gün yeterli olduğu 

gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 1. Mikroorganizmaların besiyerlerinde üreme görselleri (Üst taraf: MK37H, Alt Sol Taraf: 

NA12, Alt Sağ Taraf: GTS18) 

 

3.2 Kalitatif Test ile Siderofor Varlığının Gözlemlenmesi 

Mikroorganizmaların sıvı besiyerinde üretilmesinden sonra LB-CAS üzerinde oluşturduğu sarı-turuncu 

zonlar (Şekil 2.) gözlemlenmiş olup yerli kaynaklardan elde edilen mikroorganizmaların siderofor 

ürettiği tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, üretilen sideroforun kantitatif düzeyi hakkında kabaca bir fikir 

vermektedir. 
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Şekil 2. LB-CAS agar üzerinde siderofor üretiminin gösterilmesi 

 

3.3 Siderofor Üretiminde Gerekli Karbon Kaynaklarının Belirlenmesi ve Kantitatif Analiz 

Mikroorganizmaların saf ve birlikte kültürleme yolu ile ürettikleri siderofor miktarı ve kullandıkları 

karbon kaynağına göre verimlilikleri sıvı CAS testi yöntemi ile mikroplaka (Şekil 3.) kullanılarak 

kontrol edildi.  

 

 
Şekil 3. Farklı miktarlarda siderofor üretiminin mikroplaka yöntemi ile analizi. 

 

Micromonospora craterilacus NA12 ve Streptomyces sp. MK37H suşları Nocardia sp. GTS18 suşu ile 

birlikte kültürlendiğinde TYG besiyerinde en yüksek siderofor üretimi ile sonuçlandı. Yine siderofor 

üretimi birlikte kültürlenen suşlarda nişaşta da daha yüksek verimlilik ile sonuçlandı. Bu da 

Streptomyces ya da Micromonospora mikroorganizmaları kullanırken elde edilmek istenen hidroksamat 

sideroforu göz önüne alındığında, Nocardia türlerinin kullanılmasının siderofor üretimindeki verimliliği 

arttırdığını göstermektedir. Siderofor miktarı, spektrofotometrik ölçümler ile standart olarak 

Desferrrioxamine B kullanılarak ölçülmüş olup sonuçlar Excel programında hazırlanan eğri ile 

hesaplanmıştır (R2=0,87) (Şekil 4.). 

  

 
Şekil 4. Optimizasyon sonucunda elde edilen siderofor (mM) miktarlarının kantitatif analiz sonuçları. 

Kırmızıdan yeşile gidildikçe siderofor üretim miktarı artmaktadır. 
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Yukarıdaki sonuçlar değerlendirildiğinde yerli kaynaklardan elde edilen suşların desferoksamin B 

sideroforunu üretebildiğini gösteren yöntem açıklanmıştır. 

 

4. TARTIŞMA 

Sideroforlar, biyoteknolojik ürün anlamında potansiyeli büyük, yapısal olarak küçük moleküllerdir. 

Sideroforların biyoteknolojik uygulamaları üzerine yapılan çalışmalar, klinik, ziraat, çevre, sağlık 

ürünleri ve endüstri de olmak üzere günümüzde biyoteknolojinin her alanında uygulanabilirliği 

görülmektedir. Tüm canlıların yaşamının ve ekosistemin iyileştirilmesinde önemli olan mikrobiyal 

sideroforların biyoteknolojik alanda kullanımının, günümüzde olduğu gibi gelecekte de artan bir hızla 

sürdürülebileceği şüphesizdir (Bagg ve Neilands, 1987). Siderofor üretim tespitine yönelik son yıllarda 

pek çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda desferoksamin B sideroforunun insan sağlığını 

iyileştirme üzerine olumlu etkileri olduğu görülmüştür. Özellikle diyaliz hastalarında demir emiliminin 

olmaması ve vücuttan atılamaması büyük bir sorun olarak görülürken sideroforlar sayesinde vücuttan 

atılım daha kolay hale gelmiştir (Entezari ver ark., 2022). 

 

Araştırmamızda Micromonospora craterilacus NA12 ve Streptomyces sp. MK37H’nin desferoksamin 

B siderofor üretimi ve Nocardia sp. GTS18 izolatı ile birlikte kültür yoluyla siderofor üretiminin 

artırılması hedeflenmiştir. Yapılan planlamalar sonucunda 28°C’de Nişaştalı-TYG sıvı besiyeri 

içerisinde 7 günlük inkübasyonun ardından üretilen desferoksamin B miktarı NA12 için 0,294 mM, 

MK37H için ise 0,219 mM tespit edilmiştir. Nocardia sp. GTS18 ile birlikte kültürleme sonucu ise 

NA12 için 0,370 mM, MK37H için ise 0,338 mM elde edilmiştir. Bu sonuçlara göre yerli kaynaklardan 

elde edilen mikroorganizmaların desferoksamin B sideroforunun üretildiği, birlikte kültürlemenin 

siderofor özelinde üretim verimini artırdığı görülmüştür. 
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Özet 

Binalarda kullanılan enerjinin azaltılması ve ihtiyaç duyulan enerjinin yenilenebilir enerji kaynakları 

(YEK) ile karşılanması, fosil enerji kaynakları kullanımını ve dolayısıyla sera gazı emisyon değerlerini 

azaltacaktır. Bu çalışmada 25 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkenin Neredeyse Sıfır Enerjili Bina (NSEB) 

tanımları karşılaştırılmıştır. Ülkelerin NSEB tanımı gereği YEK kullanımı zorunluluğuna uyum 

durumları incelenmiştir. Ayrıca, Türkiye’de NSEB alanında gerçekleştirilen düzenlemeler 

incelenmiştir. İncelenen AB ülkelerinin çoğunda yapılan NSEB tanımlarında, kWh/m2-yıl cinsinden 

maksimum birincil enerji gereksinimine göre tanımlama gerçekleştirilmiştir. Birincil enerji gereksinimi 

belirtilmiş olan ülkeler arasından en geniş aralıklı enerji göstergesine sahip olan ülke Romanya’dır. Üye 

ülkelerden Bulgaristan, Fransa, Macaristan, İrlanda, Litvanya Hollanda, Portekiz, Slovenya ve 

Hırvatistan’da, YEK tarafından karşılanması gereken birincil enerji payı açıkça belirtilmiştir. 

Türkiye’de, birincil enerji gereksinimi kWh/m2-yıl cinsinden sayısal bir değer ile belirtilmelidir. 

Türkiye’nin NSEB performans sınıfı için B veya daha yüksek olarak belirlemiş olduğu enerji 

performans sınıfı kriteri, AB tavsiyesi ile uyumlu olacak şekilde A sınıfı olarak değiştirilmelidir. 

Türkiye’de NSEB kriterinin yüz ölçümünden bağımsız olarak değerlendirilmelidir. Türkiye için %5 

olarak belirlenmiş olan YEK kullanım oranı arttırılmalıdır. 

 

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir Enerji, Neredeyse Sıfır Enerjili Bina, Düşük Enerjili Binalar 

 

UTILIZATION OF RENEWABLE ENERGY SOURCES IN NEARLY ZERO ENERGY 

BUILDING DESIGN 
 

Abstract 

Reducing the energy used in buildings and meeting energy demand with renewable energy sources 

(RESs) will reduce fossil fuel use and therefore greenhouse gas emissions. In this study, the Nearly 

Zero-Energy Building (NZEB) definitions of 25 EU member states were compared. In accordance with 

the definition of NSEB, the compliance with the necessity of the use of RESs has been examined. In the 

scope of the study, regulations in the field of NZEB in Turkey have been reviewed. In the NZEB 

definitions in most European Union (EU) countries, identification has been made according to the 

maximum primary energy requirements in kWh/m2-yr. Romania is the country with the largest primary 

energy requirement specified. In Bulgaria, France, Hungary, Ireland, Lithuania, Netherlands, Portugal, 

Slovenia and Croatia, the primary energy share that should be met by RESs has been clearly stated. In 

Turkey, the amount of primary energy requirement should be stated with a numerical value in kWh/m2- 

yr. The energy performance class criterion, which Turkey has determined as B or higher for the NZEB 

performance class, should be changed to class A in line with the EU recommendation. The NZEB 

criterion should be evaluated independently of the the surface area of the buildings in Turkey. The RES 

usage rate, which was determined as 5% for Turkey, should be increased. 

 

Keywords: Renewable Energy, Nearly Zero Energy Building, Low-Energy Building 

 

1. GİRİŞ 

Binaların enerji tüketimi içerisindeki payı, artan insan nüfusu ve teknolojinin gelişmesi neticesinde 

oldukça hızlı bir şekilde artmıştır. Binalar, Avrupa Birliği(AB)’ndeki toplam enerji tüketiminin %40'ını 

oluşturmaktadır(European Commission, 2016). 
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Türkiye’nin 2020 yılı toplam birincil enerji arzı 147,168 milyon ton eşdeğer petrol (MTEP), nihai enerji 

tüketimi 113,701 MTEP’tir. 2020 yılı nihai enerji tüketim değerleri sektörlere göre; sanayi için 36,256 

MTEP, ulaştırma için 26,971 MTEP, konut sektörü için 25,781 MTEP, Ticaret ve Hizmetler sektörü 

için 11,453 MTEP, Tarım ve Hayvancılık için 4,978 MTEP ve Enerji Dışı tüketim için 7,58 MTEP 

olarak gerçekleşmiştir. 2020 ulusal enerji denge tablosu tüketim verilerine göre, Bina sektörü, Konut ve 

Ticaret ve Hizmetler sektörlerinin nihai enerji tüketimleri toplamı olarak %32,74 ’lik pay ile Sanayi 

sektöründen önce gelmektedir (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2020). Dünya genelinde bina ve 

inşaat sektöründeki toplam nihai enerji tüketimi, 2020 yılında 149 EJ'e ulaşmıştır. Sektör toplam küresel 

nihai enerji talebinin %38'ini temsil etmektedir (United Nations, 2021). Küresel sera gazı emisyon 

verilerine göre 2020 yılında enerji kaynaklı toplam sera gazı emisyonu 37.629,7 MtCO2 eşd. olmuştur. 

Binalar 2020'de küresel enerji talebinin %36'sını ve enerji kaynaklı CO2 emisyonlarının %37'sini 

oluşturmuştur. 2020 yılındaki CO2 emisyonu 8,7 Gt olarak gerçekleşmiştir (United Nations, 2021). 

Türkiye’de enerji sektörü emisyonları 2020 yılında, 1990 yılına göre %184,34 artarak 366,11 MtCO2 

eşd. olarak hesaplanmıştır. Yakıt yanmasından kaynaklanan CO2 emisyon değerleri (elektrik ve ısı 

ayrılmış olarak) sektör bazlı olarak incelendiğinde Türkiye için emisyon miktarı 123,138 Mt CO2’dir ve 

diğer sektörler içerisindeki payı %36’dır. Dünya genelinde ise bu değer 8.692 Mt CO2’dir. Dünya 

genelinde diğer sektörler içerisindeki payı ise  %28’dir(IEA, 2022). 

 

AB, binaların enerji tüketimini kontrol etmek, çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve binaların 

enerji performansını iyileştirmek amacıyla 2002/91/EC sayılı Bina Enerji Performansı Direktifi 

(EPBD)'ni yayınlamıştır. Direktif, yenilenebilir enerji kaynaklarının (YEK) uygulanabilirliğini 

değerlendirmeyi, binaların enerji ihtiyaçları için ilgili standartları iyileştirmeyi, sera gazı emisyonlarını 

sınırlamayı ve dış iklim koşullarını, iç mekân konfor gerekliliklerini ve yerel koşulları dikkate alarak 

enerjinin verimli kullanımı yoluyla çevreyi korumayı amaçlamaktadır. AB’de 2010 yılında Bina Enerji 

Verimliliği Direktifinin güncellenmesi ile Neredeyse Sıfır Enerjili Bina (NSEB) kavramı ortaya 

çıkmıştır. NSEB tanımı gereği bina için ihtiyaç duyulan yaklaşık sıfır veya çok düşük enerji miktarının 

yerinde veya yakınında üretilen YEK’lerle sağlanması gereklidir(BPIE, 2015). Üye devletler, 

NSEB’lerin sayısını artırmak için ulusal planlar geliştireceklerdir. Bu ulusal planlar, bina kategorilerine 

göre değişen hedefler içerebileceklerdir. Enerji verimli binaların pilot projeleri, NSEB konseptine 

ulaşma yolundaki ilerlemeyi hızlandırmak için önemlidir. Üye ülkelerde seçilmiş NSEB örnekleri 

raporu 2014 yılında yayımlanmış olup, raporda 20 ülkeye ait 32 NSEB örneğine yer 

verilmiştir(European Parliament and the Council of the European Union, 2003). Türkiye, 19 Şubat 2022 

tarihinde ulusal NSEB tanımını yapmıştır. Bu çalışmada amaç, 25 AB üye ülkesinin NSEB tanımları 

karşılaştırmalı olarak inceleyerek, Türkiye’de NSEB alanında yürütülen çalışmaları değerlendirmektir. 

Çalışmanın ikinci bölümünde, düşük enerjili bina çeşitleri incelenmiştir. Üçüncü bölümde NSEB 

kavramı incelenmiş, NSEB gereksinimleri açıklanmıştır. Bu bölümde ayrıca, ülkelerin NSEB 

tanımlamaları karşılaştırılmış ve Türkiye’nin Enerji Politikaları kapsamında NSEB’in yeri 

açıklanmıştır. Çalışmanın dördüncü bölümde sonuçlar verilmiş, son bölümde ise Türkiye’nin NSEB 

tanımlarında yer alması gereken konular ile ilgili öneriler sunulmuştur. 

 

2. DÜŞÜK ENERJİLİ BİNALAR 

Düşük enerjili binalar genel tanımıyla, ulusal bina standartlarında tanımlanan binalardan daha az enerji 

ihtiyacı olan binalar olarak ifade edilmektedir(Yıldız, 2018). Bu binalar, fosil yakıtların kullanımını ve 

enerji tüketimini azaltmayı, yenilenebilir enerji kullanımını artırmayı hedefleyen binalardır. Düşük 

enerjili binalar; pasif binalar, pozitif enerjili binalar ve NSEB’ler olarak sınıflandırılabilir. 

 

2.1. Pasif Binalar 

Pasif bina (PB), belirli bir ölçülebilir konfor düzeyi içinde ölçülebilir ve titiz bir enerji verimliliği düzeyi 

elde etmek için kullanılan tasarım ilkelerinden oluşur. İlk çağdaş, düşük enerjili konutların 

prototiplerinin bazıları 1970'lerin sonunda Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da inşa edilmiştir, 

ancak devam eden araştırmalar düşük petrol maliyetleri sebebiyle Amerika'da yaygınlaşmamıştır. Fakat 

Avrupa da çalışmalara devam edilmiştir. Pasif ev standardı, 1988 yılında Almanya’da hazırlanmıştır. 

1990 yılında Almanya'da ilk pasif ev inşa edilmiştir (Yıldırım, 2019). 
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Pasif Ev standartlarında tasarlanan yapılarda 5 temel ilke bulunmaktadır. Bunlar; bina dış kabuğu opak 

bileşenlerde yüksek ısı yalıtımı, ısı köprüsüz tasarım, hava sızdırmaz yapı, ısı yalıtım direnci yüksek 

pencereler ve yüksek verimlilik özelliğine sahip ısı geri kazanımlı havalandırma sistemidir(İmik, 2017). 

 

2.2. Pozitif Enerjili Binalar 

Pozitif enerjili binaların (PEB) tanımı AB tarafından finanse edilen EXCESS projesi kapsamında 

önerilmiştir. EXCESS, PEB’i “Bir yıllık bir zaman diliminde, YEK aracılığıyla tükettiğinden daha fazla 

enerjiyi üreten, yüksek öz tüketim oranı ve yüksek enerji esnekliğine sahip, enerji verimli bina” olarak 

tanımlamaktadır. PEB oluşturma konseptinin çok boyutlu ve disiplinler arası doğasını anlamak çok 

önemlidir. Bu konsept, farklı paydaşların ortak ve işbirlikçi bir yaklaşımını gerektirir. PEB'lerin 

gelecekte sürdürülebilir, düşük karbonlu şehirlerde rol oynaması öngörülmektedir(Ala‐juusela et al., 

2021). 

 

3. NEREDEYSE SIFIR ENERJİLİ ENERJİLİ BİNALAR 

2002/91/EC sayılı EPBD’nin 19 Mayıs 2010 tarih ve 2010/31/EU sayı ile yeniden şekillendirilmesiyle 

birlikte NSEB kavramı ortaya çıkmıştır. NSEB, çok yüksek bir enerji performansına sahip bina olarak 

tanımlanır. Bu binalarda ihtiyaç duyulan neredeyse sıfır veya çok düşük miktarda enerjinin büyük bir 

kısmı ise YEK’lerden karşılanmalıdır(European Commission, 2010). AB üyesi ülkeler, NSEB’lerin 

sayısını artırmak için ulusal planlar hazırlayacaklardır. Bu ulusal planlar, bina kategorisine göre 

farklılaşan hedefler içerebilecektir. EPBD Madde 9.3, üye devletlerin, yıllık kWh/m2-yıl olarak ifade 

edilen birincil enerji kullanımının sayısal bir göstergesi de dahil olmak üzere, ulusal planlarında NSEB 

gerekliliklerini tanımlamalarını gerektirir. Bunlar, iklim bölgesi, ısıtma sistemi, bina geometrisi ve diğer 

faktörlere bağlı olarak bir ülkedeki farklı bina tipolojileri için değişebilir. Buna göre, birçok üye devlet 

belirli bir bina tipi için bir dizi değer tanımlamıştır (Ala‐juusela et al., 2021). 2010/31/EU revize direktifi 

üye devletlerin ülkeye özgü iklim koşullarını dikkate alarak NSEB tanımını esnek bir şekilde 

tanımlamalarına olanak sağlamaktadır. Mevcut NSEB tanımlarının ülkeden ülkeye önemli ölçüde 

farklılık göstermesinin ana nedeni de bu esneklikten kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, üye devletlerin 

çoğu ulusal planlarında yeni binaların enerji performansını iyileştirmek için ara hedefler 

belirlemişlerdir. NSEB tanımlamaları, bazı ülkeler için eksik olarak yapılmışken bazı ülkeler için de 

yıllık birincil enerji kullanımını kWh/m2-yıl olarak sayısal bir göstergesini içerecek şekilde yapılmıştır. 

AB tarafından yayınlanan tavsiye raporunda NSEB’lerin en yüksek enerji performans sertifikası 

sınıflarından biri ile (örneğin bina sınıfı A++) ilişkilendirilebilmesinin mümkün olduğu belirtilmiştir. 

Bu yaklaşım, sayısal bir enerji performans göstergesi ile birlikte kullanıldığında NSEB'leri destekler 

niteliktedir(European Commission, 2016). 

 

3.1. NSEB Gereksinimleri 

Binaların Enerji Performansına İlişkin Avrupa Direktifinin (2002/91/EC) yeniden düzenlenmesi, üye 

devletleri mevcut binaların, maliyet etkin bir yenileme stratejisi yoluyla NSEB'lere dönüştürülmesini 

sağlamakla yükümlü kılmaktadır (Ganı̇ç Sağlam, 2017). AB genelinde NSEB için tek bir hedef düzeyi 

belirlemek mümkün değildir. İklim koşullarının ısıtma ve soğutma ihtiyaçları üzerindeki etkisini ve 

enerji verimliliği paketlerinin ve YEK önlemlerinin maliyet etkinliğini hesaba katmak için esnekliğe 

ihtiyaç vardır. AB’de NSEB için tek bir başarı düzeyi bulunmamakla birlikte, birkaç hedef vardır. NSEB 

birincil enerji tüketim göstergeleri için ulusal veya bölgesel standartlar bulunmamakla birlikte, AB 

düzeyinde bazı sayısal değerler belirlenmiştir. NSEB ana enerji kullanım göstergeleri için AB düzeyinde 

sayısal kriterlerin oluşturulması için genellikle birincil enerji gereksinimleri kullanılmaktadır. Binaların 

birincil enerji kullanım değerleri NSEB’ler için öncelikli karşılaştırma kriteridir. 2020 fiyatlarını ve 

teknolojilerini öngören 2010/31/EU nolu direktifin iklim bölgelerine göre tavsiye ettiği enerji 

performansları Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1. NSEB birincil enerji kullanım göstergeleri için sayısal kriterler (European Commission, 

2016) 

İklim 

Bölgesi 
Bina Tipi 

Birincil 

Enerji 

Kullanımı 

(kWh/m²-

yıl) 

Yerinde 

yenilenebilir 

enerji üretimi 

katkısı 

(kWh/m²-yıl) 

Net birincil 

enerji kullanımı 

(kWh/m²-yıl) 

Birincil Enerji 

Kullanım 

Ortalamasına Göre 

Yenilenebilir Enerji 

Kullanım Miktarı 

(%) 

Akdeniz 

Ofis Binası 

80-90 60 20-30 71 

Okyanus 85-100 45 40-55 49 

Karasal 85-100 45 40-55 49 

İskandinav 85-100 30 55-70 32 

Akdeniz 

Yeni ve Müstakil 

Ev 

50-65 50 0-15 87 

Okyanus 50-65 35 15-30 61 

Karasal 50-70 30 20-40 50 

İskandinav 65-90 25 40-65 32 

 

Çizelge 1’e göre daha ılıman iklime sahip ülkelerin hem en düşük net birincil enerji gereksinimlerine 

hem de en yüksek yenilenebilir enerji payına sahip olması beklenmektedir. AB devletlerinin ulusal 

NSEB tanımlarının karşılaştırması Tablo 2’de verilmiştir.  

 

Tablo 2 incelendiğinde AB ülkeleri içerisinde en esnek birincil enerji göstergesine sahip ülke, 217 

kWh/m2-yıl ile Romanya olmuştur. Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz ve İspanya’da birincil 

enerji kullanımı sayısal değeri bulunmamaktadır. Bulgaristan, Fransa, Macaristan, İrlanda, Slovenya ve 

Hırvatistan ülkeleri hem birincil enerji kullanımı (veya nihai enerji) için sayısal bir hedef içeren hem de 

YEK’lerin payını niceliksel veya niteliksel olarak değerlendiren bir tanım belirlemiştir. AB ülkelerinden 

9 tanesinde (Bulgaristan, Fransa, Macaristan, İrlanda, Litvanya Hollanda, Portekiz, Slovenya ve 

Hırvatistan), YEK tarafından karşılanması gereken birincil enerji tüketiminin payı açıkça belirtilmiştir. 

Bulgaristan, Litvanya, Lüksemburg ve İspanya’da NSEB için gerekli olan bina enerji sınıfı belirtilmiştir. 

Tablo 2’de verilen AB ülkeleri içerisinde; Litvanya ve Bulgaristan dışındaki tüm ülkeler, AB’nin ilgili 

iklim bölgesi için referans olarak tanımlamış YEK kullanım miktarını (Tablo 1) sağlamamaktadır. 
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Tablo 2. NSEB Tanımları (BPIE, 2015)(BPIE, 2021)(Republika Slovenija, 2014) 

 

Ülke 

Yenilenebilir 

Enerji 

Gereksinimi 

Yenilenebilir Enerji 

Kullanımı (%) 

NSEB İçin 

Gerekli Olan 

Bina Enerji 

Sınıfı 

Birincil Enerji 

Göstergesi -Yeni 

Konut (kWh/m2-yıl) 

Avusturya      160 

Belçika       45 

Bulgaristan Var 55 A Sınıfı 30-50 

Kıbrıs       100 

Çekya       75-80 

Danimarka       20 

Estonya      50-100 

Fransa Var 

20 (Çok aileli konutlar) 

  40-65 
30 (Tek aileli konutları) 

Almanya       40 

Yunanistan       100 

Macaristan Var 25   50-72 

İrlanda Var 20   45 

Letonya       95 

Litvanya Var 50 A Sınıfı   

Lüksemburg     A Sınıfı   

Malta       40 

Hollanda Var 
40 (Konut binaları için) 

    
30 (Ofis binaları için) 

Polonya       60-75 

Portekiz Var 50 (Konut binaları için)     

Romanya       93-217 

Slovakya       32-54 

Slovenya  Var 25   45-50 

İspanya     A Sınıfı   

İsveç       30-75 

Hırvatistan Var 30   33-41 

 

3.2. Türkiye Enerji Politikaları ve NSEB kavramı 

Türkiye Hükûmetler arası İklim Değişikliği Paneli Sekretaryasına sunduğu Niyet Edilen Ulusal Katkı 

Beyanında Binalar ile ilgili plan ve politikalarını belirlemiştir. Binalar ile ilgili bu politikaların başında 

Binalarda Enerji Performans (BEP) Yönetmeliği'ne uygun olarak yeni konut ve hizmet binalarının enerji 

verimli olarak inşa edilmesi, enerji tüketimini ve sera gazı emisyonlarını kontrol altına almak ve 

metrekare başına enerji tüketimini azaltmak amacıyla yeni ve mevcut binalar için enerji kimlik belgesi 

oluşturulması gelmektedir. İlgili beyanda aynı zamanda yeni ve mevcut binaların birincil enerji 

kaynaklarının tasarım, teknolojik ekipman, yapı malzemeleri, YEK kullanımını teşvik eden kanalların 

geliştirilmesi (kredi, vergi indirimi vb.) konusuna da yer verilmiştir. Enerji talebini en aza indirmek ve 

yerli enerji üretimini sağlamak için yeşil bina, pasif enerji, sıfır enerjili ev tasarımının yaygınlaştırılması 

da ilgili politikalar arasında yer almaktadır(United Nations Framework Convention on Climate Change, 

2022). 

 

Ülkelerin kalkınmalarında enerji politikaları önemli bir yere sahiptir. Avrupa’da enerji ile ilgili yapılan 

çalışmalara ve gelişmelere paralel olarak ülkemizde de 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu (EVK), 

2007 yılında 26510 sayılı resmî gazetede yayımlanmış olup enerji verimliliğine dair önlemlerin ve 

politikaların esas alındığı bir kanun olarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun temel hedefi; sanayide, 

binalarda, ulaşımda ve enerji sektöründe, alınacak tedbirler ile birim milli gelir başına tüketilen enerjinin 

azaltılmasını sağlamaktır (Enerji Verimliliği Kanunu, 2007). EVK’ya dayalı olarak 2008 yılında 
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“Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” yayımlanmış, bu tarihten bir yıl sonra da yürürlüğe 

girmiştir (Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, 2008). Bu yönetmeliğin amacı, bir binanın tüm 

enerji kullanımının değerlendirilebilmesi için hesaplama kurallarını tanımlamak, birincil enerji ve 

karbondioksit (CO2) emisyonlarına göre sınıflandırmak, önemli oranda tadilat yapılması gereken 

mevcuttaki binaların minimum enerji performans gereklerinin belirlenmesini sağlamaktır. Yönetmelik 

ayrıca, YEK’lerin uygulanabilirliğinin değerlendirilmesini, sera gazı emisyonlarının sınırlandırılmasını, 

binalardaki performans kriterlerinin ve uygulama esaslarının belirlenmesini aynı zamanda çevrenin 

korunmasını düzenlemeyi amaçlamaktadır (Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, 2008) 

 

Türkiye’de AB üyeliği için uzun yıllardır politikalar geliştiren bir ülke olarak AB fonları ile desteklenen 

projeler ile NSEB’in yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılmaktadır. Horizon 2020 projesi kapsamında 

NSEB uygulamalarının arttırılması, enerji verimliliği konusunda farkındalık oluşturulması 

hedeflenmektedir(Center for Energy Efficiency EnEffect, 2022). 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortaklığında yürütülen, Federal Alman Bakanlığı 

tarafından finanse edilen “Türkiye’deki Kamu Binalarında Enerji Verimliliği” Alman İklim Teknolojisi 

Girişimi (DKTI) programı kapsamında tamamlanman rehberin, Türkiye’deki binalarda enerji 

performansı iyileştirme politikaları kapsamında NSEB uygulamasına yönelik bilgi sağlaması 

amaçlanmaktadır. Çalışma ile aynı zamanda Türkiye’deki kamu binalarının enerji tüketiminin ve 

dolayısıyla, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunması amaçlanmıştır. Rehberde NSEB 

uygulama ve ilkelerine yer verilmiştir(T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2020). 

 

Rehber incelendiğinde Türkiye’nin geniş coğrafyası nedeni ile Avrupa ile benzer şekilde farklı iklim 

bölgelerine sahip olduğu görülmektedir. Bu nedenle Türkiye’de her iklim bölgesi için farklı NSEB 

uygulamalarının ortaya çıkması muhtemeldir. Rehber içerisinde bazı Avrupa ülkelerinin NSEB 

uygulama kriterleri incelenmiştir. Almanya, Fransa, İspanya ve Yunanistan olmak üzere rehberde yer 

alan dört ülkeye ait yürütülen politikalar incelendiğinde; geliştirilen politikaların uygulamalarının 

sağlanmasında en sık kullanılan ve başarı getiren yöntemlerin düşük faizli krediler ve teşvikler olduğu 

açıkça görülmektedir. Bu mekanizmalar binalarda enerji verimliliği önlemlerini ve yenilenebilir 

enerjileri kullanımını desteklemek amacıyla kullanılmaktadır(T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2020). 

 

2022 yılında 31755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile NSEB tanımı yapılmıştır. Türkiye’nin NSEB tanımı; 

Yüksek enerji performansına ve aynı zamanda belli oranda yenilenebilir enerji kullanımına sahip olan 

binayı temsil etmektedir. Yapılan değişiklikle Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’nin 23. 

maddesi değiştirilmiştir. Yeni düzenlemeyle, NSEB özelliğinde binaların Enerji Kimlik Belgesindeki 

enerji performans sınıfının B veya daha iyi olması, aynı zamanda binanın birincil enerji ihtiyacının en 

az %10’u oranında yenilenebilir enerji kullanımına sahip olması zorunluluğu getirilmiştir. Yenilenebilir 

enerji kullanımına ilişkin belirlenmiş olan “%10” oranının 1/1/2023 tarihinden 1/1/2025 tarihine kadar 

“%5” olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Toplam yapı inşaat alanı 2000 m2 ve üzeri olan binaların 

NSEB olarak inşa edilmesini zorunlu tutan bir madde de yönetmeliğe dahil edilmiştir. Binaların mimari, 

mekanik ve aydınlatma projelerinin yönetmeliğe uygunluğunu gösteren “Ön Hesap Sonuç Formu”nun, 

BEP-TR yazılımı kullanılarak hazırlanması zorunlu tutulmuştur. 2000 m2” olarak belirtilen toplam yapı 

inşaat alanı 1/1/2023 tarihinden 1/1/2025 tarihine kadar “5000 m2” olarak uygulanacaktır(T.C. Resmî 

Gazete, 2022). 

 

4. SONUÇLAR 

Türkiye’de Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’nin değiştirilerek, NSEB ile ilgili kavram ve 

uygulanmasına ilişkin maddeler eklenmiştir. NSEB konusunda ülkemizdeki en büyük eksiklik ulusal bir 

NSEB tanımının olmaması iken, 31755 sayılı “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile bu eksiklik büyük ölçüde giderilmiştir. Bina enerji verimliliği; EPBD 

yeniden düzenleme Direktifi (2010/31/EU) uyarınca, ulusal veya bölgesel yıllık ortalamadan 

çıkarılabilen, enerji taşıyıcısı başına Birincil Enerji Faktörlerine dayalı bir birincil enerji endeksi ile 

ifade edilmelidir. AB üye devletlerinin büyük bir çoğunluğunda belirtilmiş olan kWh/m² - yıl cinsinden 
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birincil enerji göstergesi Türkiye’de henüz belirtilmemiştir. Türkiye’de yapılan NSEB tanımında 

YEK’lerin payı açık bir şekilde belirlenmiş, yenilenebilir enerji kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. 

 

Bulgaristan, Litvanya, Lüksemburg ve İspanya’dakine benzer şekilde Türkiye’de de NSEB özelliğinde 

binaların enerji performans sınıfı B veya daha iyi olarak belirtilmiştir. AB ülkelerinin çoğunda yapılan 

NSEB tanımlarında, maksimum birincil enerji kullanım oranının sayısal olarak ifade edildiği 

görülmektedir. Konut binaları için, çoğu ülke 50 kWh/m2- yıl'dan yüksek olmayan bir birincil enerji 

kullanımına sahip olmayı amaçlamaktadır. AB ülkelerinin bazılarında (Litvanya, Lüksemburg, 

Hollanda, Portekiz ve İspanya) birincil enerji kullanımı sayısal değeri bulunmamaktadır. AB ülkeleri 

arasında birincil enerji göstergesi en geniş aralığa sahip olan ülke 217 kWh/m2-yıl’a kadar olan geniş 

toleransı ile Romanya’dır. Bulgaristan ve İsveç 30 kWh/m2-yıl sınır değeri ile en düşük birincil enerji 

kullanımına sahiptir. Bulgaristan, Fransa, Macaristan, İrlanda, Slovenya ve Hırvatistan; birincil enerji 

kullanımı için sayısal bir hedef tanımlamış, birincil enerji tüketiminin ne kadarlık bölümünün YEK’ler 

ile karşılanacağını belirlemişlerdir. Bulgaristan, Fransa, Macaristan, İrlanda, Litvanya, Hollanda, 

Portekiz, Slovenya ve Hırvatistan YEK ile karşılanması gereken birincil enerji tüketiminin payı açıkça 

belirtilirken diğer ülkelerde birincil enerji tüketimindeki YEK kullanım oranı belirtilmemiştir.  Litvanya 

ve Bulgaristan dışındaki tüm ülkeler AB’nin ilgili iklim bölgesi için referans olarak tanımlamış YEK 

kullanımı değerinin altında kalmıştır. NSEB tanımında yer alan, NSEB için gereken neredeyse sıfır veya 

çok düşük miktarda enerjinin büyük bir kısmının YEK’lerden karşılanması gerekliliği nedeniyle 

NSEB’ler YEK’leri doğrudan teşvik eder niteliktedir. 

 

5. ÖNERİLER 

Ülkemizde NSEB konseptine geçişin AB’deki gibi belirli bir tarihten sonraki tüm yeni binaları 

kapsayacak şekilde uygulanması önerilir. Türkiye, NSEB’i tanıtmak ve yaygınlaşmasını sağlamak için 

pilot projeler gerçekleştirmelidir. Türkiye’nin ulusal NSEB tanımında birincil enerji kullanım miktarı 

kWh/m²-yıl cinsinden sayısal olarak ifade edilmelidir. BEP yönetmeliğinde değişiklik yapılarak 

Türkiye’de ilk aşamada %5 olarak belirlenmiş olan YEK kullanım oranının arttırılmalıdır. AB 

tarafından yayınlanan tavsiye raporunda NSEB’lerin en yüksek enerji performans sınıfı ile 

ilişkilendirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Bu bağlamda, Türkiye’nin NSEB kriteri olarak belirlemiş 

olduğu B performans sınıfı kriteri en yüksek sınıf olan A sınıfı olarak değiştirilmelidir. Türkiye’deki 

NSEB tanımı, BEP Yönetmeliği yeniden düzenlenerek, yüz ölçümünden bağımsız olarak binaları 

kapsayacak şekilde yapılmalıdır.  
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Özet 

Enerji talebinin hızla artması, enerji üretim, dağıtım ve iletim sistemlerinin sayılarının ve kapasitelerinin 

arttırılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu sistemlerin kapasite artışında mevcut kullanılan ekipmanların 

değişimi veya revizyonunda optimizasyon çalışması özellikle enerji arzının sürekliliğinin sağlanması 

açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmada, enerji üretim ve dağıtım sistemlerinde yoğun kullanıma 

sahip akım sınırlama ve reaktif güç kontrol uygulamaları için hava nüveli reaktör tasarımı ele alınmıştır. 

Reaktör parametreleri tasarım aşamasında uygulama odaklı belirlenmelidir. Doğru veya optimum 

tasarımı yapılmayan her bir reaktör kullanım alanına göre farklı olumsuz durumlar oluşturabilir. Akım 

sınırlama reaktörlerinde yüksek kayıp, aşırı ısınma, gerilim düşümü, boyut artışı vb. gibi olumsuzluklar 

meydana gelebilir. Çalışma kapsamında 5-10 A, 5 VAC, 50 Hz sisteme uygun olarak analitik yöntemle 

reaktörün ön tasarım boyutları belirlenmiştir.  Belirlenen ön tasarım boyutları kullanılarak Ansys 

Maxwell yazılımı ile reaktör modeli oluşturulmuştur ve tasarım parametrelinin optimizasyonu 

gerçekleştirilerek analizi yapılmıştır. Benzetim çalışması sonuçları ile tasarım doğrulaması 

gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, reaktör tasarımı termal analizler ile çalışma şartlarına uyumluluğu ortaya 

koyulmuştur.  Bu çalışmada önerilen verim odaklı reaktör tasarımı, bu konu üzerine gerçekleştirilecek 

çalışmalara katkı sağlayacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Akım sınırlama reaktörü, hava nüveli reaktör, elektromanyetik analiz, enerji 

sistemleri 

 

AIR CORE REACTOR DESIGN AND ANALYSIS FOR ENERGY SYSTEMS 

APPLICATIONS 

 

Abstract 

The rapid increase in energy demand necessitates increasing the number and capacity of energy 

production, distribution and transmission systems. Optimization operation in the change or revision of 

existing equipment in the capacity increase of these systems is especially important in terms of ensuring 

the continuity of energy supply. In this study, air-core reactor design for current limiting and reactive 

power control applications, which are used extensively in power generation and distribution systems, is 

discussed. Reactor parameters should be determined in an application-oriented manner during the design 

phase. Each reactor that is not designed correctly or optimally can cause different problems according 

to the usage area. In the current limiting reactors, non-optimum design emerges problems such as high 

loss, overheating, voltage drop, size increase etc. Within the scope of the study, the initial design 

parameters of the reactor were determined by analytical method in accordance with the 5-10 A, 230 

VAC, 50 Hz system. The reactor model was created with Ansys Maxwell software using the determined 

initial design dimensions, and the design parameters were optimized and analyzed. Design verification 

was carried out with the results of the simulation study. In addition, the compatibility of the reactor 

design with the operating conditions was revealed by thermal analysis. The efficiency-oriented reactor 

design proposed in this study will contribute to the studies to be carried out on this subject. 

 

Key Words: Current limiting reactor, air core reactor, electromagnetic analysis, energy systems 
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1. GİRİŞ 

Enerjinin kullanım alanlarına aktarılması üretim, iletim ve dağıtım tesisleri ile sağlanmaktadır. Enerji 

talebinin hızla arttığı günümüzde, bu tür tesis ve yapılarında kapasitelerinin arttırılması kaçınılmaz hale 

gelmektedir. Kapasite artışı, yüksek güçlü enerji sistemlerinde meydana gelebilecek arızalardan 

kaynaklı oluşan kısa devre akımlarının genliklerinin de yükseltmektedir. Kısa devre akımlarının artması, 

belirli bir kısa devre akımına uygun olarak kurulan tesislerde yer alan ekipmanların aşırı yüklere maruz 

kalmasına, hatta zarar görmesine sebep olur (Pamuk, 2011). Kurulu şalt sahasının kısa devre 

dayanımında daha yüksek genlikte meydana gelebilecek arıza akımlarından korunmak için akım 

sınırlama sistemleri kullanılmaktadır.  

 

Çoğu durumlarda akım sınırlama reaktörleri en ekonomik çözüm olmakla kalmaz aynı zamanda belirli 

sistemler için yüksek kısa devre akımlarının oluşumuna karşı yapılabilecek tek çözümdür. Akım 

sınırlama reaktörü ile olası bir kısa devre durumunda empedans artar ve gerilim kaynağı tarafından 

oluşan kısa devre akımı, bobinin reaktansı ile istenilen seviyeye düşürülür. Bu sayede meydana 

gelebilecek termal ve elektrodinamik etkenler sistemde kullanılan baralar, anahtarlama cihazları vb. 

cihazlara zarar vermeyecek seviyede tutulur (Erim, 2015). Akım sınırlama reaktörleri sayesinde şalt 

sahalarında mevcut ekipmanlar da değişiklik yapılmadan ve şalt cihazları değiştirilmeden sistemin 

yüksek kısa devre akımlarına dayanıklı olması sağlanabilmektedir. Ayrıca, akım sınırlama reaktörleri 

ile son kullanıcılara aktarılan enerjide kesinti yapılmadan sistem korunmuş olur.  

 

Hava nüveli reaktörler, yapısal tasarım özelliklerinden dolayı demir nüveli reaktörlere kıyasla izolasyon 

gereksinimi daha kolaydır. Tasarım parametrelerinde çalışma geriliminin etkin değeri dikkate alınır. 

Hava nüveli olmasından dolayı kesinlikle doyuma gitmez. Fakat serbest manyetik alana dağılımları de-

mir nüveli reaktörlere göre çok geniş olur (Kaehler and Mangoldt, 2015). Şekil 1’de hava nüveli bir 

reaktör yapısı ve manyetik alan dağılımı yer almaktadır. 

 

 
Şekil 1. Hava nüveli reaktör ve manyetik alan dağılımı (Kaehler and Mangoldt, 2015) 

 

Yapısal olarak genellikle emaye kaplı alüminyum veya bakır telin dairesel olarak sarılması ve mekanik 

mukavemet kazanması için alüminyum iskelet ile desteklenmesi ile imal edilen reaktörlerdir. Dış 

yüzeyi, dış ortama dayanıklı boya ve vernikle kaplanarak uzun yıllar devrede bakım gerektirmeden 

kullanılmasını sağlamaktadır. Bir sistemde uygun bir reaktör seçilip doğru bir saha kurulumu 

yapıldığından yıllarca sorunsuz olarak reaktörler kullanılabilmektedir (Caverly ve ark., 2017). Bu 

reaktörler bakım gerektirmez ve sahada kalifiye bir eleman istihdamı gerektirmez. Hava nüveli 

reaktörler ihtiyaca göre farklı uygulamalarda kullanılmaktadır. Yaygın kullanımı olan bazı uygulamalar; 

Akım sınırlama, nötr topraklama, harmonik filtreleme, motor yol verme, hat tıkaçları, düzleştirme, hat 

ve motor giriş ve test reaktörleri olarak sıralanabilir. 
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Bu çalışmada enerji üretim ve dağıtım sistemleri için akım sınırlama ve reaktif güç kontrol uygulamaları 

için hava nüveli reaktör tasarımı ve optimizasyonu ele alınmıştır. Çalışma kapsamında reaktörün ön 

tasarım boyutları belirlenerek Ansys Maxwel yazılımı ile tasarım parametrelerinin optimizasyonu 

gerçekleştirilmiştir. Reaktör tasarımı verim odaklı olarak ele alınmıştır ve bu bağlamda bu konu üzerine 

gerçekleştirilecek çalışmalara temel teşkil edecektir. 

 

2. HAVA NÜVELİ AKIM SINIRLAMA REAKTÖR TASARIMI 

Akım sınırlama reaktörü (ASR), enerji sistemlerinde kısa devre akımı sınırlama çözümlerindendir. 

Enerji sistemlerinde yer alan devre kesiciler, izolatörler vb. gibi ekipmanların kısa devre akımından 

kaynaklanacak etkileri sınırlandırmaktadır.  

 

ASR’lerin, enerji dağıtım veya iletim hattında olası kısa devre akımının, ilgili şalt cihazının belirlenen 

kısa devre akımını aştığı noktalarda konumlandırılır. Şekil 2’de ASR bağlantı şekilleri yer almaktadır. 

ASR’nin endüktif raktansı hesaplanan kısa devre akımını sınırlayacak kapasite olması için mümkün 

olduğunca büyük olmalıdır. Ancak aynı zamanda normal çalışma altında fazla gerilim düşümüne neden 

olmaması için olabildiğince düşük değerde olmalıdır. 

 

 
Şekil 2. Akım sınırlama reaktörleri bağlantı şekilleri 

 

ASR’lerin bağlantı prensibi enerji iletim hattına seri olarak bağlanır. Bu sayede arıza akımı durumunda 

enerji sisteminin empedansını arttırır ve sistemde oluşan aşırı zorlayıcı akım değerini istenen değerde 

tutar. Bu özelliği ile kendinden sonra enerji sisteminde bağlı olan tüm ekipmanların zorlayıcı akıma 

maruz kalmasını engeller (Akay ve ark., 2016). 

 

ASR’ler imalat özellikleri bakımından yağ soğutmalı ve hava soğutmalı olarak 2 çeşittirler [6]. Hava 

soğutmalı ASR’ler demir veya hava nüveli olarak imal edilebilirler. ASR’lerde yapısal temel 

parametrelerin belirlenmesi ihtiyaca bağlıdır. ASR’lerde demir nüveli tasarımlarda aşırı akım 

durumunda demir nüvenin doyuma gitmesinden dolayı genellikle tercih edilmez. Hava soğutmalı ve yağ 

soğutmalı reaktörlerin birbirleri arasında avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Çalışma kapsamında 

tasarımı hedeflenen ASR’nin modeli Şekil 3’de yer almaktadır. Ayrıca, tasarım parametrelerinin 

belirlenmesi için gereken isterler Tablo 1’de verilmektedir. 

 

 
Şekil 3. ASR tasarım modeli  
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Tablo 1. ASR tasarım parametreleri 

Parametre Değer Birim Sembol 

Gerilim 5 V AC V 

Frekans 50 Hz f 

Ön görülen en yüksek arıza akımı 5 A IkP 

Nominal arıza akımı 4 A Ikn 

Akım sınırlama yüzdesi 0.2 % CR 

Nominal akım 1 A In 

İletken kesiti 1 mm2 Ø 

İletken Bakır - - 

Sıcaklık sınıfı F - 155 °C - 

Havanın geçirgenliği 4π 10-7 - 𝜇0 
Endüktans  0.79 mH L 

Empedans  0.25 Ohm XL 

Gerilim düşümü  4 %  

Arıza akımından sonra sıcaklığın toparlanma süresi 3 s  

Reaktör iç çapı 28 cm  

Ana Standart IEC 60076-6  

 

3.1. ASR Genel Parametreleri 

Bu çalışmada 50kA / 1s tepe arıza akımına (Ikp) sahip bir sistemde, kısa devre akımı 40kA / 1s (Ikn) 

değerine sınırlanacaktır. Bu çalışmayı bire bir değerlerde yapmanın aşırı maliyetli ve zor olmasından 

dolayı K:1/10000 ölçekli olarak küçültülerek sistemin ihtiyacı olan reaktör tasarım, analiz ve 

optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. 

 

3.2. ASR empedans değerini belirlenmesi 

Bu isterlere göre, 5A / 1s kısa devre akımını (Ikp) 4A / 1s değerine sınırlamak (Ikn) için gerekli olan 

empedans değeri denklem (1) ile hesaplanabilir. 

 

 XLkp = 
V

Ikp
=

5

5
= 1 Ω  (1) 

 

1 ohm değeri sistemde akım sınırlama reaktörü olmadığı durumda sistemin empedans değeridir. Bu 

empedans değerinde 5A / 1s arıza akımı akmaktadır. Hedeflenen kısa devre akım değeri ise Ikn = 4A / 

1s’dir. Bu duruma göre sistem empedansı denklem (2) ile elde edilir. 

 

 XLkn = 
V

Ikn
=

5

4
= 1.25 Ω  (2) 

 

Sisteme reaktör eklendiğinde sistemin empedansı 1,25 ohm olmalıdır ve bu sayede arıza akımı istenen 

seviyeye inecektir. İlk durumda sistem empedansı 1 ohm değerinde iken bu değeri 1,25 ohm değerine 

çekmek için sisteme 0,25 ohm değerinde bir seri empedans eklenmesi durumunda arıza akımı istenen 

seviyeye inecektir. İlk olarak XL = 0.25 ohm empedans değerine karşılık gelen endüktans değeri 

denklem (3) ile hesaplanabilir. 

 

 L =
XL

2πF
=

0.25

2π50
= 0.79 mH  (3) 

 

Endüktans değeri belirlendikten sonra temel tasarım parametrelerine göre 5V AC sistem geriliminde 

çalışacak olan reaktörde kullanılacak iletken parametreleri belirlenir. İletken kesiti belirlenirken sürekli 

akım durumu ve kısa süreli geçici hal durumundaki akım değeri dikkate alınarak hesaplanmalıdır. 

Sürekli akımda iletken kesiti belirlenirken, temel tasarım parametresi olarak akım yoğunluğu bakır 

iletkenler için maksimum 2 A/mm2 alınır. Tasarlanacak reaktörün sürekli akım değeri 1 A’dir.  Bakır 

iletken için iletken kesiti minimum 0,5 mm2 olmalıdır. Bu durumda iletken dış çapı emaye kaplama 
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hariç minimum 0,8 mm olmalıdır. IEC 60076-5’e göre kısa süreli arıza akımı sonrası iletken sıcaklığı 

denklem (4)’e göre hesaplanmaktadır (IEC 60076-5). 

 

 θ1 = θ0 +
2x(θ0+235)

106 000

J2xt
−1

       (4) 

 

Denklemde θ0 başlangıç sıcaklığını, J tepe kısa devre akımında akım yoğunluğunu ve  θ1 ise maksimum 

sargı sıcaklığını ifade etmektedir. Tasarlanacak reaktör termal sınıfı zorlu dış ortam koşullarından dolayı 

genel olarak ‘F’ sınıfı olarak belirlenmiştir. J değeri 5A için hesaplandığında yaklaşık 6,36 A/mm2 

olmaktadır. Başlangıç sıcaklık değeri 25 °C olarak alındığında kısa devre anında sıcaklık değeri denklem 

(4) ile 25,2 °C olarak bulunmuştur. Kısa devre anında 0,2 °C sıcaklık farkı meydana gelmiştir.  

 

3. SONLU ELEMANLAR YÖNTEMI ILE TASARIM DOĞRULAMA 

Temel tasarım parametreleri belirlendikten sonra istenilen endüktans değerine optimum değerde 

ulaşmak için Ansys Maxwell yazılımı ile modellenmiştir. Reaktör modeli Şekil 4’de verilmiştir.  

 
Şekil 4. ASR 3D model 

 

Parametrik analiz yaparak yaklaşık 250 değişkeni barındıran tarama analizi yapılmıştır. Bu analiz ile 

sipir sayısı, kullanılan iletken uzunluğu ve reaktör iç çapı optimizasyonu hedeflenmiştir. Şekil 5’de 

parametrik analiz sonucunda elde edilen yarıçap değerine bağlı endüktans değişimi gösterilmektedir. 

Hedeflenen endüktans değerine 40 sipir ve 280 mm çap değerinde ulaşılmıştır.  
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Şekil 5. Endüktans – yarıçap, iletken uzunluğu - yarıçap değişimi 

 

Ansys Maxwell Magnetostatik çözümleyici ile gerekli sipir sayısı, en uygun iç çap ve yükseklik 

belirlendikten sonra Ansys Maxwel Transient çözümleyici zamana bağlı olarak reaktörün kısa devre 

davranışları analiz edilmiştir. Sistemin uyartım devresi Şekil 6’da gösterildiği gibi kısa devre durumunu 

test edilebilecek şekilde tasarlanmıştır. 
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Şekil 6. Uyartım devresi 

 

Uyartım devresi ile sistem ilk durumda reaktör olmadan arıza akımına maruz bırakılmıştır. 2. durumda 

ise akım sınırlama reaktörü devreye alınarak sistemin akım genliğinin değişimi analiz edilmiştir. Şekil 

7’de kısa devre akımının reaktör ile sınırlandığı durum gösterilmiştir. Zamana bağlı analizler ile 5 A 

etkin değerine sahip kısa devre akımı 4 A etkin değerine indirilmiştir. Endüktans değeri 0,79 mH olarak 

tasarlanan reaktör 25.ci milisaniyede 7 amper tepe akımı uygulanırken devreye alınmıştır. Reaktör ile 

tepe akım değeri 5.35 amper tepe akım değerinde sınırlanmıştır. Bu sayede reaktör den sonra kullanılan 

şalt elemanları olası yüksek kısa devre akımından korunmuştur. Reaktörün zamana bağlı analizleri ile 

endüktans değeri hesaplandığı gibi reaktöre ait kayıp değerleri de analiz edilmiştir. Reaktör 25.ci 

milisaniyede devreye girdiğinde üzerinde ortalama 10 W civarı, maksimum 22 W kayıp oluşmuştur. 

Reaktör üzerinde oluşan kayıp değerinin zamana bağlı değişimi Şekil 8’de verilmiştir. Reaktörün 

hesaplanan 22 W kayıp değeri ile termal analiz yapıldığında reaktörde 0.18 derece sıcaklık artışı 

meydana gelmiştir. Şekil 9’da termal analiz sonucunda ortaya çıkan sıcaklık dağılımı gösterilmiştir. 

Reaktör üzerinde oluşan sıcaklık farkının analitik hesaplanan değer ile örtüştüğü görülmektedir. 
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Şekil 7. Kısa devre akımı değişimi 

 

 
Şekil 8. Reaktör kayıp değeri 

 

 
Şekil 9. Sıcaklık analizi 

 

Hava nüveli akım sınırlama reaktörleri serbest manyetik alanlara sahiptirler. Bu sebepten dolayı reaktör 

kurulumu yapıldıktan sonra insan sağlığına etkileri dikkatli hesaplanmalıdır. İnsan sağlığına zarar verme 

eşik değerleri genel yerleşim yerleri için 0,2 mT değerini geçmemelidir. Çalışma alanlarında da en 

yüksek 1,0 mT değerine kadar izin verilmektedir. Tasarlanan reaktörün Şekil 10’da verilen akı 

yoğunluğu dağılımı incelendiğinde reaktörün sıfır noktasında 0,233 mT iken çok kısa bir mesafe 

uzağında ise bu değer sıfıra inmektedir. 
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Şekil 10. Manyetik akı dağılımı 

 

4. SONUÇ  

Bu çalışma ile enerji üretim ve dağıtım sistemlerinde yoğun kullanıma sahip akım sınırlama reaktör 

uygulamaları için hava nüveli reaktör tasarımı ve optimizasyonu yapılmıştır. Üretim öncesi analitik ve 

elektromanyetik analizler ile tasarım doğrulama yapılarak üretimde meydana gelecek tüm maddi ve 

zaman kayıpları azaltılabilmektedir. Çalışma kapsamında bakır sargılı, 40 sipir, 280 mm çapında ve 0,79 

mH endüktans değerine sahip hava nüveli bir reaktör çap, sipir sayısı, tel uzunluğu gibi tasarım 

parametreleri optimizasyonu yapılarak analiz edilmiştir. Simülasyon çalışmasında 5 A’lik bir kısa devre 

oluşturularak kısa süre içerisinde bu akımı 4 A’e kadar sınırlandığı gösterilmiştir. Ayrıca reaktör 

üzerindeki kayıp güç ve termal analizi ele alınarak sıcaklık değişimi elde edilmiştir. Simülasyon 

sonuçları tasarlanan reaktörün parametrelerinin uygunluğunu ortay koymuştur. 
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Özet 

Kentleşme ve buna bağlı olarak iç göç sanayinin geliştiği illerde nüfusu artırmaktır. Bunun sonucunda 

bu illerde nüfus ve sanayi için gerekli olan içme suyu miktarına talep de giderek artmaktadır. Su varlığı 

listesine göre ülkemiz su azlığı yaşayan bir ülke konumundadır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve 

Kanalizasyon İdaresi (İSU) 2021 yılında atık su arıtma tesislerinden çıkan 171.575.470 m3 arıtılmış atık 

sudan 12.226.584 m3 geri kazanım suyu elde etmiştir. Geri kazanım suyundan 5 yıl sonunda toplam 

796.425.420 TL ekonomik fayda sağlamıştır. 2020 yılında pandemiden dolayı geri kazanım suyu 

kullanımı düşmüştür. Geri kazanım suyu projesi ile elde edilen miktar kadar suyun Sapanca gölü ile 

Yuvacık barajında kalması sağlanmıştır. Geri kazanım suyuna eş miktarda suyun arıtılması ile bu suyun 

iletiminde kullanılacak enerji ve malzemeden tasarruf edilmiştir. İçme suyu üzerindeki su stresi 

azaltılmıştır. Bu sistem ile son 5 yılda toplam 45.072.180 m3 geri kazanım suyu elde edilmiştir. Bu 

miktar, yaklaşık 51.000.000 m3 faydalı hacmi olan Yuvacık barajının %88’i kadardır. Bu suyun 

kullanılması ile Kocaeli’nde yer altı ve şebeke suyunun korunması sağlanmıştır. Geri kazanım suyunun 

diğer sektörlerde kullanılması ve kullanımının yaygınlaştırılması sürdürülebilir çevre için önemli bir 

kazanım olacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Atıksu, Geri Kazanım Suyu, Sanayi, Sürdürülebilirlik 

 

INDUSTRIAL USE OF RECYCLED WATER: THE CASE OF KOCAELİ 

 

Abstract  

Urbanization and migration increase the population in regions where industry is developed. The amount 

of drinking water used by industry and population is increasing excessively. Turkey is a country 

experiencing water scarcity according to the water availability ranking. Kocaeli Metropolitan 

Municipality Water and Sewerage Administration (ISU) obtained 12,226,584 m3 of recycled water from 

171,575,470 m3 of treated wastewater. ISU provided a total of 796,425,420 TRY of economic benefit 

from the recycled water at the end of 5 years. The use of recycled water has decreased in 2020 due to 

the pandemic. The amount of water provided by the recycled water project was kept in Sapanca lake 

and Yuvacık dam. The fact that the water is not treated in the amount of recycled water saves the energy 

and material to be used in the transmission of this water. Water stress on drinking water is reduced. A 

total of 45.072.180 m3 of recycled water has been obtained from this system in the last 5 years.  This 

amount is 88% of Yuvacık dam, which has a useful volume of approximately 51,000,000 m3. The use 

of this water has ensured the protection of groundwater and network water in Kocaeli. The use of 

recycled water in other sectors and its widespread use will be an important gain for the sustainable 

environment. 

 

Key Words: Wastewater, Recycled Water,  Industry, Sustainability. 

 

1.GİRİŞ 

Sanayileşme ve nüfus artışının bir sonucu olarak kentleşme meydana gelmektedir. İnsanların şehirlere 

göç etmesiyle kırsal bölgelerde yaşanan nüfus azalmaktadır. Dünya nüfusunun 1950 yıllarında yaklaşık 

üçte biri kentlerde yaşarken, bugün dünya nüfusunun yaklaşık yaklaşık yarısı kentlerde yaşamaktadır. 

2050 yılına kadar ise bu oranın üçte ikiye çıkması öngörülmektedir (Eurostat, 2022). Bir insanın normal 

olarak yaşantısını sürdürebilmesi için günlük içme suyuna (3-5 lt) ve kullanma suyuna (100-400 lt) 

gereksinimi bulunmaktadır (Akdur, 1998). Nüfus artışı, şehirleşme ve yaşam standartlarının yükselmesi 
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içme suyu ve kullanma suyu tüketimini aşırı derecede artırmaktadır. Belediyeler tarafından 2020 yılında 

içme ve kullanma suyu olarak kişi başı günlük ortalama 228 litre su tüketilmiştir (TUİK-1, 2022). 

Endüstri tesisleri üretimleri sürecinde su kullanmaktadırlar. Çelik üretiminde 240 litre/kg, şeker 

üretiminde 1.500 litre/kg ve A4 kâğıdı üretiminde 10 litre/adet su kullanılmaktadır. Dolayısıyla 

sanayileşme ile birlikte su tüketimi de artmaktadır. (Vatek, 2022).  

 

Bu çalışmanın amacı, Kocaeli ilindeki Atıksu Arıtma Tesislerinden elde edilen geri kazanım suyunun 

sanayi tesislerine verilmesi durumunun sağlayacağı ekonomik ve teknik faydaların analiz edilmesidir. 

Çalışmanın ikinci bölümünde literatür taraması yapılmıştır. Üçüncü bölümünde Dünya ve Türkiye’nin 

toplam su potansiyeli ve kullanılabilir su miktarı hakkında bilgiler verilmiştir. Dördüncü bölümünde 

atık suların geri kazanımı, geri kazanım teknolojileri, geri kazanım suyunun Türkiye’de ki kullanım 

alanları ve miktarları incelenmiştir. Beşinci bölümünde Kocaeli’nin sanayisi, su potansiyeli, geri 

kazanım suyu teknolojisi, üretilen geri kazanım suyu miktarı ve bu suyunun sanayi tesislerinde kullanım 

miktarı ile ilgili bilgiler verilmiştir. Çalışmanın son bölümü sonuç bölümüdür.  

 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Atıksulardan geri kazanım suyu elde etme uygulamaları pek çok ülkeler ile birlikte Türkiye’deki birçok   

Büyükşehir Belediyeleri tarafından da uygulanmaktadır. İspanya’da geri kazanım suyu çeşitli alanlarda 

kullanılmaktadır. Geri kazanım suyunun % 71’i tarım alanlarında sulama suyu olarak, % 17’si çevre 

sulamasında, % 7’si rekreasyon alanlarında, % 4’ü kent içindeki yeşil alan sulamasında ve % 1’i ise 

endüstriyel amaçlı olarak kullanılmaktadır (Sato ve ark, 2013).  

 

Abu Dhabi’ de geri kazanım suyu kullanımı yaygın olarak gerçekleştirilmektedir.  Ülkede bulunan 20 

atıksu arıtma tesisinde günlük yaklaşık olarak 550.000 m³ geri kazanım suyu ile sulama yapılmaktadır. 

Al Wathba, Allahamah ve Al Saad’taki kentsel atıksu arıtma tesislerinde üretilen geri kazanım suyunu 

sulamada kullanıldığı başarılı örneklerdendir (The World Bank, 2011). Kıbrıs’ta bulunan ileri atıksu 

arıtma tesislerinde yıllık 22 milyon m³ geri kazanım suyu elde edilmiştir. Bu su tarım, peyzaj, otel yeşil 

alanları ile golf sahası sulanmasında kullanılmaktadır (Raso, 2013). Amerika LosAngeles’te bulunan 

130.000 kişilik Pomona, kentsel atıksu arıtma tesisi çıkış suyundan 49.000 m³  geri kazanım suyu elde 

edilmektedir. Bu suyun 30.000 m³’ü park, okul, golf sahaları, yeşil alanlar vb. yerlerde kullanılmaktadır 

(European Commission, 2015) .  

 

Konya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından atıksu arıtma tesisinin çıkış suyu 

olan arıtılmış atıksular, atıksu geri kazanım tesisi (Mor Şebeke) ile tekrar arıtımdan geçerek toplam 

3.300.000 m2 kısıtlanmış yeşil alan sulamasında kullanılmaktadır (KOSKİ, 2022).İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 2021 yılına üretilen 31.120.667 m³ geri 

kazanım suyu;İSKİ’nin tesis içi ihtiyaçları karşılamak, yeşil alanları sulamak ve sanayide (Tuzla Deri 

Organize Bölgesi) ihtiyaç duyulan proses suyunu karşılamak amacıyla kullanılmaktadır (İSKİ, 2022). 

 

3. SU POTANSİYELİ 

Dünyamız, %2,5’i tatlı su olarak ve %97,5’i tuzlu su olarak toplam 1,4 km3 su potansiyeline sahiptir. 

Tatlı suyun %90’ı kutuplarda ve yeraltında bulunmaktadır. Dünyadaki canlıların faydalanacağı tatlı su 

miktarı ise %0,8’dir. Bu miktardaki su ise  buharlaşma, yağış ve akış döngüsü ile hareket etmektedir 

(Samsunlu, 2006). Türkiye’nin ortalama yağış miktarı 643 mm/yıl’dır. Su potansiyeli ise 501 milyar 

m3/yıl’dır. Su doğal döngüsü olan buharlaşma, yeraltına sızma, yüzey akışı ile hareket etmektedir. Suyun 

doğal döngüsünden sonra geriye kalan Türkiye’nin kullanılabilir su potansiyeli ise 112 milyar m3’tür 

(AAEP, 2017). 

 

Ülkemiz komşularının ve aynı boylamda yer alan ülkelerin kişi başı günlük su tüketimi incelendiğinde, 

İspanya 4,07 m3, Yunanistan 4,23 m3, Türkiye 4,27 m3, Suriye 4,44 m3, Ermenistan 4,60 m3, Irak 4,66 

m3, Azerbaycan 4,69 m3 ve İran 4,91 m3 olduğu görülmektedir (WRI, 2022). Ülkemiz bu 8 ülke ile 

kıyaslandığında su tüketimi en az olan ülkeler sırasında üçüncü sırada yer almaktadır.  

 

Tablo 1’de su varlığına göre ülke sıralaması verilmiştir. Bu verilere göre ülkemiz, kişi başı 1.519 m3/yıl 

su tüketimi ile su zengini değil su azlığı yaşayan bir ülke konumundadır (SKYG, 2018). 
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Tablo 1. Su Varlığına Göre Ülke Sınıflandırılması.  

Ülkenin Durumu Su Fakiri Su Sıkıntısı  Kendi İhtiyacını 

Karşılayan 

Su Zengini 

Kişi Başına Kullanılabilir 

Su Miktarı (m3/yıl) 

 < 1.000 1.000-3.000 3.000-10.000 >10.000 

 

Ülkemizin nüfusunun 2040 yılında 100 milyon olacağı tahmin edilmektedir (TÜİK-2, 2022). 2040 

yılında kullanılabilir su miktarının kişi başı 1.000 m3/yıl olacağı öngörülmektedir. Türkiye’de içme ve 

kullanma suyu şebekesi için 2010 yılında 4.784.734 m3, 2020 yıllında 6.492.402 m3 su çekilmiştir. Son 

10 yılda bu oranın % 35,69 arttığı görülmektedir (TÜİK-3, 2022). Ülkemizde sektörle göre çekilen su 

miktarı Tablo 2‘de verilmiştir (ÇŞİB, 2022).  

 

Tablo 2: Kullanımlarına Göre Su Kaynaklarından Çekilen Su Miktarı (Milyar m3/yıl) 

Yıllar 2016 2018 2020 

Belediyeler 5,83 6,19 6,49 

Köyler 0,38 0,39 0,42 

İmalat sanayi işyerleri 2,12 2,68 2,60 

Termik santraller 8,61 7,87 8,28 

Organize sanayi bölgeleri 0,15 0,16 0,18 

Maden işletmeleri 0,23 0,24 0,27 

Sulama 43,06 43,95 44,0 

Toplam 60,38 61,48 62,24 

 

Suyun endüstride kullanımı incelendiğinde çekilen suyu en çok termik santrallerin kullandığı 

görülmektedir. Bu santrallerde su proses ve  soğutma suyu olarak kullanılmaktadır. 2020 yılı su çekim 

ve deşarj miktarları Şekil 1’de verilmiştir (TÜİK-1, 2020).  

 

 
Şekil 1. 2020 Yılı Su çekimi ve Deşarj Miktarı  

 

Şekil 1’deki verilere göre,2020 yılında da en çok deşarj yapan sektörlerin termik santraller ve belediyeler 

olduğu görülmektedir  

 

4. ATIKSULARIN GERİ KAZANIMI ve ÖNEMİ 

Atıksuların geri kazanımının birçok faydası vardır (Asan, 2013). Bu faydalar şunlardır: 

• Sürdürülebilir ve gerekli kontrollerle güvenilir su kaynağı elde edilir.. 

• Su üretiminde ve iletiminde kullanılan enerjiden tasarruf sağlar.  

• Temiz su tüketimini azaltarak kaynaklarının korunmasını sağlar.  

• Yüzey sularının kalitesinin korunmasını sağlar.  

• Su temininde ki maliyetlerinin azalmasını sağlar. 

 

Genel olarak atıksu arıtıma tesisinde atıksuda bulunan biyolojik olarak parçalanabilir maddeler, 

nutrientler, patojenler giderilir ve atıksuyun kirlilik yükü azaltılır. Böylece atıksu arıtımın da halk 
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sağlığını koruma ve çevreyi koruma üzerine odaklanılır (Ayaz, 2008). Dünyada olduğu gibi ülkemizde 

de kuraklık yaşanmakta, nüfus, sanayileşme ve kentleşme artmaktadır. Buna bağlı olarak da su talebi de 

aşırı artırmaktadır. Su talebinin karşılanabilmesi için arıtılmış atıksulardan geri kazanım suyu kullanımı 

yaygınlaşmaktadır (Savcı, 2012). Atıksu debisi kişi başı günlük su ihtiyacının %70–90 arasındaki belirli 

bir oranının kanallara ulaşmasıyla oluşur. Yaz aylarındaki su ihtiyacı ortalama değerin 1,5 katı olarak 

kabul edilmektedir. Atıksu sarfiyatı genelde içme ve kullanma suyu sarfiyatının %60 ile % 130’u 

arasında değişmekledir (Öztürk, 2017). 2020 yılında ülkemizde alıcı ortamlara 15,3 milyar m3 atıksu 

deşarj edilmiştir (TUİK-1, 2020). Atıksuların arıtılarak yeniden kullanımı, 11. Beş Yıllık Kalkınma 

Planı’nda (2019–2023), Kentsel Altyapı başlığında 697 nolu maddesinde; “Arıtılmış Atıksuların 

Yeniden Kullanım Oranı (%) 5 ‘e çıkarılacaktır .” şeklinde yer almaktadır (KP, 2019).  

 

4.1. Geri Kazanım İçin Atıksu Arıtma Teknolojileri  

Atıksu arıtma tesisinde arıtılan atıksuları tekrar kullanılabilir hale getiren teknolojiler bulunmaktadır. 

Bu teknolojiler üç sınıfta toplanır. Bunlar; ikincil, üçüncül ve dördüncül arıtmadır. (Büyükkamacı ve 

ark, 2007). 

 

4.1.1. İkincil Arıtma  

Atıksuların geri kazanım planlamalarının üçte birinden fazlası ikincil arıtmaya bağlıdır. Arıtılmış atıksu 

ile yeşil alanlar sulanabilmektedir. Ayrıca bu sular soğutma suyu olarak endüstride kullanılabilmektedir 

(Açıktepe, 2016). 

 

4.1.2. Üçüncül Arıtma  

Biyolojik arıtma ile atıksuda bulunan askıda katı madde ve biyolojik olarak ayrışabilir organik maddenin 

arıtılmasına ilave olarak atıksuda bulunan besin maddelerinin de arıtılmasıdır (Özcan, 2014). 

 

4.1.3. Dördüncül Arıtma  

Mikrofiltrasyon ve ultafiltasyon ile mikrobiyal giderim gerçekleştirilebilmektedir. Mikrofiltrasyon veya 

ultrafiltrasyon ile ön arıtma, nanofiltrasyon ve ters ozmozdan  önce uygulanabilir. Böylece dördüncü 

seviyede arıtma ile ileri derecede saf su kalitesinde çıkış suyu elde edilir. Elde edilen bu su sulama ve 

ve endüstride proses suyu olarak kullanılabilir (Saraoğlu, 2014).   

 

4.2. Geri Kazanım Suyunun Kullanım Alanları 

Çevre ve kaynakların ekonomik kullanımı için atıksulardan geri kazanım suyu elde edilerek bu suyun 

kullanılması önemlidir. Bu sular; endüstri, yeraltı suyu, tarım ve kentsel alanlarda kullanılabilir. 

Dünyada suyu önemli bir derecede tüketen sektörlerden birisi de sanayi sektörüdür. Sanayi sektöründeki 

büyümeye ve teknolojik gelişmeye bağlı olarak,  sanayi sektörü su gereksinimi  de artmaktadır (İleri ve 

ark, 1996). Soğutma suyu, birçok endüstri için geri kazanılmış suların en yaygın kullanım şeklidir ve 

tek başına en büyük endüstriyel su ihtiyacını oluşturur (EPA,2004). Geri kazanılan su; soğutma suyu, 

proses suyu, radyoaktif atıkları seyreltme suyu, kül havuzlarını sulama suyu, kazan besleme suyu olarak 

tesislerde kullanılabilir. Soğutma suları, endüstriyel su tüketiminde başlıca sebeplerden biri olmakla, 

arıtılan suyun en yaygın kullanım yöntemidir (Başkan, 2006). Arıtılmış atıksuların birçok sektörlerde 

tercih edilmesi, yeniden kullanımı ile ilgili potansiyele sahip olduğunu; bu alanda daha fazla çalışmaya 

ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir (Demir ve ark, 2017). TÜİK tarafından yayınlanan Termik Santral 

Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri Anketi sonuçlarına göre 2018 yılında termik santraller tarafından 

%98,2'si denizden, %1,8'i ise baraj, akarsu, kuyu ve diğer kaynaklardan olmak üzere toplam 7,9 milyar 

m3 su çekilmiştir. Çekilen suyun %93,4'ü soğutma suyu olarak kullanılmıştır (TÜİK-1, 2022). TÜİK 

verilerine göre termik santraller tarafından 2018 yılında deşarj edilen 7,5 milyar m3 atıksuyun %96,6'sını 

soğutma suyu oluşturmuştur. Toplam atıksuyun %99,5'i denize, %0,5'i ise kül barajı, düzenli kül 

depolama sahası, akarsu ve diğer alıcı ortamlara deşarj edilmiştir (TÜİK-4, 2022). 

 

5. KOCAELİ'DE GERİ KAZANIM SUYU KULLANIMI 

Kocaeli’de endüstri gelişmiş olup, endüstriyelleşmeye ait bazı göstergeler Tablo 3’ de verilmiştir 

(Kosano, 2022). 
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Tablo 3. Kocaeli Göstergeleri 

Önemli Sanayi 

Yatırımı 

Organize Sanayi 

Bölgesi 

Serbest 

Bölge 

Teknopark İmalat sanayi 

payı (%) 

Kimya sanayi 

payı (%) 

3.410 14 5 5 13 27 

 

Kocaeli ilinin gelişmesine bağlı olarak, şehre olan göç artmaktadır. Kocaeli’nin nüfus gelişimi Şekil 

2’de verilmiştir. 2012 yılında il nüfusu 1.634.691 iken son 10 yılda % 24,39 artarak 2021 yılında 

2.033.441 kişi olmuştur. Nüfusun 1965 yılında şehirde yaşanan oranı %41 dir. 2021 yılında bu oran % 

95 seviyesine çıkmıştır (TUİK-5, 2022).  

 

 
Şekil 2. Kocaeli Nüfusu 

 

İSU, Kocaeli’nde arıtılmış atık sudan elde ettiği geri kazanım suyu ile sanayinin kullanacağı proses ve 

soğutma suyunu temin etmektedir. 

  

5.1. Geri Kazanım Suyu Hazırlama 

Geri kazanım suyunun elde edilme süreci Şekil 3’de verilmiştir(İSU, 2014).  

 
Şekil 3. Geri Kazanım Suyu Akış Şeması 

 

Geri kazanım suyu, atıksu arıtma tesislerinden çıkan atık suyun; hızlı kum filtresi, ultraviyole 

dezenfeksiyon ve klor dozlama aşamalarından geçirilmesi suretiyle elde edilmektedir (Gülsoy ve ark, 

2014). 

 

5.1.1. Hızlı Kum Filtresi Aşaması 

Atıksuda bulunan askıda katı maddeyi (AKM) tutma, bulanıklığı giderme ve partikülleri uzaklaştırmak 

için hızlı kum filtresi kullanılır. Kum filtresi ile AKM değeri maksimum 5 mg/lt ‘ye kadar filtrasyon 

gerçekleştirmektedir.  

 

5.1.2. Ultraviyole Dezenfeksiyon Aşaması 

Ultraviyole (UV) cihazı içinde bulunan UV lamba ile ultraviyole ışın yaymaktadır. Bu ışın bakteri, 

mantar ve virüs gibi mikroorganizmaların hücre yapılarını bozar. Böylece onları etkisiz hale getirerek 

dezenfeksiyon sağlar. Atıksu bu cihazın içinden geçirerek steril edilir.  
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5.1.3. Klor Dozlama Aşaması 

Klor dozlama üniteleri suda mevcut nitrit, demir, mangan gibi oksitlenebilen maddeleri oksitlemek ve 

bakteri, virüs gibi kirlilikleri ise dezenfekte etmek amacıyla kullanılmaktadır. Tablo 3’de İSU tarafından 

temin edilen geri kazanım suyu miktarları verilmiştir. Buna göre 5 yıl içinde  sanayi tesislerine toplam 

45.072.180 m3 geri kazanım suyu temin etmiştir. 2020 yılında pandemiden dolayı atıksu da Covid 19 

olabileceği tahmini üzerine geri kazanım suyu kullanımı düşüş göstermiştir (İSU, 2014). 

 

Tablo 3: Geri Kazanım Suyu Temin Miktarı 

Yıl Miktar (m3) 

2017 12.018.695  

2018 9.102.126  

2019 10.611.617  

2020 6.009.974  

2021 12.394.986  

Toplam 45.072.180  

 

İSU, 2022 yılı su tarifeleri cetveline göre içme suyu tarifesi aboneler için 8,78 m3/TL ve geri kazanım 

suyu tarifesi sanayi aboneleri için 8,89 m3/TL dir (İSU, 2022). 5 yılda toplam 45.072.180 m3 geri 

kazanım suyu elde edilmiştir. Bu miktar su abonelere içme suyu ve sanayi tesislerine geri kazanım suyu 

olarak verildiğinden dolayı bu sudan 796.425.420 TL ekonomik fayda sağlandığı öngörülmektedir. 

 

Kocaeli’nde bulunan sanayi tesisleri su gereksinimlerini içme suyu, kuyu suyu ve geri kazanım 

suyundan karşılaşmaktadır. 2021 yılında sanayi tesislerinin kullandıkları su miktarı 39.003.653 m3 olup 

kullanım miktarları ve oranları Şekil 4‘de verilmiştir (İSU, 2022).  

 

 
 Şekil 4: Kocaeli Sanayi Tesislerinin Kullandıkları Su Miktarı  

 

Şekil 4’deki verilere göre, Kocaeli ilinde sanayi tesislerinin kullandığı geri kazanım suyu oranı %31’dir. 

2021 yılı içinde sanayinin yer altı suyu ve içme suyundan kullanacağı 12.226.584 m3 suyun yerinde 

kalmasını sağlamıştır. Aynı şekilde sanayinin 2020 yılı için 6 milyon m3 suyun yer altından çekilmesine 

ihtiyacı olmamıştır. Geri kazanım suyunu kullanılması ile Kocaeli'de yer altı ve şebeke suyunun 1/3’nün 

korunması sağlanmıştır. 

 

6. SONUÇ 

Kullanılabilir su miktarı kuraklık, çevre kirliliği ve diğer olumsuz etkenlerden dolayı her geçen gün 

azalmaktadır. Buna karşın sanayileşme, kentleşme ve nüfus artışı dünyamızda oranı az olan içilebilir 

suya olan talebi artırmaktadır. Geri kazanım projelerini salt su miktarı ve kalitesi olarak değil harcanan 

toplam enerji, enerji verimliliği, karbon ayak izi ve eko-verimlilik açısından da değerlendirmek 

gerekmektedir. 

 

İSU tarafından, 2021 yılı sonu itibariyle 16 sanayi tesisine geri kazanım suyu temin edilmiştir.  Sanayi 

tesislerine temin edilen geri kazanım suyunun miktarı 5 yıl sonunda toplam 45.072.180 m3 olmuştur. 

2020 yılında pandemiden dolayı geri kazanım suyu kullanımı düşmüştür. 2021 yılında sanayi tesislerinin 

Geri Kazanım Suyu; 

12.226.584 ; 31%

Şebeke Suyu; 

14.623.774 ; 38%

Kuyu Suyu; 

12.153.295 ; 31%
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kullandıkları su miktarı 39.003.653 m3 olup, sanayi tesislerinin kullandığı geri kazanım suyu oranı 

%31’dir. 2021 yılı içinde sanayinin yer altı suyu ve içme suyundan kullanacağı 12.226.584 m3 suyun 

yerinde kalmasını sağlamıştır. Aynı şekilde sanayinin 2020 yılı için 6 milyon m3 suyun yer altından 

çekilmesine ihtiyacı olmamıştır. Geri kazanım suyunu kullanılması ile Kocaeli’nde yer altı ve şebeke 

suyunun 1/3’nün korunması sağlanmıştır. 

 

Ayrıca 2021 yılında atık su arıtma tesislerinden çıkan 171.575.470 m3 arıtılmış atık sudan 12.226.584 

m3 geri kazanım suyu sağlamıştır. Bu miktardaki suyu sanayi abonelerine ulaştırmıştır. 2022 su 

tarifesine göre yapılan hesaplamada geri kazanım suyundan 5 yıl sonunda toplam 796.425.420 TL 

ekonomik fayda sağlandığı hesaplanmıştır. 

 

Teşekkür 

Bu araştırmada verilerini bizimle paylaşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi 

(İSU) Genel Müdürlüğüne teşekkür ederiz. 
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Özet 

Günümüzde Akıllı Şehir uygulamaları büyükşehirlerdeki günlük hayatımızı kolaylaştıran en önemli 

unsurlardan biri haline gelmiştir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tramvay hattı günlük 288 sefer 

yapmaktadır ve günlük ortalama 45,000 kişi tarafından kullanılmaktadır. Böylece İzmit’in ulaşım 

yoğunluğu azalmakta ve kişiler için zaman tasarrufu sağlanmaktadır. Bu yüzden tramvay arızalarının en 

optimum sürede onarılması büyük bir önem arz etmektedir. Bu nedenle bakım ve onarım sürelerinin 

değerlendirilmesi için bir çalışma ihtiyacı oluşmuştur. Bu çalışmada Rapidminer uygulaması 

kullanılarak tramvay arızalarının giderilmesinde K-en yakın komşu, Karar Ağaçları ve Derin Öğrenme 

veri madenciliği algoritmaları kullanılarak arızaların, sorumlu kişiler tarafından gerçekleştirilmiş olan 

onarım süreleri hakkında çıkartımlar yapılmıştır.  Aynı zamanda kullanılan veri madenciliği 

algoritmalarının performansları kıyaslanmış ve en başarılı algoritma belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Veri madenciliği, K-en yakın komşu, Karar Ağaçları, Derin Öğrenme 

 

Abstract 

Nowadays, Smart City applications have become one of the most important elements that facilitate our 

daily life in metropolitan cities. Kocaeli Metropolitan Municipality tram line makes 288 daily trips and 

is used by an average of 45,000 people daily. Thus, the transportation density of Izmit is reduced and 

time savings are provided for people. Therefore, it is of great importance to repair the tram faults in the 

optimum time. In this study, inferences were made about the repair times of the faults carried out by the 

responsible persons by using K-nearest neighbor, Decision Trees, and Deep Learning data mining 

algorithms in the elimination of tram faults using the RapidMiner application. At the same time, the 

performances of the data mining algorithms used were compared and the most successful algorithm was 

determined. 

 

Keywords: Data Mining, K-Nearest Neighbors, Decision Tree, Deep Learning 

 

1. Giriş 

Akıllı şehir uygulamaları günümüz modern şehirlerinin vatandaşlarına sağlanan hizmet kalitesinin 

arttırılmasında büyük olanaklar sağlamaktadır. Böylece günlük yaşamda karşılaşabileceğimiz sorunları 

çözecek akıllı çözümler tanımlanmaktadır (Giffinger ve ark, 2007). Kentleşmenin getirdiği büyük 

zorlukların üstesinden gelmek için akıllı şehir uygulamaları, bu büyümenin yarattığı çevresel ve sosyal 

sorunları dikkate alırken kentsel ve ekonomik büyümeyi sürdürmek için her yerde bulunan bir kavram 

haline geldi. Akıllı şehirler bilgi ve iletişim teknolojilerinin şehir gelişimini desteklemek, kentsel 

hizmetleri geliştirmek ve paydaşların bilgiye erişimini artırmak için bir olanak olarak kullanılmasını 

sağlamaktadır. Akıllı şehirler, teknolojik yeniliği teşvik etmekte ve yeni endüstrilerin gelişimini 

destekleyerek daha güçlü bir ekonomiyi teşvik etmektedir. Sürdürülebilir bir çevreyi koruyarak ve 

vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için şehir çapında yapılan yatırımlarla dünya çapında önemli bir 

unsur haline gelmektedir (Law ve Lynch, 2019). 

 

Akıllı şehir bileşenlerinin talep ettiği sürdürülebilirliği sağlamak ve yaşam standartlarını yükseltmek 

için yöneticiler bir topluluk modeli ve Büyük Veri teknolojisi kullanmayı öngörmektedir. Akıllı şehirler, 

yaşayanlarını ulaşım, sağlık, barınma, elektrik, öğrenim ve su kaynaklarında daha başarılı kılmak için 

farklı teknolojiler kullanır. Böylece girdi maliyetlerinin azaltılması ve kaynakların en optimum şekilde 

kullanılmasını ve çalışanların performans gelişimlerini artırıcı imkanlar sağlar. (Ageed ve ark, 2021).  

mailto:ertuggmelek@gmail.com
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Akıllı kentsel alan da dahil olmak üzere birçok işletme ve kamu hizmeti alanında, başarılı kullanım ve 

çoklu veri kullanımı kritik öneme sahiptir (Akman ve Alkan, 2016).  

 

Günümüzde veri madenciliği, işletme bilgilerini çıkarmak ve bunları karar vermek için çok stratejik hale 

getirmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Uygulanmakta olan veri madenciliği teknikleri, çok çeşitli 

veri kümelerine göre olabilir. KNN modelini Toulni ve arkadaşı kullanarak akıllı şehirlerde banka uzun 

vadeli mevduatları satmak ve hedef çağrılarının tahminini optimize etmeyi amaçlamışlardır (Tékouabou 

Koumétio ve Toulni, 2021). 2014 Yılında Li ve Chen Ulaştırma veri madenciliğinde üç veri madenciliği 

yöntemini birleştirerek bir çalışma gerçekleştirdiler. Bu çalışmada, otoyol seyahat süresini öngören 

kümeleme, karar ağaçları ve yapay sinir ağı veri madenciliği teknikleri kullanıldı (Li ve ark, 2019). 

 

Veri madenciliği, veri tabanları ve veri ambarları gibi depolarda depolanan büyük miktarda veriden 

ilginç bilgileri ve gizli kalıpları analiz etme, tahmin etme ve keşfetme sürecidir. Bu süreç istatistiksel 

modelleri, matematiksel algoritmaları ve makine öğrenimi yöntemlerini içerir (Sundaram ve ark, 2015). 

Trafik yönetiminde veri madenciliği teknolojisinin kullanılması, toplu trafik verilerinin güçlü bir analiz 

ve işleme işlevini sağlar ve sürücüleri ve sistemleri daha iyi kararlar almaya yönlendirir. Bilgi 

madenciliği ve keşfi, trafik yönetimi sistemlerinde ortaya çıkan ve trafik kontrolü, rota rehberliği veya 

rota programlaması için kullanılacak büyük miktarda trafik verisinin kullanılmasına ve analiz 

edilmesine odaklanan bir alandır. Attari ve arkadaşları ise karayolu ve demiryolu taşımacılığında yeni 

teknolojilerin uygulanması ve üretilmesi daha iyi kararlar alınabilmesi için veri madenciliği kümeleme 

tekniklerini kullanarak maliyeti etkileyen faktörleri araştırmışlardır. Bunun için K-means ve Bayes 

Sınıflandırma algoritmalarının kullanmışlardır (Attari ve ark, 2022).  

 

Kocaeli içerisinde kent içi toplu taşımacılık, kara yolu (otobüs minibüs), demir yolu (tramvay) ve deniz 

yolu (yolcu vapuru) ile yapılmaktadır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi (KBB) ‘ne ait olan otobüs, 

tramvay ve tramvay hattının bakım onarım, işletmesi iştirak firması olan Ulaşım Park Ulaştırma 

Hizmetleri Tic. A.Ş. tarafından yapılmaktadır. 2015 yılının Eylül ayında kurulmuş olan Ulaşım Park, 

otobüs işletmesi, Akçaray tramvay işletmesi ve şehirlerarası otogar işlemesini üstlenmiştir (Taşer, 

2020). 

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tramvay hattı günlük 288 sefer yapmakta ve ortalama 45,000 kişi 

tarafından kullanılmaktadır. Bu yüzden tramvay arızalarının en optimum sürede onarılması büyük önem 

arz etmektedir. Bu çalışmada, Tramvay hattında yapılan bakımların sürelerini incelenerek personel 

bakım performansları 3 farklı veri madenciliği tekniği kullanılarak değerlendirilmektedir. Makalenin 

devamında, 2. bölümde kullanılan materyal ve yöntem, 3. bölümde deneysel çalışmalar ve sonuçları, 

son bölümde sonuçlar ve tartışma yer almaktadır.  

 

2. Materyal ve Yöntemler 

Yaptığımız çalışmada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tramvay Bakım Onarım Hizmeti verileri 

kullanıldı. Bu amaçla Bakım Onarım Hizmeti bilgilerinin girildiği Bakım Onarım Yönetim Sistemi veri 

tabanı analiz edildi. Kullanılacak olan verilerin olduğu tablolar tespit edilerek bir sanal tablo oluşturuldu. 

Bu veriler veri madenciliği aşamalarından geçirilerek doğru ve kullanılabilir bir veri elde edildi.  Bakım 

onarım sistemi üzerinde kullanılan veriler MSSQL veri tabanında bulunmakta olan 13 farklı tablodan 

sanal tablo kullanılarak elde edilmektedir. Şekil 1.’de elde edilen verilerden bir kesit gösterilmektedir. 
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Şekil 1. Arıza ve bakım süreleri sanal tablosu. 

 

Çalışmanın modellenmesi aşamasında RapidMiner programı üzerinde Karar Ağaçları, K-en yakın 

komşu ve Derin öğrenme veri madenciliği teknikleri kullanılmaktadır. İlk olarak, veri madenciliği 

aşamalarından geçirilen ham veri seti modelleme aracına eklendi. İkinci aşamada Set Role nesnesi ile 

tahmin edilecek olan süre uzunluk alanı seçildi. Üçüncü aşamada Select Attributes nesnesi ile işlemlerde 

baz alınacak sütun seçimi yapıldı. Bu sütunlar; Arıza Id, Bakım Süresi, Ortalama Bakım Süresi, Sorumlu 

Adı, Süre Uzunluk Durumudur. Dördüncü aşamada Split Data nesnesi ile verilerin yüzde kaçının eğitim 

ve test verileri olarak kullanılacağı belirlendi. Çalışmada kullanılan verilerin %70’i eğitim seti, %30’u 

test seti olarak kullanıldı. Son olarak Veri madenciliği algoritmaları uygulanarak tahmin sonuçları 

değerlendirildi. Şekil 2’de oluşturulan Arıza ve bakım süreleri tahmin modeli gösterilmektedir. 

 

Şekil 2. Arıza ve bakım süreleri tahmin modeli. 

 

Şekil 2 ‘de gösterilmekte olan Arıza ve bakım süreleri tahmin modelinden elde edilen veriler. Şekil 

3’te gösterilmekte olan Veri madenciliği yöntemleri performans kıyaslama modeli kullanılarak 

irdelenmektedir. 
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Şekil 3. Veri madenciliği yöntemleri performans kıyaslama modeli. 

 

3. Deneysel Çalışmalar 

Bu çalışmada tramvay bakım onarım yönetim sistemindeki 6765 veri analiz edildi. Sistemdeki 

kullanılacak olan tablolar birleştirilerek sanal bir tablo oluşturuldu. Veri madenciliği aşamalarından 

geçirilen veriler 3 farklı veri madenciliği yöntemi; Karar Ağaçları, K-En Yakın Komşu, Derin Öğrenme; 

kullanılarak tahmin verileri elde edildi.  

 

Karar Ağaçları Yöntemi ile elde edilen performans sonuçlarına bakıldığında; bakım süresi kısayken 

tahminin kısa olduğu veri sayısı 1733, uzun olduğu veri sayısı 2’dir. Bakım süresi uzunken tahminin 

uzun olduğu veri sayısı 274, kısa olduğu veri sayısı 20’dir. Karar Ağacı algoritması ortalama %98.92 

başarı oranı ile en iyi performansı göstermiştir. Şekil 4’te Karar Ağaçları yöntemi kullanılarak elde 

edilen tahmin sonuçları gösterilmiştir. Şekil 5’te kullanılan yöntemin performans sonuçları 

gösterilmiştir.  

 

Şekil 4. Karar Ağaçları yöntemi tahmin sonuçları 
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Şekil 5. Karar Ağaçları yöntemi performans sonuçları 

 

K-En Yakın Komşu yöntemi ile elde edilen performans sonuçlarına bakıldığında; bakım süresi kısayken 

tahminin kısa olduğu veri sayısı 2305, uzun olduğu veri sayısı 9’dur. Bakım süresi uzunken tahminin 

uzun olduğu veri sayısı 359, kısa olduğu veri sayısı 33’dir. Başarı oranı ortalama %98.45’dir. Şekil 6’da 

K-En Yakın Komşu yöntemi kullanılarak elde edilen tahmin sonuçları gösterilmiştir. Şekil 12’de 

kullanılan yöntemin performans sonuçları gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 6. K-En Yakın Komşu yöntemi tahmin sonuçları 

 

 

Şekil 7. K-En Yakın Komşu yöntemi performans sonuçları 

 

Derin Öğrenme yöntemi ile elde edilen performans sonuçlarına bakıldığında bakım süresi kısayken 

tahminin kısa olduğu veri sayısı 2262, uzun olduğu veri sayısı 52’dir. Bakım süresi uzunken tahminin 

uzun olduğu veri sayısı 231, kısa olduğu veri sayısı 161’dir. Başarı oranı ortalama %92.13’dür. Şekil 

8’de Derin Öğrenme yöntemi kullanılarak elde edilen tahmin sonuçları gösterilmiştir. Şekil 9’da 

kullanılan yöntemin performans sonuçları gösterilmiştir. 
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Şekil 8. Derin Öğrenme yöntemi tahmin sonuçları 

 

 

Şekil 9. Derin Öğrenme yöntemi performans sonuçları 

 

4. Sonuç ve Tartışma 

Çalışmada Tramvaylarda personel tarafından yapılmakta olan bakım sürelerinin analizi için üç farklı 

veri madenciliği tekniği kullanılmaktadır. Personel Performansı K-en yakın komşu, Karar Ağaçları ve 

Derin Öğrenme yöntemleri kullanılarak tahmin edilerek, bu yöntemlerin performansları 

kıyaslanmaktadır. Çalışmada uygulanan veri madenciliği algoritmalarının karşılaştırılması sonucunda 

Tramvay bakım süresinin tahmininde Karar Ağacı algoritmasının ortalama %98.92 başarım oranı ile en 

iyi performansa sahip olduğu gözlemlenmiştir. 1032 kodlu sorumlunun 242 işi, 1051 kodlu sorumlunun 

sadece 1 işi uzun sürede tamamladığı tespit edilmiştir. En yüksek bakım süresine ait Arıza Olay 

Kaydedici Genel arızasının olduğu görülmektedir. Elde edilen sonuçlar irdelendiğinde performans 

artırımı yapılması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Yapılan çalışma ile hizmet kalitesinin denetlenmesi, 

işe ciddiyet katacağından hizmet kalitesi artacak ve aynı zamanda da bakım maliyetleri azalacaktır. 
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Özet  

Köü amaçlı yazılımlar, ev kullanıcılarından işletmelere kadar herkes için büyük bir tehlike olmaya 

devam etmektedir. Günümüzde cihazların birçoğu ağlar üzerinden internete bağlanmaktadır. Bu 

nedenle, kötü amaçlı yazılımlar kolay ve hızlı bir şekilde yayılabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, zaralı 

Portable Executable (PE) dosyalarını makine öğrenimi (ML) algoritmaları ile tespit etmektir. 

Sınıflandırmanın verimliliği ve etkinliği, özellik sayısına ve ML algoritmalarına bağlıdır. Bu çalışmada, 

bilgisayar korsanları tarafından saldırılarda sıklıkla kullanılan bilgisayar virüsü, bilgisayar solucanı, 

truva atı, reklam yazılımları ve arka kapı yazılımlarına ait PE dosyalarından ve Dinamik Bağlantı 

Kütüphanelerinden (DLL) çıkarılan 5 özellik incelenmiştir. Veri setini oluşturnak için Pe Studio 

programı kullanılmıştır. Excell dosyası formatına dönüştürülen veriler ML yöntemlerinden Karar 

Ağaçları, K-En yakın Komşular, Rastgele Orman Sınıflandırıcısı, Destek Vektör Makinesi (SVM) ve 

Lojistik Regresyon algoritmalarına uygulanarak, yöntemlerin kötücül yazılım sınıflandırma başarımı 

analiz edilmiştir. Yöntemlerin performansları, doğruluk, kesinlik, duyarlılık ve F1 skor parametreleriyle 

değerlendirilmiştir. Deneysel sonuçlar, rasgele orman sınıflandırıcısının %92 doğruluk oranı, %93 

duyarlılık ve %92 F1 skor değeri ile diğer yöntemlerden öne çıktığını göstermektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Kötücül yazılım, Makine öğrenmesi, Sınıflandırma, Yapay zeka. 

 

DETECTION of MALWARE via PE FILES with MACHINE LEARNING METHODS 
 

Abstract  
Malware remains a major threat to everyone from home users to businesses. Today, most of the devices 

are connected to the internet via networks. Therefore, malware can spread easily and quickly. The aim 

of this study is to detect malicious Portable Executable (PE) files with machine learning (ML) 

algorithms. The efficiency and effectiveness of classification depend on the number of features and ML 

algorithms exploited. In this study, 5 features extracted from PE files and Dynamic Link Libraries (DLL) 

of computer viruses, computer worms, trojan horses, adware and backdoor software, which are 

frequently used by hackers in attacks, are examined. Pe Studio program is utilized to create the data set. 

The malware classification performance of the methods is analyzed by applying the data converted to 

Excel file format to Decision Trees, K-Nearest Neighbors, Random Forest Classifier, Support Vector 

Machine (SVM) and Logistic Regression algorithms from ML methods. The performances of the 

methods are evaluated with accuracy, precision, sensitivity and F1 score parameters. Experimental 

results show that the random forest classifier outperforms other methods with its 92% accuracy, 93% 

sensitivity and 92% F1 score value.  

 

Keywords: Artificial intelligence, Classification, Machine learning, Malware. 

 

1. GİRİŞ 

Kötücül yazılım (Malware, Malicious ), bilgisayara veya bilgisayar özellikli cihazlara işlevlerini 

bozarak zarar veren bir uygulamadır (Aslan ve Samet, 2020, Cepeda, ve ark., 2016, Alsmadi ve Alqudah, 

2021). Zararlı yazılımları ve dosyaları tespit etmek için geleneksel olarak Antivirüs programlarından 

faydalanılır. Ancak, kötücül yazılımların imzalarını bir veritabanında saklayıp karşılaştırma yapan 

antivirüs programlarının sürekli evrim geçiren ve dolayısıyla imzaları da değişen gelişmiş zararlı 

yazılımları tespit etmesi zorlaşmaktadır yada yetersiz kalmaktadır. İki tür kötücül yazılım analiz ve tespit 
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mekanizması vardır. Bunlar statik analiz ve dinamik analiz yöntemleridir. Literatürde yapılan 

çalışmalar, statik özellik tabanlı analizin daha verimli ve etkili olduğunu göstermektedir (Shijo ve Salim, 

2015). Ancak, kötücül dosya (yazılım) paketlendiğinde veya şifrelendiğinde statik analiz 

gerçekleştirmek zordur. Bu durumda dinamik analiz yönteminin kullanılması gerekmektedir. Dosya  

paketlenmişse veya şifrelenmişse, önce çalışabilir bir hale getirilmelidir. Dinamik analizin 

gerekliliklerinden biri, zararlı dosyanın sanal makine (Virtual box, VMware) veya kum havuzu 

(Sandbox) gibi kontrollü bir ortamda çalıştırılmasıdır. Bu makalede, kötücül yazılımların tespit edilmesi 

amacıyla statik analiz yöntemleri uygulanmıştır. Az sayıda öz nitelikler kullanılarak zaralı PE (Portable 

Executable) dosyalarını belirlemek için çeşitli makine öğrenimi algoritmaları incelenmiştir. Bu 

algoritmalar birçok alanda faydalanılan Karar Ağaçları, K-En Yakın Komşular, Rastgele Orman 

Sınıflandırıcısı, Destek Vektör Makinesi (SVM), Lojistik Regresyon yöntemleridir. Bu yöntemlerin 

etkinliğini karşılaştırmak için, trojanlar, arka kapılar, reklam yazılımları (adware), solucanlar ve 

bilgisayar virüsleri kullanılmıştır. Sonuçlar, aynı öğrenme tekniğinin farklı kötücül yazılım türleri 

üzerinde benzer performans gösterdiğini ortaya koymuştur. Bu durum, PE dosyalarından çıkarılan öz 

niteliklerin belirli bir kötücül yazılım türüne karşı önyargılı olmadığını göstermiştir.  

 

Bu çalışmada, kötücül yazılım  tespiti için PE dosyalarından çıkarılan virtual_size, raw_size, file_size, 

entropy, size_of_optional_header öznitelikleri kullanılmıştır. Algoritmaların başarım performansını 

değerlendirmek için literatürde en yaygın olan doğruluk, kesinlik, duyarlılık ve F1 skoru parametreleri 

kullanılmıştır. Sonuçlar, en yüksek doğruluk değeri %92 oranı ile  Rastgele Orman Sınıflandırıcısı 

tarafından elde edildiğini göstermiştir. Makalenin geri kalanı şu şekilde düzenlenmiştir. Bölüm 2 

literatürde yer alan ilgili çalışmaları özetlemektedir. Örnek toplama Bölüm 3’te sunulmaktadır. Eğitim 

seti ve kullanılan algoritmalarla ilgili bilgiler Bölüm 4’te sunulmaktadır. Bölüm 5, gerçekleştirilen 

çalışmaları ve elde edilen sonuçları tartışılmaktadır. Son bölümde ise sonuç açıklamaları ve gelecek 

çalışmalar verilmektedir.  

 

2. İLGİLİ ÇALIŞMALAR 

Literatürde, makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak PE kötücül yazılım algılama performansını 

iyileştirmeye yönelik çalışmalar mevcuttur.  Shafiq ve arkadaşları (2009) yaptıkları çalışmada, zararlı 

PE yazılımlarını tespit etmek için PE-Miner programını önerdiler. Toplam 189 parametre kullandılar, 

bunların 73’ü belirli DLL içe aktarmalarının varlığını veya yokluğunu gösteren ikili parametrelerdi. İyi 

huylu ve kötücül yürütülebilir dosyaları ayırt etmek için 0,991’lik ROC eğrisi (AUC) altındaki toplam 

alanı bildirdiler. Schultz ve arkadaşları (2019), yalnızca PE başlık özelliklerini kullananlar da dahil 

olmak üzere, birkaç tür özellik kullanan deneyler sundu. %89,4 doğrulukla DLL içe aktarmaları ve içe 

aktarma işlevi içe aktarmalarının bir listesini kullandılar. Benzer bir çalışmada, yalnızca içe aktarılan 

işlevler dikkate alınmış ve %90’dan fazla sınıflandırma doğruluğu elde edilmiştir (Masud ve ark., 2008). 

Elovichi ve arkadaşları (2007), içe aktarılan işlevlerin yanı sıra makine tipi ve oluşturma zamanı gibi 

PE başlık alanlarını kullandılar. Menahem ve arkadaşları (2009), PE başlığındaki özellikleri ve alanları 

diğer özelliklerle birlikte kullanmıştır. Önceki araştırmalara bakıldığında, kötücül yazılımları etkili bir 

şekilde tespit etmek için doğrudan PE dosyalarından çıkarılan az sayıda statik özellik kullanılarak hiçbir 

araştırma yapılmamıştır. Bu çalışmanın katkısı, az sayıda özellik ve beş farklı denetimli öğrenme 

yöntemi kullanarak PE kötücül yazılımlarının tespitini incelemek ve incelemektir. 

 

3. VERİ SETİNİN OLUŞTURULMASI 

Bu bölümde veri setinin hazırlanma yöntemi açıklanmıştır. Kötücül yazılımları analiz etmek için 

Pestudio programı ile 3500 veri toplanmıştır. Toplanan verilerin yarısı iyi huylu (benign), diğer yarısı 

kötücül (malware) dosyalardan oluşmaktadır. İyi huylu dosyalar (exe ve dll) Windows 10 işletim 

sisteminin system32 klasöründen alınmıştır. Kötücül dosyalar Internet’ten indirilmiştir. Son olarak, veri 

seti bir csv dosyası formatında oluşturulmuştur. Tablo 1, Pe dosyaları ile ilgili bazı temel parametreleri 

göstermektedir. Bu özellikler bağımsız olarak bir PE dosyasının kötücül olup olmadığını 

göstermeyebilir. Ancak, literatürde bu özelliklerin kombinasyonlarının kötücül yazılımın güçlü 

göstergeleri olabileceği gösterilmiştir (Chhabra, 2014). Hash parametresinin eklenmesinin genel amacı, 

hash değerini kullanarak daha önce analizi yapılmış dosyanın kötücül olup plmadığını tespit etmektir. 

Dosyanın hash değerini tarayıcı üzerinden Virustotal, Quttera, Metadefender, Jotti gibi antivirus veri 

tabanları kullanılarak kontrol edilebilir. 
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Bazen kötücül bir dosyanın yazarı, önce PE dosyasının iç yapılarını ayrıştıran bir paketleyici kullanır. 

Daha sonra PE başlıklarını, bölümleri, içe ve dışa aktarma tablolarını yeni yapılarda yeniden düzenler. 

Paketleme sırasında, paketleyici bazen sıkıştırma ve şifreleme kütüphanesini kullanarak kod ve kaynak 

bölümlerini şifreler (Yan ve ark., 2008). PE dosyaları, virüsten koruma programlarının tersine 

mühendislik yapmasını veya PE dosyasının kötücül olup olmadığını belirlemesini çok zorlaştıracak 

şekilde paketlenmiştir. Entropi, dosyalardaki bir ikili dizinin rasgele dağılımının ve tahmin 

edilebilirliğinin bir göstergesidir. Entropi değeri 0 ile 8 arasında olması beklenir.  Daha fazla 

randomizasyon, daha fazla entropi anlamına gelir. Yüksek entropi, paketlenmiş ve şifrelenmiş kötücül 

yazılımın varlığını gösterir (Lyda ve Hamrock, 2007). 

 

Tablo 1. Eğitim setinde kullanılan parametrelerin açıklaması. 

Parametre ismi Açıklama 

Hash 
Hash işlevi, bilginin belirli bir uzunluktaki kısa bir diziye 

matematiksel olarak dönüştürülmesidir. 

Virtual size Belleğe yüklendiğinde bölümün toplam boyutu. 

Raw size 
Raw size (ham boyut), dosya bölümünün dosyadaki 

verilerinin tam boyutudur. 

File size Dosyanın başlangıç boyutu. 

Entropy 
Entropi, dosyalardaki bir ikili dizinin rasgele dağılımının 

ve tahmin edilebilirliğinin bir göstergesidir. 

Size of optional header 

Yürütülebilir dosyalar için gerekli olan ancak nesne 

dosyaları için gerekli olmayan isteğe bağlı başlığın 

boyutu. 

Number of sections 
Bölüm sayısı. Başlıkları hemen takip eden bölüm 

tablosunun boyutunu belirtir. 

Malware Dosyanın kötücül veya iyi olmasını gösterir. 

Classification Kullanılan kötücül yazılımın sınıflandırılması. 

 

4. MAKİNE ÖĞRENMESİ ALGORİTMALARI 

Bu çalışmada, kötücül yazılımı tespit etmek için  makine öğrenmesinin beş farklı algoritması 

uygulanmıştır. Bunlar Karar Ağaçları, K-En yakın Komşular, Karar Ağaçları, Rastgele Orman 

Sınıflandırıcısı, Destek Vektör Makinesi (SVM), Lojistik Regresyon’dur. Aşağıdaki alt bölümlerde 

kullanılan yöntemlere genel bir bakış sunulmaktadır. 

 

4.1. K-en yakın komşular (K–nearest neighbors, KNN) 

En basit ve sınıflandırma problemlerinde sıklıkla kullanılan makine öğrenimi algoritmalarından biridir. 

1967 yılında T. M. Cover ve P. E. Hart tarafından önerilen KNN algoritması, bir nesnenin hangi sınıfa 

dahil olacağını belirlememk için komşuları ile olan öklid mesafesini hesaplar, elde edilen mesafe 

değerleri küçükten büyüğe doğru sıralanır.  Belirlenen k değerine göre nesneyi sınıflandırmak için 

komşularının oy çokluğu kuralını kullanır. Bu kurala göre, sınıflandırılan nesne, en yakın k komşusu 

arasında en yaygın olanıdır. Bu çalışmada, k = 5 kullanılmıştır.  

 

4.2. Karar ağaçları (Decission Tree, DT) 

Karar ağaçları, makine öğrenmesinde yaygın olarak kullanılan güçlü yöntemlerden biridir. DT, 

özelliklerin içerdiği bilgilere dayalı olarak verileri parçalara ayırır.  DT, kökten başlayan herhangi bir 

yolun, yaprak düğümde bir Boole sonucu elde edilene kadar bir veri ayırma dizisi tarafından 

tanımlandığı ağaç tabanlı bir tekniktir. Düğümleri ve bağlantıları içeren bilgi ilişkilerinin hiyerarşik 

örneklenmesidir. İlişkiler sınıflandırmak için kullanıldığında, düğümler amaçları temsil eder. Bu 

çalışmada, DT algoritma türlerinden Sınıflandırma ve Regresyon Ağacı (Classification And Regression 

Tree, CART) algoritması kullanılmıştır. 

 

4.3. Rastgele orman (Random forest, RF) 

Rastgele Orman sınıflandırıcısı, ağaçlar arasındaki korelasyonu ortadan kaldıran karar ağaçlarında 

küçük bir iyileştirmedir. Kontrollü öğrenme algoritması olarak bilinen RF ilk olarak, eğitim setlerinden 
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birçok karar ağacı oluşturur. Diğer bir deyişle, bir orman yaratır ve rastgelelik sağlar. İstikrarlı bir tahmin 

elde etmek için bu karar ağaçları birleştirilir. Bu ağaçların inşası sırasında, her bölme (split) 

gerçekleştirilmeden önce dikkate alınacak p tahmin edicilerinden yalnızca t tanesi rastgele seçilir. Her 

bölme için, yeni bir t öngörücü seti oluşturulur. 𝑡 ≈ √𝑝,  her bölmede dikkate alınan öngörücülerin 

sayısıdır. Bu çalışmada p = 100, ve split değeri 2 olarak seçilmiştir. 

 

4.4. Destek vektör makinesi (Support vector machine, SVM) 

Destek vektörü makinesi, sınıflandırma ve regresyon analizi için verileri doğrusal/doğrusal olmayan bir 

sınırla iki kategoriye ayıran denetimli bir öğrenme algoritmasıdır. SVM’nin amacı,N boyutlu uzayda  

veri noktalarını belirgin bir şekilde ayıran, her iki sınıfın veri noktaları arasındaki maksimum mesafeye 

sahip bir hiperdüzlem bulur. N öz nitelik sayısıdır. İki veri noktası sınıfını ayırmak için seçilebilecek 

birçok olası hiperdüzlem mevcuttur. Hiper düzleme daha yakın olan destek vektörleri kullanılarak 

sınıflandırıcının marjı (boşluğu) maksimum yapılır. Buradaki amaç, sınıflandırma için daha az karmaşık 

bir hiperdüzlem fonksiyonu oluşturmaktır. Bu çalışmada regülarizasyon parametresi C = 5000 değerine 

set edilirken, Kernel parametresi ise ‘RBF’ yöntemi olarak seçilmiştir. 

 

4.5. Lojistik regresyon (Logistic regression, LR) 

Lojistik regresyon (LR), ayrık kategorik hedef değerlere sahip bir veri kümesi üzerinde regresyon 

gerçekleştirme yöntemidir. LR çoğunlukla ikili sınıflandırma problemlerini çözmek için kullanılan 

denetimli bir öğrenme algoritmasıdır.  

 

5. ALGORİTMALARIN BAŞARIM ANALİZİ 

Bu çalışmada, kötücül yazılım  tespitinde Tablo 1’de verilen PE dosyalarından çıkarılan virtual_size, 

raw_size, file_size, entropy, size_of_optional_header öznitelikleri kullanılmıştır. Algoritmaların 

başarım performansını değerlendirmek için literatürde en yaygın olan doğruluk, kesinlik, duyarlılık ve 

F1 skoru parametreleri kullanılmıştır. Her algoritma için, ilave bilgiler sağlamak üzere Tablo 2’de 

verilen bir karışıklık matrisi oluşturulur. Karışıklık Matrisi, sınıflandırma yapan bir Makine Öğrenimi 

(ML) modeli için bir performans ölçüsüdür.   

 

Tablo 2. Karışıklık Matrisi tablosu. 

Tahminlenen 

(Predicted) 

Gerçekleşen 

(Actual) 

Doğru Pozitif 

(DP) 

Doğru Negatif 

(DN) 

Yanlış Pozitif 

(YP) 

Yanlış Negatif 

(YN) 

 

Tablo 2’de DP ve DN algoritmanın doğru olarak tahminlediği, YP ve YN modelin yanlış olarak 

tahminlediği alanları göstermektedir. DP kötücül dosyaların doğru bir şekilde sınıflandırıldığı değeri, 

YP zararsız dosyaların kötücül olarak sınıflandırılma sayısını, DN kötücül olmayan dosyaların doğru 

sınıflandırma sayısını, YN kötücül dosyaların iyi kuylu olarak sınıflandırılma sayısını göstermektedir.  

 

Doğruluk (accuracy): Bir algoritmanın doğruluğu, denklem (1)’de gösterildiği gibi gerçekleştirilen 

doğru tahmin sayısının toplam kötücül / kötücül olmayan dosya  sayısına bölünmesiyle hesaplanır. 

 

Doğruluk =
(DP+DN)

(DP+YP+DN+YN)
                                                                                                       (1) 

 

Kesinlik (Precision): Pozitif (kötücül) olarak tahmin edilen değerlerin gerçekten kaç tanesinin kötücül 

olduğunu gösteren yüzdesl değerdir.  

 

Kesinlik =
DP

DP+YP
                                                                                                                        (2) 
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Duyarlılık (Recall): Kötücül olarak tahmin edilen tane gerçek sonucun doğru tahmin edildiği gösterir. 

 

Duyarlılık =
DP

DP+YN
                                                                                                                     (3) 

 

F1-Skoru (F1-Score): Kesinlik ve duyarlılık değerlerinin harmonik ortalaması alınarak elde edilir.  

 

F1 = 2 ∗
kesinlik∗duyarlılık

kesinlik+duyarlılık
                                                                                                           (4) 

 

Tablo 3’te verildiği gibi yarısı kötücül yazılım örneği olmak üzere toplam 3500 veri toplandı. Bu 

çalışmada beş farklı kategoriden 1750 adet kötücül dosya kullanılmıştır. Kategoriler solucan, arka kapı, 

virüs, reklam yazılımları ve trojan içeriyordu. Ayrıca, Windows 10 işletim sisteminden 1750 zararsız 

dosya toplandı ve zararsız olduğu bilinen uygulamaları indirildi.  

 

Tablo 3. Eğitim setinde kullanılan toplam örnek sayısı 
 Kötücül yazılım türü Veri sayısı 

Kötücül yazılım (Malware) 

Virüs 350 

Trojan 350 

Arka kapı 350 

Solucan 350 

Reklam yazılımları 350 

İyi huylu (Benign)  1750 

 

Pestudio programından alınan veriler bir csv dosyasında toplandı. Daha sonra python kütüphaneleri 

yardımıyla ve makine öğrenme algoritmaları yardımıyla veriler işlenmiştir. Veri seti ile yapılan 

deneylerin sonuçları beş algoritma için sırasıyla Tablo 4 ve 5’te sunulmuştur. 

 

Tablo 4. Tüm kötücül yazılımlar ile alınan sonuçlar. 
Algoritma türü Doğruluk Kesinlik Duyarlılık F1-skoru 

K-en yakın komşular 0.91 0.91 0.91 0.91 

Karar ağaçları 0.91 0.91 0.91 0.91 

Rastgele orman 0.92 0.91 0.93 0.92 

Destek vektör makinesi 0.90 0.91 0.90 0.90 

Lojistik regresyon 0.84 0.85 0.84 0.84 

 

Tablo 5. Karışıklık Matrisi değerleri  

Karışıklık 

matrisi 

değerleri 

K-en yakın 

komşular 

Karar 

ağaçları 

Rastgele 

orman 

Destek vektör 

makinesi 

Lojistik 

regresyon 

DP 801 796 796 795 825 

DN 76 81 81 83 53 

YP 85 82 65 88 228 

YN 788 782 808 784 644 

 

Tablo 4’ten de görülebileceği gibi, makine öğrenmesi algoritmalarının uygulanmasından sonra elde 

edilen sonuçların performaslarının iyi olduğu gözlemlenmiştir. KNN ve Karar Ağaçları algoritmaları 

0.91 oranında doğruluk, 0.91 oranında keskinlik, 0.91 oranında duyarlılık, 0.91 oranında F1-skoru elde 

etmiştir. Benzer şekilde, Destek Vektör Makinesi 0.90 oranında doğruluk, 0.91 oranında keskinlik, 0.90 

oranında duyarlılık, 0.90 oranında F1-skoru ile sonuçlanmıştır. Tabloda gösterildiği gibi Lojistik 

Regresyon algoritması, test edilen algoritmalar arasında en düşük doğruluk, kesinlik, duyarlılık ve F1 

skoru değerlerine sahip olmuştur. En yüksek doğruluk değeri %92 oranı ile  Rastgele Orman 

sınıflandırıcısı tarafından elde edilmiştir. Bunun yanında,  kesinlik, duyarlılık ve F1 skoru değerleri de 

sırasıyla 0.91, 0.93 ve 0.92 olarak elde edilmiştir. Böylece elde edilen doğruluk değerinin başarısı 

kanıtlanmıştır. 
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6. SONUÇ 

Bu çalışmada oluşturulan 5 statik özellik kullanılarak kötücül yazılım tespiti için Karar Ağaçları, K-En 

yakın Komşular, Rastgele Orman Sınıflandırıcısı, Destek Vektör Makinesi (SVM) ve Lojistik 

Regresyon yöntemleri kullanılmıştır. Yöntemler arka kapı, virüs, truva atı, reklam yazılımları ve solucan 

olmak üzere beş tür kötücül yazılım üzerinde değerlendirildi:. Sonuçlar, rastgele orman 

sınıflandırıcısının tüm kötücül yazılım türlerinde diğer dört algoritmadan daha iyi performans 

dergilediğini gösterdi. Gelecekteki çalışmalarda, daha fazla veri kullanılmasının yanı sıra derin öğrenme 

mimarilerinin kullanılarak kötücül çalıştırılabilir programların tespit edilmesi performansını artıracak 

yeni özniteliklerin bulunması planlanmaktadır.  
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Özet  

DSRC (Dedicated Short-Range Communication) haberleşme teknolojisi, kısa mesafeli haberleşmelerde 

herhangi bir hücresel altyapıya ihtiyaç duymadan, son derece güvenli ve yüksek hızlı, doğrudan iletişim 

sağlayan IEEE 802.11p tabanlı bir kablosuz iletişim teknolojisidir. IEEE 802.11p standardı, akıllı ulaşım 

sistemleri uygulamalarını desteklemeye yönelik gelişmeleri tanımlayan IEEE 802.11 standardına 

eklenen bir değişikliktir. DSRC haberleşme teknolojisi, akıllı ulaşım sistemlerinde kullanılmak üzere 

geliştirilmiştir. Akıllı ulaşım sistemleri; her geçen gün daha fazla kalabalıklaşan şehirlerde trafik 

sıkışıklığını azaltmak, trafiği maksimum verimde yönetmek, trafiğin çevreye verdiği zararı en alt düzeye 

indirmek ve ulaşımın insanlara olan faydasını artırmak için çok farklı uygulamalar içeren sistemlerdir. 

Akıllı ulaşım teknolojisi günümüzde oldukça popüler ve gelecekte de hayatımızın önemli bir parçası 

olacaktır. DSRC, araçlar ve altyapı arasında doğrudan ve düşük gecikmeli bilgi alışverişini 5,9 GHz 

bandında gerçekleştirmektedir. DSRC engeller olsa bile yüksek hızlı iletişim sağlayabilir ve kötü hava 

koşullarında çalışmak için optimize edilmiştir. Güncel ve sürekli geliştirilen bir teknoloji olan DSRC 

için teorik ve uygulamalı çalışmalar yapmak günümüz ve gelecekteki otomotiv sistemleri için önemlidir. 

Bizler de akıllı ulaşım sistemlerine DSRC tabanlı örnek bir uygulama gerçekleştirdik. İlerde ismini 

çokça duyacağımız otonom araçların temel bir bileşeni olacak bu teknoloji için uygulamalar ve 

araştırmalar yapmak bizleri heyecanlandırmaktadır. Yapacağımız olan bu çalışma bu alanda çalışacak 

araştırmacılara da ışık olacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: DSRC, kablosuz haberleşme, otonom araç sistemleri, akıllı ulaşım 

 

HARDWARE IMPLEMENTATION OF DSRC SYSTEM 

 

Abstract 

Short-range communications using the DSRC (Dedicated Short-Range Communication) 

communication technique don't require any cellular infrastructure and can be exceptionally secure and 

fast. It is based on IEEE 802.11p wireless technology. The IEEE 802.11p standard is a supplement to 

IEEE 802.11 that specifies advancements to support applications for intelligent transportation systems. 

Intelligent transportation systems have benefited from the development of DSRC communication 

technology. Intelligent transportation systems are those that incorporate a variety of applications to 

lessen traffic congestion in crowded places, to manage traffic as efficiently as possible, to reduce 

environmental harm from traffic, and to maximize the benefits of transportation for individuals. The use 

of intelligent transportation systems is currently fairly common and will likely become more prevalent 

in the future. In the 5.9 GHz range, DSRC carries out direct and low-latency information transmission 

between vehicles and infrastructure. DSRC is designed to operate in inclement weather and can deliver 

high-speed connectivity despite obstructions. It is crucial for current and future automotive systems to 

conduct theoretical and applied studies for DSRC, a cutting-edge technology that is constantly being 

improved. We are eager to do research and develop applications for a technology that will likely be 

discussed frequently in the future. This study, which we will conduct, will serve as a guide for future 

researchers in this area. 

 

Keywords: DSRC, Intelligent Trasnportation, Wireless communication. 
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1. GİRİŞ 

Dedicated short-range communication (DSRC), sistemi akıllı ulaşım sistemindeki otomobillerin diğer 

otomobillerle veya altyapısı kurulmuş diğer birimlerle iletişim kurmasını sağlamak amacıyla 

tasarlanmış bir kablosuz iletişim teknolojisidir. DSRC haberleşme sistemi, radyo frekansının, 5.9 Ghz 

bandında çalışır ve kısa ve orta mesafelerde etkilidir. DSRC düşük gecikme süresine ve yüksek 

güvenilirliğe sahiptir. Kapsadığı kısa menzil nedeniyle aşırı hava koşullarında bile çok az parazit alır. 

Bu, onu hızlı hareket eden araçlarla iletişim için ideal hale getirir.  

 

DSRC teknolojisi, araçtan araca (V2V) veya araçtan altyapıya (V2I) formatında kullanılabilir ve 

yerleşik birimler (OBU'lar) veya yol kenarı birimleri (RSU'lar) olarak bilinen dağıtıcıları kullanarak 

iletişim kurar. V2V'de DSRC, araçların OBU'lar aracılığıyla birbirleriyle iletişim kurmasını sağlamak 

için kullanılır. Bu iletişim genellikle bir arabanın sürücüsünü önündeki arabanın yavaşlamak üzere 

olduğu konusunda uyarmak gibi güvenlik nedenleriyle yapılır. V2I'de, aracın içindeki veya üzerindeki 

bir OBU, bir RSU ile donatılmış çevredeki altyapı ile iletişim kurar. Bu aynı zamanda sürücüyü bir 

viraja çok hızlı yaklaşmaları gibi güvenlik risklerine karşı uyarabilir veya geçiş ücretlerini ve park 

ödemelerini toplamak için kullanılabilir. Akıllı ulaşımın, otonom araçların yaygınlaştığı bu günlerde 

DSRC sistemi de gittikçe popüler olmaktadır. Araçlar kendi aralarında ve çevre birimlerdeki kurulmuş 

olanlar ünitelerle sürekli haberleşme halinde oldukları için ani uyarı sistemi sayesinde olası kazalar 

önlenebilecektir. Yol tahsilat ücretleri ödeme gibi işlemlerde kolaylıkla yapılabilecektir. 

 

Bu çalışmada DSRC sistemi donanımsal olarak gerçeklenmiş ve yerleşik birim (OBU) tasarlanmıştır. 

Takograf cihazına entegre olacak şekilde tasarlanan OBU (on board unit) sayesinde ilgili birimlere 

istenilen veriler doğru bir şekilde aktarılmıştır.  

 

2. OBU (On Board Unit) Hakkında 

OBU araç üzerinde bulunan ve diğer araçlarla ve RSU birimlerle haberleşme sağlayan cihazdır. OBU’ya 

sahip bir cihaz RSU biriminin kapsama alanından geçerken RSU dan gelen mesajlara cevap verir ve 

ilgili verileri karşı tarafa aktarır.  

Biz OBU cihaz tasarımını takograf cihazına entegre olacak şekilde, ilgili verileri RSU birimlerine 

aktarmak için gerçekleştirdik. 

 

2.1. Takograf Cihazı ve OBU Entegrasyonu 

Takograf cihazı; kamyon, kamyonet, çekici gibi ağır yük taşıyan, minibüs ve otobüs gibi yolcu sayısının 

fazla olduğu araçlarda kullanılır. Araçların hareket zamanlarını, şoförlerin araç kullanma sürelerini, 

dinlenme sürelerini, araçların hız bilgilerini kayıt altına tutan ve bu bilgilerini istenildiği zaman ilgili 

birimlere rapor şeklinde sunabilen cihazdır.  

OBU ya sahip bir takograf, polis kontrol noktasındaki RSU birimlerine kablosuz ve herhangi bir 

durdurma işlmemi olmadan, takograftaki dataları aktarabilir. 

Tasarlanan OBU, takograf cihazı ile CAN-BUS haberleşmesi ile haberleşir. RSU biriminden istenen 

verileri CAN-BUS üzerinden takografa bildirir, alınan verileri kablosuz olarak RSU birimlerine aktarır.  

 

2.2. OBU ve RSU Haberleşmesindeki Mesaj Yapıları 

OBU ve RSU cihazlarındaki mesajlar yönetmelikte belirtilen modülasyon yapıları ile iletilmektedir. [1] 

Resim 1 de görüldüğü üzere, RSU’dam OBU tarafına mesaj, ASK (amplitude shift keying) 

modülasyonu şeklinde gönderilir. OBU bu mesajı alacağı zaman ilk olarak ASK demodülasyonu yapıp 

mesajı çözer. OBU tarafından RSU tarafına mesaj gönderilirken mesaj BPSK (binary phase-shift 

keying) modülasyonlu gönderilir. Resim 2 de bu durum gösterilmektedir. RSU tarafındaki birim mesajı 

BPSK demodülasyonu yaparak çözer.  

 

 
Resim 1. RSU’dan OBU ya gönderilen ve alınan mesaj yapıları 
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Resim 2. OBU’dan RSU ya gönderilen ve alınan mesaj yapıları 

 

2.3. OBU Sistem Tasarımı 

RSU tarafı 5.9Ghz bandında yayın yapmaktadır. OBU cihazı RSU kapsama alanına girdiği zaman RSU 

dam gelen mesajlara yanıt verir. İstenilen verileri RSU’nun yaymış olduğu 5.9 Ghz sinyali kullanarak 

karşı tarafa iletir. OBU mesajları almak için alıcı anten kullanılmıştır. Alıcı antenden alınan 5.9 Ghz 

sinyal ilk olarak amplifier devresi kullanarak güçlendirilmiştir.  

 

RSU tarafından gönderilen mesajlar ASK modülasyonlu olarak gönderilmektedir. OBU tarafında alınan 

mesajları çözebilmek için ASK demodülasyonu gerçekleştirilmiştir. ASK demodülasyonu için 5.9 Ghz 

bandında çalışabilen, ASK demodülatör entegresi kullanılmıştır. ASK demodülasyonu yapıldıktan sonra 

mesajlar işlemci tarafından çözülüp anlamlandırılır. Resim 3 ‘te RSU’dan OBU’ya mesaj alınma yapısı 

bloklar şeklinde gösterilmiştir.  

 

 
Resim 3. RSU’dan OBU’ya gelen mesajı alma blok diyagramı 

 

OBU tarafından RSU tarafına gönderilecek mesajlar BPSK modülasyonlu olarak iletilmektedir. İşlemci 

tarafından gönderilecek veriler 2 Mhz mesaj sinyalini, 5.9 Ghz taşıyıcı sinyal ile BPSK modülasyonlu 

bir şekilde karşı tarafa iletilmiştir. 2 Mhz sinüs sinyali işlemcinin PWM siyanli ile üretilmiştir. Faz 

kaydırma işlemi balun kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Resim 4’te OBU’dan gönderilen mesaj yapısının 

blok diyagramı gösterilmektedir.  

 

 
Resim 4. OBU’dan RSU’ya iletilen mesaj blok diyagramı 

 

2.5. OBU Sistemi İçin PCB Tasarımı 

OBU sistemi için 4 katmanlı 5.9 Ghz frekansında çalışabilen RF PCB tasarımı gerçekleştirilmiştir. 

Tasarımda patch anten kullanılmıştır. Resim 5’te PCB tasarımı görülmektedir. 

 

 
Resim 5. DSRC OBU için tasarlanmış PCB  
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3. SONUÇ  

Bu çalışmada DSRC sisteminin bir parçası olan OBU sistemi tasarlanmıştır. RSU biriminden gelen 

mesajlar doğru bir şekilde alınmış ve haberleşme başarılı bir şekilde sağlanmıştır. RSU tarafına mesajlar 

düzgün bir şekilde gönderilmiştir. Resim 6 ve resim 7’de BPSK ve ASK işaretlerinin spektrum analyzer 

görüntüleri verilmektedir. 

 

 
Resim 6. Gönderilen BPSK Mesajının Spektrum Analyzer Görüntüsü 

 

 
Resim 7. Alınan ASK Mesajının Spektrum Analyzer Görüntüsü 

 

4. TARTIŞMA 

Gelecekte oldukça sık kullanılacak bir sistem için başarılı bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu alanda 

çalışacak arkadaşlara ışık olacaktır. 

 

TEŞEKKÜR  

Bana bu çalışmayı yapmak için fırsat ve imkan sunan Prof. Dr. Sarp Ertürk hocama, bu çalışmayı 

yaparken desteğini ve yardımını benden hiç esirgemeyen hem okul hem iş arkadaşım Murat Şen’e 

teşekkürü bir borç bilirim. 

 
KAYNAKLAR 

[1] CEN/TC278, EN 12834 “Road Transport and Traffic Telematics – Dedicated Short Range Communication 

(DSRC)- DSRC Application Layer”   
  



  International Marmara Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

452 

SI BİRİMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ  
 

Erkan DANACI 

TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (TÜBİTAK UME), Gebze/Kocaeli 

erkan.danaci@tubitak.gov.tr, ORCID: 0000-0001-6358-8807 

 

Bülent AYDEMİR  

TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (TÜBİTAK UME), Gebze/Kocaeli 

bulent.aydemir@tubitak.gov.tr, ORCID: 0000-0001-6848-2681 

 

Özet  

SI temel birimlerinin, Ağırlık ve Ölçüler Uluslararası Komitesinin (CIPM) kararı ile 20 Mayıs 2019 

tarihinde yeni tanımları yürürlüğe girdi. 20 Mayıs 2019’dan itibaren geçerli olan yeni birimlerde SI’nın 

temelini oluşturan yedi temel birim, yedi sabit değer üzerinden tanımlandı. Kilogram, Amper, Kelvin 

ve Mol, Planck sabiti (h), temel elektrik yükü (e), Boltzmann sabiti (k) ve Avogadro sabiti (NA) için 

tam sayısal değerler verilerek tanımlandı. Bu değişimin etkisi günlük hayatımızda çok fazla 

hissedilmese de ortaya çıkmaya başlayan etkileri, gelecekte olabilecek değişimler ve öngörüler bu 

çalışmada verilmiştir. Bu çalışma ile SI birimlerindeki değişimler üzerine araştırma yapanlar için rehber 

bir doküman oluşturulması amacıyla bu çalışma hazırlanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: SI birimleri, Yeni tanımlama, Birim tanımları, Metroloji 

 

INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF CHANGES IN SI UNITS  

 

Abstract  

The new definitions of SI basic units entered into force on 20 May 2019 with the decision of the 

International Committee for Weights and Measures (CIPM). In the new units effective from 20 May 

2019, the seven fundamental units that form the basis of the SI were defined over seven fixed values. 

Kilograms, Ampere, Kelvin, and Mol were defined by giving exact numerical values for Planck's 

constant (h), fundamental electric charge (e), Boltzmann's constant (k), and Avogadro's constant (NA). 

Although the effect of this change is not felt much in our daily lives, its emerging effects, possible 

changes, and predictions in the future are given in this study. In this study, this study has been prepared 

in order to create a guide document for those who do research on the changes in SI units. 

 

Keywords: SI units, New definition, Unit definitions, Metrology 

 

1. GİRİŞ 

Günümüzde mevcut enerji maliyetleri, çevre ve iklim değişiklikleri, teknolojik gelişmelere bağlı olarak 

ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar ve beraberinde getirdiği güvenlik sorunları, teknolojik gelişmeleri zorunlu 

kılmaktadır. Bu gelişmelere bağlı olarak araştırma-geliştirme faaliyetlerinde yer alan test ve kalibrasyon 

laboratuvarlarında da değişimler meydana gelmektedir. Yapılan revizyonların en önemli sebebi, ölçüm 

birimlerinin yapay nesneler yerine, doğal olaylara bağlı evrensel sabitlere göre tanımlanma eğilimidir. 

Bu bağlamda en önemli adım, 1960 yılında, zaman birimi saniye’nin, gezegenimizin kendi etrafına 

değişken dönüş frekansı yerine, sezyum atomunun sabit radyasyon frekansına bağlanarak tanımlanması 

ile atılmıştır. 1983 yılında ise, uzunluk birimi metre, Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu (BIPM) 

tarafından saklanan uluslararası uzunluk prototipi yerine ışık hızı sabiti (c) üzerinden tanımlanmıştır 

(Şekil 1). SI birimlerinin eski tanımlarında, metre için ışığın kat ettiği mesafe açısından tanımlama 

yapılırken, kilogram için uluslararası kilogram prototipinin (IPK) kütlesi referans kütle olarak 

tanımlanmıştı.  

 

14-16 Kasım 2018 tarihlerinde Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu’nun (BIPM) ev sahipliğinde 

Fransa’nın Versailles kentinde gerçekleştirilen 26. Ağırlıklar ve Ölçüler Genel Konferansı’nda (CGPM) 

kilogram, amper, kelvin ve mol birimlerinin tanımlarındaki değişiklikler oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

Türkiye dâhil 60 ülkenin oy kullanma hakkının olduğu ve 100’e yakın farklı ülkeden temsilcinin 

katıldığı konferansta kabul edilen karar ile uluslararası ölçü birimlerinin (SI) tamamı artık doğanın 
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sabitleri (doğal sabitler) ile (örn. metrenin ışık hızı ile tanımlandığı gibi) tanımlandı [1-4].  SI temel 

birimler, .Ağırlık ve Ölçüler Uluslararası Komitesinin (CIPM) daha önce önerdiği 20 Mayıs 2019 

tarihinde yeni tanım yürürlüğe girdi. 20 Mayıs 2019’tan itibaren geçerli olan yeni birimlerde fiziksel 

nesnelere bağlı hiçbir referans kalmadı. SI’nın temelini oluşturan yedi temel birim, yedi sabit değer 

üzerinden tanımlandı (Şekil 2).  

 

Kilogram, Amper, Kelvin ve Mol, Planck sabiti (h), temel elektrik yükü (e), Boltzmann sabiti (k) ve 

Avogadro sabiti (NA) için tam sayısal değerler verilerek tanımlandı. Metre ve kandela zaten fiziksel 

sabitler tarafından tanımlanmıştır. Yeni tanımlar, herhangi bir birimin boyutunu değiştirmeden 

uluslararası birim sistemini (SI) iyileştirmeyi ve böylece mevcut ölçümlerle sürekliliği sağlamayı 

amaçlamaktadır [5-12]. 

 

 
 

Şekil 1. Eski SI sistemi yapısı  Şekil 2. Yeni SI sistemi yapısı 

 

Metrenin ışığın hızı için kesin bir sayısal değer olarak 1983 yılında başarılı bir şekilde yeniden 

tanımlanmasını takiben, BIPM öneri olarak, daha fazla doğa sabitinin kesin değerlere sahip olması 

gerektiği belirtildi. Bunlar: 

 

• Planck sabiti h tam olarak 6,626 070 15 x 10 -34 Joule-saniye (J⋅s) . 

• Temel elektrik yükü e tam olarak 1.602 176 634 x 10 -19 Coulomb (C) . 

• Boltzmann sabiti k, tam olarak 1.380 649 x 10 -23 jul başına Kelvin (J⋅K -1 ) . 

• Avagadro sabiti NA tam olarak 6,022 140 76 x 10 23 karşılık mol (mol -1 ) . 

 

Bu sabitler, SI kılavuzunun 2006 ve güncel 2019 versiyonunda tanımlanmıştır [8]. 

 

Yeniden tanımlama, aşağıdaki doğa sabitleriyle ilişkili sayısal değerleri değiştirmez: 

 Vakumdaki ışık hızı c, 299 792 458 m / s 

 Sezyum (Cs) 133 atomun aşırı ince geçiş frekansı ΔνCs 9 192 631 770 Hz  

 Işıksal etki, Kcd ,540 × 1012 Hz frekansındaki monokromatik radyasyonun ışık etkinliği  

683 lm / W'dir. 

 

Yukarıdaki yedi tanım, SI Broşürünün 9. baskısı (2018) verilmiş ve yedi temel birim (zaman, metre, 

kilogram, amper, kelvin, mol ve kandela) cinsinden ifade edilen türetilmiş birimler Tablo 1’de 

gösterildiği gibi “joule”, “coulomb”, “hertz”, “lümen” ve “watt” birimleri ile birlikte yeniden yazılmıştır 

[8]. 
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Tablo 1. Sabit değerler ve sayısal değerleri 

 
 

Bu değişikliklerin SI temel birimlerinin yeniden tanımlanması etkisi vardır, ancak SI türetilmiş 

birimlerin temel birimler açısından tanımları aynı kalmaktadır. SI birimlerinin eski tanımlarının doğal 

sabitler ile ilişkisi Şekil 3’te ve yeni tanımlarının doğal sabitler ile ilişkisi Şekil 4’te gösterildiği gibidir. 

 

Bu çalışmada yeni ve eski SI tanımları verilmiştir. Yeni tanımların üretim ve ticaretteki yansımaları, 

bilim ve teknolojiye etkisi ve metroloji dünyasındaki olası etkileri, hedefleri genel olarak verilmiştir.  

 

 
Şekil 3. SI birimlerinin eski tanımlarının doğal sabitler ile ilişkisi 

 

 
Şekil 4. SI birimlerinin yeni tanımların doğal sabitler ile ilişkisi 

 

2. SI TANIMLARI   

Uluslararası Birimler Sistemi, tüm dillerde uluslararası kısaltması SI ile gösterilir ve bazen de SI sistemi 

olarak kullanılır. SI, metrik sistemin modern biçimi olup dünyanın en yaygın kullanılan ölçü sistemidir. 

Ağırlıklar ve Ölçüler Genel Konferansı (General Conference on Weights and Measures-

(CGPM)),tarafından oluşturulmuş ve sürdürülmektedir. Bilim, teknoloji, endüstri ve günlük ticarette 

kullanılan, dünyadaki hemen hemen her ülkede resmi statüsüne sahip tek ölçüm sistemidir. 

 

SI birim sisteminde ölçüm büyüklükleri için 7 adet temel birim ilk olarak 1960 yılındaki BIPM CGPM 

toplantısında kabul edilmiştir. Bunlar; kütle için kg, uzunluk için metre, zaman için saniye, akım için 

amper, sıcaklık için kelvin, madde miktarı için mol ve ışık şiddeti için kandeladır. Teknolojik 

gelişmelerin paralelinde bu birim tanımları 1983’te bir yenileme geçirmiş ve en son 2019 yılında 

bugünkü kullanılan tanımlarına getirilmiştir.  
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Bu birimler ve güncel tanımları Tablo 2 de verilmiştir [8]. 7 (yedi) temel birimin yanında özel isim ve 

sembollere sahip 22 uyumlu türetilmiş birim de kullanılmaktadır.  

 

3. SI BİRİMLERİNDEKİ DEĞİŞİMİNİN GETİRDİKLERİ VE HEDEFLENENLER  

Gelişen teknoloji ve endüstriyel ihtiyaçlar ihtiyaçlar doğrultusunda yeni SI birimi tanımlarına geçmenin 

amacı, doğada bulunan sabitleri ölçüm için kullanmak, endüstri ve toplumun da büyükten küçüğe çok 

daha güvenilir, tutarlı ve ölçeklenebilir bir ölçüm sistemine sahip olmaktır. Bu amaç doğrultusunda 

hedeflenenler ise aşağıdaki gibi özetlenebilir; 

 Fiziksel nesnelerde değil doğal sabitlerle SI birimlerini tanımlamak 

 Fiziksel hatalar kaynaklı ölçüm standardındaki hataları önlemek 

 Mevcut kalibrasyon sistemini görünür bir şekilde etkilememek  

 

Bu amaca yönelik hedeflere ulaşmak için temel fiziksel sabitler açısından kilogramı yeniden 

tanımlamak, kilogramında uzun vadeli istikrarını ve dolayısıyla güvenilirliğini sağlayacaktır. Kütlenin 

gözden geçirilmiş tanımı eski tanımdan daha basittir ve SI'nın kullanıcılarının "madde miktarı" ve onun 

birimi olan kütlenin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Sonuç olarak, gözden geçirilmiş SI bu 

yüzyılın teknolojisine daha uygun olacaktır. Yeni kilogram birimin tanımıyla mevcut kütleden 

mikroskobik (h Planck sabiti ile) kütleye bağlantı yapılmaktadır. Bu durumda sadece doğa sabitlerin 

belirsizliği üzerinde etkili olup daha güvenilir deney düzeneklerinin oluşmasına sebep olacaktır. Bu 

modernizasyon kilogramın standardındaki herhangi bir hatayı önleyecektir. Bozulan metal veya ilave 

kirletici maddeler artık problem olmayacaktır. Metroloji ekipmanlar en yüksek standartlara göre kalibre 

edilmiş kalacaktır.  

 

Amper’in ve Kelvin'in yeni tanımları, elektrik ve radyometrik sıcaklık ölçümlerinin doğruluğu önemli 

ölçüde artıracaktır. Ölçülen parlaklık ve termodinamik sıcaklık arasındaki dönüşüm faktörü (Stefan-

Boltzmann sabiti), Kelvin ve Kilogramın yeni tanımları kullanılarak kesinleşecek ve teknoloji geliştikçe 

daha iyi bir sıcaklık metrolojisine yol açacaktır.  Sonuç olarak, bu yenilikçi tanımlar günlük 

yaşantımızdaki kalibrasyon sistemini görünür bir şekilde etkilemeyecektir. Teraziler ve metroloji 

ekipmanları, akredite laboratuvarlar veya Ulusal Metroloji Enstitüleri tarafından kalibre edilen 

standartlar yine aynı kurumlar tarafından kalibre edilmeye devam edecektir. 2019 sonrasında değişen 

denklemin tek yönü, ölçüm referansları fiziksel bir nesneden son derece kesin bir fikre dönüşmüştür [2-

4]. Yeni tanımlamalar sonrasında, üretim ve ticarette değişimler, bilim ve teknolojiye metrolojik bilgi 

artışı, metroloji dünyasında da gelişmeler beklenmektedir. 
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Tablo 2. SI birimleri ve tanımları 

Büyüklük 
Biri

m 

İlk 

tanı

m 

tarih

i 

Son 

tanım 

tarihi Sembol Tanımı 

Kütle 
Kilo-

gram 

1875-

1889 
2019 kg 

“kg” sembolü ile ifade edilen kilogram, kütlenin SI 

birimidir. Birim, Planck sabitinin (h) sabitlenmiş sayısal 

değeri, kg m2s-1’e eşit olan J s birimi cinsinden ifade 

edildiğinde, 6,626 070 15 × 10-34 alınarak tanımlanmıştır. 

Burada metre ve saniye c ve ΔνCs üzerinden tanımlanmıştır. 

Uzunluk metre 
1875-

1889 
1983 m 

“m” sembolü ile ifade edilen metre, uzunluğun SI 

birimidir. Birim, vakumdaki ışık hızı sabitlenmiş sayısal 

değeri (c), m s-1 birimi cinsinden ifade edildiğinde,  

299 792 458 alınarak tanımlanmıştır. Burada saniye 

sezyum frekansı ΔνCs üzerinden tanımlanmıştır. 

Zaman 
saniy

e 
1889 1997 s 

“s” sembolü ile ifade edilen saniye, zamanın SI birimidir. 

Birim, Sezyum 133 atomunun temel enerji seviyesindeki 

iki aşırı ince düzey arasındaki geçişine karşılık gelen 

frekansın (ΔνCs) sabit değeri s-1'e eşit olan Hz birimi 

cinsinden  

9 192 631 770 alınarak tanımlanmıştır. 

Elektrik 

Akımı 

Amp

er 
1939 2019 A 

“A” sembolü ile ifade edilen amper, elektrik akımın SI 

birimidir. Birim, elementer elektrik yükünün (e) 

sabitlenmiş sayısal değeri 1,602 176 634 × 10-19 C alınarak 

tanımlanmıştır. Burada C birimi A s ’ye eşit olup, saniye 

de ΔνCs üzerinden tanımlanmıştır. 

Termodin

amik 

Sıcaklık 

Kelvi

n 
1954 2019 K 

“K” sembolü ile ifade edilen kelvin, termodinamik 

sıcaklığın SI birimidir. Birim, Boltzmann sabitinin (k) 

sabitlenmiş sayısal değeri, kg m2s-2K1’e eşit olan J K-

1 birimi cinsinden ifade edildiğinde, 1,380 649 × 10-

23alınarak tanımlanmıştır. Burada yer alan kilogram, metre 

ve saniye ise h, c ve ΔνCs üzerinden tanımlanmıştır. 

Madde 

Miktarı 
mol 1971 2019 mol 

“mol” simgesi ile ifade edilen mol, madde miktarının SI 

birimidir. Bir mol tam olarak 6,022 140 76 × 1023 kadar 

temel öge içerir. Bu sayı, mol-1 birimi cinsinden ifade 

edildiğinde Avogadro sabitinin (NA) sabitlenmiş sayısal 

değeri olup, Avogadro sayısı olarak adlandırılır. n sembolü 

ile gösterilen bir sistemin madde miktarı, belirli temel öge 

sayısının bir ölçüsüdür. Temel öge atom, molekül, iyon, 

elektron, herhangi bir parçacık veya belirlenmiş bir 

parçacık grubu olabilir. 

Işık 

Şiddeti 

Kand

ela 
1954 2019 cd 

“cd” sembolü ile ifade edilen kandela, belli bir 

doğrultudaki ışık şiddetinin SI birimidir. Birim, 540 x 1012 

Hz frekansındaki monokromatik ışınımın ışıksal veriminin 

sabitlenmiş sayısal değeri (Kcd), cd sr W-1 veya cd sr kg-1 m-

2 s3’e eşit olan lm W-1 birimi cinsinden ifade edildiğinde, 

683 olacak şekilde tanımlanmıştır. Burada kilogram, metre 

ve saniye birimleri h, c ve ΔνCs üzerinden tanımlanmıştır 

 

3.1. SI Birim Değişiminin Üretim ve Ticaretteki Etkileri 

SI birimlerinin değişimi üretim ve ticarette dolaşımdaki ürünlerde değişimlere neden olacaktır. Bu 

değişimlere kısa dönemde etkisi hissedilmeyecektir. Ancak uzun dönemde ölçüm alanındaki teknolojik 

gelişmeler önce üretim alanında sonra ticarette hissedilmeye başlanacaktır [4].  

 

Gelişen teknoloji ile birlikte kendi kendini otomatik kalibrasyon yapabilen ve kendi kendine ölçüm 

alabilen sistemler günlük hayatımızda giderek yaygınlaşacaktır. Buna ilave olarak örnekleri Şekil 5’te 
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verilen otonom sistemler kendi kalibrasyon değerlerinin değiştiğini tespit edebilecek ve bu sayede 

kalibrasyon ihtiyacı olan cihazların tespiti artacaktır. Mevcutta belli periyotlarda yapılan 

kalibrasyonlarla ölçüm cihazlarının takip edilen ölçüm büyüklük değerlerini değişimi ile cihazların 

kalibrasyon periyotları belirlenirken, oto kalibrasyonların yaygınlaşması ile periyoda bağımlı 

kalmaksızın anlık kalibrasyon gereklilikleri ortaya çıkabilecektir.  

 

Teknolojik gelişmelerle sensör çeşitliliği artarak, fiyatlarında düşme ve kullanım alanlarına göre farklı 

kullanım alanlarına göre yeni sensörler yaygınlaşacaktır. Örneğin evde ve iş yerlerinin aydınlatmasında 

enerji tasarrufu yapan yaklaşım sensörleri ilk çıktılarında çok pahalı iken şuan için her yerde bu 

sensörlere daha ucuza ve yaygın olarak erişim mümkündür. İlave olarak gelişen sensör teknolojileri ile 

ölçümlerin doğruluğu ve güvenilirliği artacaktır. İnsanlar için kaliteli ve sağlıklı yaşamayı sağlayacak 

vücut içine yerleştirilebilen, tedaviye yardımcı olabilmek amacıyla ölçümler yapabilen sensörler 

geliştirilecektir. Yine insan aktivitelerinin tespit etmek amacıyla örnekleri Şekil 6’da gösterildiği gibi 

akıllı teknolojilerle birlikte giyilebilen, esnek ve vücuda uyumlu sensörler kullanıma başlanmış ve 

giderek yaygınlaşmaktadır.  

 

 
Şekil 5. Oto kalibrasyon ve elektronik kalibrasyon sistem örnekleri 

 

   
Şekil 6. Giyilebilir sensör teknolojisi örnekleri 

 

3.2. SI Birim Değişiminin Bilim ve Teknolojiye Etkileri  

Ölçüm büyüklüklerinin tanımının değişmesi doğrudan yeni teknolojilerin gelişmesine neden olmuş ve 

olacaktır. Örneğin kütlenin tanımı Kibble Balance (Şekil 7) ve Avagadro deneyleri (Şekil 8) ile 

tanımlanması üzerine yeni birçok proje yapılmıştır. Ayrıca temel birimlere bağlı türetilmiş birimlerde 

bunlardan etkilenerek yeni deney sistemleri ile tanımlamaları başlamış ve devam etmektedir. Metroloji 

alanındaki artan deneysel çalışmalar sonunda bilimsel ve akademik araştırmalarda metrolojiyi önemini 

artıracak ve bilimsel yayınlarda metrolojik çalışmalarla çok daha göze çarpacaktır [2, 3].  
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Şekil 7. Kibble balans deneyi düzeneği prensip 

şekli 

Şekil 8. Avagadro projesi deney düzeneği (orta 

kısımda tek kristal silikon küre görülmektedir) 

 

Ölçüm büyüklüklerinin tanımının değişmesi bilim ve teknolojiye dolaylı olarak etkileyeceği konuları; 

yeni malzemeler, kuantum bilgisayar teknolojisi, çok sensörlü sistemler gibi sıralayabiliriz. Birim 

tanımlarındaki değişiklikleri örnekleri Şekil 9’da verilen çok küçük boyutlu veya çok büyük boyutlu 

esnek, bükülebilen, hafızalı ve kendinden şekillenebilen malzemelerin karakterize edilmesine yardımcı 

olacaktır. Bu karakterizasyonlar bilimsel çalışmalarda yeni malzeme çeşitliliğinin artmasını 

destekleyecektir.  

 

Küçük boyutlarda ve hızlı işlemler için geliştirilen çip ve entegre devrelerle yapılacak kuantum 

bilgisayarlar ile daha hızlı ve daha karmaşık hesaplamalar yapılabilecek ve bilimsel çalışmalar destek 

olacaktır. Birim tanımlarındaki değişimi ile geliştirilen yeni malzeme ve sensörler, bir örnekleri Şekil 

10’da verilen çok sensörlü sistemleri yaygınlaştıracaktır [14]. Bu çok sensörlü sistemeler kendi hatasını 

tespit edebilecek, hatayı giderebilecek, bu hataları diğer sistemlere iletebilecek ve benzeri faaliyetleri 

gerçekleştirebilecektir. Otonom araçlardaki sensör teknolojileri buna örnek verilebilir. Bu da bilimsel 

ve teknolojide yeni çalışmaları alanları doğuracaktır.  

 

  
Şekil 9. Bükülebilen esnek yeni meta malzeme örnekleri 

 

  
Şekil 10. Çok sensörlü ölçüm sistemi örnekleri 
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3.3. SI Birim Değişiminin Metroloji Dünyasındaki Etkileri  

Yeni SI birim değişiklikleri, izlenebilirlik zincirlerinde piramidin tepesindeki birim tanımlarına 

bağlantıyı etkilemiştir. Bu bazı alanlar ve bazı metroloji enstitüleri için izlenebilirlik zincirinin 

kopmasına neden olabilecektir. Örneğin referans kütle prototipi kullanılarak izlenebilirlik sağlayan bir 

metroloji enstitüsü kendi kendine yeterli ve ülke içindeki piramidin en üstündeki ulusal standarda sahip 

sayılıyordu. Yeni kütle tanımı ile ulusal kütle standardını Kibble Balance veya Avagadro deneyi ile 

gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu deney düzeneklerine sahip olmayan ulusal metroloji enstitüleri 

izlenebilirliği başka enstitülerden sağlamak zorunda kalacak ve izlenebilirlik zincirinde yurtdışı bağımlı 

olacaktır (Şekil 11) [2, 3]. Bunun yanında termodinamik ölçüm büyüklüğü Kelvin’in tanımı 

değişmişken, izlenebilirlik zinciri aynı kalmıştır (Şekil 12).  

 

  
Şekil 11. Kütle biriminin yeni izlenebilirlik zinciri Şekil 12. Sıcaklık biriminin yeni izlenebilirlik zinciri 

 

Yeni sensörlerin gelişmesi ile şimdiye kadar bilinenin dışında bir çok ölçüm tekniği ve çeşidinin 

doğması söz konusu olacak ve bu da kalibrasyon laboratuvarlarında ölçüm çeşitliliğini ve ölçüm 

alanlarının genişlemesine neden olacaktır.  

 

Planck sabitinin (h) 6,626 070 15 × 10-34 kg m2s-1, avagadro sayısının 6,022 140 76 × 1023 mol ve temel 

elektrik yükünün (e) 1,602 176 634 × 10-19 C olduğu dikkate alındığında, bu değerlerin sağlanabilmesi 

için ölçümün ölçülen referans cihazlara etkisi oldukça fazla olacaktır. Bu da metrolojik faaliyetlerde 

karşımıza çözümlenmesi gereken bir konu olarak çıkacaktır. Doğal sabitlerle ölçüm standartlarının 

tanımlanması ile şimdiye kadar telaffuz edilmeyen pozitif ve negatif üstel sayılarla çalışmamıza neden 

olacaktır. Bu konuda yeni tanımlamalara ihtiyaç duyulacaktır. Hatta BIPM’in 27. CGPM toplantısında 

1027 için ronna, 1030 için quetta, 10-27 için ronto ve 10-30 için quecto isimleri tanımlanmış ve metrik 

sisteminde kullanımına karar verilmiştir (Tablo 3) [15].  

 

Tablo 3. Yeni metrik sistemi çarpanları 

Çarpan İsmi Sembol 

1027 ronna R 

1030 quetta Q 

10-27 ronto r 

10-30 quecto q 

 

Doğal sabitlerle ölçüm standartlarının tanımlanması ile akım gibi ölçüm büyüklüklerinde belirsizlik 

değerlerinde düşüş olması beklenirken, kütle ölçüm büyüklüğü kilogramda belirsizlik artış olarak 

karşımıza çıkmıştır. Benzer durumlar ilerleyen yıllarda diğer ölçüm büyüklüklerinde de karşımıza 

çıkacaktır. Düşen ve artan kalibrasyon belirsizlikleri yakın bir gelecekte son kullanıcıya 

yansımayacaktır. Uzun vadede, tüm ölçüm büyüklükleri belirsizliklerinde önemli oranda düşmeler 
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hedeflenmektedir (Şekil 13). Gelişen yazılım teknolojisi çoğu laboratuvar tarafından çözümünde 

zorlandıkları alanlardan olan belirsizlik hesaplamalarını kolaylaştıracaktır. Belirsizlik hesaplamaları için 

teorik, deneysel ve simülasyon uygulamalarının yaygın kullanımı artacaktır. 

 

Gelişen teknoloji ve endüstri 4.0 uygulamalarının artması uzaktan kalibrasyon ve ölçüm imkanları 

giderek artacağı ön görülmektedir (Şekil 14). Birden fazla kalibrasyon birleşik/tümleşik kalibrasyon 

metodu ile aynı anda yapılması sağlanacaktır. Bunun yanında ölçüm cihazlarının dijital ikizleri 

geliştirilerek, gerçek cihazlarla ölçümlerden önce sanal ortamlarda ölçümler de yapmak mümkün 

olabilecektir [3, 13]. 

 

Ölçüm biliminin zorlandığı alanlardan olan dinamik ölçümler ve çok boyutlu/çok bileşenli ölçümler 

alanında tanımlamaların ve referans cihazların çeşitliliğinin artacağı, doğruluk seviyelerinde iyileşmeler 

olacağı düşünülmektedir. Ayrıca izlenebilirlik açısından kapsamayan alanların hızla azalması da ön 

görülmektedir.  SI birimler sisteminin daha da geliştirilmesi için fiziksel nesnelerden tamamen bağımsız, 

kararlılığı yüksek ve hassas ölçümlere uygun sistemlerin oluşturularak yeni birim tanımları ortaya 

çıkabilecektir. Ayrıca kullanılan birimler daha efektif yaklaşımlar ile sayısı azaltılmış ve hassas 

birimlere erişmek mümkün olacaktır.  

 

4. SONUÇLAR 

20 Mayıs 2019 tarihinde ölçüm bilimi açısından çok önemli bir değişim gerçekleştirilmiş ve revize SI 

birimlerinin yeni tanımları yürürlüğe girmiştir. Bu değişimler ile SI birimleri doğal sabitler üzerinden 

tanımlanmıştır. Her ne kadar bu değişiklik birimin elde edilmesinde ve pratik ölçümlerinde önemli bir 

fark yaratmasa da, yeni tanım ölçüm bilimi insanları önüne önemli görevler ve yeni bakış açıları 

sağlamıştır. Bu çalışma ile SI birimleri ve bu birimlerdeki değişiklikler ve de değişikliklerin üretime, 

ticarete, bilim ve teknolojiye ve metroloji dünyasına olası etkileri verilmiştir. Bu sayede, birim 

değişikliklerinin ölçüm ve kalibrasyon alanlarındaki etkileri, gelişmeleri ve gerekliliği vurgulanmak 

istenmiştir. Bu çalışma ölçüm sistemleri için bir rehber olması amacıyla hazırlanmıştır.  

 

 
Şekil 13. Gelecekte belirsizlik değerlerindeki değişim öngörüsü 
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Şekil. 14. Buluttan erişilen cihazların yaygınlaşması ve bu cihazlar ile 

kalibrasyon ve testlerin yapılması fonksiyon şeması 
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KUVVET ÖLÇME CİHAZLARINDA HATALI KUVVET ÖLÇÜMÜNE NEDEN 
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Özet  

Kuvvet ölçümleri, üretim, savunma, havacılık, inşaat, makina, gemi, otomotiv gibi birçok mühendislik 

dalında çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Doğru kuvvet ölçümü de her uygulama alanı için büyük 

önem taşır. Kuvvet ölçme cihazları ile doğru ölçüm yapmak için hatalı ölçüme neden olabilecek 

durumları bilmek önemlidir. Ölçüm ve kalibrasyon yapan laboratuvarlar ISO/IEC 17025 standardının 

gerektirdiği şekilde tam bir ölçüm belirsizliği bütçesi oluşturmaya yönelik çalışmaların yanı sıra daha 

doğru kuvvet ölçümleri elde etmek için bilgi sahibi kişiler ile daha iyi bir ölçüm veya kalibrasyon 

gerçekleştirebilirler.  Bu çalışmada, kuvvet ölçme cihazlarında hatalı ölçüme sebep olabilecek bazı 

durumlar açıklanmıştır. Bu durumların kuvvet ölçümüne etki miktarları yapılan farklı çalışmalardan 

alınan değerler ile verilmiştir. Sonuç olarak, doğru kuvvet ölçümü için gerekli şartlar ve dikkat edilmesi 

gerekenler kullanıcılara faydalı olması amacıyla ifade edilmiştir.   

 

Anahtar Kelimeler: Kuvvet ölçümü, Yükleme şartları, kuvvet sensörü, Kuvvet ölçme cihazı 

 

 

CONDITIONS CAUSED BY INCORRECT FORCE MEASUREMENT ON FORCE 

MEASURING DEVICES 

 

Abstract  

Force measurements are widely used in many engineering branches such as production, defence, 

aerospace, construction, machinery, ships, and automotive. Accurate force measurement is also of great 

importance for any field of application. In order to make accurate measurements with force measuring 

devices, it is important to know the situations that may cause incorrect measurements. Measuring and 

calibrating laboratories can better measure or calibrate with knowledgeable people to obtain more 

accurate force measurements and work towards establishing a full measurement uncertainty budget as 

required by the ISO/IEC 17025 standard. In this study, some situations that may cause incorrect 

measurements in force measuring devices are explained. The effects of these situations on the force 

measurement are given with the values taken from different studies. As a result, the necessary conditions 

and considerations for accurate force measurement have been expressed in order to be useful to users. 

 

Keywords: Force measurement, Loading conditions, Force sensor, Force measuring device 

 

1. GİRİŞ 

Malzeme testleri, endüstriyel ürünlerde kullanılan malzemelerin kaliteli ve güvenilir ürünler için 

uygunluklarının belirlenmesini amaçlar. Böylece uygun olmayan malzeme kullanımından kaçınılmış 

olur. Malzeme testleriyle özellikleri belirlenen malzemeleri kullanmak, dizayn aşamasından ürün 

aşamasına kadar olan tüm proseste, ekonomik ve daha güvenilir ürünlerin geliştirilmesini ve imalatını 

sağlar. Bu testlerde kullanılan düzenekler ve makinalar, kuvvetin uygulanması ve ölçülmesi prensibiyle 

çalışırlar [1-4]. 

 

Kuvvet ölçümleri, kalite kontrol ölçümlerinde, imalat, havacılık, inşaat, makine, gemi, otomotiv gibi 

birçok mühendislik dalında ve tıp, medikal alanında çok yaygın olarak kullanılmakta ve bu nedenle 

hassas ve doğru ölçülmesi büyük önem taşımaktadır. Kuvvet ölçümleri farklı prensipler ile çalışan 

kuvvetin oluşturduğu etkiyi farklı bir fiziksel büyüklüğe dönüştürebilen kuvvet dönüştürücü cihazlar ile 

gerçekleştirilir. Bu cihazların doğru ölçüm sonucu ürettiğinin önemli bir göstergesi kalibrasyon 

sertifikasıdır. Kuvvet ölçme cihazlarının kalibrasyonları kuvvet kalibrasyon makinaları kullanılarak 

gerçekleştirilir. Ülkemizde kuvvet ölçme cihazların kalibrasyonunu gerçekleştirmek ve uluslararası 

sisteme entegrasyonunu sağlamakla görevli kuruluş TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME)’ dir. 
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TÜBİTAK-UME bünyesinde, kuvvet ölçümleri alanında en üst seviyedeki kuvvet standartlarıyla kuvvet 

kalibrasyonları gerçekleştirilmektedir. Ayrıca ülkemizde kuvvet ölçme cihazlarının kalibrasyonlarını 

ISO 376 standardına uygun olarak yapabilen Aralık 2022 tarihi itibarıyla 5 tane daha akredite 

laboratuvar daha vardır[5,6]. 

 

Kalibrasyon sertifikası cihazın doğru ölçüm yapabileceğinin delili olmasına rağmen hatalı bağlantı 

aparatı veya hatalı konumlandırma ile kuvvet ölçme cihazlarında hatalı ölçümler yapılmaktadır. Bu 

çalışmada, kuvvet ölçme cihazlarında hatalı ölçüme sebep olabilecek bazı durumlar açıklanmıştır. Bu 

durumların kuvvet ölçümüne etki miktarları yapılan farklı çalışmalardan alınan değerler ile verilmiştir. 

Sonuç olarak, doğru kuvvet ölçümü için gerekli şartlar ve dikkat edilmesi gerekenler kullanıcılara 

faydalı olması amacıyla ifade edilmiştir.  

 

2. HATALI ÖLÇÜME NEDEN OLAN DURUMLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

2.1. Kuvvet Uygulama Hataları 

Kuvvet ölçme cihazlarında ve yük hücrelerinde doğru kuvvet veya yük uygulaması, hassas ölçüm 

sonuçları için bir ön koşuldur. Yük hücreleri üzerindeki yük uygulama noktalarına ve yük hücresi ile 

tartılan yük arasındaki ve yük hücresi ile temas yüzeyi arasındaki temas noktalarına dikkat edilmelidir. 

Yük hücresinin atanan ölçüm yönünde hareket etmeyen yük bileşenleri, ölçüm sonucunu bozar ve yük 

hücresinin çalışma ömrünü kısaltabilir. Yük hücreleri yalnızca belirtilen yük yönünde kullanılmalıdır. 

Yük yönü, yük hücresinin çekme ve/veya basma olarak yazılır veya oklar ile tanımlanır. Yan kuvvetler 

ve eğilme veya burulma momentlerinden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Aşağıdaki şekil, bir yük 

hücresinin (a) doğru yüklenmesini ve ayrıca şema formatında yanlış yüklemenin bazı seçilmiş 

örneklerini göstermektedir(Şekil 1) [7]. 

 

 

 
 

Şekil 1. Bir yük hücresinin (a) doğru yüklenmesini ve şematik olarak yanlış yüklemenin bazı 

seçilmiş örnekleri 

 

Basma tipi yüklemeler için yük hücreleri, tabanları düz ve uygun yük taşıyan destek yapıları üzerine 

konumlandırılmalıdır(Şekil 2). Yüzey, yük nedeniyle deforme olmamalıdır. Yük hücresinin tabanından 

destek yapısına eşit bir yük aktarımı sağlamak için, yük hücresi sert bir taban plakasına sabitlenmelidir. 

Yük hücrelerinin destek yapısı, yüke karşılık gelen destek kuvvetlerini uygulayabilmelidir[7]. Destek 

yapısı bazı durumlarda yükün etkisiyle deforme olabilecek şekilde tasarlanmış olabilir. Yalnız bu 

durumda desteklerdeki çökmeler orantısal yük dağılımında ve yanal kuvvetlerde değişikliklere neden 

olabilir. Bu hatalardan kaçınmak için tüm destekler aynı miktarda homojen bir deformasyon oluştuğuna 

dikkat edilmelidir. Normalde rijit (esnek olmayan) bir tasarım, destek yapısı için esnek olandan daha 

uygundur. Esnek bir tasarımda tüm yapı boyunca farklı gerilmeler ortaya çıkabilir.  
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Şekil 2. Doğru olmayan yük hücresi destek yapıları, a) yeterli olmayan temas yüzeyi, b)düzgün 

olmayan temas yüzeyi 

 

2.2. Çekme Tipi Kuvvet Ölçme Cihazlarında Pim Boyutu Hataları 

Çekme tipi kuvvet ölçme cihazlarında uygun pim boyutu kullanılmazsa pimde deformasyon oluşabilir 

ve bu durum farklı kuvvet bileşenlerinin sensöre etkilemesine neden olabilir(Şekil 3). Yapılan çalışmalar 

göstermiştir ki uygun pim ebadı kullanılmazsa, üreticinin beyan ettiği değerlerden 20 katına kadar 

hatalara sebep olabilmektedir[8].  

 

Bu cihazların kalibrasyon sırasında kullanım şekline uygun olacak biçimde cihaz ile birlikte kullanılan 

pimin de gönderilmesi önerilir. Pim mevcut değilse, cihazı kalibre etmek için kullanılan pimin farklı 

boyutta veya farklı malzemeden olması kuvvet ölçme cihazının performans özelliklerinde değişime 

neden olabilir.  

 

 

 

 

Şekil 3. Çekme tipi 

kuvvet ölçme cihazı 

ve pim yuvaları 

Şekil 4. Basma tipi kuvvet ölçme 

cihazı ve yükleme yüzeyi 

Şekil 5. Basma tipi kuvvet ölçme 

cihazı ve yükleme aparatları kilitli 

olarak monte edilmiş 

 

2.3. Yükleme Bölgesi Hataları (Yüzeyden veya dişten yükleme) 

Kuvvet ölçme cihazları veya yük hücreleri, yüzeyden yük uygulanması ile dişten yük uygulanması 

durumuna bağlı olarak farklı davranış gösterecektir(Şekil 4). Kesme (shear) tipi kuvvete uygun olarak 

tasarlanmış yük hücresinde diş derinliğinin değiştirilmesi, % 0,5 veya daha fazla ölçüm hatalarına neden 

olabildiği bilinmektedir[8].  

 

Bu hatalardan kaçınmak için sabitleme(kontra) somunu olan bir dişli adaptörü kesme tipi yük 

hücrelerine kilitlemek önerilen uygulamadır(Şekil 5). Bu adaptör yerine kilitlenemiyorsa, yük 

hücresinin yüzeyden yüklenmesi ve yük hücresi ile uygulanan kuvvet arasına yerleştirilen tüm 

aparatların kalibrasyon esnasında da aynı şekilde kullanılması sağlanmalıdır. Kalibrasyon için cihaz 

kullanıcılarının bağlantı parçalarını sağlanmalıdır, Kalibrasyon sırasında farklı bağlantı parçaları 

kullanıldığında %5'e varan hatalar tespit edilmiştir.  
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2.4. Yük Hücresi Cıvatası, Cıvata Sınıfı ve Sıkma Tork Değeri  

Yük hücresi cıvatası üretici tarafından sağlanmalıdır. Burada kullanılan tüm cıvataların sınıfları aynı 

olduğu ve aynı tork değeri ile sıkılarak gövdeye monte edilmiş olmalıdırlar (Şekil 6). Bir yük hücresi 

benzer boyutta bir tabana veya bağlantı aparatlarına cıvatalanmışsa, yük hücresinin kalibrasyon için 

tabanına bağlı olarak gönderilmesi tavsiye edilir.  

 

Yük hücresi daha büyük bir makineye veya cihaza takılırsa, farklı diş, malzeme veya cıvatalama 

prosedürlerinden (uygulanan tork dahil) kaynaklanan hata kaynakları oldukça büyük olabilir. Yük 

hücresini cıvatalama teknikleri arasındaki değişkenlik, malzeme sertliği ve düzlük, kullanım 

noktasından uzakta tespit edilmesi zor olabilen önemli hatalara katkıda bulunabilir. 

 

   
Şekil 6. Çekme-basma tipi 

kuvvet ölçme cihazı ve 

taban aparatı ile cıvataları 

Şekil 7. Basma tipi kuvvet 

ölçme cihazı ve üst 

yükleme aparatı 

Şekil 8. Basma tipi kuvvet ölçme 

cihazının yük altında sonlu elemanlar 

analiz sonucu  

 

  
Şekil 9. Beton presi kalibrasyonunda kullanılan kuvvet ölçme cihazı ve alt üst baskı tablaları 

 

2.5. Yükleme Aparatı, Boyutu, Sertliği Ve Düzlüğü 

Farklı sertlik değerlerine sahip üst yükleme aparatları veya adaptörler, yük hücresi sütunundaki veya 

gövdesindeki gerinim seviyesini etkileyebilir ve farklı ölçüm sonuçlarına neden olabilir. Sadece üst 

yükleme aparatlarındaki malzeme değişimi %0,3'e kadar ölçüm hatalarına sebep olduğu 

belirlenmiştir(Şekil 7) [8-10]. Düz olmayan yükleme aparatları ve tabanları ek hatalara neden olabilir. 

Yük hücresi ile arayüz oluşturan yüzeyler düz olmadığında tekrarlanabilirlik hatalarının yaklaşık 3 kat 

daha yüksek hatalar gözlemlenmiştir.  

 

Bu hataların sebebi ne olabilir? Sorusuna cevap aradığımızda karşımıza şu sonuçlar çıkıyor. Farklı 

sertliğe sahip malzemeler, aynı miktarda yük altında farklı miktarlarda yanal sapmaya maruz kalır. Bu, 

basma aparatı ile yük hücresi arasında farklı miktarlarda gerilmelere neden olur. Bloğun düzgünlüğü ve 

yük hücresi üzerindeki temas pozisyonunu değiştireceği için önemlidir. Örneğin, yük hücresinin 

yarıçapı R17 mm'dir ve tam olarak küresel bölümün merkezinden yüklenmek üzere tasarlanmıştır. 

Ancak dengesiz veya düz olmayan bir basma aparatı ile temas noktasını merkez dışına kaydırabilir. 

Şekil 8 daki gerilim analizinin gösterdiği gibi, küçük bir kayma miktarı gerilim dağılımını 
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değiştirecektir. Bağlantı parçalarında önemli olan husus eksen dışı yük oluşturmayacak şekilde imal 

edilmelidir. Şekil 9 da gösterildiği gibi 3 MN kapasiteli beton presi kalibrasyonunda kullanılan kuvvet 

ölçme cihazı üreticisi tarafından kullanıcılara 2 takım alt - üst basma tablaları verilmektedir. Bir grup 

basma tablasının taban çapı 100 mm, diğer grubun taban çapı 140 mm dir. Aynı kuvvet ölçme cihazında 

ISO 376 standardına göre yapılan kalibrasyonlarda % 0,6 ortalama bir hata değeri belirlenmiştir. Bu 

hata oluşmaması için kullanıcı hangi aparat ile ölçüm yapıyorsa onunla kalibrasyon yapılması 

önemlidir[11]. Yük hücresi kullanıcılarının, yük hücresi ile birlikte kullanılan üst alt adaptörü 

kalibrasyon için birlikte göndermesi oldukça önemlidir.  

 

2.6. Doğru bağlantı parçası veya Adaptör Kullanımı 

Uçak ve kamyon ölçüm sistemlerinin kalibrasyonunda genellikle bir lastiği simüle etmek için özel 

adaptörler kullanılmalıdır. Ölçümü yapılacak araçlar çeşitli boyutlarda gelir ve belirli toleranslara 

sahiptir. Sorun, pek çok kalibrasyon laboratuvarının doğru adaptörleri kullanmaması veya kalibrasyon 

için kullanılan referans standardın belirsizliğinin etkisini dikkate almamasıdır.   

 

Kamyon ve uçak ölçüm sistemi kalibrasyonu uygun bir adaptör kullanımı ile yapılmalıdır. Uçak ve 

kamyon ölçüm sistemleri için bu durum lastik ayak izinin kopyalanması anlamına gelir(Şekil 10). Yanlış 

adaptörün kullanılması, izin verilen toleransın dışında gözle görülür bir fark oluşturabilir[10]. 

 

 
Şekil 10. Uçak ve kamyon yük hücresi kalibrasyon sistemi 

 

3. SONUÇLAR 

Kuvvet ölçme cihazlarının ölçüm için kullanıldığı yerlerde ve kuvvet kalibrasyonları sırasında 

yukarıdak sıralandığı gibi hizalama, bağlantı parçaları, adaptörleri, pim boyutları, diş bağlantısı gibi 

ayrıntılara dikkat edilmesini gereklidir. Ölçüm ve kalibrasyon yapan laboratuvarlar ISO/IEC 17025 

standardının gerektirdiği şekilde tam bir ölçüm belirsizliği bütçesi oluşturmaya yönelik çalışmaların 

yanı sıra daha doğru kuvvet ölçümleri elde etmek için bilgi sahibi kişiler ile daha iyi bir ölçüm veya 

kalibrasyon gerçekleştirebilirler. Hassas bir şekilde ölçüm yapması büyük önem arz eden cihazların, 

doğru ölçüm yapıp yapmadıkları, verdikleri sonuçların büyük önem arz etmektedir. Özellikle medikal, 

tıp ve biyoloji alanındaki analizlerde elde edilen sonuçlarının hayati değere sahip sonuçlar vermesi, bu 

sistemlerin doğru ölçüm ve doğru kalibrasyonlara olan ihtiyacı ortaya koymaktadır.  

 

Bu çalışma ile kuvvet ölçme cihazlarında hatalı ölçüme sebep olabilecek bazı durumlar özetlenmiş ve 

çözüm önerileri de açıklanmıştır. Bu durumların kuvvet ölçümüne etki miktarları yapılan farklı 

çalışmalardan alınan değerler ile verilmiştir. Sonuç olarak, doğru kuvvet ölçümü ve doğru kuvvet 
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kalibrasyonu için dikkat edilmesi gerekli şartlar özetlenmiştir. Bu çalışma ile kuvvet ölçüm 

sistemlerinde doğru ölçüm şartları için bir rehber olması amacıyla hazırlanmıştır.  
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Özet 

İnsan hayatını etkileyen en önemli afetlerden biri olan depremler, çok sayıda can ve mal kayıplarına 

sebep olmaktadır. Bu kayıpları önlemek için depreme dayanıklı yapı tasarımı kavramı geliştirilmiş ve 

bu alandaki akademik araştırmalar sonucunda elde edilen, depreme dayanıklı yapı tasarım ilkelerini 

içeren tasarım yönetmelikleri düzenlenmiştir. Deprem etkisindeki betonarme binaların sismik 

performansı araştırılırken yer hareketinin düşey bileşeni, yatay bileşen kadar yüksek ivme değerleri 

üretmemesi ve yapılar tasarlanırken düşey yükler altında büyük bir emniyet katsayısı uygulanması 

sebebiyle yeterince irdelenmemiştir. Ancak orta ve büyük depremler sonrası yapılan saha araştırmaları, 

betonarme binalarda deprem düşey bileşeninin de sismik performans üzerinde etkin olduğunu 

göstermiştir. Planlanan bu çalışmada, iki farklı betonarme çerçeve modelinde depremin yatay ve düşey 

bileşeni etkisinde oluşan yapısal davranışı incelenmiştir. İlk model simetrik konumlanmış kolon ve 

kirişlerden oluşan düzenli bir yapı modelidir. İkinci model ise Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 

(TBDY-2018) kapsamında tanımlanmış düşey düzensizliğe sahip betonarme çerçeve modelidir. İki yapı 

modeli de 4 katlı olarak modellenerek gerçek depremler sırasında kaydedilmiş ivme kayıtları etkisinde 

zaman tanım alanında analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarından göreli kat ötelenmesi, taban kesme 

kuvveti, kolon eksenel kuvvetleri ve bina devrilme momentleri incelenmiş, elde dilen sonuçlar her iki 

yapı modeli için tablo ve grafikler ile düzenlenmiştir. Depremin düşey ivmesinin/yatay ivmeye oranı 

(V/H) ve yapı modeline göre düşey deprem bileşeninin betonarme çerçevenin sismik performansına 

etkisi değerlendirilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Deprem düşey bileşeni, eksenel kuvvet, bina devrilme momenti, düşey 

ivme/yatay ivme 

 

SEISMIC PERFORMANCE OF REINFORCED CONCRETE FRAMES WITH THE 

EFFECT OF EARTHQUAKE VERTICAL COMPONENT 
 

Abstract  

Earthquakes, one of the most important disasters affecting human life, cause many loss of life and 

property. In order to prevent these losses, the concept of earthquake resistant building design has been 

developed and design regulations containing earthquake resistant building design principles, which have 

been obtained as a result of academic research in this field, have been prepared. While investigating the 

seismic performance of reinforced concrete buildings under the influence of earthquakes, the vertical 

component of ground motion has not been adequately examined because it does not produce acceleration 

values as high as the horizontal component and a large factor of safety is applied under vertical loads 

while the structures are being designed. However, field studies after medium and large earthquakes have 

shown that the vertical component of the earthquake is also effective on seismic performance in 

reinforced concrete buildings. In this planned study, the structural behavior of the earthquake under the 

influence of the horizontal and vertical components of two different reinforced concrete frame models 

was investigated. The first model is a regular building model consisting of symmetrically positioned 

columns and beams. The second model is the reinforced concrete frame model with vertical irregularity 

defined in the Turkish Building Earthquake Code (TBDY-2018). Both building models were modeled 

as 4-storeys and analyzed in time history under the influence of acceleration records recorded during 

real earthquakes. Relative story drift, base shear force, column axial forces and building overturning 
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moments were examined from the analysis results, and the results were arranged with tables and graphs 

for both building models. The vertical acceleration/horizontal acceleration ratio of the earthquake (V/H) 

and the effect of the vertical earthquake component on the seismic performance of the reinforced 

concrete frame according to the building model were evaluated. 

 

Keywords: Earthquake vertical component, axial force, building overturning moment, vertical 

acceleration/horizontal acceleration 

 

1. GİRİŞ 

Meydana gelmiş büyük ölçekli depremler sonucu yapılan analitik ve deneysel çalışmalar, deprem düşey 

bileşeninin de yapısal deformasyonlar üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Depremin düşey 

bileşeninin etkisini incelemek için yapılan ilk araştırmalara Chopra, Newmark vd. tarafından başlanmış 

olup çalışmalar günümüzde hala devam etmektedir. Bu çalışmalar sonucu elde edilen düşey ivmenin 

yatay ivmeye oranının 1/2 - 2/3 olduğu kabulü bazı uluslararası yönetmeliklerde tanımlanan deprem 

hesabında yer almıştır. Bu kabul bazı binalarda düşey deprem etkisinin yanlış hesaplanmasına ve 

yaşanan depremlerde ön görülemeyen hasarlara yol açmıştır. Northridge, Kobe, Christchurch, Darfield 

gibi depremler sonucu, özellikle geniş açıklıklı yapılarda meydana gelen hasarlarda deprem düşey 

bileşeni etkin olmuştur (Papazoglou & Elnashai, 1993). Deprem düşey bileşeninin yapılardaki eksenel 

kuvvetleri artırdığı durumlar olduğu gibi, kolonlardaki eksenel kuvvetleri azalttığı durumlar da 

gözlenmektedir. Basınç kuvveti azalan kolon ve perde duvarlarda, betonun kesme dayanımına etkisi de 

azalacağı için, kesme dayanımında da değişiklikler meydana gelmektedir (Penelis, 1997; Papazoglou 

1996). 

 

Yapılan saha araştırmaları ve analitik çalışmalar depremin düşey bileşeninin yapının sismik performansı 

üzerinde etkin olduğunu ve yönetmeliklerce önerilen düşey /yatay pik yer ivmesi oranının kabullerin 

üzerinde olabildiğini ve özellikle düşeyde düzensizlik içeren geniş açıklıklı yapılarda dikkat edilmesi 

gereken bir husus olduğunu göstermektedir. 

 

Deprem tarafından ilk üretilen, her ortamda ilerleyebilen ve düşey hareketi oluşturan P dalgalarının 

boyu, yatay hareketi oluşturan S dalgalarının boyuna göre daha kısa olması sebebiyle yüksek frekansta 

titreşimler üretir. Bu durumun, depremin odak noktasına yakın olan, fazla eksenel yüke sahip yapılarda 

hasar oluşturma potansiyeli yüksektir. Deprem düşey bileşeninin etkisiyle eksenel kuvvetlerde meydana 

gelen değişiklikler kesme dayanımı ve sünekliği de etkileyeceği için yapısal hasarların artmasına neden 

olmaktadır. Bu hasarlar yapı elemanlarında ve yapı elemanlarının birleşim noktalarında gözlenmektedir. 

 

Planlanan çalışmada deprem düşey bileşeninin betonarme binaların sismik davranışa etkisinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. Betonarme çerçeve modellerinin benzer özellikteki karakteristik deprem 

ivme kayıtları etkisinde zaman tanım alanında hesap yöntemi ile analizleri yapılmış ve analizler 

sonucunda elde edilen göreli kat ötelenmeleri, taban kesme kuvvetleri, kolon eksenel kuvvetleri ve bina 

devrilme momentlerindeki değişimleri her yapı modeli için tablo ve grafikler ile düzenlenmiştir. 

Depremin düşey ivmesinin/yatay ivmeye oranı (V/H) ve yapı modeline göre düşey deprem bileşeninin 

betonarme çerçevenin sismik performansına etkisi değerlendirilmiştir. 

 

2. MATERYAL VE METOD 

2.1. Yapı Modellerine Ait Genel Bilgiler 

Yerel zemin sınıfı ZD olan, Kocaeli-Gölcük depremselliğinde düzenli ve düşeyde düzensiz bina modeli 

TBDY-2018 esaslarına göre dizayn edilerek, Earthquake Engineering Research Center (PEER) veri 

tabanından elde edilen gerçek deprem ivme kayıtları kullanılarak zaman tanım alanında doğrusal analiz 

yapılmıştır. Her iki yapı modeli 4 katlı tasarlanmıştır. Beton sınıfı C20, donatı sınıfı S420 olarak dikkate 

alınmıştır. Kat yükseklikleri tüm katlarda eşit ve 2.80 m, taşıyıcı sistemin eksen açıklıkları ise, x ve y 

doğrultularında eşit sayıda (4×4) ve eşit mesafede (5 m) olarak modellenmiştir. Kolon boyutları kat 

içerisinde ve tüm katlar boyunca 400x400 mm, kiriş boyutları tüm modellerde aynı ve 250×500 mm 

olarak seçilmiştir. İkinci yapı modelinde, birinci yapı modelinden farklı olarak zemin kat düzlemi 

içerinde bir adet kolon eksiltilmiştir. 
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Şekil 1. Yapı Modeli 1 Şekil 2. Yapı Modeli 2 

 

Zaman tanım alanında analizlerde kullanılmak üzere büyük ölçekli ve benzer özelliklerde, deprem düşey 

bileşeninin etkin olduğu karakteristik deprem kayıtları tercih edilmiştir. Deprem kayıtlarına ait bazı 

veriler Tablo 1’de sunulmuştur. Depremler yapı modellerine yatay ve yatay+düşey olarak etkitilmiştir. 

 

Tablo 1. Analizde Kullanılan Depremlerin İvme Değerleri ve Spektral Oranı 

Kayıt İstasyonu Deprem Yıl Mw D[km] PGAH[g] PGAv[g] V/H 

Gilroy Array #4 Coyote Lake 1979 5.74 4.79 0.252 0.422 1.67 

El Centro Array #6 Imperial Valley-06 1979 6.53 0.0 0.449 1.895 4.22 

El Centro Differential 

Array 
Imperial Valley-06 1979 6.53 5.09 0.481 0.77 1.60 

Westmorland Fire Sta Westmorland 1981 5.9 6.18 0.499 0.812 1.63 

Port Island (0 m) Kobe, Japan 1995 6.9 3.31 0.348 0.567 1.63 

MICHOACAN DE 

OCAMPO 

El Mayor-Cucapah, 

Mexico 
2010 7.2 13.21 0.538 0.8 1.49 

TPLC Darfield, New Zealand 2010 7.0 6.11 0.3 0.875 2.92 

Hulverstone Drive 

Pumping Station 

Christchurch, New 

Zealand 
2011 6.2 4.32 0.274 1.074 3.92 

 

3. ANALİZ SONUÇLARI 

Bu çalışmada yapı modelinin oluşturulması, dinamik ve statik analizleri ile sonuçların elde edilmesi 

SAP2000 yapısal analiz programı ile gerçekleştirilmiştir. Deprem kuvvetlerinin analizinde zaman-tanım 

alanında doğrusal hesap yöntemi uygulanmıştır. Analizlerde düşey bileşenin etkisini incelemek 

amacıyla her deprem yer hareketi için dört farklı yükleme durumu oluşturulmuştur. Yükleme durumları 

Tablo 2’de gösterilmektedir. Analiz sonrasında, kat ötelenmesi, taban kesme kuveti, devrilme momenti 

ve kolon eksenel kuvvet verileri incelenirken düşey bileşenin etkisi dikkate alınmıştır. 

 
Tablo 2. Bir deprem yer hareketi için oluşturulan yükleme durumları 

 Bina X Doğrultusu Bina Y Doğrultusu Bina Z Doğrultusu 

Durum 1 Kuzey-Güney Doğu-Batı - 

Durum 2 Kuzey-Güney Doğu-Batı Düşey 

Durum 3 Doğu-Batı Kuzey-Güney - 

Durum 4 Doğu-Batı Kuzey-Güney Düşey 

 

3.1. Eksenel Kuvvet Oranları 

Şekil 3’te düzenli bina modeli için kolon eksenel kuvvetleri gösterilmektedir. Her iki modelde de kolon 

eksenel kuvvetler 1. kat köşe kolon üzerinden okunmuştur.  Düşey deprem bileşeninin dikkate alındığı 

durumda eksenel kuvvet değerlerinde artış gözlenmiştir. Bu artış deprem kayıtlarına göre değişkenlik 
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göstermekte olup özellikle ivme oranının yüksek olduğu Darfield, Christchurch depremlerinde daha 

belirgin düzeydedir.  

 

 
Şekil 3. Eksenel Kuvvet Değişim Grafiği 1. Model 

 

Şekil 4’te düşeyde düzensizlik olan binada eksenel kuvvetlerin değişimi gösterilmektedir. Düşey 

deprem bileşeninin dikkate alındığı durumda eksenel kuvvet değerlerinin arttığı gözlenmiştir. Bu artış 

deprem kayıtlarına göre değişkenlik göstermekte olup özellikle ivme oranının yüksek olduğu, düşey 

deprem ivmesinin yatay deprem ivmesine oranı 2’den büyük olan Imperial Valley, Darfield, 

Christchurch depremlerinde daha belirgin düzeydedir. 

 

 
Şekil 4. Eksenel Kuvvet Değişim Grafiği 2. Model 

 

3.2. Devrilme Momenti Oranları 

Şekil 5’te 1. bina modeli için X doğrultulu taban devrilme momentleri gösterilmektedir. Düşey deprem 

bileşeninin dikkate alındığı durumda taban devrilme momenti değerlerinde bazı deprem ivme kayıtları 

için artış gözlenmiştir. Bu durum özellikle spektral oranın (PGAV/PGAH) 2 ve üzerinde olduğu 

Imperial Valley, Darfield, Christchurch, depremlerine ait ivme kayıtlarında gerçekleşmiştir. Şekil 6’da 
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2. bina modeli için X-doğrultusunda oluşan bina devrilme momentleri gösterilmektedir. Düşey deprem 

bileşeninin dikkate alındığı durumda bina devrilme momenti değerlerinde ivme oranı yüksek olan 

deprem kayıtları için yüksek oranlarda artış olmuştur.  

 

 
Şekil 5. 1. Model (Deprem Kaydı XY+XYZ) - X Yönü - Bina Devrilme Momentleri 

 

 

 
Şekil 6. 2. Model (Deprem Kaydı XY+XYZ) - X Yönü - Bina Devrilme Momenti 

 

4. SONUÇLAR 

Betonarme binaların deprem davranışında düşey deprem bileşeninin etkisini incelemek amacıyla 

yapılan bu çalışmada zaman tanım alanında doğrusal hesap yöntemi ile analizler yapılmıştır. Analiz 

sonuçları incelendiğinde, 

 Kat ötelenmesi ve bina taban kesme kuvveti değerlerinin depremin düşey bileşeninin etkisiyle 

değişmediği belirlenmiştir. 

 Bina devrilme momentleri düşey bileşen etkisi altında her iki doğrultuda farklı oranlarda artış olduğu 

belirlenmiştir. 
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 Kolon eksenel kuvvetlerinde ise deprem yatay bileşeni etkisi ile birlikte düşey bileşenin etkisinin 

dikkate alındığı durumda ciddi artışlar gözlenmiştir. Deprem düşey ivme/yatay ivme oranının yüksek 

olduğu deprem etkisinde kolon eksenel kuvvetlerinin eksenel kapasiteyi aştığı sonucu elde edilmiştir. 

 Deprem hareketinin düşey bileşeni yapısal analizde dikkate alındığında, kolonlarda eksenel kuvvet 

ve bina taban devrilme momentindeki artışlar dikkat çekmektedir. Bu durum özellikle kolonların 

eksenel kapasitesine beklenenden daha erken ulaşmasına yol açabilecektir. 
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Özet 

Günümüzde bağlantı elemanları endüstrisinde mangan-bor (MnB) çeliklerinin kullanımı giderek 

yaygınlaşmaktadır. MnB çelikleri, soğuk şekillendirilebilme ve ısıl işlem ile mukavemet kazanımı 

özelliklerinden dolayı yaygın bir şekilde tercih edilmektedir. Ülkemizde 17MnB3, 20MnB4, 23MnB4, 

27MnB4, 30MnB4 kalite çeliklerden sürekli döküm, haddeleme ve soğutma proseslerinin ardından yarı 

mamul filmaşin elde edilmektedir. Filmaşinin nihai özellikleri serme kafa sonrasında soğutma rejimi ile 

kazandırılmaktadır. Soğutma rejimi çeliğin mikroyapısını belirleyerek soğuk şekillendirme kabiliyetini 

doğrudan etkilemektedir. Bu kapsamda alaşımın sürekli-soğuma-dönüşüm (CCT) eğrileri ile proses 

tasarımı önem arz etmektedir. Hesaplamalı malzeme mühendisliği teknolojisinden faydalanarak 

kimyasal kompozisyon, kritik dönüşüm sıcaklıkları ve zaman gibi parametreler ile proses tasarım ve 

optimizasyonu sayısal ortamda modellenerek simüle edilebilmektedir. Yapılan modelleme ve 

simülasyon çalışmaları; Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerinde hammadde, enerji, deneme üretimleri ve iş 

gücünden tasarruf sağlanmaktadır. Bu modelleme ve simülasyon çalışmasında 27MnB4 çeliğinin 

hesaplamalı malzeme mühendisliği teknolojisi ile termodinamik ve termokinetik malzeme özellikleri 

hesaplanmıştır. Kimyasal kompozisyon oranına göre sıcaklığa bağlı faz fraksiyonu, kritik dönüşüm 

sıcaklıkları (A1, A3, Bs, Ms vb.) ve sürekli-soğuma-dönüşüm (CCT) diyagramları hesaplanarak soğuma 

rejimine bağlı olarak alaşımda görülecek mikroyapı incelenmiştir.   

 

Anahtar Kelimeler: Hesaplamalı Malzeme Mühendisliği Teknolojisi, 27MnB4 Çeliği, CCT, 

CALPHAD Metodolojisi, Thermo-Calc 

 

SIMULATION OF THERMODYNAMIC AND THERMOKINETIC PROPERTIES OF 

27MnB4 STEEL WITH COMPUTATIONAL MATERIALS ENGINEERING 

TECHNOLOGIES 

 

Abstract 

Today, manganese-boron (MnB) steels in the fastener industry are becoming increasingly common. 

MnB steels are generally preferred due to their cold formability and strength gained by heat treatment. 

In our country, semi-finished wire rod is obtained from 17MnB3, 20MnB4, 23MnB4, 27MnB4, and 

30MnB4 quality steels after continuous casting, rolling, and cooling processes. After the laying head the 

final properties of the wire rod are imparted by the cooling regime. The cooling regime directly affects 

the cold-forming ability of the steel by determining the microstructure. In this context, the alloys 

continuous-cooling-conversion (CCT) curves and process design are important. Using computational 

material engineering technologies, parameters such as chemical composition, critical conversion 

mailto:ryamanoglu@kocaeli.edu.tr
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temperatures, and time and process design and optimization can be simulated by modeling in a digital 

environment. In R&D and P&D activities, raw materials, energy, trial productions, and labor are saved. 

modeling and simulation studies. In this modeling and simulation study, thermodynamic and 

thermokinetic material properties of 27MnB4 steel were calculated with computational materials 

engineering technologies.  The phase fraction, critical transformation temperatures (A1, A3, Bs, Ms, etc.), 

and continuous-cooling-transformation (CCT) diagrams were calculated depending on the temperature 

according to the chemical composition ratio. The microstructure to be seen in the alloy depending on 

the cooling regime was examined.  

 

Keywords: Computational Materials Engineering Technology, 27MnB Steel, CCT, CALPHAD 

Methodology, Thermo-Calc 

 

1. GİRİŞ 

Bağlantı elemanları ve kaynak elektrot üretiminde MnB çelikleri kolay işlenebilirliği, ısıl işlem 

prosesine uygunluğunu ve kaynaklanabilirliği sayesinde sıkça tercih edilmektedir. Alaşıma az miktarda 

(ppm seviyesinde) ilave edilen borun, çelik üzerindeki sertleşebilirlik kabiliyetini arttırmasına yönelik 

birçok akademik çalışma mevcuttur [1, 2]. Bor ilavesi ile çelik yüksek aşınma dayanımı ve sertlik 

özelliği kazanmaktadır [3]. MnB çelikleri içerdikleri alaşım elementi oranına göre düşük alaşımlı çelik 

sınıfında olup alaşımın mukavemetini sağlamak için kullanılan karbon oranı % 0.15-0.30 arasındadır 

[4]. Düşük alaşımlı MnB çeliklerinde ana alaşım elementi olan mangan, katı ergiyik sertleşmesi ve 

perlitik dönüşüm reaksiyonlarını öteleyerek mukavemet artışı sağlamaktadır. Bu çelikler sürekli döküm, 

sıcak haddeleme ve soğuma rejimi ile üretilip yarı mamül elde edilmektedir. Özellikle soğuma 

rejimindeki; konveyör bant uzunluğu, soğuma tüneli kapakların açık veya kapalı olması, soğuma için 

ilave ekipmanların bulunması (fan vb.), başlangıç östenit tane boyutu, kritik dönüşüm sıcaklığı olan A3 

sıcaklığının ne kadar üzerinden soğuma prosesinin başlaması gibi parametreler nihai yarı mamulün 

özelliklerini doğrudan etkilemektedir [5]. Soğuma rejimindeki zamana bağlı sıcaklık değişimi; 

malzemedeki iç yapıyı etkileyerek ferrit, perlit ve beynit oranlarını belirlemektedir. Bundan dolayı 

sıcaklık ve zaman değişimi malzeme özelliklerini ortaya koymaktadır. Nihai yarı mamul özelliklerini 

belirleyecek birçok proses parametresine ilave olarak alaşımının kimyasal kompozisyonu da önem arz 

etmektedir. Alaşımın kimyasal kompozisyon ile proses parametrelerinin tasarım ve optimizasyonu eş 

zamanlı kontrol edilmesinde bazı zorluklar ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda hesaplamalı malzeme 

mühendisliği teknolojisini kullanarak kimyasal kompozisyon oranına bağlı olarak malzeme özellikleri 

sayısal ortamda hesaplanabilmektedir.  

 

Hesaplamalı malzeme mühendisliği; alaşımın kimyasal kompozisyon verisinden yola çıkarak proses 

parametrelerinin tasarımı ve optimizasyonunda son yıllarda sıkça kullanılan bir teknolojidir. Bu 

teknolojinin temel metodolojisi CALPHAD‘a (CALculation of PHAse Diagrams) dayanmaktadır. 

CALPHAD metodolojisinin temelinde güvenilir termodinamik ve termokinetik veriler bulunmasıyla 

alaşımın termodinamik, termokinetik, termomekanik ve termofiziksel özellikleri hesaplanmaktadır [6-

10]. Bu modelleme ve simülasyon çalışmasında bağlantı elemanı endüstrisinde yaygın olarak kullanılan 

27MnB4 çeliğinin termodinamik ve termokinetik özellikleri hesaplanmıştır. Alaşımın kimyasal 

kompozisyon oranına göre sıcaklığa bağlı faz fraksiyonu, kritik dönüşüm sıcaklıkları (A1e, A1b, A3, Bs, 

Ms, M50, Mf) hesaplanmıştır. Yarı mamul özelliklerinin belirlenmesi bakımından Sürekli-Soğuma-

Dönüşüm (Continuous Cooling Transformation / CCT) diyagramları hesaplanarak zamana bağlı sıcaklık 

değişiminin alaşımın içyapı özelliklerine etkisi simüle edilmiştir [11-14].  

 

2. MATERYAL METOD 

27MnB4 çeliğinin modelleme ve simülasyon çalışmalarında hesaplamalı malzeme mühendisliği 

teknolojisi kullanılmıştır. Hesaplamalı malzeme mühendisliği teknolojilerinden Thermo-Calc yazılımı 

2022b versiyonunu TCFE12 termodinamik ve MOBFE7 termokinetik veri tabanları kullanılarak 

termodinamik ve termokinetik hesaplamalar yapılmıştır. 27MnB4 çeliğinin kimyasal kompozisyonu 

Tablo 1’de verilmiştir. Alaşımın termodinamik ve termokinetik özellikleri hesaplanarak sıcaklığa bağlı 

faz fraksiyonu ve kritik dönüşüm sıcaklıkları (A1e, A1b, A3, Bs, Ms, M50, Mf) belirlenmiştir. Zamana bağlı 

sıcaklık değişiminin alaşımın içyapı dönüşümlerine etkisinin incelenmesi için başlangıç östenit tane 
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boyutu ASTM 8 tanımlanıp CCT diyagramı hesaplanmıştır. Ferritik+perlitik iç yapının elde edilmesi 

için kritik dönüşüm zamanı ve sıcaklığı simüle edilmiştir. 

 

Tablo 1. 27MnB4 çeliğinin kimyasal kompozisyonu (ağ%) 

C Si Mn P S Cr Al B Sn Fe 

0.28 0.10 1.00 0.007 0.003 0.26 0.035 0.004 0.006 Kalan 

 

3. SONUÇLAR 
27MnB4 çeliğinin hesaplamalı malzeme mühendisliği teknolojisi kullanılarak hesaplanan sıcaklığa 

bağlı faz fraksiyon diyagramı Şekil 1’de verilmiştir. Alaşım 1506°C’de katılaşmaya başlamaktadır. 

Ergiyikten ilk δ-ferrit fazı oluşmaktadır. 1489°C’de ergiyik ile δ-ferrit fazı peritektik reaksiyon 

sonucunda östenite dönüşmektedir. Sıcaklığın düşmesi ile ergiyikten mangan ve kükürt elementlerinin 

birleşerek MnS’ü oluşturduğu görülmektedir. 27MnB4 çeliği termodinamik koşullara göre 65°C’lik 

katılaşma aralığı ile 1441°C’de katılaşmasını tamamlamaktadır. Katılaşma sonrasında alaşımın 

mikroyapısında östenit ve MnS bulunmaktadır. Karbon oranına göre ötektoid altı çelik olan 27MnB4 

alaşımında östenit fazdan katı-katı reaksiyonu ile ilk olarak α-ferrit çökelmektedir. α-ferritin ilk 

çökeldiği sıcaklık olan A3 sıcaklığı 795°C’dir. A3 sıcaklığının altında oluşan ferrit, pro-ötektoid ferrit 

olarak tanımlanmaktadır. Sıcaklığın düşmesi ile 27MnB4 çeliğinde ötektoid reaksiyon başlamaktadır. 

Ötektoid reaksiyon ile östenit faz; α-ferrit ve sementit (M3C) karbürüne dönüşmektedir. Alaşımın A1e 

ve A1b sıcaklıkları sırasıyla 732ºC ve 705°C olarak hesaplanmıştır. 

 

 
Şekil 1. 27MnB4 çeliğinin sıcaklığa bağlı faz fraksiyonu 

 

27MnB4 çeliğinin serme kafa sonrasında soğuma rejiminin belirlenmesi ve optimum malzeme 

özelliklerinin elde edilmesi için CCT eğrileri önem arz etmektedir. Alaşımın Hesaplamalı Malzeme 

Mühendisliği teknolojisi kullanılarak hesaplanan CCT diyagramı Şekil 2’de verilmiştir.  Diyagrama 

göre ferrit, perlit ve beynit reaksiyonlarının başladığı bölgeler sırasıyla kırmızı, yeşil ve mavi renkli 

çizgiler ile ayrılmıştır. Bu çizgilerin sağında kalan kısımda ilgili içyapının oluşacağı söylenmektedir. 

Ayrıca zamana bağlı sıcaklık değişiminde reaksiyonların tamamlandığı bölge Ö (östenit %1) olarak mor 

renkli çizgi ile belirtilmiştir. 27MnB4 çeliğinin termodinamik ve termokinetik hesaplamalar sonucunda 

martenzit dönüşümü ile ilgili Ms, M50 ve Mf sıcaklıkları hesaplanmıştır. CCT diyagramına göre 

hesaplanan kritik dönüşüm sıcaklıkları Bs (beynit başlangıç), Ms (Martenzit başlangıç), M50 (%50 

Martenzit) ve Mf (Martenzit bitiş) sıcaklıkları sırası ile 603ºC, 376ºC, 342ºC ve 263ºC’dir. 27MnB4 

çeliği için kritik dönüşüm sıcaklıkları Tablo 2 ‘de verilmiştir. 
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Bağlantı elemanı üretiminde soğuk dövme prosesi ile parça üretimi söz konusu olduğundan 27MnB4 

çeliğinde ferritik+perlitik bir içyapı istenmektedir. CCT diyagramı hesaplamasına göre serme kafa 

sıcaklığı 795ºC (A3) sıcaklığı üzerine minimum 20°C’lik emniyet payı konularak alaşımın soğuma 

rejimi yapılmalıdır. Soğuma sırasında geçen zaman, elde edilecek içyapı için çok önemlidir. 

Hesaplamalı Malzeme Mühendisliği teknolojisi kullanılarak yapılan termodinamik ve termokinetik 

hesaplamalar sonrasında ferritik ve perlitik içyapının elde edilebilmesi için kritik dönüşüm süresi 

550°C’ye 900 saniye olarak belirlenmiştir. Kritik dönüşüm süresine bağlı olarak elde edilebilecek içyapı 

görüntüsü Şekil 3‘te verilmiştir. İçyapılar incelendiğinde beyaz kontrast olarak pro-ötektoid ferrit, koyu 

kontrast ise perlit (ferrit+sementit) olarak gözükmektedir.  

 

 
Şekil 2. 27MnB4 çeliğinin CCT diyagramı  

 

Tablo 2. 27MnB4 çeliği için kritik dönüşüm sıcaklıkları 

A3 A1e A1b Bs Ms M50 Mf 

795ºC 732ºC 705ºC 603ºC 376ºC 342ºC 263ºC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. (a) 27MnB4 çeliğinin optik mikroskop görüntüsü a) 20x, b) 50x büyütme 

 

4. TARTIŞMA  

MnB çelikleri, bağlantı elemanları sektöründe yaygın kullanım alanına sahip alaşım grubudur. Yarı 

mamül olarak üretimi yapılan çeliğin soğuma sırasında elde edilecek içyapısı şekillendirme prosesini 

50 µm 20 µm 

a) b) 
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doğrudan etkilemektedir. Bu kapsamda soğuma rejimindeki proses parametreleri Hesaplamalı Malzeme 

Mühendisliği teknolojisi ile sayısal ortamında simüle edilerek optimize edilmiştir. Bu modelleme ve 

simülasyon çalışmasında Thermo-Calc yazılımı kullanılarak 27MnB4 çeliğinin sıcaklığa bağlı faz 

fraksiyonu, kritik dönüşüm sıcaklıkları ve CCT diyagramları hesaplanmıştır. Simülasyon sonuçlarına 

göre: 

● 27MnB4 çeliği termodinamik olarak 1506°C de katılaşmaya başlayıp 61°C katılaşma aralığına 

sahip olarak 1441°C de peritektik reaksiyon göstererek katılaşma tamamlanmaktadır. 

Katılaşma sonrasında mikroyapıda östenit ve MnS bulunmaktadır. 

● İçerdiği karbon oranına göre ötektoid altı çelik olan 27MnB4 alaşımında östenit fazdan ilk 

olarak α-ferrit çökeldiği görülmüştür. 

● 27MnB4 çeliğinde A3 sıcaklığı olan 795°C de pro-ötektoid ferrit oluşmaktadır. Sıcaklığın 

düşmesiyle γ fazı α-ferrit ve sementit (M3C) karbürüne dönüşmektedir. Alaşımın A1e ve A1b 

sıcaklıkları sırasıyla 732°C ve 705°C olarak hesaplanmıştır.  

● 27MnB4 çeliğinin termodinamik ve termokinetik hesaplamalar sonucunda martenzit 

dönüşümü ile ilgili Bs, Ms, M50 ve Mf, sıcaklıkları 603°C, 376°C, 342°C ve 263°C ‘dir. 

● Bağlantı elemanları üretiminde soğuk dövme prosesi ile parça üretimi söz konusu olduğundan 

27MnB4 çeliğinde ferritik+perlitik içyapı için CCT diyagramı hesaplamalarına göre serme kafa 

sonrasında 795°C (A3) üzerine minimum 20°C’lik emniyet payı konularak 900 saniyede 550°C 

ye soğuma rejiminin gerçekleştirilmesi belirlenmiştir.  
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Özet 

Son yıllarda yeni mühendislik malzemelerinin geliştirilmesi kapsamında yüksek entropi alaşımları 

(YEA) oldukça fazla dikkat çekmektedir. Eş atomik oranda oluşturulan bu alaşım grubu karışım 

entropisini yükselterek katı ergiyik oluşturma avantajı ile üstün mikroyapı ve mekanik özelliklere 

sergilemektedir. Özellikle manyetik özelliklerin öne çıktığı uygulama alanlarında MnFeCoNiCu yüksek 

entropi alaşımı öne çıkmaktadır. Bu alaşımın üretim prosesleri ve parametrelerine bağlı olarak nihai 

özellikleri önemli oranda değişiklik göstermektedir. Malzeme özelliklerinde meydana gelebilecek 

değişikliklerin öngörülmesi ve optimizasyonu açısından hesaplamalı malzeme mühendisliği 

teknolojilerinin kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Hesaplamalı malzeme mühendisliği teknolojileri 

CALPHAD metodolojisini kullanarak çok bileşenli sistemlerde malzeme özelliklerinin hesaplanmasına 

olanak sağlamaktadır. Bu teknoloji ile kimyasal kompozisyon verisi kullanılarak sıcaklığa bağlı 

termodinamik, termokinetik, termomekanik ve termofiziksel özellikler hesaplanmaktadır. Böylece eş 

atomik oranlar kullanılarak oluşturulan yüksek entropi alaşımlarında oluşacak faz bilgisi ve miktarı, 

kritik dönüşüm sıcaklıkları, yoğunluk, entropi, ısıl işlem prosesi ile oluşacak çökelti boyutu ve dağılımı 

hakkında özellikler elde edilmektedir. Bu çalışmada MnFeCoNiCu yüksek entropi alaşımının 

hesaplamalı malzeme mühendisliği teknolojileri kullanılarak oluşan fazlar, miktarları ve kritik dönüşüm 

sıcaklıkları hesaplanmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: MnFeCoNiCu YEA, Hesaplamalı Malzeme Mühendisliği, CALPHAD 

Metodolojisi, Termodinamik Karakterizasyon 

 

THERMODYNAMIC CHARACTERIZATION OF MnFeCoNiCu HIGH ENTROPY ALLOY 

WITH COMPUTATIONAL MATERIALS ENGINEERING TECHNOLOGIES 

 

Abstract 

In recent years, high entropy alloys (HEA) have received much attention in developing new engineering 

materials. This alloy group, which has an equiatomic ratio, exhibits superior microstructure and 

mechanical properties with the advantage of increasing the entropy of the mixture and forming solid 

solution. MnFeCoNiCu high entropy alloy takes attention, especially in applications with prominent 

magnetic properties. The final properties of this alloy vary significantly depending on the manufacturing 

processes and parameters. Therefore, the use of computational materials engineering technologies is 
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becoming common. Computational materials engineering technologies allow the calculation of material 

properties in multi-component systems using the CALPHAD methodology. With computational 

engineering technologies, thermodynamic, thermomechanical, thermophysical, and thermokinetic 

properties due to temperature can be calculated by using chemical composition data. Thus, phase 

information and quantities, critical transformation temperatures, density, entropy, and the size and 

fraction of the precipitate that occurs after the heat treatment process can be obtained in high entropy 

alloys composed using equiatomic ratios. In this study, phases, the quantity of the phases, and critical 

transformation temperatures of MnFeCoNiCu high entropy alloy were calculated by using 

computational materials engineering technologies. 

 

Keywords: MnFeCoNiCu HEA, Computational Materials Engineering, CALPHAD Methodology, 

Thermodynamic Characterization 

 

1. GİRİŞ 
Günümüzde kullanılan geleneksel alaşım grupları gelişen ve servis şartları değişen mühendislik 

uygulamalarında yetersiz kalabilmektedir [1]. Bu doğrultuda mikroyapısal, mekanik, fiziksel, kimyasal 

ve termodinamik kararlılık gösteren alaşımlar arasında yüksek entropi alaşımları dikkati çekmektedir 

[2, 3]. Yüksek entropi alaşımları Yeh’in yaptığı bir çalışma sonucunda çok bileşenli ürettikleri alaşımlar 

olarak literatüre kazandırılmıştır. Bu alaşımlar, potansiyel olarak içerdikleri çoklu elementler sayesinde 

mühendislik uygulamalarında arzu edilen malzeme özelliklerine sahip olmalarıyla çok kısa sürede 

önemli ilgi odağı olmayı başarmışlardır [3, 4]. Yüksek entropi alaşımları, beş veya daha fazla elementin 

eşit veya nispeten büyük oranlar ile karıştırılması sonucunda oluşturulan alaşımlardır. Bu beş veya daha 

fazla elementten her birinin kimyasal kompozisyonları birbirine yakın ve %5 - 35 oranındadır [5-7]. Eş 

molar kimyasal kompozisyon oranları alaşımın karışım entropisini yükselterek basit katı ergiyik fazların 

oluşumunu kolaylaştırmakla birlikte alaşım sisteminde oluşacak faz sayısını da azaltmaktadır. Kararlı 

ve basit ergiyik faz/fazların oluşumu sonucunda geleneksel alaşımlara göre daha üstün mikroyapı, 

mekanik, fiziksel, kimyasal ve manyetik özellikler elde edilmektedir [8-10]. Yüksek entropi 

alaşımlarının bu üstün özelliklerinden dolayı başta savunma sanayi olmak üzere havacılık, uzay, nükleer 

enerji, kesici takım malzemeleri, refrakter uygulamaları gibi alanlarda kullanılmaktadır. Bu uygulama 

alanlarında gelişen teknoloji ile kullanılan yüksek entropi alaşımlarından beklenen malzeme özellikleri 

sürekli artmakta olup yeni alaşımların ortaya çıkması söz konusudur. Dolayısıyla alaşım geliştirme ve 

optimizasyon çalışmaları ile servis şartlarını sağlayacak malzemelerin geliştirilmesi önem arz 

etmektedir [11-17].  

 

Nihai malzeme özelliklerinde meydana gelecek değişimlerin optimize edilmesi kapsamında hesaplamalı 

malzeme mühendisliği teknolojilerinin kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır [18]. Hesaplamalı 

malzeme mühendisliği teknolojilerinde çok bileşenli sistemlerin malzeme özelliklerinin hesaplanması 

için CALPHAD (CALculation of PHAse Diagrams) metodu kullanılır [19]. CALPHAD metodolojisi 

ile termodinamik, termokinetik, termofiziksel ve termomekanik özellikler hesaplanmaktadır [20-23]. Bu 

yaklaşım doğrultusunda bu çalışmada Thermo-Calc yazılımı kullanılarak MnFeCoNiCu yüksek 

entropili alaşımının hesaplamalı malzeme mühendisliği teknolojisi ile termodinamik karakterizasyonu 

yapılmıştır. Alaşımın kimyasal kompozisyon verisi ile sıcaklığa bağlı faz fraksiyonu, kritik dönüşüm 

sıcaklıkları, fazların sıcaklığa bağlı elementel dağılımları incelenmiştir. Elde edilen modelleme ve 

simülasyon sonuçlarının Türkçe literatüre katkı sunması amaçlanmıştır [24-26]. 

 

2. MATERYAL VE METOD 
Modelleme ve simülasyon çalışmasında hesaplamalı malzeme mühendisliği teknolojileri kullanılmıştır. 

Analizler Thermo-Calc yazılımı 2022b versiyonu TCHEA6 termodinamik veri tabanı kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Yüksek entropi alaşımının kimyasal kompozisyon verisi ile sıcaklığa bağlı faz 

fraksiyonu, kritik dönüşüm sıcaklıkları (liküdüs, solidüs, solvüs) ve alaşımda termodinamik olarak 

oluşan fazların sıcaklığa bağlı elementel dağılımları hesaplanmıştır. MnFeCoNiCu yüksek entropi 

alaşımının kimyasal kompozisyon (%at) oranı Tablo 1’de verilmiştir. Hesaplamalı malzeme 

mühendisliği teknolojileri kullanılarak yapılan modelleme ve simülasyon çalışmalarında ilk olarak 

analiz edilecek sistemin modeli oluşturulmuştur. Oluşturulan modelde alaşım grubuna göre uygun veri 

tabanı ve alaşım elementleri seçilmektedir. Modeli oluşturan n alaşım elementleri sayısına göre n+2 adet 
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parametre tanımlanması gerekmektedir. Bu parametreler alaşımın kimyasal kompozisyonu (% ağırlıkla 

veya % atomik), sıcaklık (K, °C veya F), basınç (P, atm veya bar) ve sistem büyüklüğüdür (mol, g, kg 

veya ton). MnFeCoNiCu yüksek entropi alaşımının hesaplamalı malzeme mühendisliği teknolojisi ile 

modelleme çalışmalarında tanımlanan parametre verileri: sıcaklık 400-1600°C, basınç 1 atmosfer, 

sistem büyüklüğü ise 1 mol olarak tanımlanmıştır.  

 

Tablo 1. MnFeCoNiCu yüksek entropi alaşımının kimyasal kompozisyonu (%at) 

           Mn            Fe            Co             Ni           Cu 

            20            20            20             20            20 

 

3. SONUÇLAR 

Manyetik uygulamalarda yaygın olarak kullanılan MnFeNiCoCu yüksek entropi alaşımının sıcaklığa 

bağlı faz fraksiyonu diyagramı Şekil 1’de verilmiştir. Alaşımın liküdüs sıcaklığı 1268°C’dir. Ergiyik 

fazdan ilk katılaşan faz Fcc_L12 olup tüm alaşım elementlerinin çözünürlüğü ile tek katı ergiyik faz 

oluşmaktadır. MnFeNiCoCu alaşımı termodinamik olarak 114°C’lik katılaşma aralığına sahip olup 

1154°C’de katılaşmasını tamamlamaktadır. Sıcaklığın azalması ile farklı fazların çökeldiği 

görülmektedir. 726°C’de Fcc_L12#2, 577°C’de ise Bcc_B#2 fazı katı-katı dönüşüm reaksiyonları ile 

ebeveyn fazdan çökelmektedir. Myslvchenko ve ark., döküm yöntemiyle ürettikleri MnFeCoNiCuCr 

alaşımında mikroyapısal incelemeleri ile iki farklı morfolojik yapının oluştuğunu tespit etmiştir. XRD 

analizi ile oluşan fazları inceleyerek ebeveyn faz haricinde bakırca zengin yüzey merkezli kübik yapı 

oluştuğunu belirlemişlerdir [27]. Aydinyan ve ark., MnFeCoNiCu alaşımına 1 atm basınçta ve 500-

2000°C arasında Thermo-Calc yazılımı ile yaptıkları faz ve mol fraksiyonu hesaplamaları sonrasında 

iki farklı yüzey merkezli kübik yapının oluşacağını tespit etmişlerdir [28]. Liu ve ark., MnFeCoNiCu 

alaşımını döküm yöntemiyle üretmişlerdir. Yaptıkları XRD analizleri sonucunda alaşımda iki farklı 

yüzey merkezli kübik yapı tespit etmişlerdir. Aynı çalışmada Thermo-Calc yazılımı ile MnFeCoNiCu 

alaşımında gerçekleştirdikleri faz fraksiyonu hesaplamaları neticesinde alaşımda tek faz yüzey merkezli 

kübik kristal bölge haricinde hacim merkezli kübik kristal ve yüzey merkezli kübik kristal olmak üzere 

iki farklı faz bölgesi oluşacağını saptamışlardır. [29]. 

 

 
Şekil 1. MnFeCoNiCu Sıcaklığa bağlı faz fraksiyon diyagramı 

 

Şekil 2’de MnFeCoNiCu alaşımının Fcc_L12#2 fazının sıcaklığa bağlı elementel dağılım diyagramı 

verilmiştir. 726°C’de ebeveyn fazdan çökelmeye başlayan Fcc_L12#2 fazı, bakır elementi bileşimce 

zengindir. Singh ve ark., döküm yöntemiyle ürettikleri AlCoCrCuFeNi yüksek entropi alaşımında 
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oluşan faz ve içyapıyı XRD ve TEM analizlerini kullanarak incelemişlerdir.  Analizler sonucunda iki 

farklı yüzey merkezli kübik ve hacim merkezli kübik yapı oluştuğunu tespit etmişlerdir. Oluşan farklı 

morfolojideki içyapının incelenmesi kapsamında EDS analizlerine göre bakırca zengin yüzey merkezli 

kristal yapı ile eşit çözünürlükte ebeveyn yüzey merkezli kristal yapının var olduğu belirlenmiştir.  Bir 

diğer farklı morfolojide olan yapının elementel analizi sonucunda demir ve kobalt bakımından zengin 

hacim merkezli kübik yapı oluştuğu da tespit edilmiştir [30]. Yin ve ark., yaptıkları çalışmada 

CuMnFeCoNi yüksek entropi alaşımını döküm yöntemiyle üretip farklı sıcaklıklarda çökelti sertleşmesi 

ısıl işlemi uygulamışlardır. Döküm ve ısıl işlem sonrasında XRD yöntemi faz analizi sonuçlarına göre 

bakırca zengin yüzey merkezli kübik yapının oluştuğu görülmüştür [31]. 

 

Şekil 3’te 557°C’de Bcc_B2#2 fazının sıcaklığa bağlı elementel dağılımı verilmiştir. Bcc_B2#2 fazı 

ebeveyn fazdan katı-katı reaksiyonu ile çökelmektedir. Bcc_B2#2 fazı demir ve kobaltça zengin faz 

olduğu görülmektedir. Sonkusare ve ark., CoCuFeMnNi yüksek entropi alaşımını üreterek 

homojenizasyon ısıl işlem uygulamışlardır. Thermo-Calc yazılımını kullanarak gerçekleştirdikleri 

modelleme ve simülasyon çalışmalarına göre ebeveyn fazdan çöken hacim merkezli kübik yapının 

olacağını öngörmüşlerdir. İçyapıda oluşan bu farklı morfolojideki yapı incelendiğinde demir ve kobaltça 

zengin faz olduğu tespit edilmiştir [32]. Sang Hun Shim ve ark., yaptığı çalışmada CoCuFeMnNi yüksek 

entropi alaşımını döküm yöntemiyle üreterek mikroyapı ve mekanik özelliklerini karakterize 

etmişlerdir.  XRD analizlerinde iki farklı yüzey merkezli kübik kristal yapı ile hacim merkezli kübik 

kristal yapının olduğu görülmüştür.  EDS analizine göre oluşan yapının elementel dağılımları 

incelendiğinde hacim merkezli kübik yapının kobalt ve demirce zengin faz olduğu belirlenmiştir [33].  

 

 
Şekil 2. Fcc_L12#2 fazının sıcaklığa bağlı elementel dağılımı 
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Şekil 3. Bcc_B2#2 fazının sıcaklığa bağlı elementel dağılımı 

 

4. TARTIŞMA 

Beş veya daha fazla elementin eşit veya nispeten büyük oranlar ile karıştırılması sonucunda oluşturulan 

yüksek entropi alaşımları üstün mikroyapı ve mekanik özelliklerinden dolayı endüstriyel uygulama 

alanlarında son yıllarda ilgi çeken alaşım grubudur. Gelişen mühendislik uygulamaları kapsamında 

servis şartlarından beklenen özellikler sürekli artmaktadır. Artan servis şartlarına bağlı olarak farklı 

alaşımların geliştirilmesi söz konusudur. Bu kapsamda güvenilir termodinamik, termokinetik, 

termofiziksel ve termomekanik verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Hesaplamalı malzeme mühendisliği 

teknolojisi ile güvenilir veriler kullanılarak malzeme özellikleri geliştirilerek optimizasyonu 

sağlanabilmektedir. Bu modelleme ve simülasyon çalışmasında Thermo-Calc yazılımı TCHEA6 

termodinamik veri tabanı kullanılarak manyetik alanda sıkça kullanılan MnFeCoNiCu yüksek entropi 

alaşımının termodinamik özellikleri hesaplanmıştır. Bu hesaplamalar sonucunda sıcaklığa bağlı faz 

fraksiyonları, kritik dönüşüm sıcaklıkları ve fazların sıcaklığa bağlı elementel dağılımları 

hesaplanmıştır. inceleme ve hesaplama sonuçlarına göre: 

 MnFeCoNiCu alaşımı termodinamik olarak 1268°C’de katılaşmaya başlamaktadır. Alaşım, 

114°C’lik katılaşma aralığına sahip olup 1154°C’de katılaşmasını tamamlamaktadır. 

 MnFeCoNiCu alaşımında Fcc_L12, Fcc_L12#2 ve Bcc_B2#2 olmak üzere üç ayrı faz 

saptanmıştır. 

 MnFeCoNiCu alaşımında 1268°C’de Fcc_L12#2 fazı sıvı fazdan katılaşmaktadır. 726°C’de 

Fcc_L12#2, 557°C’de Bcc_B2#2 fazları katı-katı reaksiyonları sonucunda ebeveyn fazından 

çökelirler. 

 Fcc_L12#2 fazı bakır bileşimce zengindir. Fcc_L12#2 fazında ayrıca düşük oranda mangan ve 

nikel elementleri bulunmaktadır. Fazda demir ve kobalt bulunmamaktadır. 

 Bcc_B2#2 fazı demir ve kobalt bileşimce zengindir.  Bcc_B2#2 fazı ayrıca nikel ve mangan 

elementleri ile az miktarda bakır elementleri de içermektedir. 
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Özet 

Yeşil kimya, çevreye zararlı malzemeleri içermeyen ürün veya maddelerin tasarımının felsefi bir 

çalışması olup endüstriyel kullanımlar ve hayatımızın çeşitli alanlarında çevre dostu kimyasal 

bileşiklerin uygulanmasıyla ilgilenen modern bir kimya bilimidir. Kimya, modern yaşamın kalitesini 

belirlemede çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu kimya alanı, organik ve inorganik bileşiklerin insan 

ve hayvan vücudunda sahip olduğu kimyasal tehlikelerden kaçınma ihtiyacıyla geliştirilmiştir. Kimya 

endüstrisi ve diğer ilgili endüstriler, bize plastikten ilaca kadar çok çeşitli temel ürünler sağlamaktadır. 

Ancak, bu endüstriler çevremize ciddi şekilde zarar verme potansiyeline sahiptir. Bu nedenle yeşil 

kimya, çevreye zarar vermeyen kimyasalların ve kimyasal süreçlerin tasarımını ve verimli kullanımını 

teşvik etmeye hizmet eder. Bu çalışma içeriğinde yeşil kimyanın genel çalışma alanları incelenmeye 

çalışılacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Çevre Kirliliği, Kimya, Yeşil Kimya 

 

ECO-FRIENDLY GREEN CHEMISTRY 

Abstract 

Green chemistry is the philosophical study of the design of products or substances that do not contain 

environmentally harmful materials and is a modern chemical science that deals with industrial uses and 

the application of environmentally friendly chemical compounds in various areas of our lives. Chemistry 

plays a crucial role in determining the quality of modern life. This field of chemistry was developed 

with the need to avoid the chemical hazards that organic and inorganic compounds have in human and 

animal bodies. The chemical industry and other related industries provide us with a wide variety of 

essential products, from plastics to pharmaceuticals. However, these industries have the potential to 

seriously harm our environment. Therefore, green chemistry serves to promote the design and efficient 

use of chemicals and chemical processes that do not harm the environment. In this study, general study 

areas of green chemistry will be examined. 

 

Key Words: Environmental Pollution, Chemistry, Green Chemistry 

 

GİRİŞ  

İlk insandan günümüze değin dünyaya “gelişim” sözcüğünün çatısı altından çevresine zarar veren tek 

canlının insan olduğunu söylemek mümkündür. Dünyanın avcı-toplayıcı toplumdan tarım toplumuna 

geçişinden beri insan nüfusunda hızlı bir artış gözlemlenmiştir. Oluşan bu artış ise beraberinde daha çok 

besin ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Her yeni teknoloji topluma sağladığı faydaların beraberinde, uğrattığı 

zararlar ile de ardında bıraktığı tahribatlarla gelişim devam etmiştir. Bu noktada ise çevre ve insan 

sağlığına görünür düzeyde zararları olan kimyasalların tehlikelerinin önlenmesi, azaltılması ya da 

alternatiflerinin bulunması konusunda ‘yeşil kimya’ felsefesi ortaya atılmıştır.  

 

YEŞİL KİMYA NEDİR? 

Yeşil Kimya, insan sağlığına ve çevreye zararlı maddelerin kullanımını ve oluşumunu azaltmak ve/veya 

ortadan kaldırmak için kimyasal ürün ve süreçlerin icat edilmesi, tasarlanması, geliştirilmesi ve 

uygulanması olarak tanımlanmasıyla beraber, kimyasalların zararlı etkilerini azaltma ve kimyasalların 

sahip olduğu çevre kirliliği miktarını azaltma ihtiyacıyla ortaya çıkan yeni bir kimya alanıdır (Chanshetti 

2014). Toksik bileşiklerin vücut üzerinde uyguladığı tehlikeli etkinin üstesinden gelme ihtiyacından 

dolayı geliştirilmiştir. Kimyasal bir felsefe olarak yeşil kimya, yenilenebilir kaynakları kullanmak için 
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organik ve inorganik kimya, biyokimya, analitik ve fiziksel kimya gibi alanlarda geçerlidir (Tundo and 

Anastas 2000). Bu kimya alanı, organik ve inorganik bileşiklerin insan ve hayvan vücudunda sahip 

olduğu kimyasal tehlikelerden kaçınma ihtiyacıyla geliştirilmiştir. Çoğu kimyasal bileşik, doğal yapılan 

veya laboratuvarda sentezlenen ve ticari olarak faydalı olmasına rağmen insan vücudu üzerinde olumsuz 

etkilere sahiptir. Özellikle hidrofobik cilt tabakasına kolayca nüfuz edebilen ve vücuda girebilen organik 

bileşikler dikkat çekmektedir. Vücuttaki makromoleküllere bağlanıp yapılarını değiştirerek veya normal 

metabolizmalarına müdahale ederek bir etki gösterebilmektedir (Clark 2012). 

 

Yeşil kimyanın amacı, bir ürünün yapımından dezenfeksiyon ve geçtiği aşamalarda endüstriyel kimyayı 

daha güvenli, temiz ve enerji bakımından daha verimli hale getirmektir. Aynı zamanda, mümkün olduğu 

kadar yenilenebilir hammaddeler kullanmak, ortam sıcaklığında ve basıncında reaksiyonlar yürütmek 

ve hepsinden önemlisi, reaksiyon sonrası sürekli pislikleri temizlemek için harcamak yerine, toksik 

atıkları maksimum noktadan en aza indirmek veya ortadan kaldırmakla ilgilidir. Ortaya çıkan bu yeni 

kimya alanında ideal senaryo, kirliliği, kirletici olmayan maddelerin kullanımına başlamadan önce sanal 

olarak durdurmaktır. İdeal senaryo yenilebilir kaynakların kullanımına öncelik verilmesidir. 

  

YEŞİL KİMYA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 

BM, sürdürülebilir kalkınmayı "gelecek neslin yeteneğinden ödün vermeden bugünün ihtiyaçlarını 

karşılamak" olarak tanımlar. Bilim ve teknoloji yoluyla sürdürülebilirlik; 

 

 Çevre sorununu daha iyi anlamak ve çözmek çevresel etki değerlendirmeleri için birçok 

yaklaşım ve model geliştirilmiştir. 

 Bu yaklaşımlardan ve modellerden bazıları başarılı olmuştur.  

 Seçilen kimyasallar için seçilen çevresel ortamlardaki etkileri görülmemiştir. 

 Bu modeller, hava ve su kalitesi özelliklerini noktasal ve noktasal olmayan kaynaklara 

birleştirmiş ve bu modeller için çok faydalı olmuştur.  

 Emisyon kontrolü ve uyum stratejilerinin geliştirilmesi ve bununla birlikte, bazı yaklaşımlar ve 

modeller hedeflenmiştir. 

 Atık yönetimine boru sonu yaklaşımları kavramı azaltılmış ve çevreye duyarlı gibi stratejiler 

üretim, eko-verimli üretim veya kirliliğin önlenmesi kabul görmektedir. 

 

YEŞİL KİMYANIN İLKELERİ 

Yeşil Kimya uygulamalarının yasa olarak kabulü 1990 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde ‘Kirlilik 

Önleme Yasası’ olarak kabul edilmiştir. Bu yasa, kirlilikle özgün ve yenilikçi bir şekilde başa çıkmak 

için bir çalışma tarzı oluşturulmasına yardımcı oldu. Bu gelişim ise yeşil kimya konseptine giden yolu 

açtı. Paul Anastas ve John Warner, “yeşil kimya” kelimesini icat ettiler ve yeşil kimyanın 12 ilkesini 

geliştirdiler. 2005 yılında Ryoji Noyori yeşil kimyada üç önemli gelişme belirledi bunlar; 

 

 Yeşil çözücü olarak süper kritik karbon dioksit kullanımı,  

 Temiz oksidasyonlar için sulu hidrojen peroksit 

 Asimetrik sentezde hidrojen kullanımıdır (Anastas and Eghbali 2010). 

 

Yeşil Kimya’nın kendi başına modern çağın çevresel kaygılarına çözüm olabileceğini söylemek 

mümkün değildir, ancak yeşil kimyanın 12 ilkesini uygulamaya geçirmek ve sonunda çimlerin daha 

yeşil olduğu bir dünyaya giden yolu açmaya yardımcı olacağı düşünülmektedir. Bu 12 ilke; 

 

1- Atık Önleme: Atıkları oluştuktan sonra işlemek veya temizlemek yerine atıkları önlemek daha 

iyidir. 

2- Atom Ekonomisi: Sentetik yöntemler, proseste kullanılan tüm malzemelerin nihai ürüne dahil 

edilmesini en üst düzeye çıkaracak şekilde tasarlanmalıdır. 

3- Daha Az Tehlikeli Kimyasal Sentezler: Mümkün olan her yerde, sentetik metodolojiler, insan 

için çok az veya hiç zehirli olmayan maddeleri kullanmak ve üretmek için tasarlanmalıdır. 

4- Sağlık ve Çevre: Daha güvenli kimyasallar tasarlama -Kimyasal ürünler, toksisiteyi azaltırken 

işlevin etkinliğini koruyacak şekilde tasarlanmalıdır. 
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5- Daha Güvenilir Çözücüler ve Yardımcı Maddeler: Yardımcı maddelerin (örneğin çözücüler, 

ayırma ajanları, vb.) kullanımı, mümkün olan her yerde gereksiz ve kullanıldığında zararsız hale 

getirilmelidir. 

6- Enerji Verimliliği İçin Tasarım: Yardımcı maddelerin (örneğin çözücüler, ayırma ajanları, 

vb.) kullanımı, mümkün olan her yerde gereksiz ve kullanıldığında zararsız hale getirilmelidir. 

7- Yenilenebilir Hammadde Kullanımı: Enerji gereksinimleri, çevresel ve ekonomik etkileri 

nedeniyle tanınmalı ve en aza indirilmelidir. Sentetik yöntemler ortam sıcaklığında ve basıncında 

yapılmalıdır. 

8- Türevleri Azaltılarak Yenilebilir Kaynaklara Yönelim: Bir hammadde veya hammadde, 

teknik ve ekonomik olarak mümkün olan her yerde tükenmek yerine yenilenebilir olmalıdır. 

9- Kataliz: Türevleri indirgeme = Gereksiz türevlendirmeden (blokaj grubu, geçici modifikasyon, 

koruma) mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Katalitik reaktifler (mümkün olduğunca seçici) 

stokiyometrik reaktiflerden üstündür. 

10- Bozunma İçin Tasarım: Kimyasal ürünler, işlevlerinin sonunda çevrede kalıcı olmayacak ve 

zararsız bozunma ürünlerine dönüşmeyecek şekilde tasarlanmalıdır; 

11- Kirliliğin Önlenmesi İçin Gerçek Zamanlı Analiz: Analitik metodolojilerin, tehlikeli 

maddelerin oluşumundan önce gerçek zamanlı, süreç içi izleme ve kontrole izin vermek için daha fazla 

geliştirilmesi gerekmektedir. 

12- Kaza Önleme İçin Doğası Gereği Daha Güvenli Kimya: Kimyasal bir süreçte kullanılan 

maddeler ve bir maddenin şekli, salınımlar, patlamalar ve yangınlar dahil olmak üzere kimyasal kaza 

potansiyelini en aza indirecek şekilde seçilmelidir. 

 

SONUÇ 

Kısaca yeşil kimya insanlığın var oluşundan bu yana oluşturmuş olduğu etkilerin en aza indirilmesi için 

büyük önem taşımaktadır. Kaynak ve çevresel sürdürülebilirlikteki zorluklar, kimyasal süreçler ve ürün 

üretimi için daha verimli ve iyi huylu bilimsel teknolojiler gerektirir. Yeşil kimya, geniş ve çok yönlü 

bir araştırma kapsamı açarak bu tür zorlukları ele almaktadır. Böylece istenilen ürünleri en üst düzeye 

çıkarabilecek, atıkları ve yan ürünleri en aza indirebilecek yeni reaksiyonların icadının yanı sıra doğal, 

çevresel ve ekolojik olarak yeni sentetik şemaların tasarımına izin verir. Bu nedenle, yeşil kimya ilkeleri 

tarafından geniş çapta desteklenen sürdürülebilirlik kavramının ilkelerini, belirlenmiş maliyet ve 

performans standartlarıyla birleştirmek, kimya endüstrisindeki ekonomiler için sürekli bir çaba olacak 

ve sürdürülebilir inovasyonu teşvik etmek için güçlü bir araç oluşturarak hedefe yönelik araştırma ve 

geliştirme çabalarını yönlendirecektir. Yeşil kimya tek başına modern çağımızın acil çevresel 

kaygılarını ve etkilerini çözemez, ancak yeşil kimyanın on iki ilkesini uygulamaya geçirmek, sonunda 

çimlerin daha yeşil olduğu bir dünyaya giden yolu açmaya yardımcı olacaktır. 
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Özet 

Kontrol mühendisliği, farklı bilimsel disiplinleri içeren bir alan. Gelişiminde genellikle mekanik, 

elektronik ve mekatronik çalışmalarda uygulama konusu olan kontrol mühendisliği son yıllarda hızla 

artan kuramsal ve teknolojik gelişmelerle ön plana çıkmaktadır. Kontrol ve daha doğru ifadesi ile 

otomatik kontrol, geri besleme kavramıyla ilişkilidir. Geri besleme düşüncesinin eski çağlardan beri 

başarı ile uygulandığı bilinmektedir. Özelde İslam medeniyetinin etkinliğinde farklı teknolojik kontrol 

düzenekleri geliştirilmiştir. Yaklaşık 8 - 17. yüzyıl arası bilimin altın çağı olmuştur. Dönemin 

başlangıcında Beni Musa çalışmaları ile ön plana çıkmaktadır. Oğlu Ahmed, eseri Kitab-El Hıyal (830) 

ile ilginç mekanik düzenekleri tasvir etmiştir. Bunlardan bir örnek çalışma su seviye kontrolü makalenin 

konusudur. 1200 yıl önceden günümüze ışık tutan çalışmanın literatüre kazandırılması hedeflenmiştir. 

İkinci uygulama meşhur El-Cezeri ‘nin kayık su saatidir. El-Cezeri ‘nin tercümeleri Avrupa ve Amerika 

‘da mühendislik bilimlerine temel oluşturmuştur. Elektriğin olmadığı bir dönemde robotik çalışmaları 

çağının ötesinde kültür ve öngörünün eseridir. 

 

Anahtar kelimeler: Beni Musa, El-Cezeri, Geri besleme, Kayık su saati, Kitab-El Hıyal, Kontrol. 

 

TWO MECHANISM FROM THE HISTORY OF AUTOMATIC CONTROL: BY BENI MUSA 

AND EL-CEZERİ 

 

Abstract 

Control engineering is a field that includes different scientific disciplines. Control engineering, which 

is generally the subject of application in mechanical, electronic and mechatronic studies in its 

development, has come to the fore with rapidly increasing theoretical and technological developments 

in recent years. Control, and more precisely automatic control, is related to the concept of feedback. It 

is known that the idea of feedback has been applied successfully since ancient times. In particular, 

different technological control mechanisms have been developed in the effectiveness of Islamic 

civilization. It was the golden age of science from about the 8th to the 17th century. At the beginning of 

the period, Beni Musa comes to the fore with his studies. His son Ahmed described interesting 

mechanical mechanisms in his book Kitab-El Hiyal (830). An example of these is the subject of that 

mechanism water level control article. It is aimed to bring the study, which sheds light on the present 

1200 years ago, to the literature. The second application is the famous Al-Jazari's boat water clock. Al-

Jazari's translations formed the basis of engineering sciences in Europe and America. In a period when 

there was no electricity, robotic studies are the work of culture and foresight beyond its age. 

Keywords: Beni Musa, El-Cezeri, Feedback, Boat water clock, Kitab-El Hiyal, Control. 

1. GİRİŞ 

Mühendislikte kontrol sistemleri, belirli bir duruma yönlendirme anlamına gelmektedir. Kontrol 

Mühendisliği veya otomatik kontrol sistemlerinin kuramı geri besleme kavramıyla ilişkilidir. Belirli bir 

görevi yerine getirme amacı çalışan elemanlar topluluğuna sistem denir. Bir sistemde çıkış büyüklüğü 

sistemin giriş büyüklüğünü artış ya da azalış yönünde etkiliyorsa Şekil 1 ‘deki gibi geri beslemeli bir 

sistem elde edilmiş olur. 
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Şekil 1. Kontrol sistemi blok diyagramı 

 

İfade edildiği üzere, kontrol mühendisliği, bir sistemin istenilen veya hedeflenen bir duruma 

yönlendirilmesi amacındadır. Otomatik kontrol, bozucu etkenler bulunsa bile sistemi hedeflenen 

biçimde etkilemek ve istenilen değerde sabit tutmak ister. Bu amaçla otomatik kontrol geri beslemeli 

kontrol ile anlamını bulmaktadır. Dinamik sistemlerin temelini oluşturan geri besleme kavramı modern 

anlamda yaklaşık kırk yıldır kullanılmaktadır. Ancak, geri besleme kavramının eski çağlardan beri 

başarı ile uygulandığı bilinmektedir. 

 

2. MATERYAL VE METOD 

2.1.  Kontrol Tarihçesi 

Otomatik kontrol sistemleri tarihçesi eskidir. Antik çağlarda su saatleri ile başlayan kontrol 

uygulamaları farklı dönemlerin etkisi altında gelişim göstermektedir (Mayr, 1970).  Zaman ölçümünün 

önemine binaen tarihte yıldız, güneş, kum ve su saatleri kullanılmıştır. Su saatleri kontrol amaçlı 

çalışmalarda ilk örnekler olarak kabul edilir.  

 

Tarihte Helenistik dönemden sonra İslam medeniyetinin etkinliğinde farklı teknolojik kontrol 

düzenekleri geliştirilmiştir. Yaklaşık 8 - 17. yüzyıl arası bilimin altın çağı olarak adlandırılan dönemde 

Musa Bin Şakir, El Harezmi, El Cezeri, Taqi Al-Din gibi Müslüman bilim adamları pek çok buluşla 

günümüze ışık tutmuşlardır. El yazmalarının, Alman ve İngiliz araştırmacılar tarafından tercümeleri 

yayınlanmıştır (Jazari ve Hill, 1974; Musa ve Hill, 1979; Sarton, 1975). 

 

Moğol istilası ile sekteye uğrayan gelişim, Fatih Sultan Mehmet ‘in vefatından sonra durağanlaşmıştır. 

Bayrağı haçlı seferleri ile bilgi ve kültüre ulaşan batı devralmıştır. 1800 ‘lü yıllardan itibaren ivmelenen 

kontrol uygulamaları ile karşılaşıyoruz (Bennett, 1979, 1993). Kontrol mühendisliği, savaşın teknik 

üstünlük çabaları ile özellikle İkinci Dünya Savaşı sırasında büyük ilerleme kaydetti. Savaştan sonra 

otomatik kontrol teknolojisi artık kemale ermiştir. Teorisi evrensel ve manipüle edilmesi kolaydır. Bu 

özellikleri ile bilim insanlarının gözdesi olmuştur. Böylelikle şimdilerde daha çok bilinen kontrol odaklı 

icatlar ortaya çıkmıştır. Günümüzde kontrol mühendisliği alanında kuramsal ve teknolojik gelişmelerin 

hızla arttığı görülmektedir. 

 

2.2 Beni Musa ve 78 Numaralı Çalışma  

İlk dönem bilim merkezi Abbasi halifeleri gözetiminde Bağdat idi. Bu dönemden günümüze sağlam 

kalarak ulaşmış kaynak kitaplar mevcuttur. Horasan ‘lı Musa Bin Şakir ‘in kendisi gibi bilim adamı ve 

mühendis oğulları Hasan, Muhammed ve Ahmed, babalarının vefatından sonra Halife Memun (813-

833) ‘un vesayetinde özellikle matematik, astronomi, geometri, müzik ve mühendislik çalışmışlardır. 

Üç kardeş farklı bilimsel çalışmalara öncülük ettiler. Bilimsel kaynakları gerektiğinde yerinde ve 

kaynağından araştırarak farklı bilimsel disiplinlerde gelişmelerde önemli rol oynadılar. Kardeşlerin 

eserlerinin tamamı günümüze ulaşamamıştır. Ayrıca eserlerin hangi kardeşe ait olduğu da net değildir. 

Önemli eser Kitab-el Hiyal (Harika düzenler kitabı, 830) muhtemelen Ahmed ‘in çalışmasıdır. Valf, 

şamandıra valfi, geri bildirim denetleyicisi, programlanabilir bir makine, otomatik çekim lambası gibi 

icatları içeren, makineler kataloğu şeklinde bir çalışmadır. Kitapta açıklanan 100 cihazdan 15 tanesi 

otomatik kontrol sistemidir. Hepsi genellikle hava ve su basınç ilkelerine dayanır. Kitap, çeşitli mekanik 
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elemanların, teknik çizimlerin, mantık sistemlerinin ve özellikle otomatik olarak işlem gören sistemlerin 

ilk örneklerini sunar (Ayduz ve Dagli, 2014). Eser, ülkemizde Topkapı Sarayı III. Ahmed Kütüphanesi 

‘nde (A 3474) mevcuttur (Bir, 1990). 

 

Kitab-el Hiyal ‘den bir örnek çalışma Şekil 2 ‘de görülmektedir (Musa ve Hill, 1979). Kitaptaki 78 

numaralı çalışma, su seviyesi kontrol sistemidir. Su kabından su alınsa dahi seviye korunmaktadır. 

Yapısal bölümler şu şekilde harflendirilmiştir; üstteki su deposunun giriş kısmı t, su besleme boru 

girişleri j ve y, konik valf d, çıkış su kabı f, su tankı ṣ, şamandıra ḥ, şamandıra sapı z ve krank mili e-w. 

Kontrol ve depolar kapalı bir çerçeve içindedir.  

Çalışması, şu şekildedir. Su, havuzun tepesindeki t girişinden su deposuna dökülür. Sistemde istenilen 

seviyede su olmadığında, j borusundan, açık olan konik valf d ‘den, y – m borusundan f kabına akar. 

Şamandıra ḥ ve ṣ tankı ile f çıkış kabındaki seviye mekanik olarak ölçülür. Çıkış kabındaki su seviyesini 

gösteren şamandıranın hareketi, z şamandıra sapı ve e-w krank mili aracılığıyla d konik valfe geri 

beslenir. Şamandıra sapı ile krank mili bir halka ile döner eklem oluşturacak şekilde birleştirilmiştir. 

Krank mili, bu döner hareketi valfin açısal hareketine dönüştürür. Böylece kontrol vanasına geri besleme 

sinyali sağlar. Bu, bilim ve teknoloji tarihinde daha önce hiç kullanılmamış eşsiz bir tekniktir (Hassaan, 

2004). Önceden ayarlanmış bir noktada konik valf tamamen kapanır ve f kabına su akışı kesilir. f 

kabındaki su azaldığında, şamandıra aşağı iner. Krank milini ters yönde çevirir ve böylece konik valfi 

açar. Su f kabı ve ṣ tankı arasında dengeleninceye kadar tekrar çıkış kabına akar. Genel çerçevenin 

altındaki küçük delik, çerçeve iç ortamının ve ṣ tankının hava almasını sağlar. Böylece geri besleme 

işlemi sürekli ayarlanır. Düzen şamandıralı valf ile su ve hava kontrolünün başarıyla uygulandığı ilginç 

bir örnektir. 

 

Kitapta bu tasarımın banyolarda, camilerde ve nehirlerin yakınında kullanmak için olduğu belirtilmiştir 

(Musa ve Hill, 1979). Bu durum, açıklanan kontrol sistemlerinin, tam ölçekli uygulamalı sistemler 

olduğunu göstermektedir.  

 

Tasarımın kontrol diyagramı Şekil 3 ‘de görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Kitab el-Hiyal çalışma 78 
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Beni Musa ile oluşan ilmi akım gelişerek devam etmiştir. Beytülhikme ‘den sonra gerçek anlamda ilk 

yükseköğretim kurumu ünlü Selçuklu veziri Nizamülmülk tarafından Bağdat ‘ta kurulan Nizamiye 

Medresesi (1065-1067) olmuştur (Özaydin, 2015). Bu medrese, İslam tarihinin ilk çekirdek 

üniversitesini oluşturmuştur. 1258 ‘de Moğolların Bağdat ‘ı yağmalamasıyla kütüphaneler tahrif edildi, 

kitaplar yakıldı. En büyük yıkım medeniyet sahasında olmuştur. Moğol yıkımından önce Bağdat ‘ta 

otuza yakın medrese ve 36 kütüphane mevcuttu (Smith, 1975). 

 

2.3. El-Cezeri ve Kayık Su Saati 

İlerleyen tarihte etkin güç Selçuklu döneminde bilimsel gelişmeler devam etmiştir (Aktaş, 2015; Kahya, 

1989). En önemli isim sibernetik ve robot çalışmaları ile dahi El-Cezeri ‘dir (Badeau ve Hayes, 1983; 

Day ve McNeil, 1998; Dirik, 2020; Guo, 1998; Wiedemann ve Coomaraswamy, 1926). Cezeri (1153 - 

1233) ya da tam künyesiyle Ebû’l İz İbni İsmâil İbni Rezzâz el-Cezerî Cizre ‘de doğmuştur. Cezeri, 

otomasyon, sibernetik ve robotik çalışmaların öncüsü iyi bir mühendistir (Korkutata ve Toprak, 2013).  

 

Cezeri, ünlü eseri Kitâb fî Maʿrifeti’l-ḥiyeli’l-hendesiyye (el-Câmiʿ beyne’l-ʿilm ve’l-ʿameli’n-nâfiʿ fî 

ṣınâʿati’l-ḥiyel) ‘i Amid (Diyarbakır) prensi Nasireddin Maḥmud b. Muḥammed b. Ḳaraarslan ‘ın isteği 

üzerine yazılmıştır (Sezgin, 2015). Kitapta su ve kandil saatleri, kaplar ve sürahiler, el yıkama ve kan 

alma için kullanılan kaplar, çeşmeler, otomatik müzik aletleri, su pompalayan makineler almaktadır. 

Cezeri özgün tasarım ve yaklaşımlara sahiptir. Örneğin, çalışmalarında kullanmak için kendi cihazlarını 

tasarlamıştır. Kitabı modern kendin yap kitapçıkları ile benzeşmektedir. Anlatımda dolaysız net bir dil 

yapısına sahiptir. Örnekleme ve görselleri gerçekçidir. Sistematik olarak çeşitli teorik kalibrasyon 

ölçeklerini deneme yanılma yoluyla inceler. Sadece deneysel kalibrasyon yoluyla tatmin edici sonuçlar 

bulur (Mayr, 1970). Kitapta, her aletin şekli renkli mürekkeplerle çizilmiş ve çalışması ayrıntılı olarak 

açıklanmıştır. Bu ayrıntılar çeşitli renklerde gösterilmiştir. Şekillerde bazı noktalar işaretlenmiş ve metin 

içinde bunlara atıflar yapılarak açıklamaların daha kolay anlaşılması sağlanmıştır. Aletlerin imal sırasına 

göre yapımı anlatılmıştır (Sezgin, 2015). 

 

Cezeri ‘nin kitabının bazı bölümleri “Dahiyane Geometrik Mekanizmaların Bilgisi Üzerine” ismiyle 

Eilhard Wiedemann tarafından Almanca olarak yeniden basılmıştır (Wiedemann ve Hauser, 1915). 1974 

’de Donald R. Hill tarafından İngilizce tercümesi yayınlanmıştır (Jazari ve Hill, 1974). Kitap 1990 ‘da 

Kültür Bakanlığı tarafından tercüme edilerek, “Olağanüstü Mekanik Araçların Bilgisi Hakkında Kitap” 

adı ile basılmıştır (El-Cezeri, 1990). Ayrıca Türk Tarih Kurumu tarafından basılan El-Cami Beyne'l-İlm 

Ve'l-Amel En-Nafi Fi Eş-Şınaa'ti'l – Hiyel isimli bir örneği de mevcuttur (El-Cezeri, 2002). 

 

Kitapta suyun kullanım çalışmaları mühendislik açıdan deha örneklerdir. Cezeri ‘den alıntılanan 

çalışmalarda, özellikle namaz vakitlerinin takibi için saat bilgisi önemli olduğundan su saatleri örnekleri 

mevcuttur (Jazari ve Hill, 1974). Şekil 4 ‘de Cezeri ‘nin kayık su saati görülmektedir (El-Cezeri, 1990). 

Valf 

d 

Çıkış Su 
Kabı 

Krank 
mili 

f 

w-e 

Şamandıra 

ḥ 

Su tankı ṣ 

 

z 

sh 

l 

İstenilen 

su 

seviyesi 

Gerçek 

su 

seviyesi 

+ 

- 
 

Şekil 3. Tasarım 78 kontrol diyagramı 
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Şekil 4. Cezeri ‘nin kayık su saati 

 

Yapısal olarak kayık su saati, kayık şeklinde bir kâse üzerindedir. Pirinçten yapılmış sütunlar üzerinde 

yükselen kare bir kale ve kalenin üzerinde küçük bir kubbe vardır. Kubbe çıkarılabilir yapıdadır. Kubbe 

çıkartılarak açıklanacak şekilde kullanılmak üzere toplar yüklenir. Kalenin yan tarafında teknenin 

pruvasına bakan yüzünde bir kapı bulunmaktadır. Bu kapıdan bir kuşun başı ve göğsü görülmektedir. 

Kaledeki top bırakma mekanizması, kuşun başı ile aynı seviyededir. Sütunlar arasında birbirine zıt iki 

kiriş vardır. Kirişlerin ortasından bir mil geçer. Bu mil bir yılanın kuyruğuna dolanmıştır. Yılanın başı 

kuşa doğru uzatılmıştır. Kayığın orta kısmına kubbemsi bir kısım ve elinde kalem tutan bir kâtibin 

çevresine on beş işaret yapılmıştır. Kalem bu burçlar üzerinde hareket eder ve burçların sonuna 

geldiğinde günün bir saati geçmiş olur. Kayıktaki kâse bir saat sonunda batar. Kâseye bağlı tel, top 

serbest bırakma mekanizmasını çeker. Kuşun gagasından yılanın ağzına bir top düşer. Yılan dönerek 

alçalır. Yılan dönerken bağlı zincir tarceharı (batan kap tekniği) yükseltir (Bir ve diğ., 2005). Yılanın 

başı dibe ulaştığında, top zilin üzerine düşer. Zincirin ve bağlantıların birleşik hareketi, rezervuardaki 

kabı eğer. Yılanın başı yükselir ve eski konumuna geri döner ve döngü tekrar başlar. Kâtibin kalemi ilk 

işarete geri döner. Böylece, yapı kapalı döngülü bir sistemdir. Kubbede mevcut toplar ile çalışma devam 

eder. 

 

Bilimin altın çağı 16. yüzyıl civarı sona erer. Tarihsel süreçte, 16. yüzyıldan sonra farklı gelişmeler 

bilimsel çalışmalar için merkezi Anadolu ‘dan Avrupa ‘ya kaydırmıştır. Abbasiler ‘den sonra Endülüs 

‘e göçen Emeviler ‘in bir kısmı ile bilimsel birikimden aktarım olmuştu. Osmanlı gerileme dönemine 

girince bilimsel gelişmeler de bu durumdan etkilendi. Uzun süren haçlı savaşları bilgi ve kültürün 

Avrupa ‘ya taşınmasına sebep oldu. Reform ve rönesans hareketleri ile Kilise baskısından bir ölçüde 

kurtulan Avrupa için sebepler fırsata dönüşmüştür. 

 

3 SONUÇ 

Kontrol mühendisliğinin uzun tarihsel geçmişi dikkat çekicidir. Antik dönemlerden beri kontrol 

tekniklerinin dönemin ihtiyacına göre kullanıldığı görülmektedir. Gelişim süreci zaman zaman önemli 

darbeler almıştır. Örneğin 1258 ‘de Moğol istilası, yakılan kütüphaneler gibi… Genel bilimsel 

çalışmalarda kaybedilen hafıza kontrol çalışmalarını da sekteye uğratmıştır. Ayrıca dönemin 

imkânsızlıklarına rağmen ilginç çalışmalar yapılabilmiştir. Günümüze az sayıda el yazması kaynak 

ulaşabilmiştir. Buna rağmen örnek araştırmalardan da anlaşılıyor ki, döneminin ötesinde çalışmalar 

yapılmıştır. Daha da önemlisi, kaynaklarda sunulan uygulamalar sadece teorik değil, tam ölçekli 

uygulamalı sistemlerdir. 
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4 TARTIŞMA 

Araştırma özelinde Beni Musa veya Musa ‘nın oğulları ve El-Cezeri bilimsel anlamda önemli mihenk 

taşlarıdır. Farklı alanlardaki çalışmaları çığır açıcıdır. Bilimsel kaynaklara verdikleri önem ve bilginin 

toplanması, gelişimin anahtarı olmuştur. Su ve hava ile tasarlanan sistemler olağanüstüdür. Çağının 

ötesinde buluşları ile günümüze ışık tutmaktadırlar. Muhtemelen bu makalenin önemi, onlara ve 

çalışmalarına işaret eden tespit yapmaktır. 
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Abstract  

This study aims to analyze the stress distribution of lateral and frontal forces on the 75° tilted implants 

anchored in the pterygoid plate of the sphenoid bone, through the maxillary and palatine bones, 

depending on the maxillary sinus floor and the height of the bone of the tuberosity by using finite 

element analysis. Computed tomography (CT) images in DICOM format were used to generate a three-

dimensional (3D) model and a computer-aided design (CAD) model using Mimics Research 21.0 

software. The construction of implant models was performed using SolidWorks software with a diameter 

of 4.5 mm and lengths of 16, 18, and 20 mm. The insertion of implants was performed using the same 

software for construction. ANSYS software was used to generate the mesh for the bone and implant 

models. 10 MPa of lateral and frontal static forces were applied. The maximum equivalent stress of 

implants and the maximum equivalent strain of bone were recorded. The maximum equivalent stress 

was greater in the implant with length of 16 mm on both frontal and lateral forces. On the other hand, 

the maximum equivalent strain on frontal and lateral forces was greater in the implant with a length of 

18 mm. The results of this study showed that the stress levels created by both forces increased when 

shorter implants were placed, which may lead to greater damage to the implant and the bone. 

 

Keywords: Pterygoid Plate, Finite Element Analysis, Tilted Implant. 

 

Farklı boyutlarda yerleştirilen dental pterygoid implantların lateral ve frontal kuvvetlerin üç 

boyutlu sonlu elemanlar analizi kullanılarak değerlendirilmesi 

 

Özet  

Bu çalışmanın amacı lateral ve frontal kuvvetlerinin; sfenoid kemiğin pterygoid plakasına, maksiller ve 

palatin kemikler aracılığı ile ve maksiller sinüs tabanına ve tüberozite kemiğinin yüksekliğine bağlı 

olarak 75° açı ile yerleştirilen implantların üzerine olası etkilerinin sonlu elemanlar analizi ile 

değerlendirilmesidir. Mimics Research 21.0 yazılımı kullanarak DICOM formatındaki bilgisayarlı 

tomografi (CT) görüntüleri, üç boyutlu (3D) model ve bilgisayar destekli tasarım (CAD) modeli 

oluşturmak için kullanıldı. İmplant modellerinin yapımı SolidWorks yazılımı kullanılarak 4,5 mm 

çapında ve 16, 18 ve 20 mm uzunluğunda yapılmıştır. İmplantların yerleştirilmesi, aynı yapım yazılımı 

kullanılarak gerçekleştirildi. ANSYS yazılımı kemik ve implant modellerinin ağ yapısını oluşturmak 

üzere kullanıldı. 10 MPa lateral ve frontal statik kuvvetler uygulanmıştır. İmplant çevresinde meydana 

gelen maksimum eşdeğer gerilme kuvvetleri ve maksimum eşdeğer gerinim kaydedildi. Maksimum 

eşdeğer gerilme, hem frontal hem de lateral kuvvetlerde 16 mm uzunluğundaki implantta daha yüksekti. 

Öte yandan, frontal ve lateral kuvvetler üzerindeki maksimum eşdeğer gerinim, 18 mm uzunluğundaki 

implantta daha yüksekti.  Bu çalışmanın sonuçları, daha kısa implantlar yerleştirildiğinde her iki 

kuvvetin yarattığı gerilme düzeylerinin arttığını, bunun da implant ve kemikte daha fazla hasara yol 

açabileceğini göstermiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Pterygoid Plakası, Sonlu Elemanlar Analizi, Açılı İmplant. 

 

1. GİRİŞ 

Posterior maksilla alanı osseointegre implantlar ile tedavi olması için en çok zor ve en çok problemli 

intraoral alandır. Bu sorunu çözmek amacıyla, pterygoid plakasına implant yerleştirme tekniği 1992 

mailto:ibrahim.mutlu@kocaeli.edu.tr
mailto:zakaria1373@gmail.com
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yılında Tulasne ve Tessier tarafından yeni bir tedavi tekniği olarak tanımlanmıştır. Pterygoid implantı 

(Şekil 1-2), palatin kemiğin maksiller tüberozitesinden geçer ve ardından sfenoid kemiğin pterygoid 

plakasında yerleştirilebilir. Pterygoid implantların yerleştirilmesi, kalan bozulmamış kemiği kullanarak 

gelişmiş doku yönetimine izin verir. İmplantların posterior maksilladaki düşük yoğunluklu kemik yerine 

yüksek yoğunluklu kemiğe yerleştirilmesi başarı şansını arttırır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1-2. Pterygoid İmplant 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Tam dişsiz bir hastanın maksillası, Cone Beam tomografi ile 0,3 mm kalınlığında kesitleri ile çekim 

olup görünteleri DICOM dosyası olarak getirilmiştir. Mimics programı sayesinde bu DICOM 

dosyalarından üç boyutlu model oluşturulup Pterygoid Maksilla kompleksinin bilgisayar destekli 

tasarım modeli (CAD) elde edilmiştir (Şekil 3). Çalışmada kullanılan implantların tasarımı 

SOLIDWORKS programında yapıldı. Konik formlu olan Pterygoid implanları 4.5 mm çapı, uzunluğu 

ise 16, 18 ve 20 mm olarak 3 farklı boyutlardan oluşmaktadır (Şekil 4).  

 

 
 

Şekil 3. Mimics yazılımı pencereside yer alan DICOM dosyaları ve CAD modeli 

 

 
Şekil 4. SOLIDWORKS yazılımında Pterygoid implantın tasarımı 
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Implantlar, SOLIDWORKS yazılımı kullanarak oluşturduğumuz CAD modeline, Frankfurt düzlemine 

göre 75 derece açısıyla yerleştirlmiştir (Şekil 6). Frankfurt düzlemi, yer düzlemine paralel, dış kulak 

yolunun üst kenarı ile göz altında orbital kemik arasındaki hattır (Şekil 5). Yükleme koşullarının 

oluşturulması için CAD modelleri ANSYS 19.2 yazılımına aktarıldı. Bu yazılım ile ağ yapısı 

oluşturularak, implant ve kemik yüzeyleri 0.5-3 mm boyutlarında elemanlara ayrıldı (Şekil 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Şekil 5. Frankfurt düzlemi                            Şekil 6. Frankfurt düzlemi ile 75 derece açılı    

yerleştirilmiş Pterygoid implant 

 

 
Şekil 7. ANSYS yazılımında CAD modelinin ağ yapısı (mesh) 

 

 

Çalışmada kullanılan materyallerin elastisite modülleri ve poisson oranı değerleri tablo 1’de 

gösterilmektedir. İmplant materyali Ti–6Al–4V alaşımı olarak  belirlendi. 

 

Tablo 1. Materyallerin elastisite modülleri ve poisson oranı 

Materyal Elastik Modülü (MPa) Poisson Oranı 

Ti–6Al–4V Alaşımı 1100000 0.35 

Cortical Kemiği 1370000 0.3 

Trabecular Kemiği 137000 0.3 

 

İmplant gövdesi ve kemik arasındaki temas yüzeyleri Sürtünmeli, ve sürtünme katsayısı 0.2 olarak kabul 

edildi. Model Cortical kemikten x, y, z ekseninde sıfır harekete sahip olacak şekilde sabitlenerek sınır 

koşullar oluşturuldu (Şekil 8). 10 MPa statik kuvvet lateral olarak x ekseni (Şekil 9), ve frontal olarak z 

ekseni üzerinde uygulandı (Şekil 10). 

 



  International Marmara Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

498 

 
Şekil 8. CAD modelinin sabitleme noktaları 

 

 
Şekil 9. CAD modelinde uygulanan lateral kuvvet 

 

 
Şekil 10. CAD modelinde uygulanan frontal kuvvet 

 

Sonlu elemanlar analizi ile Cortical kemikte maksimum Strain verileriyle, implantlar üzerinde 

oluşturdukları stres dağılımları ise Stress verileriyle değerlendirildi. Stress’in oluşturduğu alandaki 

renkli kontur bantlarında farklı stress düzeylerinin belirlenmesi farklı renk skalası ile gösterildi. SEA 

sonucunda elde edilen değerler, varyansı olmayan matematiksel hesaplamalar sonucunda ortaya çıktığı 

için, bu değerlerin istatistiksel analizi yapılmamaktadır. Herbir modeldeki analiz sonuçları aşağıdaki 

Tablo 2’de gösterilmektedir. 
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Tablo 2. Analiz sonuçları 

 Stress (Implant) MPa Strain (Bone) mm/mm 

 Minimum Maximum Minimum Maximum 

16 frontals 2,85E-02 20928 2,01E-10 0,78605 

16 laterals 2,70E-02 20795 4,63E-10 0,7739 

      

18 frontals 1,64E-02 14972 1,74E-10 0,88865 

18 laterals 1,61E-02 15051 2,03E-10 0,86038 

     

20 frontals 3,32E-04 3082,5 1,00E-11 0,52178 

20 laterals 2,07E-11 3098,4 8,93E-11 0,46437 

 

 
 

Şekil 11. 16 mm uzunluğunda Pterygoid implant, frontal kuvvet uygulanmıştır 

 

 
 

Şekil 12. 16 mm uzunluğunda Pterygoid implant, lateral kuvvet uygulanmıştır 
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Şekil 13. 16 mm uzunluğunda Pterygoid implant yerleştirilmiş CAD modeli, frontal kuvvet 

uygulanmıştır 

 

 
 

Şekil 14. 16 mm uzunluğunda Pterygoid implant yerleştirilmiş CAD modeli, lateral kuvvet 

uygulanmıştır 

 

 
 

Şekil 15. 18 mm uzunluğunda Pterygoid implant, frontal kuvvet uygulanmıştır 
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Şekil 16. 18 mm uzunluğunda Pterygoid implant, lateral kuvvet uygulanmıştır 

 

 
 

Şekil 17. 18 mm uzunluğunda Pterygoid implant yerleştirilmiş CAD modeli, frontal kuvvet 

uygulanmıştır 

 

 
 

Şekil 18. 18 mm uzunluğunda Pterygoid implant yerleştirilmiş CAD modeli, lateral kuvvet 

uygulanmıştır 
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Şekil 19. 20 mm uzunluğunda Pterygoid implant, frontal kuvvet uygulanmıştır 

 

 
 

Şekil 20. 20 mm uzunluğunda Pterygoid implant, lateral kuvvet uygulanmıştır 

 

 
 

Şekil 21. 20 mm uzunluğunda Pterygoid implant yerleştirilmiş CAD modeli, frontal kuvvet 

uygulanmıştır 
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Şekil 22. 20 mm uzunluğunda Pterygoid implant yerleştirilmiş CAD modeli, lateral 

kuvvet uygulanmıştır 

 

3. SONUÇ  

İmplant çevresinde meydana gelen maksimum Stress ve maksimum Strain değerleri kaydedildi. Edle 

edilen sonuçları karşılaştırarak maksimum Stress değerleri, hem frontal hem de lateral kuvvetlerde 16 

mm uzunluğundaki implantta 18 ve 20 mm uzunluğundaki implantlara göre daha yüksekti. Öte yandan, 

frontal ve lateral kuvvetler üzerindeki maksimum Strain, 18 mm uzunluğundaki implantta 16 ve 20 mm 

uzunluğundaki implantlardan daha yüksekti. Bu çalışmanın sonuçları, daha kısa implantlar 

yerleştirildiğinde her iki kuvvetin yarattığı Stress düzeylerinin arttığını, bunun da implant ve kemikte 

daha fazla hasara yol açabileceğini göstermiştir. 
 

KAYNAKLAR 

1) Zarb, G. A., Hobkirk, J., Eckert, S., & Jacob, R. (2013). Prosthodontic treatment for edentulous patients: 

complete dentures and implant-supported prostheses. Elsevier Health Sciences. 

2) Candel-Martí, E., Carrillo-García, C., Peñarrocha-Oltra, D., & Peñarrocha-Diago, M. (2012). Rehabilitation 

of atrophic posterior maxilla with zygomatic implants. Journal of Oral Implantology, 38(5), 653-657. 

3) Peñarrocha-Oltra, D., Candel-Martí, E., Ata-Ali, J., & Peñarrocha-Diago, M. (2013). 

Rehabilitation of the atrophic maxilla with tilted implants: review of the literature. Journal of Oral 

Implantology, 39(5), 625-632. 
4) Gallas Torreira M, Fernandez JR: A three-dimensional computer model of the human mandible in two 

simulated standard trauma situations. J Craniomaxillofac Surg 2004; 32: 303–307 

5) Piccioni M.A.R.V, Campos E.A, Saad J.R.C, Andrade M.F, Galvão M.R, Rached A.A. Application of the 

finite element method in Dentistry; RSBO 1984-5685 RSBO. 2013 Oct-Dec;10(4):369-77 

6) Brånemark P. Advanced Osseointegration Surgery. Applications in the Maxillofacial Region. 3rd ed. 

Chicago: Quintessence Pub. Co; 1992. 

7) Peñarrocha M, Carrillo C, Boronat A, Peñarrocha M. Retrospective study of 68 implants placed in the 

pterygomaxillary region using drills and osteotomes. Int J Oral Maxillofac Implants. 24(4): 720-726.  

8) Wen H, Guo W, Liang R, et al. Finite element analysis of three zygomatic implant techniques for the 

severely atrophic edentulous maxilla. J Prosthet Dent. 2014; 111(3): 203-215. doi: 

10.1016/j.prosdent.2013.05.004. 

9) O. Eraslan, Ö. İnan, The effect of thread design on stress distribution in a solid screw implant: a 3D finite 

element analysis. Clin. Oral Investigations. (2010) 411-416. 

10) N. Djebbar, B. Serier, B. B. Bouiadjra, Stress distribution of the variable dynamic loading in the dental 

implant: A three-dimensional finite element analysis, Journal of Biomimetics, Biomaterials and Biomedical 

Engineering. (2017) 44-52. 

11) A. Yodrux, N. Yodpijit, M. Jongprasithpornt, Stress and displacement analysis of dental implant threads 

using three-dimensional finite element analysis, Applied Sci. Eng. Prog. (2019) 216-222. 

12) Jeng, M. D., Lin, Y. S., & Lin, C. L. (2020). Biomechanical evaluation of the effects of implant neck wall 

thickness and abutment screw size: A 3D nonlinear finite element analysis. Applied Sciences, 10(10), 3471. 

 

  



  International Marmara Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

504 

CHEST X-RAY IMAGES CLASSIFICATION WITH CNN 
 

Ahmet Ekiz  

Kocaeli University / Company, Faculty of Science, Department of Computer Engineering 

ekizoahmet9@gmail.com 

 

Kaplan KAPLAN 

University / Company, Faculty of Engineering, Department of Software Engineering 

kaplan.kaplan@kocaeli.edu.tr, ORCID: 0000-0001-8036-1145 

 

Erdal Ayvaz  

University of Health Sciences / Derince Education and Research Hospital, Department of Radiology 

erayvaz04@gmail.com 

 

Abstract 

Chest radiography or called Chest X-ray(CXR) is common and one of the most cost-effective diagnostic 

procedures done in medical facilities. Interpretation of the chest X-ray is important in the diagnosis and 

detection of diseases such as pneumonia, pneumothorax, interstitial lung disease, heart failure, bone 

fracture, tuberculosis, pneumoconiosis, COVID-19, and even early lung cancer, as it contains a lot of 

information about the patient's medical condition. In practice, radiologists or consultants review these 

images and diagnose diseases, but this process can lead to misdiagnoses due to human error and 

expertise. Also, interpretation takes time. Assistive systems can be developed to reduce the impact of 

events that challenge health systems, such as the Covid-19 pandemic, to alleviate the workload and to 

reduce human error. For this purpose, chest X-ray images of a total of 336, Covid-19, Infiltrative and 

healthy patients collected from Derince Education and Research Hospital were collected. In this study, 

experiments were conducted to classify these images with Convolutional Neural Networks. Our CNN 

network with Residual Blocks and CNN with ResNet backbone by transfer learning were compared. As 

a result, the CNN model achieved 86.76% accuracy on test data, and (K=5) K-fold cross-validation 

84.84% accuracy. The CNN with ResNet backbone by transfer learning achieved 89.71% accuracy on 

test data, and (K=5) K-fold cross-validation 84.23% accuracy. 

 

Keywords: Chest X-ray, Radiography, CNN, Classification, Deep Learning, COVID-19. 

 

1. INTRODUCTION 

Chest radiography or called Chest X-ray (CXR) is the most used and cost-effective diagnostic procedure 

in medical facilities (Anis et al., 2020). Chest X-ray is used to diagnose and detect diseases such as 

pneumonia, pneumothorax, interstitial lung disease, heart failure, bone fracture, tuberculosis, 

pneumoconiosis(Devnath et al., 2022), COVID-19(Alahmari et al., 2022), and even early lung cancer, 

as it contains information about the patient's medical condition (Anis et al., 2020).  

 

X-rays as electromagnetic radiations penetrate the human body, and due to exposure to the rays in the 

body parts, an image is created showing the intensity of the rays in different parts of the body; bone 

appears white, soft tissues appear white to gray, fat appears gray, and gas appears black(Anis et al., 

2020). So, a Chest X-ray image shows the ribs, spine, lungs, heart, blood vessels, and airways (Anis et 

al., 2020). In practice, radiologists or consultants examine these images and make a diagnosis of 

diseases, however, due to human mistakes and skill, this process is susceptible to errors (Anis et al., 

2020). Additionally, the processes of examining and interpreting demand time (Alahmari et al., 2022). 

 

In recent years, the Coronavirus disease 2019 (COVID-19) became a global pandemic that has caused 

an economic crisis and collapsed healthcare systems due to the significant number of infected 

cases(Alahmari et al., 2022; Wang et al., 2020). The Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction 

test (RT-PCR) is the standard for diagnosing COVID-19, but it's time-consuming, expensive, and has a 

high false-negative rate that can lead to treatment failure (Alahmari et al., 2022). One of the other 

methods is Computed Tomography (CT) scans which have high accuracy but can be expensive in some 

facilities (Alahmari et al., 2022). The other method is the chest X-ray which is cheaper, more common 
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in healthcare facilities, and can be more accurate to diagnose COVID-19 (Alahmari et al., 2022; Anis et 

al., 2020). Chest X-rays as a cheap and more common procedure also use for monitoring the patient's 

health condition (Anis et al., 2020). To reduce the effects of pandemics, control their spread and increase 

the accuracy of diagnoses, helper systems can be developed (Alahmari et al., 2022; Wang et al., 2020). 

Covid-19, Infiltrative, and healthy patients' chest x-ray images were gathered, and CNN models were 

constructed and tested in order to create helper systems to classify and interpret Chest X-ray images. 

 

2. RELATED WORKS 

Numerous academics are studying medical imaging as a result of recent advances in deep learning 

(Alahmari et al., 2022). The analysis of chest X-ray images and detection of Covid19 studies were 

usually reviewed in these studies. With 19,975 chest X-ray images across 13,870 patient cases collected 

from multiple publicly available datasets that called COVIDx, Covid19-Net was proposed by (Wang et 

al., 2020), and achieved %90,5 on Normal, %91,3 Non-Covid, %98,9 COVID-19 positive predictive 

value results. Transfer Learning and Ensemble Learning methods with pre-trained neural networks 

which are VGG16, VGG19, MobileNet, DenseNet121, InceptionV3, Xception, and InceptionResNetV2 

were used by (M. Qjidaa et al., 2020) and achieved the best performance with a test accuracy of 99%, 

f1-score 98%, precision 98.60%, and sensitivity 98.30% with 560 Chest X-ray images dataset that has 

three classes which are COVID-19, normal and pneumonia. In a different study, using 153 chest X-ray 

images, a CNN was used as a feature extractor and pre-trained with transfer learning from another Chest 

X-ray image classification model, and Supported Vector Machines (SVM) was used as a classifier and 

92.68% accuracy was achieved (Devnath et al., 2021). Illustrative examples of Chest X-Rays in patients 

are shown in figure 1 as a visual example.  

 
 

3. DATASET AND METHODS 

In this study, the dataset that has a total of 336 chest X-ray images which are 128 radiographs of COVID-

19 patients, 101 radiographs of infiltrative lung patients, and 107 radiographs of healthy patients’ images 

were collected from Derince Education and Research Hospital. Experiments were conducted to classify 

Chest X-ray images with Convolutional Neural Networks(CNN). A CNN with Residual Blocks(He et 

al., 2015) model, and CNN with ResNet(He et al., 2015) backbone by transfer learning were developed 

and compared. As a preprocess, the images were resized as 480x480. A two-step evaluation method was 

conducted. The one is the evaluation on the test data that split before training, the second one is the k-

fold cross-validation method. For training, the data is split into %20 test data, %20 validation data, and 

%60 training data. (Validation data is split from training data). The distribution rates of classes for all 

of the data, train data, and test data are shown in figure 2. The batch size is 4 for both models, epoch 

number is 200 for CNN with Residual Blocks model and 50 for the CNN with ResNet backbone by 

transfer learning model. Also, the early stopping method was used for both models with validation data 

while the training step and selected the best model.  

 

Figure 1. Illustrative Examples of Chest X-Rays in Patients with Pneumonia from another 

dataset(Chest X-Ray Images (Pneumonia) | Kaggle, n.d.; Kermany et al., 2018) 
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4. RESULTS  

As a result, the CNN with Residual Blocks model achieved 86.76% accuracy on test data, and (K=5) K-

fold cross-validation 84.84% accuracy. The CNN with ResNet backbone by transfer learning achieved 

89.70% accuracy on test data, and (K=5) K-fold cross-validation 84.23% accuracy. Confusion matrices 

of CNN models are shown in figures 3 and 4, The CNN with ResNet backbone model accuracy is better 

and more balanced than the CNN with residual blocks. Tables 1 and 2 show the models' Precision, 

Recall, and F1-scores. 

 

 

              

 

Table 1. The CNN With Residual Blocks Model Performance Metrics 

Label Precision Recall F1-Score 

Covid 1.00 1.00 1.00 

Infiltiratif 0.93 0.64 0.76 

Normal 0.71 0.95 0.82 

 

 

 

 

 

 

 

            Figure 4. The CNN with ResNet backbone 

Model Confusion Matrix 

 

Figure 3. The CNN with Resudual  

Blocks Model Confusion Matrix 

 

Figure 2. Distribution Rates of Classes for All of Data, Train Data, and Test Data 
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Table 2. The CNN with ResNet backbone Model Performance Metrics 

Label Precision Recall F1-Score 

Covid 1.00 1.00 1.00 

Infiltiratif 0.86 0.82 0.84 

Normal 0.82 0.86 0.84 

 

5. CONCLUSION 

In our study with a small number of data for deep learning models, the ResNet model trained in the 

ImageNet dataset without chest x-ray images with transfer learning gave slightly better results than the 

CNN model we trained from scratch. From this point of view, although there is a different image dataset 

with less data, working with the transfer learning method gives better results. In addition, better results 

can be obtained by using machine learning methods using feature extraction methods. 
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Abstract  

Climate change and human-induced causes facilitate the translocation of aquatic organisms from their 

own habitats to foreign systems. The seas surrounding Türkiye are composed of the Mediterranean, 

Aegean, Marmara, and Black Seas, which are different from each other in terms of ecology and 

biodiversity but intersect with each other. The inoculation of new species for different purposes 

transports with the ballast waters of ships, and the Suez Canal in the south caused increases in the 

populations of alien species in our seas. To date, a total of 539 alien species belonging to 18 taxonomic 

groups that entered Turkish seas have been reported. Mollusca ranks first among all alien species in our 

seas with a share of 23%, and 123 alien species have been reported so far. Alien invasive species can 

play a reservoir role in the competition, habitat change, biodiversity as well as transmission of diseases. 

Parasites are important agents in the aquatic ecosystem in terms of the diseases that they cause, and they 

can adapt to different conditions together with their hosts. Parasites entering the new environment with 

invasive alien species can cause adverse ecological effects in terms of enemy release, spillback, 

spillover, and dilution effects, and, moreover, they can also cause negative economic impacts due to 

their disease potential. Pacific Ocean-originated Magallana gigas (Syn: Crassostrea gigas)  has spread 

to various geographical regions via ballast waters of the ships and their fouling characteristics as well 

as being inoculated in more than fifty countries for culture purposes. It is known that some parasites 

carried by M. gigas in many parts of the world have negative impacts on the aquatic ecosystem. In this 

review study, the interactions between the parasites of M. gigas which is invading Turkish coasts with 

its fast adaptation ability, the native hosts in different geographic areas, and the possible occurrence of 

its parasites in our seas were evaluated. 

  

Keywords: Magallana gigas, parasite translocation, invasive species 

 

1. INTRODUCTION 

Besides natural events such as climate change, the inoculation of new species by human activities for 

different purposes, and the transport of ballast waters by shipping, facilitate the transition of aquatic 

organisms from their habitats to foreign systems (Özdemir and Ceylan 2007; Doğru et al., 2021). Many 

alien fish, molluscs and arthropod species have been reported more on the coasts of the Mediterranean 

Sea, the Aegean Sea, the Sea of Marmara, and the Black Sea due to the temperature increases and climate 

changes experienced in the marine environments of Türkiye in recent years (Bilecenoğlu 2006; Özdemir 

and Ceylan 2007; Gökçek et al., 2020; Çınar et al., 2005, 2021; Batça Kayhan and Yön Ertuğ 2022; MS 

2022). Moreover, together with invasive or alien species, various disease sources have also been 

transferred to different ecosystems (Hoffman 1970, Burreson et al., 2000; Doğru et al., 2021).  

 

To date, a total of 539 alien species belonging to 18 taxonomic groups that entered Turkish seas have 

been reported. Mollusca ranks first among all alien species reported so far in our seas with a share of 

23%, and 123 species (Çınar et al., 2021). Some molluscan species around the world have been displaced 

because of either intentionally for aquaculture purposes or unintentionally by climate changes, and, 

either way, they also transferred some disease agents to their new environments (Burreson et al., 2000; 

Torchin and Mitchell 2004; Goedknegt et al., 2015,2017). Thus, these translocated species may pose 

potential risks for native species sharing the same ecosystem and may cause significant reductions and 

severe economic losses in the populations of molluscs and bivalves in the culture systems.  
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Parasites are important agents in the aquatic ecosystem in terms of the diseases that they cause, and they 

can adapt themselves to different conditions together with their hosts (Gopko et al., 2020; Ebert and 

Fields 2020). Parasites entering into a new environment together with invasive alien host species can 

cause adverse environmental impacts in different ways; a) Parasite release effect; parasites of invasive 

species can be lost during the invasion and they cannot be infected with native parasites, thus providing 

a competitive advantage over native species (Torchin et al., 2003; Waser et al., 2021), b) Dilution effect; 

invasive species may not be the host for parasites but acquire parasites native to their new habitats with 

complex parasite-host relationships (Paterson et al., 2012; Özer and Okkay 2022), c) Parasite spillback 

effect, invasive species can obtain native parasites and can lead to their population size, moreover; 

parasites can re-infect native hosts (Kelly et al., 2009), d) Parasite spillover effect; parasites may have 

been introduced to the new environment by the invasive species and spread to native species (Kelly et 

al., 2009, Goedknegt et al., 2016, 2017). Moreover, they can also cause negative economic impacts due 

to their disease potential. Pacific Ocean-originated Magallana gigas (Syn: Crassostrea gigas) 

(Thunberg, 1793) has been spread to various regions in more than fifty countries via ballast waters of 

the ships and their fouling characteristics as well as being inoculation for culture purposes (FAO, 2022). 

Magallana gigas is a native species to the northwest Pacific, and can be confused morphologically with 

Crassostrea virginica and Ostrea lurida. It prefers firm bottoms and usually attaches to rocks, debris, 

or other oyster shells at depths of between 5 and 40 m. However, they can also be found on mud or mud-

sand bottoms. Temperature tolerance is between 3-35°C with optimum 11-34°C, salinity tolerance is 

between 10-42‰ with optimum 35‰. This species has been reported from Japan, Korea, Siberia, 

Australia, Canada, France, Britania, North America (West, East), Hawaii, Australia, New Zealand, 

South Africa, Brazil and Portugal, the Red Sea, and the Mediterranean Sea (Andrews 1980; Zibrowius 

1991; Paillard et al., 2004; Robinson et al., 2005; Ruesınk et al., 2005; FAO 2022). It was reported that 

some parasite species carried by M. gigas into many geographical areas of the world have negative 

impacts on the aquatic ecosystem. In this review study, the interactions between the parasites of M. gigas 

which is invading Turkish coasts with its fast adaptation ability, the native hosts in different geographic 

areas, and the possible occurrence of its parasites in our seas were evaluated based on their previous 

reports. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

This study aimed to provide insights into the possible occurrences of M. gigas parasites in the 

surrounding seas of Türkiye through the current literature on the parasites of M. gigas that were reported 

worldwide and their possible interactions with the native hosts in different geographic areas. 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

According to FAO (2022), M. gigas is the most widely translocated shellfish in the world, introduced 

into at least 50 countries where it has established its breeding populations. Following these 

translocations into new environments, many parasite species were reported from this host species and 

their potential impacts on the native host were evaluated and these are given in Table 1.  
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Table 1. Parasite species reported from M. gigas in different geographical regions and their potential 

impacts indicated by the authors 
Parasite Potential Impacts Region Reference 

Marteilia 

refringens 

While causing mass extinctions of the native 

species, extensive infection was not observed in M. 

gigas 

France Mann et al., 1991 

Marteilia 

refringens 

Parasite threatens culture systems California Grijalva-Chon et 

al., 2015 

Haplosporidium 

nelsoni (MSX) 

No deaths, low prevalence Korea Kern 1976 

Haplosporidium 

nelsoni (MSX) 

It was introduced by M. gigas. Caused severe 

infection in the native Crassostrea virginica 

California, USA; 

Korea; Japan and 

France 

Burreson et al., 

2000 

Haplosporidium 

spp. 

- California Katkansky and 

Warner 1970 

Haplosporidium 

spp. 

Introduced into this locality with species from 

Korea and California for culture purposes. 

Plasmodial stages of the parasite observed. 

Washington Pereya 1964 

Marteilioides 

chungmuensis 

Infects M. gigas eggs. No fatal effect was observed.  Korea, Japan Comps et al., 

1986 

Mikrocytos 

mackini 

Infects the connective tissue, causing inflammatory 

lesions in the mantle and gonad. In the early stage 

of the disease, a death rate of 34% was reported.   

Colombia, 

Hawaii, 

Canada 

Mann et al., 1991, 

Farley et al., 

1988,  

Bower 1988 

Mytilicola 

orientalis 

Lives in the digestive system. Introduced by the 

early transplant of the species from Japan for 

culture purposes. Plays a role in sporadic deaths.  

Japan, Pasific 

Ocean, USA,  

Sindermann and 

Lingnther 1988 

Mytilicola 

orientalis 

Spread into the seas of Europe via M. gigas, 

infecting native species as well. 

European seas Goedknegt et al., 

2017 

Polydora spp. Disrupts the shell activity and, infection in the heart 

causes oxidative stress 

France Chambon et al., 

2007 

Paravortex sp.  

 

 

M. gigas brought for cultural purposes were 

infected with helminths of native hosts. 

 

 

 

England (Exe 

Estuary 

 

Aquirre-Maceado 

and Kennedy 

1999, Guegan and 

Kennedy 1993 

Cercaria 

Lepocreadiidae 

Renicola 

roscovita 

Mytilicola 

intestinalis 

Polydora spp. 100%  

 

 

Brazil 

 

 

 

Costa Sabry et al., 

2011 

Sphenophryo-

type 

70% 

Steinhausia 33% 

Urastoma-type, 

Tylocephalus, 

Pseudomiycola 

Low infection rate 

Mytilicola 

intestinalis 

Spillover occurred, but spillback was reported to be 

low. However, M. gigas can accumulate parasites 

within it, reducing the parasite of native species. 

 
Goedknegt et al., 

2017 

 

Magallana gigas arrived in the USA either for culture systems or through ballast waters from ships, 

then, the population of Crassostrea virginica decreased in this region due to a haplosporidian parasite 

Haplosporidium nelsoni. However, cultured M. gigas was considered to be more resistant to this 

parasitic disease. Although more resistant to H. nelsoni and P. marinus, they were heavily infected by 

Polydora spp., which is found in the environment where they were recently introduced (Andrews 1980; 

Barber and Mann 1994, Gottlieb and Schweighofer 1996, Gregory and Standısh 1996, Martinelli et al 

2020). The introduction of M. gigas into France was achieved by importing it as an alternative to the 

overfished oysters but, it introduced H. nelsoni into the region as well, causing severe infection in C. 

virginica (Andrews 1980; Burreson et al., 2000). Subsequently, this species began to breed naturally in 
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the Netherlands, Germany, and Denmark as a result of climate change facilitating its establishment in 

these regions (Reise 1998; Wrange et al., 2010; Gittenberger et al., 2010; Troost 2010). This species has 

also effused through the Mediterranean Sea as far as Israel after its introduction to France and Italy as 

an alternative to oyster stocks (Ruesink et al., 2005). M. gigas has been reported in the Levantine Sea 

by various scientists (Çevik et al., 2001; Öztürk et al., 2014), the Aegean Sea (Doğan et al., 2007; Öztürk 

et al., 2014) and, the Sea of Marmara (Albayrak et al., 2004). Although its situation in the Black Sea 

was uncertain until recently, there are some reports indicating its occurrences in the places where M. 

galloprovincialis stocks are diminished by the feeding pressure of Rapana venosa (ICES 2004; Ruesink 

et al., 2005; Albayrak 2011; Gökçek et al., 2020; Aydın 2022). Aydın et al. (2021) has reported that M. 

gigas is being increasingly observed on the Turkish coasts of the Black Sea, especially in areas where a 

high load of shipping traffic occurs, and by looking at their shell lengths, he indicated that this species 

has been in that region for about 3 years.  

 

There is a possibility that M. gigas can be a vector (Zibrovius 1991; Ruesink et al., 2005) for some 

parasitic species that are among the notifiable diseases in Türkiye. For this reason, mussel parasites - 

host relationships should be investigated in our country. Some parasite species reported from some 

molluscan species from different regions of Turkish coasts by different authors are given in Table 2. 

 

Table 2. Some parasite species reported from molluscan species from different regions of Turkish 

coasts 

Host  Parasite Potential Impacts Locality Reference 

M. galloprovincialis Parvatrema duboisi Infection in gonads, 

hepatopancreas and gills 

Black Sea Özer and Güneydağ 

2014, 2015; Özer et 

al., 2016 

M. galloprovincialis Nematopsis legeri Infection in gill, mantle, 

hepatopancreas, foot and 

gonads 

Black Sea Özer and Güneydağ 

2014, 2015, Özer et 

al., 2016 

M. galloprovincialis Polydora ciliata Caused deformation in the 

shell 

Black Sea Özer and Güneydağ 

2014, 2015, Özer et 

al., 2016 

M. galloprovincialis Urastoma cyprinae Infection on gills Black Sea Özer and Güneydağ 

2014, 2015, Özer et 

al., 2016 

M. galloprovincialis Peniculistoma 

mytili 

Infection on gills Black Sea Özer and Güneydağ 

2014, 2015, Özer et 

al., 2016 

M. galloprovincialis Microsporidia spp., 

HAV, NOV 

Raw or undercooked 

consumption not 

recommended 

Aegean Sea Erol et al. 2016 

M. galloprovincialis Toxoplasma gondii  Raw or undercooked 

consumption not 

recommended,  

Aegean Sea Aksoy et al., 2014 

M. galloprovincialis Cyclospora 

cayetanensis 

M. galloprovincialis Mytilicola 

intestinalis 

- Aegean Sea  

 

 

 

Yılmaz et al., 2020 

M. galloprovincialis Mytilicola 

orientalis 

- Aegean Sea 

M. galloprovincialis Urastoma cyprinae - Sea of 

Marmara 

M. galloprovincialis Parvatrema duboisi - Sea of 

Marmara 

P. nobilis H. pinnae - Canakkale 

Strait 

Künili et al., 

2021 

P. nobilis H. pinnae Recorded higher mass 

mortalities in the Aegean 

Sea compared to the Sea of 

Marmara.  

Aegean Sea Öndeş et al., 

2020 
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5. CONCLUSION 

Magallana gigas has been reported to be a host for parasite translocation when they were transferred to 

Washington, Colombia, Canada for culture purposes. It has been stated in the literature that M. gigas 

can have a role in the enemy release hypothesis, spillback, spillover, and dilution effects on parasite 

transmission in relation to native hosts. There is a possibility that M. gigas can be a vector for some 

parasitic species (Mann et al., 1991; Enríquez-Espinoza et al., 2010; Lynch et al., 2010; OG, 2011; 

Grijalva-Chon et al., 2015) that are among the notifiable diseases in our country. It is obvious that the 

parasite monitoring studies on M. gigas, which spreads into the surrounding seas of Türkiye should be 

conducted to obtain detailed information about its parasite species fauna as well as investigations on 

their interactions with other hosts. To date, 13 parasite species have been reported in mussels on the 

coasts of Türkiye, some of which also have M. gigas in their host list. Parasite-host relationships between 

native species and invasive M. gigas, as well as their trophic levels with other species, should be 

investigated and monitored. Quarantine should be made on the rootstocks in the mussel culture systems 

to be planned in Türkiye. Obtaining international standard quality certificates for shipping ballast water 

should be encouraged. The use of combined treatment systems in ballast waters can be counted among 

the measures that can be taken for the entry of aquatic invasive species into our country. 
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Özet 

Bu çalışmada, endüstriyel anlamda oldukça yaygın olarak kullanılabilirlikleri bulunan AA7075 ve 

AA6082 Alüminyum alaşımları kullanılmıştır. Otomotiv, havacılık, uzay, gemi inşaat gibi alanlarda 

çokça kullanılan AA6082 ve AA7075 alaşımları, içerisindeki elementel farklılıklar sebebi ile 

birbirlerine göre mekanik özellikleri, kaynaklanabilirlik kabiliyetleri alanlarında da farklı davranış 

özellikleri sergilemektedir. Yapılan çalışma için; AA7075 T6 malzemesi silindirik malzeme ve AA6082 

malzemesi ise kare kesitli kütlesel numuneler kullanılmıştır. Her bir malzeme için 780oC döküm 

sıcaklıkları olarak belirlenmiştir. Ergitmesi yapılan malzemelerin dökümleri kum kalıplara yapılmıştır. 

Kullanılan parametreler için soğuma koşulları; su ile soğutma, kumda farklı sürelerde bekleterek 

numunelerin elde edilmesini kapsamaktadır. Katılaşan numuneler için, sertlik özelliklerinin incelenmesi 

amacıyla Vickers (HV) sertlik ölçme metodu kullanılmıştır. Sertlikleri alınan numunelerin katılaşma 

sonrası sertliklerine etkiyen sebeplerini inceleyebilmek amacı ile optik mikroskop ile mikroyapı 

görüntüleri incelenmiştir. Sonuçlar incelendiğinde AA7075 alaşımının suda soğutma ile soğumaya 

bırakıldığında kenardan ölçümlerinde 112,8 HV1 ve AA6082 alaşımının suda soğutma ile 65 HV1 

numunesinin en yüksek sertlik değerine sahip olduğu, mikroyapılarına bakıldığında ise suda soğutmanın 

yapıldığı her iki alaşım numunelerinde dentritik mikroyapıların daha yoğunlukta olduğu görülmüştür. 

Yapılan deneysel çalışmalar ile iki ayrı malzemenin birbirine karşı döküm sonrası soğutma koşullarının 

mikroyapı ve mekanik özelliklere etkisi kıyaslanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: AA7075, AA6082, Mikroyapı, Sertlik, Ergitme 

 

THE EFFECT OF COOLING CONDITIONS AFTER MELTING ON MICROSTRUCTURE 

AND HARDNESS PROPERTIES OF AA7075 AND AA6082 ALLOYS 

 

Abstract 

In this study, AA7075 and AA6082 Aluminium alloys, which are widely used in the industrial sense, 

were used. AA6082 and AA7075 alloys, which are widely used in fields such as automotive, aviation, 

space, and shipbuilding, exhibit different behaviour characteristics in terms of mechanical properties 

and weldability capabilities, due to the elemental differences in them. For the work done; AA7075 T6 

material was used as cylindrical material and AA6082 material was used as square cross-section mass 

samples. Casting temperatures were determined as 780oC for each material. The castings of the melted 

materials were made into sand molds. For the parameters used; cooling conditions, cooling with water, 

soaking in sand for different periods of time include obtaining the samples. For the solidified samples, 

Vickers (HV) hardness measurement method was used to examine the hardness properties. In order to 

examine the reasons affecting the hardness of the samples taken after solidification, microstructure 

images were examined with an optical microscope. When the results were examined, when the AA7075 

alloy was left to cool with water cooling, it was seen that 112.8 HV1 and AA6082 alloy had the highest 

hardness value of 65 HV1 sample with water cooling in the measurements from the edge, and when the 

microstructures were examined, dendritic microstructures were more intense in both alloy samples in 

which water cooling was done. With the experimental studies, the effects of cooling conditions after 

casting on the microstructure and mechanical properties of two different materials were compared. 

Key Words: AA7075, AA6082, Microstructure, Hardness, Casting 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde Alüminyum (Al) alaşımları, endüstrinin birçok alanında kullanılmaktadırlar. Özellikle 

yüksek yoğunluk ve buna bağlı olarak mukavemet özellikleri ile geniş bir uygulama alanına sahip olan 

Al alaşımlarının, havacılık ve otomotiv endüstrisi gibi alanlarda kullanımları gün geçtikçe artırmaktadır 

[1-11]. AA7075 alaşımları, esas itibari ile yoğunluklu olarak Al, Zn ve Mg içermekte olup iyi tokluk ile 

birlikte yüksek mukavemet özellikleri sergilemektedir. Yüksek mukavemet özellikleri, çökelti 

sertleşmesi ile elde edilirken, tane sınırlarında MgZn2 kalıntı çökelmeleri ile mekanik mukavemetlerinin 

artışı sağlanmaktadır.  Bunlara ilaveten tanelerin aşırı plastik deformasyonları ile de tane inceltmeleri 

sağlanarak tokluk özelliklerinde de artış sağlanabilmektedir [12-15]. AA6082 alaşımları ise yoğun 

olarak Al, Mg ve Si elementlerini içermektedirler. AA6082 alaşımları da çelikten daha hafif olması, 

bulunabilirliğinin kolay olması ile otomotiv sanayiinde özellikle, şasi parçaları, tampon, gövde ve 

mekanik bağlantı gibi alanlarda da kullanımlarını artırmaktadır [16-17]. 

 

Bu çalışmada, Alüminyum alaşımlarının ergime sıcaklıkları (658oC) sonrası kum kalıplarına dökülmek 

üzere döküm sıcaklıklarına ulaştırıldıktan sonra (780oC) soğuma ortamlarının ve sürelerinin 

malzemenin katılaşma sürecindeki sertlik mukavemetine etkisi incelenmiştir. Bu çalışma ile döküm 

işlemleri yapılan AA7075 ve AA6082 alaşımları önceden hazırlanan kum kalıplara dökülmüş ve farklı 

süre ile ortam koşulunda soğuması sağlanarak optik mikroyapılarının incelenmesi ve sertlik ile 

ilişkilendirilmesi yapılmıştır.  

 

2. MALZEME VE METOT 

Deneysel çalışmalar da AA6082 ve AA7075 olmak üzere iki farklı alaşım malzemesi kullanılmıştır. 

Çalışmalarda kullanılan malzemelerin kimyasal içerikleri ve yüzde miktarları Tablo 2.1. ve Tablo 2.2’ 

de verilmiştir.  

 

Tablo 2.1: Deneylerde Kullanılan AA 6082 alüminyum alaşımının kimyasal içerikleri ve yüzde 

miktarları 

Alaşım  Element (%) 

AA6082 Fe Si Cu Mn Mg Zn Cr Diğer Al 

0,5 0,7 – 

1,3 

0,1 0,4 – 

1,0 

0,6 – 

1,2 

0,2 0,15 0,15 Kalan 

 

Tablo 2.2: Deneylerde Kullanılan AA 7075 alüminyum alaşımının kimyasal içerikleri ve yüzde 

miktarları 

Alaşım  Element (%) 

AA7075 Fe  Si  Cu  Mn  Mg Zn Cr Ti Diğer  Al  

0,5 0,4 1,2 – 

2,0 

0,3 2,1 – 

2,9 

5,1-

6,1 

0,18-

0,28 

0,20 0,15 Kalan 

 

AA7075 ve AA6082 malzemeleri, Şekil 2.1.a’ da resmi verilen ısıl işlem fırının da Şekil 2.1.b’ de 

resmi verilen ergitme potası içerisinde 780 oC döküm sıcaklığına getirilmiştir.  

 

 
(a) 

 
(b) 

                     Şekil 2.1 (a) Ergitme işlemi yapılan ısıl işlem fırını, (b) Ergitme potası 
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Önceden hazırlanmış kum kalıplara, ergitme sıcaklığına ulaşan alaşım malzemeler sırası ile vakit 

kaybetmeksizin dökülmüşlerdir. Döküm işlemlerinin yapıldığı kum kalıpları Şekil 2.2’ de 

verilmektedir. Döküm kalıpları için hazırlanan kalıplama şekilleri için 20mmx20mmx40mm 

boyutlarında kalıp boşlukları oluşturulmuştur. Ergitme sonrası oluşan soğuma koşullarının etkisinin 

incelenebilmesi amacıyla, kum kalıba alınan numunenin hemen ardından su ile soğutulması, kum 

kalıba alınan numunenin 1 saat sonrasında kalıp içerisinde bekletilmesi ve açık havaya alınarak 

soğutulması ve 3 saat sonrasında kalıp içerisinde bekletilerek alınan numuneler olmak üzere üç işlem 

parametresi kullanılmıştır. 

 

  
Şekil 2.2 Döküm için hazırlanmış kum kalıpları 

 

Döküm sonrası alınan numunelerin mikroyapı ve mekanik özelliklerinin incelenebilmesi amacıyla Şekil 

2.3’ verilen zımparalama ve parlatma cihazları ile Şekil 2.4’ de verilen optik mikroskop kullanılmıştır. 

Zımparalama ve parlatma işlemleri için, kesitleri alınan numunelerin sırasıyla 60-120-240-320-400-

800-1000µm SiC zımparalama ve ardından elmas pasta ile parlatma işlemleri yapılmıştır. 

  

 
Şekil 2.3 Zımparalama ve parlatma cihazları 

 

 
Şekil 2.4 Optik mikroskop 

 

Mikroyapı incelemelerinin yapılabilmesi için parlatılan numuneler Keller reaktifi ile 15 sn dağlama 

işlemine tabi tutulmuşlardır. Sertlik incelemeleri için döküm numunelerin hücre çeperlerinden 

merkeze doğru eşit aralıklarda üç farklı bölgeden (kenar, kenar-orta ve orta) beşer tane sertlik 

ölçümleri alınmıştır. Ölçümler esnasında numunelere 10 saniyelik 1000gf uygulandığı HV1 ölçümü 

yapılmıştır. 

 

 



  International Marmara Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

518 

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Kum kalıba döküm işlemi yapılan (Şekil 3.1.a) ve katılaşma sonrası alınan numunelerin kesitlerinde 

meydana gelebilecek değişikliklerin değerlendirilebilmesi amacı ile her bir numune hassas kesme 

cihazı ile yolluk kısımları kesilerek, mikroyapılarının incelenebilmesi amacı ile metalografik işlemler 

uygulanmıştır (Şekil 3.1.b).  

 

 
(a) 

 
(b) 

Şekil 3.1 (a) Dökümü yapılan kum kalıplar, (b) Dökümü yapılan numunelerin görünümü  

 

Ergitme işlemleri sonrasında farklı koşullarda soğumaları yapılan AA7075 ve AA6082 alaşımlarının 

ölçülen sertlik değerleri incelendiğinde tablo 3.1’ de ve 3.2’ de verilen sertlik grafikleri elde edilmiştir.  

 

Tablo 3.1: AA7075 alaşımı ergitme sonrası farklı soğuma koşullarında incelenen sertlik değerleri 

 
 

Tablo 3.1 incelendiğinde AA7075 numuneleri için ergitme sonrasında su ile soğutulan numunelerin 

hücre çeperlerinde ölçülen ortalama sertlik değerlerinin 104,9 HV, 1 saat kumda bekletilerek ardından 

havada soğutulan numunelerin hücre çeperi sertlik değerinin 108,2 HV ve 3 saat kumda bekletilerek 

ardından havada soğutulan numunelerin hücre çeperi sertlik değerinin 112,8 HV olduğu ölçülmüştür. 

Diğer soğutma ortam koşulları gözlendiğinde sırasıyla en yüksek soğutma ortamının, 3 saat kum+açık 

hava, 1 saat kum+açık hava ve su ile soğutmada oldukları görülmüştür.  

 

 

 

 

 

Suda Soğutma
1 Saat Kumda

Bekletme
3 Saat Kumda

Bekletme

Kenar 112,8 108,2 104,9

Kenar-Orta 102,9 106,6 90,2

Orta 108,3 103,8 104,9

0
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Tablo 3.2: AA6082 alaşımı ergitme sonrası farklı soğuma koşullarında incelenen sertlik değerleri 

 
Tablo 3.2 incelendiğinde AA6082 numuneleri için ergitme sonrasında su ile soğutulan numunelerin 

hücre çeperlerinde ölçülen ortalama sertlik değerlerinin 65 HV, merkez ile orta bölgesi arasında 61,6 

HV ve iç bölgesinde ise 61,9 HV olduğu görülmüştür. Diğer soğutma ortam koşulları gözlendiğinde 

sırasıyla en yüksek soğutma ortamının su ile soğutmada, 3 saat kum+açık hava ve 1 saat kum+açık hava 

da oldukları ölçülmüştür.  

 

Sertlik ölçümleri yapılan AA7075 ve AA6082 alaşımlarının, soğutma ortamlarına göre 

değişkenliklerinin sebeplerini değerlendirebilmek amacı ile mikroyapı incelemeleri yapılmıştır. Şekil 

3.2 de farklı soğuma koşullarında AA7075 alaşımları, Şekil 3.3 de ise farklı soğuma koşullarında 

AA6082 alaşımları’ nın mikroyapı görüntüleri verilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suda Soğutma 1 Saat Kumda Bekletme 3 Saat Kumda Bekletme

Kenar 65 63,9 63,9
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 Suda Soğutma Kumda 1 Saat Bekleme 

ve Havada Soğutma 

Kumda 3 Saat 

Bekleme ve Havada 

Soğutma 

 

 

Kenar (Hücre 

Çeperi) 

Bölgesi 

 
 

  

 

 

Orta ve 

Kenar arası 

Bölge 

 
 

  

 

 

Orta Bölge 

 
 

  

Şekil 3.2 Ergitme sonrası farklı soğuma koşullarında AA7075 alaşımları optik mikroyapı görüntüleri 

 

Şekil 3.2 incelendiğinde AA7075 numuneleri için ergitme sonrasında su ile soğutulan numunelerin 

hücre çeperlerindeki, merkez ile orta bölgesi arasında ve iç bölgesindeki mikroyapı görüntülerinin 

sertlik ile ilişkileri de değerlendirilebilmektedir.  Sırasıyla soğutma ortamları değerlendirildiğinde, su 

ile soğutmada olduğu numune için hücre çeperlerindeki tane yapılarının, orta ve orta-kenar bölgelerine 

göre daha küçük olduğu dentritik bir mikroyapı gözlemlenirken, 1 saat kum+açık hava ortamında tane 

yapılarının suda soğutma ortamına göre daha büyük oldukları ve tane boyutlarının hücre çeperinden 

ortaya doğru artış gösterdiği gözlenmektedir, 3 saat kum+açık hava ortamında ise daha diğer soğutma 

ortamlarına göre daha büyük tane yapısına sahip eşeksenel tane yapıları görülmektedir.   
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 Suda Soğutma Kumda 1 Saat Bekleme 

ve Havada Soğutma 

Kumda 3 Saat Bekleme 

ve Havada Soğutma 

 

 

Kenar (Hücre 

Çeperi) 

Bölgesi 

   
 

 

Orta ve 

Kenar arası 

Bölge 

   
 

 

Orta Bölge 

   
Şekil 3.3 Ergitme sonrası farklı soğuma koşullarında AA6082 alaşımları optik mikroyapı görüntüleri 

 

Şekil 3.3 incelendiğinde AA6082 numuneleri için ergitme sonrasında su ile soğutulan numunelerin 

hücre çeperlerindeki, merkez ile orta bölgesi arasında ve iç bölgesindeki mikroyapı görüntülerinin 

sertlik ile ilişkileri de değerlendirilebilmektedir. Soğutma ortamlarına göre değerlendirildiğinde, suda 

soğutma ortamlarının kumda 1 saat ve 3 saat bekletilerek hava da soğutulanlara göre daha küçük tane 

yapılarının ve dentritik tane yapısını sergileyen görüntüler bulunurken, kumda 1 saat bekleme ve havada 

soğutmada ise tane yapılarının daha büyük ve eşeksene yakın şekillerde olduğu, 3 saat kumda bekletme 

ve havada soğutma da ise tane yapılarının suda soğutmaya göre daha büyük boyutlu ve eşeksenel-

yuvarlak geometrili oldukları dikkati çekmektedir.  

 

Alınan mikroyapı görüntüleri, ölçülen sertlik değerleri ile ilişkilendirildiğinde; AA7075 malzemelerinin 

sertlik sonuçlarının suda soğutma ile yapılan numunelerde en yüksek sertlik sonuçlarına ulaşıldığı 

(112,8+102,9+108,3=324/3=251,8 HV1) ve mikroyapıları incelendiğinde ise 1 saat kum+açık hava 

ortamı ile 3 saat kum+açık hava ortamı bölgelerinden alınan numunelere göre daha ince küçük boyutlu 

dentritik, eşeksenel ve yönsüz katılaşmış tanecik yapılarının olduğu görülmüştür. AA6082 

malzemelerinde ise, AA7075 malzemesine benzer şekilde suda soğutmanın yapıldığı numunelerin daha 

yüksek sertlik değerlerine sahip olduğu (65+61,6+61,9=188,5/3=147,2 HV1) ve bu sertlik değerlerinin 

malzemenin kristal yapısı incelendiğinde mikroyapılarının diğer soğutma ortamlarına göre daha ince 

tane yapısına sahip olduğu görülmektedir. Tane yapılarının boyutları, malzemenin alaşımlamasında 

kullanılan diğer alaşım elementleri ile ilişkilendirilebilmekte olup, AA7075 ve AA6082 üzerine yapılan 

ısıl işlem, plastik ve aşırı plastik deformasyon ile mekanik davranışları üzerine yapılan çalışmalarda da 

benzer sonuçların olduğu görülmektedir [18-20]. 
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Abstract 

In this study, it was aimed to mechanically evaluate the collarbone nail, which is used for treatment, 

especially with the fracture of the clavicle. Evaluation was made by three different methods. The first 

of these is experimental work. Second, the analysis was carried out in accordance with the experimental 

working environment by using finite element software. The last method used was to write the code in 

the software that can perform mathematical calculations, and the results were obtained. Accordingly, 

the nail was tested according to ASTM F 1264-03 test condition and analyzed accordingly. The 

deflection and maximum moment values of the nail were found from the results. According to the test 

results, the average deflection value obtained from 5 samples is 3.67 mm and the bending moment is 

2892 Nmm. The deflection value obtained by using mathematical software is 3.3051 mm and the 

bending moment is 2892 Nmm. According to the finite element analysis, the amount of deflection was 

found to be 3.7 mm. As it can be seen in the study, almost exact results were obtained from finite 

elements and mathematical calculation software. It is understood that the finite element method can be 

used in biomechanical studies without experimentation, and even mathematical calculations can be 

made without the need for expensive software. 

 

Keywords: Clavicle, biomechanics, finite element method 

 

KÖPRÜCÜK KEMİK ÇİVİSİ MEKANİK DEĞERLENDİRMESİ 

 

Özet 

Bu çalışmada özellikle köprücük kemiğinin ortadan kırılması ile tedavi amaçlı kullanılan köprücük 

kemik çivisinin mekanik açıdan değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Değerlendirme üç farklı yöntemle 

yapılmıştır. Bunlardan birincisi deneysel çalışmadır. İkincisi ise sonlu elemanlar yazılımı kullanılarak 

deneysel çalışma ortamına uygun analiz gerçekleştirilmiştir. Sonuncu kullanılan yöntem ise 

matematiksel hesaplama yapabilen yazılımında kod yazılarak sonuçlar elde edilmiştir. Buna göre çivi 

ASTM F 1264-03 test durumuna göre deneyi yapılmış ve buna göre analiz edilmiştir. Sonuçlardan 

çivinin sehim ve maksimum moment değerleri bulunmuştur. Deney sonuçlarına göre 5 numuneden elde 

edilen ortalama sehim değeri 3,67 mm, eğilme momenti ise 2892 Nmm’dir. Matematiksel yazılım 

kullanılarak elde edilen sehim değeri 3,3051 mm eğilme momenti ise 2892 Nmm’dir. Sonlu elemanlar 

analizine göre sehim miktarı 3,7 mm  bulunmuştur. Çalışmada görüleceği üzerine sonlu elemanlar ve 

matematiksel hesaplama yazılımlarından neredeyse birebir sonuç elde edilmiştir. Sonulu elemanlar 

yönteminin deney yapılmadan biyomekanik çalışmalarda kullanılabileceği, hatta pahalı yazılıma gerek 

duyulmadan matematiksel hesaplama yapılabileceği anlaşılmaktadır. 

 

Anahtar kelimeler: Köprücük kemiği, biyomekanik, sonlu elemanlar yöntemi 

 

1.GİRİŞ 

Kemiklerde oluşan kırıkların tedavileri için farklı yöntemler bulunmaktadır. Tedavilerdeki temel amaç 

kırığı redükte etmek ve ayrılan uçları bir araya getirerek kaynamayı sağlamaktır. İ.M.Ç. (İntramedular 

çivi) kullanımı, tedaviler arasında yer alan  önemli seçeneklerdendir . İ.M.Ç. ler kemiğe erken zamanda 
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yük verilmesi, ameliyat sırasında gerçekleşen kesinin minimal olması ve enfeksiyon riskinin az olması 

gibi sebeplerden dolayı tercih edilirler. İ.M.Ç. ler fonksiyonel özelliklerinin yanı sıra mekanik açıdan 

da yeterli olmalıdırlar. Yeterlilik standartlaştırılmış çeşitli testler ile ölçülmektedir. Ortopedik 

implantların mekanik özelliklerinin araştırılması alanında sonlu elemanlar yöntemi ile gerçekleşmiş 

birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada da, intramedular klavikula çivisinin laboratuvar ortamında 

gerçekleşmiş test sonuçları, sonlu elemanlar yöntemlerinden alınan sonuçlar ile karşılaştırılacaktır. 

Sonlu elemanlar yazılımı olarak ANSYS (Workbench 2022 R1) ve MATLAB (Mathworks) 

kullanılmıştır. MATLAB ile yer değiştirme ve moment sonuçları karşılaştırılırken, ANSYS de yer 

değiştirme sonuçları karşılaştırılacaktır.  

 

2. MATERYAL VE METOD 

2.1. TEST KONFİGURASYONU 

İntramedular klavikula çivisine ASTM 1264 standardına uygun olarak 4 nokta eğme testi [1] 

gerçekleştirilmiştir.  Testler için RGN-19-020 (RAAGEN) test cihazı kullanıldı. (Şekil 1)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Test konfigürasyonu 

 

2.2 TEST KOŞULLARI 

Test, ASTM 1264 standardında yer alan koşullara [1,2] (Şekil 2) uygun olarak gerçekleşti.  

 

S=C=24 mm 

L= 72 mm 

RATE OF LOADING= 5 mm/min 

PRE LOAD= 20 N 

ROLLER DIAMETER= 10 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Test şeması 
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2.3. TEST NUMUNELERİ 

Test numunesi olarak 5 adet Ø3x130mm ölçülerinde klavikula çivisi (Şekil 3) kullanılmıştır. Çivi 

hammaddesi TI6AL7NB alaşımıdır.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Klavikula çivisi test numuneleri 

 

3. DENEYSEL ÇALIŞMA TEST SONUÇLARI 

5 numunenin test sonuçları Tablo 1 de görülmektedir. Tabloda çiviye uygulanan maksimum kuvvet, 

maksimum kuvvet sonucu oluşan yer değiştirme, akma kuvveti, akma kuvvetindeki yer değiştirme, 

maksimum moment, eğilme rijitliği değerleri ve bunların ortalamaları görülecektir.  

  

Tablo 1. Deneysel çalışma test sonuçları 

 

 

 

Tablo 1 

Tablo 1 de görüleceği gibi akma kuvveti anındaki yer değiştirme ortalama 3,67 mm dir.  

4. MATLAB YERDEĞİŞTİRME ANALİZİ.  

 

 

4. MATLAB YER DEĞİŞTİRME ANALİZİ 

4.1. KLAVIKULA ÇİVİ MALZEMESİNİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ 

Klavikula çivisi malzemesinin (TI6AL7NB)  mekanik özellikleri [3] Tablo2 de gösterilmiştir. 

 

 

Tablo 2. TI6AL7NB mekanik özellikleri 

 

 

 

 

 

4.2. SERBEST CİSİM DİYAGRAMI 

MATLAB çözümü için kullanılacak serbest cisim diyagramı (Şekil 4) üzerinde eleman ve nodlar 

gösterilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elastisite modülü 105000 MPA 

Akma dayanımı  900 MPA 

3 mm çapında çivinin atalet momenti 4 MM⁴   
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Şekil 4. Serbest cisim diyagramı 

 

Her elemana ait node i ve node j ler Tablo 3 de belirtildiği gibidir.  

 

Tablo 3. Elemanlara ait nodei-nodej 

 

 

                                         

 

 

 

4.3. SINIR ŞARTLARI 

Serbest cisim diyagramına uygun  sınır şartları Tablo 4 de belirtilmiştir. 

 

Tablo 4. Sınır şartları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F1y: 1. Node y kuvveti, M1: 1. Node moment, U1: 1.Node yer değiştirmesi, Ɵ1: 1. Node eğilme açısı 

F2y: 2. Node y kuvveti, M2: 2. Node moment, U2: 2.Node yer değiştirmesi, Ɵ2: 2. Node eğilme açısı 

F3y: 3. Node y kuvveti, M3: 3. Node moment, U3: 3.Node yer değiştirmesi, Ɵ3: 3. Node eğilme açısı 

F4y: 4. Node y kuvveti, M4: 4. Node moment, U4: 4.Node yer değiştirmesi, Ɵ4: 4. Node eğilme açısı 

 

4.4. MATLAB ÇÖZÜMÜ. 

A) Tüm elemanların k (beam element stiffness) matrisleri oluşturulur.[4] 

B)  4 node olduğundan 8X8 lik K matrisi oluşturulur.[4]  

C)  3 elemana ait k1,k2,k3 matrisleri K(assemble)  matrisi içine yerleştirilir.(Şekil 5) [4] 

 

 

 

 

 

 

ELEMAN NO NODE i NODE j 

1 1 2 

2 2 3 

3 3 4 

F1y ? U1 0 

M1 0 Ɵ1 ? 

F2y -120,5 U2 ? 

M2 0 Ɵ2 ? 

F3y -120,5 U3 ? 

M3 0 Ɵ3 ? 

F4y ? U4 0 

M4 0 Ɵ4 ? 
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Şekil 5. K(assemble)  matrisi 

 

 

D) k matrisi K matrinden ayrılır.(Şekil 6) [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6. k matrisi 

 

E) f (kuvvet) matrisi oluşturulur. (Şekil 7) [4] 

F) u=k\f  formülü yardımı ile u matrisi oluşturulur. (Şekil 8) [4] 

 

 

                

                 Şekil 7. f  matrisi                                                    Şekil 8. u matrisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. SONUÇ 

u matrisine göre u2 ve u3 nodları -3,3 mm (Şekil 8-Şekil 9) yer değiştirme gerçekleştirmiştir. Deneysel 

test sonucuna (Tablo 1) göre ortalama yer değiştirme ise 3,67 mm dir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 9.Serbest cisim diyagramına göre node2-m-node3 yer değiştirmesi 
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5. ASTM 1462 STANDART-MATLAB MOMENT KARŞILAŞTIRILMASI 

5.1. ASTM 1462 STANDARTINA GÖRE MOMENT HESAPLAMA 

Standarta göre akma anındaki moment şu şekilde hesaplanmaktadır.[1] 

My=Fy*s/2 

Fy=241 N (Tablo 1) 

s=24 mm (Şekil 4) 

My= 2892 Nmm 

 

5.2. MATLAB MOMENT ANALİZİ 

A) u1, u2, u3 matrisleri U matrisinden ayrılır.[4] 

B) 3 elemanın kuvvet matrisleri fonksiyon yardımı ile oluşturulur.[4]                                                 

C)  MATLAB eğilme moment grafiği oluşturulur. (Şekil 10) [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 10. Eğilme moment grafiği 

 

5.3 SONUÇ 

Eğilme moment diyagramın da (Şekil 10) görüldüğü gibi maksimum moment 2892 Nmm dir. Bununla 

birlikte ASTM 1264 standardına göre eğilme momenti hesapladığımda burada da sonuç 2892 Nmm 

çıkmıştır. 

 

6. ANSYS YERDEĞİŞTİRME ANALİZİ 

A) CAD yazılımı (SOLIDWORKS 2012) ile testin dijital ortamda  (Şekil 11) kurulumu gerçekleştirilir. 

  

                                                                                                                     YÜK ELEMANI 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

Şekil 11. Test kurulumu                                                DESTEK ELEMANI 
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B) Klavikula çivisi ve diğer bileşenlerin malzeme mekanik özellikleri [3] ANSYS  engineering data 

bölümüne tanımlanır.  

Çivi malzemesi TI6AL7NB.(Tablo 2) 

Yük elemanı malzemesi: Yapı çeliği (ANSYS malzeme kütüphanesinden seçildi) 

Destek elemanı malzemesi: Yapı çeliği (ANSYS malzeme kütüphanesinden seçildi) 

 

C)  Bileşenler arasındaki kontaklar seçilir. 

Çivi ile destek elemanı arasında frictional kontak seçildi. Sürtünme katsayısı 0,3 olarak belirlendi.[5] 

Çivi ile yük elemanı arasında frictionless kontak seçildi. 

 

D) Mesh oluşturma. 

Mesh tipi olarak sizing seçildi. Çivi 0,5 mm (Şekil 14), yük elemanı ve destek elemanı 2 mm  

olarak belirlendi.  

Ortalama mesh kalitesi: 0,85                                                                                    

 

E) Sınır koşulları belirlendi. 

- Yük elemanına  3,7 mm deplasman verilerek  çivi üzerindeki gerilme ölçüldü. 

- Destek elemanı sabitlendi. 

- Çivinin yanal ve yük yönündeki hareketine izin verildi. 

 

F) Sonuç. 

Yük elemanına verilen 3,7 mm lik deplasman sonucunda çivi üzerinde maksimum 906 Mpa lık bir 

gerilme oluşmaktadır. 

 

TI6AL7NB titanyum alaşımının akma dayanımı (Tablo 2) 900 Mpa dır.  

Tablo 5 te görüldüğü gibi çivi 3,3296 mm lik deplasmanda akma dayanımına ulaşmıştır.  

 

Tablo 5. ANSY deplasman-gerilme sonuçları               

STRESS 

(Mpa) 

DEPLASMAN 

(mm) 

64,498 0,18497 

130,37 0,36994 

195,02 0,55492 

260,06 0,73989 

324,35 0,92487 

388,02 1,1098 

451,09 1,2948 

513,37 1,4798 

575,78 1,6648 

637,64 1,8497 

699,6 2,0347 

760,85 2,2197 

822,42 2,4047 

856,22 2,5896 

889,2 2,7746 

899,9 3,3296 

906,28 3,7 

 

7. SONUÇ 

3 farklı analizin sonuçları incelendiğinde (Tablo 6) benzer yer değiştirme ve moment değerleri 

görülmektedir. Deneysel çalışma ile MATLAB ve ANSYS arasındaki minimal yer değiştirme farkı 

klavikula çivisinin ölçüsel toleransı ile açıklanabilir. 
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Tablo 6. Karşılaştıma tablosu 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATLAB ve ANSYS ile gerçekleştirilen analiz sonuçları, deneysel çalışmayı doğrulamaktadır. 

 

8. TARTIŞMA 

Tüm ortopedik implantlarda olduğu gibi İM.Ç. ler de standartlara  uygun olarak mekanik testlere tabi 

tutulurlar. Bu testler ile İ.M.Ç. nin mekanik dayanımı tespit edilir. Deneysel çalışmalar, numune 

sayısının fazla olması ve testlerin laboratuvar ortamında gerçekleşmesi nedeniyle oldukça maliyetli bir 

süreçlerdir. Ortopedik implantların tasarımları sırasında birçok sayıda farklı ürün dizaynı gerçekleşir. 

Tasarlanan her ürünün numune üretimi ve deneysel çalışmaları hem zaman hem de maliyet açısında 

ekonomik değildir. Çalışmada yer alan sonuçlar şunu göstermedir ki; tasarımın tüm aşamaları 

doğrulanıp nihai ürün elde edilene kadar mekanik testler sonlu elemanlar yöntemleri ile 

gerçekleştirilebilir. 
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 YER DEĞİŞTİRME MOMENT 

DENEYSEL ÇALIŞMA 3,67 mm 2892 Nmm 

MATLAB 3,30 mm 2892 Nmm 

ANSYS 3,33 mm  

https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=2064


  International Marmara Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

531 

AKILLI TARIM İÇİN GÜNEŞ ENERJİLİ LORA SENSÖR DÜĞÜMÜ TASARIMI 
 

Sarp ERTÜK  

Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü  

sertur@kocaeli.edu.tr 

 

Adnan TİRNİĞ 

Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü  

adnantirnig55@gmail.com 

 

Özet  

Günümüzde 7,8 milyar olan dünya nüfusunun, 2050'ye kadar 9 milyarın üzerine çıkması, 21. yüzyılın 

sonunda ise yaklaşık 11 milyar ile zirve yapması beklenmektedir [1]. FAO (2020) verilerine 

bakıldığında, 7,8 milyarlık nüfus içindeki her 9 kişiden birinin açlıkla karşı karşıya olduğu 

görülmektedir. Artan insan sayısı aynı zamanda daha fazla temiz su tüketimi, daha fazla besin tüketimi 

ve bununla orantılı atık üretimi anlamına gelmektedir. Artan nüfusla beraber su kaynaklarının 

kullanımının artması ve iklim değişikliğinin etkisiyle yağış rejimlerinin bozulması durumları 

birleştiğinde, hidrolojinin tamamıyla etkilenmesi ve yer altı suyu kullanım oranının büyük ölçüde 

artması beklenmektedir [2],[3]. Bu makale, LoRa teknolojisinin akıllı tarım amaçlı kullanımı ile tarım 

uygulamalarında verimliliği artırmak, kısıtlı kaynakların daha sistemli bir şekilde kullanılmasını 

sağlamak amacıyla verilerin sıcaklık, nem, ışık, yağış gibi sensörler üzerinden alınması. Ayrıca güneş 

paneli ile çalışması sayesinde harici bir güç kaynağına ihtiyacı ortadan kaldırarak kırsal bölgelerde 

kullanılacak LoRa temelli sensör düğüm tasarımı sunmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: LoRa, Akıllı Tarım, Kablosuz Sensör. 

 

SOLAR-POWERED LORA SENSOR NODE DESİGN FOR INTELLİGENT AGRİCULTURE 
 

Abstract 

The world population, which is 7.8 billion today, is expected to exceed 9 billion by 2050, and to peak 

at approximately 11 billion at the end of the 21st century [1]. Looking at the FAO (2020) data, it is seen 

that one out of every 9 people out of the 7.8 billion population is facing hunger. Increasing number of 

people also means more clean water consumption, more food consumption and proportional waste 

production. is expected to increase [2],[3]. This paper is about taking data from sensors such as 

temperature, humidity, light, precipitation in order to increase efficiency in agricultural applications and 

to use limited resources more systematically with the use of LoRa technology for smart agriculture. In 

addition, it offers a LoRa-based sensor node design to be used in rural areas, eliminating the need for an 

external power source thanks to its solar panel operation. 

 

Keywords: LoRa, Intelligent Agriculture, Wireless sensor.  

 

1. GİRİŞ 

LoRa fsk modülasyonunun farklılaştırılmasıyla oluşturulan yeni bir modülasyon tekniğidir. Long Range 

(Uzun Mesafe) kelimelerinin ilk hecelerinden oluşmaktadır. Wi-Fi, GSM ve kablolu haberleşme gibi 

rakip teknolojilere göre bazı avantajlara sahiptir. IoT (Internet of Things) teknolojilerinin gelişmesi ile 

birlikte uzak mesafeye veri aktarımı ve düşük güç tüketimi önemli bir sorun haline gelmiştir. LoRa, 

rakip teknolojilere göre çok daha uzun aralıkta çift yönlü iletişime izin verir. 

 

LoRa teknolojisi, yalnızca uzun menzilli olmayan aynı zamanda düşük güç tüketimi ve güvenli veri 

iletimi sağlayan kablosuz iletişim teknolojidir [4],[5]. LoRa kablosuz teknolojisi, IoT uygulamalarında 

yaygın olarak kullanılan uzun menzilli, düşük güçlü bir platformdur. Güç tüketimi düşük olduğundan, 

kablosuz sensörler ve Bulut arasında LPWAN(Low-power wide-area network)bağlantısı sunar. LoRa 

tabanlı sensörler, güvenilir izleme için daha küçük cihazlara kurulabilir. En önemlisi, LoRa sinyalleri 

kalın ve yalıtılmış nesnelere, hatta binalara nüfuz edebilir ve dolayısıyla daha geniş bir ağ alanını 

mailto:sertur@kocaeli.edu.tr
mailto:adnantirnig55@gmail.com
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kapsayabilir. Genel olarak, LoRa tabanlı ağlar kullanım ömrü açısından daha yüksek performans gösterir 

ve aynı zamanda daha az bakım ve bakım yükü oluşturur [6]. 

 

Tarımda kurulan seralar içerisindeki ortam verilerini (yağış, nem, sıcaklık ve ışık), tarım alanından 

verilerin analiz edileceği birimlere iletecek şekilde bir sistem gerçekleştirilecektir. Bu verilerin analizi 

ile sera dikimi sırasında, seranın uygun konumuna yerleştirilen sensörlerden alınan bilgilere göre, 

sulama zamanı ve sulama suyu miktarı belirlenebilir su ve sulama işlemi için gereken enerji tasarrufu 

sağlanabilir. 

 

2. MATERYAL VE METOD 

Tipik olarak, bir kablosuz sensör düğümü aşağıdaki birimlerden oluşur: 

 

 Güç kaynağı. 

 Analog veya dijital sensörler. 

 Mikrodenetleyici. 

 Kablosuz haberleşme mödülü. 

 

Güç kaynağı birimi sistem için gerekli enerji sağlar. Analog veya dijital sensör birimleri bulundukları 

ortamdan veri toplanmasını sağlar. Mikrodenetleyici birimi sensörler üzerinden toplanan verileri işler 

ve kablosuz haberleşme birimine aktarır. Ayrıca tüm sensörlerin kontrol işlemini mikrodenetleyici 

birimi gerçekleştirir. Kablosuz haberleşme birimi ise verilerin kablosuz olarak aktarılmasını sağlar. Bu 

çalışma Donanım ve Yazılım olarak iki bölüme ayrıldı. 

 

2.1. Donanım Çalışmaları 

Her ortam sensör düğümü toprak nemi algılama sensörü, sıcaklık ve nem sensörü, ışık yoğunluğu 

sensörü ve yağmur damlası sensörü gibi çeşitli sensör türlerinden oluşur. Tasarımımız mikrodenetleyici 

olarak STM32F103C8T6 kullanmaktadır. Kablosuz haberleşme modülü olarak SX1278 LoRa modülü 

kullanılmaktadır. SX1278 LoRa modülü 410-525 MHZ frekansları arasında çalışmaktadır. 

 

Akıllı tarım için güneş enerjili LoRa sensör düğümü tasarımı için sistemin blok diyagramı Şekil 1 de 

göstrilmiştir. 

 

Şekil 1. Güneş enerjisiyle çalışan LoRa sensör düğümünün blok diyagramı. 

 

Sistem tasarımında kullanılan mödüller Şekil 2 ve Şekil 3 de gösterilmiştir. 
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Şekil 2. Mini Solar Li-Po Pil Şarj Modülü (a). Solar panel modülü (b). 

 

 

 

Şekil 3. STM32F103C8T6 mikrodenetleyici (a). SX1278 LoRa modülü (b). 

 

Sistem tasarımında kullanılan sensörler Şekil 4 de gösterilmiştir.  

 

 

Şekil 4. Toprak nemi algılama sensörü (a). DHT21 Sıcaklık ve nem sensörü (b). BH1750 digital ışık 

sensörü (c). Yağmur sensörü (d). 

 

Toprak nemi algılama sensörü: Toprağın içerisindeki nem miktarını veya ufak ölçekte bir sıvının 

seviyesini ölçmek için kullanabileceğiniz bir sensördür. Nem ölçer problar ölçüm yapılacak ortama 

batırılarak kullanılır. 

 

DHT21 Sıcaklık ve nem sensörü: Dijital sıcaklık ve nem sensörüdür. Hava sıcaklığını ve nemi 

algılama için kullanılır. Sensör modülü digital çıkış (SDA) vermektedir. 

(a) (b) 

(a) (b) 

(b) (a) (c) (d) 
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BH1750 digital ışık sensörü: BH1750 Işık sensör entegresi bulunan bu modül 16-Bit AD çeviricisi ile 

yaptığı ölçümleri dijital çıkış olarak verebilir. 

 

Yağmur Damlası Algılama Sensör Modülü: Modül temel olarak nikelin çizgiler halinde kaplandığı 

bir levhadır. Direnç ilkesine göre çalışır. Yağmuru algılayan bir rain board ve analog değeri karşılaştıran 

ve onu dijital bir değere dönüştüren bir kontrol modülü olmak üzere iki modülden oluşur. 

 

Sistem için yapılan çalışmalar ardından ilk versiyon olarak tasarımı tamamlanan, akıllı tarım için güneş 

enerjili LoRa sensör düğümü tasarımına ait PCB Şekil 5 de gösterilmiştir.  

 

 

Şekil 5. LoRa sensör düğümü PCB görünümü. 

 

2.2. Yazılım Çalışmaları 

Çalışmamızda kullanılan sensörler farklı haberleşme protokollerine sahiptir. Toprak nemi sensörü, nem 

değerine bağlı olarak 0V ile 5V arasında analog voltaj sinyali olarak veri üretir. Bu analog veri 

mikrodenetleyici tarafından dijital verilere çevrilerek işlenir. Dijital ışık sensörü, sıcaklık ve nem 

sensörü I2C protokolü ile çalışır. Yağmur damlası algılama sensörü analog çıkış verir ve bu analog 

sinyal mikrodenetleyici tarafından dijital verilere çevrilerek işlenir. SX1278 LoRa modülü ile 

STM32F103C8T6 mikrodenetleyici arasında UART haberleşme protokolü kullanılmaktadır. Tüm 

sensörlerin kontrolleri STM32F103C8T6 mikrodenetleyici ile sağlanmıştır. 

 

Tüm sensörlerden toplanan veriler mikrodenetleyici tarafından bir veri paketi haline getirildi. 

Oluşturulan bu veri paketleri ise kablosuz iletim için mikrodenetleyici tarafından LoRa modülüne 

aktarıldı. Mikrodenetleyici kodlama işlemi C programlama dili ile gerçekleştirildi. Bilgileri çift yönlü 

uzun mesafede iletmek için genellikle LoRa kullanarak kablosuz sensör izleme teknoloji 

kullanılmaktadır. 

 

Projemizde kablosuz sensör düğümünün verici işlemlerinin akış şeması Şekil 6 da gösterilmiştir. 

Sistemde enerji olduğu süre boyunca sensör verileri okunur ve veri paketleri alıcıya gönderilir. 
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Şekil 6. Verici için akış şeması.                                           Şekil 7. Alıcı için akış şeması. 

 

Projemizde kablosuz sensör düğümünün alıcı işlemlerinin akış şeması Şekil 7 de gösterilmiştir. 

Sistemde enerji olduğu süre boyunca göndericiden veri paketleri okunur ve veriler güncellenir. 

 

3. SONUÇ  

Laboratuvar testleri sonucunda yaklaşık 50 metre mesafeden kablosuz olarak sensör düğümü üzerinden, 

veri iletimi sağlanmıştır. Toprak nemi algılama sensörü, DHT21 Sıcaklık ve nem sensörü üzerinden 

alınan, zamana bağlı veriler ile oluşturulan grafikler sırasıyla Şekil 8, Şekil 9 ve Şekil 10 da 

gösterilmiştir.  

 

 

Şekil 8. Toprak nemi algılama sensörü - Zaman grafiği. 
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Şekil 9. DHT21 Sıcaklık - Zaman grafiği.                        Şekil 10. DHT21 Bağıl nem - Zaman grafiği. 

 

4. TARTIŞMA 

Gelecekte oldukça sık kullanılacak bir sistem için başarılı bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu alanda 

çalışacak arkadaşlara ışık olacaktır. 
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Özet  

Bu çalışmada 630 tonluk mekanik sıcak dövme presinin verimliliğinin artırılması amacıyla servo tahrik 

sistemine kinematik dönüşümü modellenmiştir. Presler, elektrik motoru vasıtasıyla dönme hareketini 

mekanik enerjiye çevirirler ve tahrik sistemlerine göre mekanik (eksantrik) presler, hidrolik presler ve 

servo-mekanik presler olmak üzere üç sınıfa ayrılırlar. Mekanik presler günümüzde farklı tonajlarda ve 

biçimlerde kullanım alanlarına uygun olarak üretilmektedir. En çok kullanılan presler ise H tipi ve C 

tipi eksantrik preslerdir. Eksantrik preslerin çalışma prensibi şu şekilde izah edilebilir: Elektrik motoru 

ile elde edilen dönme hareketi kayışlar vasıtasıyla volana aktarılır. Bunun sebebi elektrik motorunun 

devir sayısı yüksek oluşudur. Preslerin dakikadaki vuruş sayısının daha düşük olması gerekir. Bu yüzden 

motorun devir sayısı aktarma organlarında düşürülerek aktarılır. Mekanik sistemler ihtiyaç duyulan 

enerjiyi temin etmek bir güç kaynağına bağlanırlar. Ancak, mekanik sistemin herhangi bir anda ihtiyaç 

duyduğu tahrik kuvveti veya momenti değişken olabilir. Bu nedenle pek çok makinede güç kaynağı iş 

yapan makineye doğrudan bağlanmaz. Arada genel olarak dişli kutuları gibi dönüştürücü sistemler 

kullanılmaktadır. Bununla birlikte dişli kutularında dönüştürme oranları sabittir. Bu durum makinenin 

performansını dolayısıyla çalışma verimliliğini olumsuz etkiler. Bu olumsuzluk servo sistemlerin 

kullanılmasıyla aşılabilir. Fakat her mekanik system için servo sistemlerin kullanılması maliyet ve 

işlevsellik açısından optimum çözüme sevk etmeyebilir. Bu çalışmada 630 tonluk presin kinematik 

modeli krank-biyel mekanizması ile simüle edilmiştir. Benzetilen modelde hareket analizleri 

gerçekleştirilmiştir. Matematiksel denklemler MATLAB/Simulink programında modellenmiştir. 

Gerçek geometrik ölçüler mevcut pres üzerinden alınarak simülasyonlar yapılmıştır. Konum, hız ve 

ivme profilleri sunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Krank-biyel mekanizması, servo pres, dövme, kinematik analiz, 

MATLAB/Simulink 

 

KINEMATIC MODELING FOR SERVO CONVERSION OF 630 TONNES HOT FORGING 

MECHANICAL PRESS  

 

Abstract 

In this study, the kinematic transformation of a 630-ton mechanical hot forging press into a servo drive 

system was modeled in order to increase its efficiency. Presses convert rotational motion into 

mechanical energy by means of an electric motor. They can be classified into three classes according to 

their drive systems: mechanical (eccentric) presses, hydraulic presses and servo-mechanical presses. 

Mechanical presses are currently produced in different capacities and shapes in accordance with their 

areas of use. The most commonly used presses are H-type and C-type eccentric presses. The principle 

of operation of eccentric presses can be explained as follows: the rotational movement obtained by the 

electric motor is transferred to the flywheel by means of belts. This is due to the high speed of the electric 

motor. The number of strokes per minute of the presses should be lower. Therefore, the number of 

revolutions of the engine is reduced by a drivetrain. Mechanical systems are connected to a power source 

to provide the energy needed. However, the driving force or moment required by the mechanical system 

at any given instant can be variable. For this reason, in many machines, the power supply is not 

connected directly to the machine. In the meantime, converter systems such as gearboxes are generally 

used. However, the conversion rates in gearboxes are fixed. This negatively affects the performance of 

the machine and therefore the working efficiency. This disadvantage can be overcome by using servo 
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systems. However, the use of servo systems for each mechanical system may not lead to the optimal 

solution in terms of cost and functionality. In this study, the kinematic model of a 630-ton press is 

simulated with a crank-connecting rod mechanism. In the simulated model, motion analyses were 

performed. Mathematical equations are modeled in MATLAB/Simulink program. Actual geometric 

measurements were taken over the existing press and simulations were realized. Position, speed and 

acceleration graphs are presented. 

 

Keywords: Crank mechanism, servo press, forging, kinematic analysis, MATLAB/Simulink 

 

1.GİRİŞ 

Presler, elektrik motoru vasıtasıyla dönme hareketini mekanik enerjiye çevirirler ve tahrik sistemlerine 

göre mekanik (eksantrik) presler, hidrolik presler ve servo-mekanik presler olmak üzere üç sınıfa 

ayrılırlar. Çalışma ilkesi bakımından farklılıklar göstermekle birlikte mekanik, hidrolik ve pnömatik 

gövde konstrüksiyonları benzerlik göstermektedir. Bu özellikten yararlanılarak presler gövde 

konstrüksiyonlarının biçimine göre de sınıflandırılabilir (Babacan, 2007). 

 

a. C formu (C tipi) b. 0 formu (H tipi, Kapalı form) c. Özel tipler 

 

Mekanik presler günümüzde farklı tonajlarda ve biçimlerde kullanım alanlarına uygun olarak 

üretilmektedir. En çok kullanılan presler ise H tipi ve C tipi eksantrik preslerdir. Hem mekanik hem de 

hidrolik presler, yapılacak metal işleme-şekillendirme işlemlerine göre değiştirilebilen, pek çok sıcak 

ve soğuk metal işlemlerine uygun makinelerdir (Yağbasan, 2010). Pres tiplerinin hangi alanlarda 

sıklıkla kullanıldığı ve hangi işlemler için özelleştikleri aşağıda verilen Tablo 1’de özetlenmektedir 

(Taş, 2008). 

 

Şekil 1. Pres gövdelerinin sınıflandırılması: a) c tipi pres, b) 0 formu, c) devirmeli  (Babacan, 

2007) 
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Tablo 1. Pres Tipleri ve Kullanım Alanları (Taş, 2008) 

                     Pres Tipi Kullanım Alanı  İşlem 

S
o

ğ
u

k
 Ş

ek
il

le
n

d
ir

m
e 

Geniş yapılandırılmış eksantrik veya krank 

presler (dikey, eğik ve yatay 

 

Sac ve yüzey 

işleme (Pres 

İşleme) 

Kesme  

Şekillendirme  

 Birleştirme Hidrolik Presler 

Kenar Birleştirme Presleri (Hem hidrolik 

hem de mekanik) 

Dar Yapılı Krank Presler (Yatay ve dikey) Şekillendirilmiş 

Parça Üretimi 

(İşlenmemiş 

katı parça ve tel 

kesme) 

 

 

 Dövme  

 Ekstrüzyon 

Vidalı Presler (3 disk presler) 

Hidrolik Presler (Soğuk kesme ve özel 

maksatlı makineler) 

Krank Presleri (Yalnız Dikey) Metal Toz 

Presleme 

(Sinterleme) Hidrolik Presler 

S
ıc

ak
 Ş

ek
il

le
n
d
ir

m
e Dar Yapılı Krank Presler (Yalnız dikey)  

Dövme Parça 

Üretimi 

 Serbest Dövme 

  Şişirme  

 Delme  

 Ekstrüzyon 

Vidalı Presler (Vincent presi ve 3 disk 

presler) 

Hidrolik Presler (Yatay dövme ve üniversal 

makineler için) 

Metal Kalıplı Pressiz Döküm Metal Döküm  Dökme Kalıplama 

 

H tipi preslerin operasyonunda iş kalıbı makine sütunun içinde konumlanacak şekilde tasarlanır. Bu 

avantajından dolayı standart dışı özel boyut ve güçlerde imal edilebilirler. Presler genellikle soğuk şekil 

verme ve sıcak şekil verme işlemleri yaparlar. Sıcak dövme : Daha az kuvvete ihtiyaç duyar, fakat parça 

ölçüleri yeteri hassaslıkta elde edilemez. Büyük ebatlı parçalar bu yolla daha kolay dövülür. Yüzey 

pürüzlülüğü de iyi değildir. Çünkü yüzeyde oksit içerirler. Soğuk dövme : Daha büyük kuvvete ihtiyaç 

duyar, sünek malzeme ister. Parça boyutları çok iyi çıkar. Orta ve küçük ebatlı parçalar soğuk olarak 

dövülür. Yüzey pürüzlülüğü iyidir (Ay, 2022) 

 

Eksantrik preslerin çalışma prensibi şu şekilde verilmektedir: “Elektrik motoru ile elde edilen dönme 

hareketi kayışlar vasıtasıyla volana aktarılır. Bunun sebebi elektrik motorunun devir sayısı yüksek 

oluşudur. Preslerin dakikadaki vuruş sayısının daha düşük olması gerekir. Bu yüzden motorun devir 

sayısı aktarma organlarında düşürülerek aktarılır. Mekanik sistemler ihtiyaç duyulan enerjiyi temin 

etmek bir güç kaynağına bağlanırlar. Ancak, mekanik sistemin herhangi bir anda ihtiyaç duyduğu tahrik 

kuvveti veya momenti değişken olabilir. Bu nedenle pek çok makinede güç kaynağı iş yapan makineye 

doğrudan bağlanmaz. Arada genel olarak dişli kutuları gibi dönüştürücü sistemler kullanılmaktadır. 

Bununla birlikte dişli kutularında dönüştürme oranları sabittir. Bu durum makinenin performansını 

dolayısıyla çalışma verimliliğini olumsuz etkiler. Bu olumsuzluk servo sistemlerin kullanılmasıyla 

aşılabilir. Fakat her mekanik sistem için servo sistemlerin kullanılması maliyet ve işlevsellik açısından 

optimum çözüme sevk etmeyebilir.” (Akyıldız, 2013).  
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Krank-biyel mekanizmaları dönme hareketini ve lineer hareketi barındıran ve bunları birbirlerine 

dönüştürebilen bir mekanizmadır (Sağlam, 1993). Çok geniş bir kullanım alanına sahip bu mekanizma 

motorlar (Erkaya, 2004), mekanik ve servo presler (Halicioglu ve Dülger, 2013), takım tezgahları (Yang 

vd., 2018), kesme makineleri (Pishvaye Naeeni vd., 2019) gibi alanlarda kullanılmaktadır. Atakök ve 

Balci (2022) bu mekanizma ile ilgili, birçok alanda kullanımına ve karşılaşılan problemlere dair 

araştırmaları özetlemiştir ve bazıları aşağıda belirtilmiştir: 

 

“ Krank-biyel mekanizması klasik aktarım açısı problemi, stroğun ve buna denk gelen krank hareketinin 

belli değerleri için en uygun aktarım açısına sahip mekanizma boyutları olarak tanımlanmış ve 

çözümlenmiştir. Krankın tam dönme yapabilmesi için krank dönme açısının ve krank-biyel uzunluk 

oranın olması gereken değer aralıkları ve eşitlikler ifade edilmiştir. Tasarımların hızlı gerçekleştirilmesi 

adına tüm öğelerin bir arada gösterildiği bir grafik sunulmuştur (Söylemez, 2002). Krank-biyel 

mekanizmanın kinematiğini ve kinetiğini açıklama amacıyla Lagrangian yöntemiyle matematiksel 

model geliştirilmiş, hareket analizi yapılmış ve mekanizmaya etki eden kuvvetler açıklanmıştır. 

Deneysel olarak elde edilen veriler kullanılarak sistemin açısal pozisyonunu daha kolay bir şekilde 

bulmaya yönelik dördüncü dereceden bir polinom ifadesi çıkarılmıştır. Açısal pozisyonun bilinmesiyle, 

açısal hız ve ivme değerleri bulunup kaydırıcıya uygulanan kuvveti gösteren, zamana bağlı bir grafik 

elde edilmiştir (Duarte vd., 2018). Düzlemsel krank-biyel mekanizmalarının dengelenmesi için 

dengesizliğe neden olan sarsma kuvvetlerini belirlemek, hareket denklemlerini elde etmek adına yeni 

bir metodoloji olan Davie’s metodu kullanılmış ve sistem genel bir optimizasyon problemi olarak 

formüle edilmiştir. Metod, Matlab kullanılarak, krank ve kaydırıcı için dengesizlik yaratan kuvvetlerin 

hesaplanmasıyla doğrulanmıştır (Frantz vd., 2018).  

 

Kesme makinelerine uygulanması ile ilgili çalışmalarda, iyi performans vermesi dolayısıyla tercih 

edilen bu mekanizmanın performans kriterleri, parametrelerin uygun seçimine bağlanmıştır. Biyel kol 

ve krank uzunluğu, krank açısal hızı, parçaların eylemsizlik değerlerinin sistem kinetiğini nasıl 

etkilediğini görebilmek için kinetik parametrelerin ortalamasını baz alan bir yöntem izlenmiştir. 

Kaydırıcı kütlesi ataletinin ortalama tork’a etkisi görülmezken, bağlantı noktalarındaki tepki 

kuvvetlerine büyük ölçüde etki ettiği vurgulanmıştır. Kesme hızını arttırmak için uygulanacak 

yöntemlerin krank uzunluğunu arttırmak ve krank açısal hızını arttırmak olduğu belirtilmiştir (Pishvaye 

Naeeni vd., 2019). Eksenel olarak ileri-geri hareketli takım tezgahlarının ana hareket sistemlerinde 

tercih edilen mekanizma için hareket denklemleri vektör denklem yöntemine dayanılarak 

oluşturulmuştur. Hareket analizi temel alınarak kuvvet analizi gerçekleştirilmiştir. Bu denklemlerin 

Matlab/Simulink kullanılarak simülasyonu yapılmış ve analiz edilmiştir. Her ekipman için kuvvet 

değişim grafikleri sunulmuştur. Elde edilen sonuçlar ileri-geri hareketli takım tezgahlarının yorulma 

ömrünü tahmin etmekte referans kabul edilmiştir (Yang vd., 2018)”.   

 

Bu çalışmada 630 tonluk mekanik sıcak dövme presinin verimliliğinin artırılması amacıyla servo tahrik 

sistemine kinematik dönüşümü modellenmiştir. Bu çalışmada 630 tonluk presin kinematik modeli 

krank-biyel mekanizması ile simüle edilmiştir. Benzetilen modelde hareket analizleri 

gerçekleştirilmiştir. Matematiksel denklemler MATLAB/Simulink programında modellenmiştir. 

Gerçek geometrik ölçüler mevcut pres üzerinden alınarak simülasyonlar yapılmıştır. Konum, hız ve 

ivme profilleri sunulmuştur. 

 

2. MATERYAL VE METOD 

Şekil 2 de gösterilen 630 tonluk sıcak dövme mekanik pres servo elektrik tahrik dönüşümü için 

modellenmiştir. 3200 N.m tork değerine sahip 110 rpm de çalışan motor için 110 rpm de 3500 N.m tork 

sağlayan SQM250-500 servo motoru seçilmiştir. Motorun mekanik ve elektriksel değerleri Tablo 2 de 

verilmiştir. 
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Tablo 2. Servo motorun parametreleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.  630 ton sıcak dövme mekanik presi 

 

 

 

 

 

 

 Şekil 3. 630 Ton Sıcak Dövme Mekanik Presi İçin Krank-Biyel Mekanizması  

 

2.1. Kinematik Denklemlerin Matematiksel Çıkarımı 

Mekanik preste kullanılan krank-biyel sistemi Şekil 3’de gösterilmiştir. Temel olarak krank (1), biyel 

(2) ve kaydırıcıdan (3) oluşan sistem, kaydırıcıya bağlanan bıçağın hareketiyle materyalleri kesmektedir.  

 

Krank açısı, θ1, bağlama açısı, μ, krank uzunluğu, r1, biyel uzunluğu, r2, kesicinin biyel bağlantı noktası 

ile krank dönme merkezi arası, r3, eksantriklik, c (r4), strok mesafesi, s, krank açısal hızı, ω olarak ifade 

edilmiştir. R1, R2, R3, R4  sırasıyla krank, biyel, kesicinin biyel bağlantı noktası ile krank dönme merkezi 

arası, eksantriklik ifadelerinin vektörel gösterimidir  

 

Mekanizmanın temel unsurları kinematik olarak ele alındığında, elde edilen denklemler aşağıdaki 

gibidir. 

                                       

 

 

Denklem 1, mekanizmanın vektörel ifadesidir. Vektörler bileşenlerine ayrılıp skaler olarak 

gösterildiğinde denklem (2) ve (3) elde edilir. 

 

 Devir 

(rpm) 

Tork 

(N.m) 

Voltaj 

(V) 

Akım 

(A) 

Nominal 110 3500 320 112 

Uygulama 110 3200 305 112 

Peak 100 5600 400 194 
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Eşitlik (2) ve (3) için zamana göre bir defa türev alındığında hız, iki defa 

türev alındığında ivme bulunur.  

 

                                                                                                                 
 

 

 ifadeleri sırasıyla krank ve biyelin açısal hızlarını temsil etmektedir . 

  

 

                                                                  

                          

 

 

 

 

Tablo 3’de mekanik presin parametreleri ve uzuvların boyutları gösterilmektedir. Açısal hız maksimum 

11,519 π rad/sn olmakta ve simülasyonlarda bu değer baz alınmaktadır. r1 =110 mm, r2 =503 mm 

değerlerine göre işlemler yapılmaktadır. r1 , r2  ifadeleri, krank uzunluğu için simülasyonda kullanılacak 

değerleri gösterir  

 

Tablo 3. Sistemin Çalışma Parametreleri 

 

 
 

2.2 MATLAB/Simulink Kinematik Modeli 

Bu kısımda kinematik denklemler, MATLAB/Simulink te modellenmiştir. Açısal hız, krank ve biyel 

uzunlukları tanımlanarak konum, hız ve ivme profilleri zamana bağlı olarak elde edilmiştir. Şekil 4 

Matlab/Simulink’te mekanizma için hazırlanan simülasyon modelini göstermektedir. Elde edilen 

kinematik denklemler Matlab Function kullanılarak modellenmiştir. Simülasyonda esas alınacak 

uzunluk değerleri; 

 

 r1 = 110 mm, r2 = 503 mm 630 tonluk pres üzerinden gerçek ölçülerinden belirlenmiştir. 

 

3.SONUÇ 

630 tonluk belirlenen sıcak dövme presinin MATLAB/Simulink modellemesinden elde edilen konum, 

hız ve ivme simülasyon grafikleri sırasıyla ilk 4 saniye çalışma aralığı için Şekil 5, Şekil 6 ve Şekil 7 de 

gösterilmiştir. Başlangıç konumu 0.47 m den hareket ederek 0.41 m ila 0.62 m arasında sinüzoidal 

salınım göstermektedir. Başlangıç hızı -1.1 m/s (negatif)’ten başlayarak -1.3 m/s ila +1.3 m/s hızlar 

arasında salınım yapmaktadır. Negatif hız krankın aşağı yönlü hareketini göstermektedir. Presin krank-

biyel mekanizmasının ilk ivmesinin sıfırdan başlayıp yine neredeyse sıfır ivme ile hareket ettiği 

bulunmuştur, yani ivmesiz hareket gözlemlenmiştir.  
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Şekil 4. Kinematik Denklemlerin MATLAB/Simulink Modeli 

 

 
 

Şekil 5.  Konum – Zaman grafiği 

 

 
 

Şekil 6.  Hız – Zaman grafiği 

 

 
 

Şekil 7. İvme – Zaman grafiği 
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4. TARTIŞMA  

Bu çalışmada 630 tonluk presin kinematik modeli krank-biyel mekanizması ile simüle edilmiştir. 

Benzetilen modelde hareket analizleri gerçekleştirilmiştir. Matematiksel denklemler 

MATLAB/Simulink programında modellenmiştir. Gerçek geometrik ölçüler mevcut pres üzerinden 

alınarak simülasyonlar yapılmıştır. Konum, hız ve ivme profilleri sunulmuştur. Buna göre ivmesiz 

hareket profili elde edilmiş, konum ve maksimum hız tespit edilmiştir. Mekanik preslerin verimliliğin 

artırılması amacıyla servo motor dönüşümünün yapılarak kuvvet kontrolünün sağlanabileceği açıktır.  

Bu avantajından dolayı daha az maliyetler ile üretim yapılabileceği ve bakım masraflarının daha aza 

indirilebileceği sonucuna varılmıştır. 
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Özet  

Kuvvet ölçümleri farklı prensipler ile çalışan kuvvetin oluşturduğu etkiyi farklı bir fiziksel büyüklüğe 

dönüştürebilen kuvvet dönüştürücü cihazlar ile gerçekleştirilir. Kuvvet ölçümü amacıyla, kuvvetin 

oluşturduğu etkiyi farklı bir fiziksel büyüklüğe dönüştürebilen pek çok cihaz geliştirilmiştir. Bu cihazlar 

kullanım amaçlarına göre de farklılıklar göstermektedir. Kuvvet ölçümleri, medikal alanında, havacılık 

sektörü, savunma sanayi, imalat sanayi ve otomotiv sektörü gibi birçok mühendislik dalında çok yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, TÜBİTAK UME de geliştirilen el sıkma veya kavrama kuvveti 

ölçümü cihazı tanıtıldıktan sonra farklı etkinliklerde alınan ölçüm sonuçları sunulmuştur. Sonuçların 

doğruluğu için el sıkma sisteminin kuvvet kalibrasyonu sonuçları verilmiştir. Farklı özelliklerdeki 

kişilerin el sıkma kuvvetleri ölçülmüştür. El sıkma kuvvetindeki değişimler grafiksel olarak ifade 

edilmiştir. Sonuç olarak, kişilerin el sıkma kuvvetlerindeki değişimler ve belirsizlik değeri 

değerlendirilmiştir 

 

Anahtar Kelimeler: El sıkma kuvveti, kuvvet ölçümü, el sıkma kuvveti değişimi 

 

INVESTIGATION OF HAND GRIP FORCE MEASUREMENT SYSTEM DATA IN 

DIFFERENT ACTIVITIES 

 

Abstract  

Force measurements are performed with force converter devices that can transform the effectiveness of 

the force working with different principles into a different physical magnitude. For the purpose of force 

measurement, many devices have been developed that can transform the effect of force into a different 

physical quantity. These devices also differ according to their intended use. Force measurements are 

widely used in many engineering branches such as the medical industry, the aerospace industry, the 

defence industry, the manufacturing industry, and the automotive industry. In this study, after the hand 

tightening or grip strength measurement device developed at TÜBİTAK UME was introduced, the 

measurement results obtained in different activities were presented. For the accuracy of the results, the 

results of the force calibration of the hand grip system are given. The hand grip strengths of people with 

different characteristics were measured. The changes in the grip strength are expressed graphically. As 

a result, the changes in the hand grip strength and the uncertainty value were evaluated. 

 

Keywords: Hand grip force, force measurement, hand grip force variation 

 

1. GİRİŞ 

Endüstri, bilim ve teknolojideki gelişmelere bağlı olarak fiziksel büyüklükleri ölçme yöntemleri ve 

ölçme cihazları da gelişmektedir. Uçak, inşaat, makine, gemi, savunma, otomotiv, medikal gibi daha 

birçok sektör için önem arz eden fiziksel büyüklüklerden birisi de kuvvettir. Kuvvet; cisimlerin hareket 

etme durumlarını, şekillerini ve basınçlarını değiştirebilen etki olarak tanımlanabilir. Tasarımların 

imalat aşaması, kalite kontrolü ve ürün testleri olmak üzere mühendislik çalışmalarının birçoğunda 
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kuvvet uygulamaları yapılmaktadır. Bu durum da uygulanan kuvvetin büyüklüğünün doğru 

ölçülebilmesini önemli kılmaktadır. Kuvvet ölçümlerinde kullanılan yöntemler şöyledir: 

A. Bilinen Yük İle Dengeleme 

B. Esnek Gövde Üzerinde Kuvvet ile Oluşturulan Deformasyondan Yararlanma 

C. Uygulanan Kuvvet Etkisiyle Fiziksel Özelliklerin Değişiminden Yararlanma 

 

Bu yöntemler ile çalışan birçok kuvvet ölçme cihazları üretilmiştir. Kuvvet ölçümleri farklı prensipler 

ile çalışan kuvvetin oluşturduğu etkiyi farklı bir fiziksel büyüklüğe dönüştürebilen kuvvet dönüştürücü 

cihazlar ile gerçekleştirilir. Malzeme testleri, endüstriyel ürünlerde kullanılan malzemelerin 

uygunluklarının belirlenmesini amaçlar. Böylece uygun olmayan malzeme kullanımından kaçınılmış 

olur. Malzeme testleriyle özellikleri belirlenen malzemeleri kullanmak, dizayn aşamasından ürün 

aşamasına kadar olan tüm proseste, ekonomik ve daha güvenilir ürünlerin geliştirilmesini ve imalatını 

sağlar. Bu testlerde kullanılan düzenekler ve makinalar, kuvvetin uygulanması ve ölçülmesi prensibiyle 

çalışırlar [1-2]. Kuvvet ölçümleri, kalite kontrol ölçümlerinde, uçak, inşaat, makine, gemi, otomotiv gibi 

birçok mühendislik dalında ve tıp, medikal alanında çok yaygın olarak kullanılmakta ve bu nedenle 

hassas ve doğru ölçülmesi büyük önem taşımaktadır. 

 

Bu çalışmada el sıkma kuvvet ölçümü için geliştirilen sistemin bilgileri, kalibrasyon metodu ve sonuçları 

ve farklı etkinliklerde toplanmış datalardan paylaşılmıştır. Ayrıca elde edilen ölçümler değerlendirilerek 

sonuçları yorumlanmıştır. 

 

2. EL SIKMA KUVVETİ ÖLÇÜM CİHAZI  

El sıkma kuvveti ölçüm sistemi için piyasada bulunan dirençli uzama ölçerli tip bir kuvvet ölçme cihazı 

kullanıldı. Platform tipi basma kuvvetine uygun yapıdaki kuvvet ölçme cihazı tercih edildi. Kuvvet 

ölçme cihazına uygun bir gösterge cihazı ile kuvvetölçerde oluşan kuvvet değişimleri okunması 

sağlandı. Gösterge sistemi ile haberleşebilen bir yazılım TÜBİTAK UME tarafından yapıldı. Bu yazılım 

ile ölçüm için gelen kişi ölçüme başlamadan önce ismini yazılıma girip başlat butonuna basması 

gerekmektedir. Daha sonra kuvvet ölçme cihazının iki kolunu sıkması ile yazılım kuvvet zaman grafiğini 

ekranda göstermektedir. İlave olarak en yüksek kuvvet değeri ekranın üst kısmında kullanıcıya 

gösterilmektedir. Bu sayede kullanıcı maksimum el sıkma kuvveti değerini ekranda görebilmektedir 

(Şekil 1).  

 

  
Şekil 1. El sıkma kuvveti ölçüm aleti 

 

3. EL SIKMA KUVVETİ ÖLÇÜM CİHAZININ KALİBRASYONU  

Kalibrasyon işleminde değeri bilinen bir referans cihaz ile kalibrasyon için gelen cihazın 

karşılaştırılması ile yapılır. Kalibrasyon sonucunda belirli bir standarda uygun olarak yapılan ölçümlerin 

sonuçları ve ölçüm belirsizlik değerini içeren bir kalibrasyon sertifikası düzenlenir.  



  International Marmara Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

547 

 
Şekil 2. Kalibrasyon düzeneği 

 

 
Şekil 3. ISO 376 standardına göre ölçüm adımlarının prensip şekli ve ölçüm sonuçları 

 

El sıkma kuvvet ölçüm cihazının kalibrasyonu için ISO 376 dokümanı referans alınmıştır. Bu 

dokümanın göre kalibrasyon işlemi şekil 3 teki gibi gerçekleştirilir[3-4]. 

 

Kalibrasyon işleminde kalibre edilecek cihaz kalibrasyon sistemine bağlandıktan sonra 0o montaj 

konumunda, 3 adet ön yükleme yapılır ve ön yükleme maksimum kuvvet noktasında en az 1 dakika 

beklenir. Her ön yüklemeden önce sistem yüksüz iken cihaz sıfır değeri kaydedilir ve ön yükleme 

yapıldıktan sonra en az 30 saniye beklenerek tekrar sıfır değeri kaydedilir. Yük boşaltıldıktan sonra 

çevrime başlamadan önce sistem yüksüz halde iken en az 3 dakika beklenir. Cihaz sıfırlandıktan sonra 

artan yönde sıfır hariç 10 kuvvet adımında ölçümler gerçekleştirilir.  

 

Her bir kuvvet adımında istenilen kuvvet değerine ulaşıldıktan sonra en az 30 saniye beklenerek ya da 

ölçüm sistemi kararlı olduktan sonra gösterge değeri okunur ve maksimum kuvvet noktasındaki okuma 

işlemi tamamlanarak sistemdeki yük boşaltılır. En az 30 saniye beklenerek ölçüm sonu sıfır değeri 

kaydedilir. İkinci artan yönde seriye başlamadan önce en az 3 dakika beklenir ve ilk ölçüm serisindeki 

aynı işlemler gerçekleştirilir. Üçüncü seri ölçümlere başlamadan önce kalibre edilecek cihaz 120o 

çevrilerek 1 kez maksimum kapasitede ön yükleme yapılır ve yük boşaltılır. En az 3 dakikalık bekleme 

süresinden sonra önceki serilerdeki kuvvet noktalarında artan yönlü yükleme işlemleri (3ncü seri) 

gerçekleştirilir. 3ncü serinin maksimum noktasında en az 30 saniye beklendikten sonra gösterge değeri 

kaydedilir ve aynı kuvvet noktalarında azalan yönde 4ncü serinin ölçümleri gerçekleştirilir. Çevrim 

sonunda yük boşaltılır ve en az 30 saniye sonra ölçüm sonu sıfır değeri kaydedilir. 
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5nci (artan yönde) ve 6ncı (azalan yönde) serilere başlamadan önce kalibre edilecek cihaz 240o 

konumuna getirilir. 1 kez ön yükleme yapıldıktan sonra en az 3 dakika beklenerek 3ncü ve 4ncü 

serilerdeki işlemler tekrarlanarak kalibrasyon tamamlanır. El sıkma kuvveti ölçüm cihazı kullanıma 

alınmadan önce kalibrasyonu gerçekleştirilmiştir. Kalibrasyon sonucunda 100 N - 1000 N ölçüm aralığı 

için U = ± % 0,38 olarak el sıkma kuvveti ölçme cihazının ölçüm belirsizliği değeri bulunmuştur. Bu 

değerle el sıkma kuvveti ölçüm cihazında yapılacak ölçümlerde ölçüm kalitesinin oldukça yüksek 

olduğu görülmüştür.  

 

4. DENEY SONUÇLARI VE İRDELENMESİ  

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Farklı etkinliklerden fotograflar 

 

El sıkma kuvveti ölçüm sisteminin TÜBİTAK tarafından organize edilen bilim etkinliklerine de rastgele 

gelen kişilerde el sıkma kuvveti ölçümü yaptırılmıştır. Etkinliklerden bazı resimler Şekil 4 te verilmiştir. 

Tablo 1 ve 2 de ölçüm sonuçları ve standart sapma değerleri verilmiştir. Erkek ve kız ölçüm yapanların 

grafiksel gösterimleri de şekil 5 te gösterilmiştir. 

 

Tablo 1. El sıkma kuvveti ölçüm sonuçları 

Etkinlik 

yeri 
Cinsiyet Sayı 

Minimum 

ölçüm değeri 

Maksimum 

ölçüm değeri 

Ortalama 

ölçüm değeri 

Sonuçlardaki 

standart sapma 

N N N N 

Diyarbakır 
Erkek 194 85,0 987,0 458,6 210,5 

Kız 187 22,5 957,6 328,7 164,8 

Van 
Erkek 154 147,0 1179,0 493,0 191,3 

Kız 149 66,5 1061,9 398,6 214,2 

Erzurum 
Erkek 177 78,0 997,0 476,3 186,1 

Kız 171 59,0 957,6 401,9 227,0 

Antalya 
Erkek 218 83,9 1031,3 499,3 210,9 

Kız 212 47,0 957,6 413,0 203,1 

 

Tablo 2. El sıkma kuvveti toplam ölçüm sonuçları ve ortalamaları 

Cinsiyet Kişi Sayısı 

Minimum ölçüm 

değeri 

Maksimum ölçüm 

değeri 

Ortalama 

ölçüm değeri 

Sonuçlardaki 

standart sapma 

N N N N 

Erkek 743 98,5 1048,6 481,3 199,7 

Kız 719 48,7 883,7 385,5 202,3 

 



  International Marmara Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

549 

  

Şekil 5. El sıkma ölçüm kuvveti ölçüm yerine göre 

sonuçların ortalama değerlerinin kıyaslaması 

Şekil 6. El sıkma ölçüm kuvveti tüm sonuçların 

ortalama değerlerinin kıyaslaması 

 

Tablo 1 ve 2’deki sonuçlar incelendiğinde erkek ölçüm yapanların kızlara göre ortalama ölçüm değerleri 

açısından % 21,9 daha fazla kuvvet uyguladıkları görülmüştür. Bu alanda yapılan farklı çalışmalar 

incelenmiştir. Literatürdeki çalışmalarda da ölçüm yapan erkeklerin kızlara daha fazla kuvvet 

uyguladıkları görülmüştür[7-10]. Ayrıca literatürdeki çalışmalarda sağ el ve sol el olarak gruplandırma 

yapıldığı görülmüştür. Gelecek çalışmalarda benzer gruplandırmanın yapılmasının uygun olacağı 

düşünülmüştür.  

 

5. SONUÇLAR 

Hassas bir şekilde ölçüm yapması büyük önem arz eden cihazların, doğru ölçüm yapıp yapmadıkları, 

verdikleri sonuçların büyük önem arz etmektedir. Özellikle medikal, tıp ve biyoloji alanındaki 

analizlerde elde edilen sonuçlarının hayati değere sahip sonuçlar vermesi, bu sistemlerin kalibrasyonuna 

olan ihtiyacı ortaya koymaktadır. Tıp alanında kuvvet ölçümü ve kontrolü yapan bu tip sistem ve 

sensörlerin yaptıkları ölçümlerin doğruluğu ve ölçüm belirsizliğinin hangi seviyede olduğunu belirleyen 

kalibrasyon sistemi ülkemizde bulunmaktadır. Bu ölçümleri yapma amacımız insanları eğlendirirken 

ölçüm biliminin farkındalığını oluşturmaktır. İnsanların tansiyon, boy ve kilo gibi ölçülebilir 

parametrelerinin yanında el sıkma kuvvetininde ölçülebilir bir büyüklük olduğunu göstermektedir. 

Ölçülebileni ölçmek, ölçülemeyeni ölçülebilir hale getirmek hedefimizdir. 

 

Bu çalışma ile el sıkma kuvvetinin tasarım bilgileri ve belirsizlik hesaplaması ifade edilmiştir. Bu 

sayede, yeni yapılacak plan ve projelerde kuvvet sistemlerinin ölçüm ve kalibrasyonlarının yapılması 

gerekliliği vurgulanmak istenmiştir. Bu çalışma ile yeni yapılacak ölçüm sistemleri için bir rehber 

olması amacıyla hazırlanmıştır.  
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Özet 

Günümüzde pandemi dönemi ve sonrasındaki ekonomik dengesizlikler sonucu firmaların ürün 

maliyetlerinde ciddi artışlar gözlenmektedir. Gömülü sistemlerde kullanılan mikrodenetleyiciler sınırlı 

hafıza boyutlarına ve sınırlı hızlara sahipler. Firmalar mikrodenetleyicilerin hafıza ve performansının 

kendi işlerini görmesi için maliyet arttırımına giderek tercih etmeleri gereken işlemcilerden daha pahalı 

işlemcileri kullanıyorlar. Mikrodenetleyiciler üzerinde yapılacak optimizasyonlar genellikle mevcut 

yazılımı geliştirirken ve genişletme sürecinde ortaya çıkmaktadır. C programlama dilinde yazılım 

optimizasyonu hakkında çokça bilgi olmasına karşın bu optimizasyonlar mikrodenetleyiciler üzerinde 

büyük ölçüde gerçekleştirilmemiştir. Bu yetersizliğin üzerine mikrodenetleyiciler üzerinde 

optimizasyon teknikleri gerçekleştirilecektir.  İlgili çalışmanın amacı bir mikrodenetleyicinin hafıza ve 

performansının en efektif şekilde nasıl kullanılması gerektiğini uygulanacak optimizasyon yöntem 

sonuçları ile belirlemeye çalışmaktır. Bu optimizasyonlar mikrodenetleyici tabanında stack, heap, flash, 

ram üzerinde yapılacaktır. Bu optimizasyonlar ile hafızanın efektif yönetilmesi veya performansın üst 

seviyeye çıkarılması hedeflenmiştir. Bu şekilde kısıtlı kaynaklı uygulamalarda efektiflik sağlanacaktır. 

İnline fonksiyonu, lookup table kullanımı, goto yapısı kullanımı, belli fonksiyonların assembly diliyle 

yazılması, “const” anahtar sözcüğü kullanımı, veri tiplerinin doğru kullanımı, kesme rutininin kullanımı, 

loop unrolling, loop hoisting vb. optimizasyon teknikleri ayrıntılı bir şekilde mikro denetleyici üzerinde 

etkileri incelenecektir. Bu etkilerin uygulandığı ve uygulanmadığı durumlar karşılaştırılarak elde edilen 

veriler ile sonuçlar çıkarılacaktır. Yukarıda bahsedilenlerin uygulanarak öncesi ve sonrası 

değerlendirilecek ve gözlemler paylaşılacaktır. Ayrıca yapılan optimizasyonlar sahada test edilerek yine 

elde edilen sonuçlar paylaşılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Optimizasyon, Gömülü Sistemler, Hafıza Yönetimi 

 

GİRİŞ 

Mikrodenetleyiciler üzerinde yapılacak optimizasyonlar genellikle mevcut yazılımı geliştirirken ve 

genişletme sürecinde ortaya çıkmaktadır. C programlama dilinde yazılım optimizasyonu hakkında çokça 

bilgi olmasına karşın bu optimizasyonlar mikrodenetleyiciler üzerinde büyük ölçüde 

gerçekleştirilmemiştir. Bu yetersizliğin üzerine mikrodenetleyiciler üzerinde optimizasyon teknikleri 

gerçekleştirilecektir. 

 

MATERYAL VE METOD 

Makale kapsamında mikrodenetleyicinin hafıza performansının en efektif şekilde kullanılması 

amaçlanmıştır. Bu doğrultuda flash stack heap vs. optimizasyonu ve yazılım çalışma (yapılacak iş 

bloklarının en efektif şekilde çalışması) performansı gerçekleştirilmesi için bir test sistemi 

oluşturulacaktır. Bu sistem üzerinde gerçekleştirilecek testlerde şekil-1 de gösterilen üzerinde Nuvoton 

NUC131 işlemcisi bulunan NUVOTON board kullanılacaktır.  

 

 

Şekil 1. Nuvoton NUC131 Geliştirme Kartı. 

mailto:yunus.eliacik@gmail.com
mailto:okanitku@yahoo.com
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Gömülü sistemde optimizasyon teknikleri bu board üzerinde yine Nuvoton firmasının sağladığı eclipse 

tabanlı şekil-2 de gösterilen NuEclipse IDE si (Integrated Development Environment) üzerinden 

gerçeklenecektir. 

 

 

Şekil 2.  NuEclipse idesinin görünümü. 

 

Yapılan optimizasyon teknikleri alt başlıklar halinde incelenmiştir. 

 

Veri Kulanım Türleri 

Tekrarlı bir hesaplamada veya büyük dizi işlemede doğru veri türünün kullanılması önemlidir. Gerekli 

olmayan ekstra boyut, daha fazla yer kaplar ve işlem süresinin uzamasına neden olur. 

 

Örneğin: Değişken aralığımız 0 ile 100 arasında değiştiğini varsayarsak uint8_t tanımlamamız yeterli 

olacaktır. Örneğin bu değer için uint32_t veri tipi tanımlaması yaparsak 4 byte yer kaplayacaktır. 1 Byte 

yeterli olacakken 4 byte olarak tutulduğunda daha fazla yer kullanılmış olacaktır. İşlemlerde 

kullanıldığında 4 byte ile işlem yapılırsa bu ayrıca işlem süresinin de uzamasına sebep olacaktır. 

 

 

Şekil 3. Veri kullanım türü örneği. 

 

Tür Dönüşümünden Kaçınma 

Tür değişkenleri seçilirken aynı tipten değişkenler seçilmelidir. Gereksiz tip dönüşüm işlemlerinden 

olabildiğince kaçınılmalıdır. Aksi taktirde, bir tipi diğerine dönüştürme işlemi gereksiz yere yapılmış 

olacaktır. Bu da işlem süresinin artmasına neden olacaktır. Oysaki değişken tanımlanırken hangi türde 

kullanılmak isteniyorsa o türde tanımlandığında tip dönüşümü işlemine gerek olmayacaktır.  

 

 

Şekil 4. Tür dönüşümünden kaçınma örneği. 
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Yukarıdaki şekilde verilen örnekte görüldüğü üzere a değişkeni integer tipinde tanımlanmış fakat float 

olarak kullanılmıştır. Bu kullanım için integer to float cast (tip dönüşümü) işlemi yapılmıştır. Oysaki a 

değişkeni float olarak tanımlandığında böyle bir dönüşüm işlemine gerek kalmayacaktır. 

 

“Const” Anahtar Sözcüğü Kullanımı 

‘Const’ anahtar sözcüğü kullanıldığında bu değer ROM’da (Read Only Memory) bir sabit olarak tutulur. 

Aksi taktirde bu veriler için (global) tanımlandığında RAM (Random Access Memory) alanında yer 

alacaktır. Sabit verilerin salt okunur olması gerektiği için gereksiz bir şekilde RAM’dan (Random 

Access Memory) alan tüketilmiş olur. 

 

 

Şekil 5. const anahtar sözcüğü kullanma örneği. 

 

Yukarıda verilen şekilde görüldüğü üzere seri numarası sabit bir değer olduğundan Const ile tanımlamak 

doğru olacaktır. İnteger tanımlandığında ise RAM de (Random Access Memory) gereksiz 4 byte 

tüketmiş olacaktı. 

 

İnline Fonksiyonu 

Satır içi işlevde işlev çağrısının yerini gerçek program kodu çağırılır. İnline fonksiyonlarının çoğu küçük 

hesaplamalar için kullanılır. Büyük işlem için uygun değildir. İnline fonksiyonun normal fonksiyon ile 

arasındaki fark fonksiyon öncesine inline sözcüğü yazılmasıdır. Çok sık çağrılan küçük fonksiyonlar 

için bu maliyet oranı daha önemli hale gelebilir. C Standardına nispeten yeni bir ekleme 

olan inline anahtar sözcüğü ile, derleyicinin fonksiyon çağrısı yapmak yerine, ilgili yere fonksiyon 

kodunu yerleştirmesi sağlanabilir. Bu şekilde, fonksiyon çağrısı yapmak yerine, fonksiyonun kodu 

doğrudan kullanıldığı için, daha verimli bir yürütme sağlanmış olur. 

 

 

Şekil 6. İnline fonksiyon kullanımı. 

 

Yukarıdaki şekilde verilen örnekte mul fonksiyonu inline olarak tanımlanmıştır. Bu şekilde 

kullanıldığında mul fonksiyonundaki kod parçacığı direk çağrıldığı kısma yazılmaktadır. Bu sayede 

ilgili fonksiyonda işlem yapılırken ana fonksiyon stack e çekildiği için mul fonksiyonu tekrar stack e 

kopyalanmayacağından işlem performansı artmaktadır.  

 

Lookup Table Kullanımı 

Lookup Table, sistemde zamanın hafıza alanından daha kritik olduğu durumlarda çok önemli bir araç 

haline gelir. Bu durumda zahmetli ve uzun bir hesaplamaları olan, çok fazla zaman alan bir 
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fonksiyonun yerini bir arama tablosu alabilir. Bu arama tablosu, karşılık gelen değeri elde etmek için 

bir argümanı tablonun indeksi olarak alır. 

 

 

Şekil 7. Lookup table kullanım örneği. 

 

Örneğin, yukarıdaki şekilde verilen örnekte faktöriyel işlemi yapılmayıp, istenen faktöriyel değeri 

belirtilen tablonun ilgili indeksinden çekilmiştir. Bu sayede işlem zamanında optimizasyonu 

yapılmıştır. 

 

Goto Kullanımı 

Karmaşık kontrol yapılarını kaldırmak veya sıklıkla tekrarlanan bir kod bloğunu paylaşmak için goto 

ifadeleri kullanılabilir.  

 

 

Şekil 8. Goto kullanım örneği. 

 

Örneğin, yukarıdaki örnekte verilen hata durumunda bir rutinden atlama durumunda goto ifadesi 

kullanılmıştır. Burada goto ifadesini kullanmak bir rutinin yürütülmesi tamamlanmadan önce 

işlenmesi gereken kodun boyutunu azaltır. 

 

3. SONUÇ 

Bu yazıda, Mikrodenetleyiciler üzerinde yazılım için önemli performans kazancı sağlayan bazı 

optimizasyon teknikleri örneklenerek açıklanmıştır. Bu yazıda örneklenen optimizasyon tekniklerini 

kullanarak zamandan veya hafızadan kazanç sağlandığı gösterilmiştir. 

 

4. TARTIŞMA 

Yapılan bu araştırma ile çıkarılan sonuçlara bakıldığında efektif bir sistem için bu yazıda incelenen 

optimizasyon tekniklerinin önemli olduğu gözlemlenmiştir. Çalışma kapsamında test edilen 

optimizasyon tekniklerinden başka tekniklerin de denenip sonuçlarının alınabileceği çıkarımı 

yapılmıştır. 
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Abstract 

Data hiding studies that using the images as carriers are still remain popular. One of the important 

reasons for this case is that it is easier to manipulate images than other carriers. In addition, images are 

highly preferred because they offer higher capacity than other carriers. Reversible data-hiding (RDH) 

approaches are also an important research area. RDH aims to restore the stego object to its original state 

after the extraction of secret data  The most important disadvantage of reversible data hiding methods is 

that the data hiding capacity is lower than classical methods. In this study, in order to increase the 

capacity of the most known RDH method, namely the histogram shifting-based method is proposed to 

use double-sided shifting of the histograms of the adaptive sub-blocks in the image. In the proposed 

study, the peak value in the histogram of each block in the image divided into square sub-blocks is 

preserved, while the pixel values on both sides of the peak value are shifted and emptied. For data hiding, 

secret messages are added to both gap regions. After the data extraction is done successfully, the carrier 

image is returned to its original state. Experimental studies for Lena image is showed that while the 

square sub-block size was 128x128, 48.34 dB PSNR and 0.998 SSIM values were obtained for 12563 

hidden bits. While the sub-block size was 8x8, 49.03 dB PSNR and 0.995 SSIM values were obtained 

for 33917 hidden bits. Although the hiding capacity increased as the block size decreased, there were 

minor changes in the visual quality metrics.  

 

Keywords: reversible data hiding, histogram shifting, secret communication. 

 

1. INTRODUCTION 

Data hiding is a secure communication method used to hide a message inside a carrier object. In addition 

to military and intelligence units, illegal organizations also communicate with data hiding methods. For 

this purpose, a technical activity report has been published by NATO Science and Technology 

Organization for the use of Data Hiding methods for Information Warfare Operations [1]. It is used for 

secret communication and content protection in data hiding. Data hiding differs from encryption in that 

the object containing the message does not raise any suspicion at first glance. The sender must use a 

data hiding algorithm to transmit the secret message to the receiver. With this algorithm, a stego object 

is obtained by hiding the secret message inside the cover object. The receiver uses stego object and data 

extraction algorithm to extract the secret message. The use of a key for the security of communication 

is also a preferred method. 

 

The most used cover files for data hiding are images. Because they offer high capacity, and they can be 

processed more easily. In addition, videos [2], medical images [3], sounds [4] are also used for data 

hiding. Data is hidden in images with spatial domain or transform domain approaches. Spatial domain 

methods are more susceptible to attacks or disruptive effects. The capacities of data hiding in the 

transform domain may be less than the spatial domain methods. However, spatial methods are easier to 

implement than transform domain methods. Methods such as the least significant bit (LSB) [5], 

exploiting modification direction, EMD [6], pixel value differencing, PVD [7], histogram shifting come 

to the fore for data hiding in the spatial domain [8]. These methods can be applied not only to the 

brightness channel of the image, but also to all color channels. Wavelet transform [9], DCT [10] and 

DFT [11] based methods are generally used in data hiding studies on the transform domain. 

 

After removing the hidden message from the hidden stego object, reversible methods have emerged to 

obtain the original cover object. The most basic reversible data hiding method is shifting the histogram 

distribution. In the histogram distribution method, which was first proposed in the [8] study, the values 

between the histogram peak value and the max pixel value are shifted one right and the side of the peak 

is emptied. Pixel values are scanned for each bit of the secret message. As for the peak value, if the 
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secret message is 0, the peak value is not changed, if the secret message is 1, the peak value is increased 

by one. After the hiding process is completed, the stego object is obtained after the value of the peak 

point is hidden in the image. The receiver looks for the peak in the stego image histogram and the value 

of its right to extract data. If the corresponding pixel value is equal to the peak, the hidden message bit 

is 0, if the peak point is equal to the value 1, the hidden message is output. After the secret message 

extraction is finished, the pixel values are shifted to their previous places. Thus, both the secret message 

and the original cover object are obtained. 

 

The most important disadvantages of histogram methods are that their hiding capacity is limited to the 

peak value, and they have to send the peak value information to the receiver. To solve this problem, the 

[12] method used pairs of pixels on the right or left of the vertex, depending on whether it is odd or 

even. While the [13] study used the value to the right of it instead of the peak, the [14] study used as a 

multi-level histogram. In the [15] study, histogram shift-based data are hidden in JPEG image 

coefficients. [16] suggested the use of adaptive block sizes to increase data hiding capacity based on 

histogram shifting. Near maximum histogram and LSB methods were utilized in the [17] study, which 

is a continuation of the [12] study. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

In this paper, it is proposed to use double side of the histogram peak to increase data embedding capacity. 

Also, instead of overall histogram that used by most of the previous methods, in this paper histogram of 

the adaptive sub-blocks used for embedding. The proposed method is providing a lossless and reversible 

data hiding by using the histogram shifting. Proposed method uses two side, namely the right and left 

values of the histogram peak value of the sub-blocks are shifted. Secret data is embedded with second 

right and second left nearest value of the histogram peak. If the secret message bit is 0 then keep these 

pixels same. If the secret bit is 1, then increase or decrease the values of second left or second right pixel 

of peak value respectively. The detail of the proposed method is given step by step as follows: 

1. Get the grayscale cover images with size of 512x512 pixels 

2. Divide the cover image into equal sub-blocks. The square sub-block size is start from 512x512 

and shrinks to the 4x4. For each size the following operations are done separately 

3. Obtain the histogram of the sub-block of the cover image. 

4. Get the peak (P) value of the histogram 

5. Shift left the histogram value of left side between P-1 and 1. 

6. Shift right the histogram value of the right side between P+1 and 254. 

7. Now the bins of P-1 and P+1 are free. There is no intensity/pixel value has P-1 or P+1 in the 

sub-block. 

8. Get secret message bits (0 or 1) 

9. Scan the sub-block pixels and find the pixel value that has P-2 or P+2 

10. Embed the secret bits to the image as follows: 

a. If the secret message bit is 0 do nothing 

b. If the secret message bit is 1 and pixel value is P-2 then increase this pixel value to P-1 

c. If the secret message bit is 1 and pixel value is P+2 then decrease this pixel value to 

P+1 

11. Repeat the step 3-8 for all sub-blocks for the same size. 

12. Obtain the stego image 

13. Change the sub-block size and repeat the previous operation. 

 

The embedding procedure is continued until all sub-blocks utilized for data hiding. After the embedding 

is finished the stego image was sent to the receiver. In the data extraction phase, the receiver gets the 

secret message as embedding levels. The receiver starts to scan sub-blocks. If the pixel value is P-1 or 

P+1 then save the secret message value as 1 and recover the pixel to the P-2 or P+2. If the scanned pixel 

value is P-2 or P+2, then save the secret message value as 0 and keep the pixel value same. If all blocks 

scanned, then the sub-blocks histogram of left side between 0 and P-2 shift to the right. The histogram 

of right side between P+2 and 255 shifts to the left. As a result of these processes, both the hidden 

message is completely extracted and the stego image is recovered to its original cover image. 
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3. EXPERIMENTAL RESULTS  

In the experimental results four common test images Lena, Baboon, Airplane and Fruits used with size 

of 512x512 in grayscale. The test images are given in Fig.1. An English text is converted into a binary 

bitstream to use as secret message. The performance of the proposed method is evaluated with image 

quality metrics [3] Peak Signal-Noise Ratio (PSNR), Multi-structure similarity index (SSIM) and 

embedding capacity. 

 

    
Figure 1. The test images: Lena, Baboon, Airplane and Fruits 

 

The histogram of a sub-block, shifting operations and embedding operation of the proposed method is 

given in the Fig.2. First, the peak value of sub-block is detected. Then, the two sides of the peak value 

is emptied. According to the secret bits the pixel values of the nearest right or left sides of the peak value 

are modified. The embedding process is continued until there is any pixel has P-2 or P+2 value. When 

all the blocks used for data hiding, the stego image is obtained and sent to the receiver. The receiver can 

easily detect the peak value of each block. Because there is not any modification for the peak values of 

all blocks. So, the secret data extracted easily.  

 

The test results of the proposed method are given in Table 1 for PSNR (dB), SSIM and Capacity (bits). 

PSNR and SSIM shows the visual quality. According to the Table 1, PSNR is over the 48dB at least. 

The SSIM varied between 0 and 1, where the highest value is better. The SSIM values are closed to 0.99 

for all block sizes. Based on the PSNR and SSIM result, it can see that the visual quality of the stego 

images is good enough. But the visual quality is not only enough to evaluate data hiding. Another 

important parameter for evaluation is embedding capacity. 

 

   

(a) (b) (c) 

Figure 2. The histogram shifting and embedding operations of the proposed method (a) original 

histogram of sub-block, (b) right and left shifted histogram, (c) histogram of the stego sub-block 

 

In the proposed method embedding capacity is increased when the image divided into sub-blocks, where 

the visual qualities are nearly same. Because of the double side embedding, the embedding capacity of 

the proposed method for the undivided image is better than many literatures. The embedding capacity 

of the 4x4 block is a little lower than 8x8 blocks because in the 4x4 blocks contains too low pixel values. 

Thanks to the sub-block’s histogram method, proposed method increases the embedding capacity 

remarkable.  
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Table 1. Experimental results of proposed method for stego images 

 Airplane Baboon Fruits Lena 

Block  

size 
PSNR SSIM Cap. PSNR SSIM Cap. PSNR SSIM Cap. PSNR SSIM Cap. 

512 48,39 0,998 15347 48,22 0,999 5269 48,25 0,999 6976 48,22 0,999 5285 

256 48,53 0,998 23254 48,22 0,999 5615 48,30 0,999 8290 48,28 0,998 8963 

128 48,61 0,998 26783 48,25 0,999 7124 48,42 0,998 14133 48,34 0,998 12563 

64 48,75 0,997 32348 48,29 0,998 8754 48,55 0,998 19040 48,45 0,997 18127 

32 48,91 0,996 38660 48,34 0,998 10595 48,74 0,997 26405 48,59 0,996 24049 

16 49,12 0,996 44001 48,41 0,998 11387 49,03 0,995 35389 48,77 0,995 29510 

8 49,40 0,995 47714 48,54 0,998 11789 49,38 0,995 41394 49,03 0,995 33917 

4 49,87 0,995 46386 48,86 0,998 10961 49,90 0,995 41888 49,47 0,995 33275 

 

4. CONCLUSION 

In this study, a reversible data hiding method is proposed. In the proposed method, the image is divided 

into sub-blocks and the histogram of these blocks used for embedding procedures. The peak value of 

the histogram distribution is obtained, and double side of the peak is emptied. The secret bits embedded 

to the emptied bins and their first neighbors. Proposed method increases the embedding capacity of the 

histogram-based data hiding method with two contributions. Firstly, using the double side nearest value 

of peak value provides higher capacity than single side methods of the literature. The second 

contribution of the proposed method for high capacity is dividing the image into sub-blocks. Instead of 

the one peak value of biggest image, this paper proposes to use a lot of different peak values for every 

sub-block histogram. Proposed method increases the secret message capacity remarkable while the 

visual quality of the stego image is almost same. 
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Özet 

Günümüzde bir çok sektör, yazılım sistemlerini temel bileşen olarak kullanmaktadır.Yazılım üretmenin 

en kritik ölçütü olan kalitenin gerçekleştirilebilmesi için gereksinimlerin doğru anlaşılması ve testlerin 

hatasız yapabilmesi gerekmektedir. Yazılım kalitesinden emin olmak için gerçekleştirilen manuel testler 

süresince zaman kaybı, hata oranı ve test süresi artabilmektedir. Bu tip senaryoları en aza indirmek için 

yazılım test otomasyon çalışmaları yapılmaktadır. Yazılım testlerinin hızlı ve verimli gerçekleşmesi, 

yazılım geliştirme süreçlerinde önemli bir katkı sağlamaktadır. Yazılım testi konusunda en önemli 

alanlardan biri de uygulama programlama arayüzü (API) testleridir. API testi, uygulama programlama 

arayüzlerini (API) doğrulayan bir yazılım testi türüdür. API Testinin amacı, programlama arayüzlerinin 

işlevselliğini, güvenilirliğini, performansını ve güvenliğini kontrol etmektir. API testinde, standart 

kullanıcı girişlerini (klavye) ve çıkışlarını kullanmak yerine, API'ye çağrı göndermek, çıktı almak ve 

sistemin yanıtını not etmek için yazılım kullanırsınız. API testleri grafiksel kullanıcı arayüzü (GUI) 

testlerinden çok farklıdır ve bir uygulamanın görünümüne ve verdiği hisse odaklanmayacaktır. Esas 

olarak yazılım mimarisinin iş mantığı katmanına odaklanır. API iki ayrı yazılım sistemi arasında iletişim 

ve veri alışverişini sağlayan bir bilgi işlem arabirimidir. Bir API yürüten bir yazılım sistemi, başka bir 

yazılım sisteminin gerçekleştirebileceği çeşitli işlevleri/alt programları içerir. API, iki yazılım sistemi 

arasında yapılabilecek istekleri, isteklerin nasıl yapılacağını, kullanılabilecek veri formatlarını vb. 

tanımlar. Bu çalışmada, aktif olarak kullanılan bir araç takip ve akıllı taksi yönetim sisteminin backend 

otomasyonu Java Rest Assured ile gerçekleştirilerek, manuel testlere göre verimlilik karşılaştırılması 

yapılmış ve yazılım geliştirme yaşam döngüsünde otomasyon temelli verimlilik artışı üzerine 

çalışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: API, Yazılım, Test, Yazılım 

 

1. GİRİŞ 

Test otomasyonu piramidine birim testleri sistem veya uygulama güvenliği için tek başına yeterli 

olmamaktadır. İyi bir yazılım testi, API testlerinin düştüğü yer olan entegrasyon ve uçtan uca testleri de 

içerir. Ayrıca uygulamanın dışından yürütülmeleri gerektiğinden yüksek düzeyde entegrasyona ihtiyaç 

duyarlar. Bu, testler başlamadan önce web hizmetinin veritabanı gibi tüm bağımlılıklarıyla çalışır 

durumda olması gerektiği anlamına gelir. Ayrıca, arka uç geliştirme ekipleri, geliştirme, aşama ve hatta 

üretim gibi birden çok ortamda dağıtılan uygulamalarına karşı API test paketlerini periyodik olarak 

çalıştırmayı düşünmelidir. Bu duman testi olarak bilinir. Bir dizi işlevsel test ve güvenlik testi 

geliştirdikten sonra, bunları düzenli olarak uygulamanız gerekir. Testleri ne sıklıkta gerçekleştireceğiniz 

iş gereksinimlerinize bağlıdır. Üretimde günlük API testi idealdir. Daha da iyisi, günde birkaç kez ve 

hatta gerekli ise sürekli olarak sistemi test etmek ve olası bir hata durumunda müdahale etmek 

gerekebilmektedir. Sürekli test gerektiren sistemler için test sürecinde kullanılan manuel yol haritasını 

sistemin gereksinimlerine göre bir otomasyon entegrasyonu ile bu süreç otomatize bir şekilde 

yürütülebilmektedir. Otomasyon, uygulandığı her alanda insan emeğini azaltan uygun maliyetli ve 

ölçeklenebilir çözümler oluşturmayı amaçlar.  

 

Ancak tüm süreçler otomasyona elverişli değildir. Bazılarının otomatikleştirilmesi çok külfetli veya 

pahalı olabilir. Otomasyona elverişli test çözümlerini aşağıdaki kriterlere göre değerlendirerek 

daraltmak mümkündür. Bu seneryoları değinmek gerekirse; 

 

 Tekrarlanabilir senaryolar 

 Belirleyici senaryolar 

 Ölçülebilir seneryolar 
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Test otomasyonu, uygulamaların performanslarını iyileştirmek için yapılan testlerin sıklığını artırmayı 

kolaylaştırır. Ayrıca, daha hızlı yinelemeler için test komut dosyalarının yeniden kullanılabilirliğini ve 

her döngüdeki hataları tanımlayarak sürekli test metodolojisinin doğruluğunu artırır. Test 

otomasyonunun temel avantajlarına değinmek gerekirse; 

 Maliyet avantajı 

 Daha hızlı geri bildirim 

 Yeniden kullanılabilirlik 

 Kolay raporlama imkânı 

 Yeniden kullanılabilirlik 

 Büyüme ve ölçeklenebilirlikte gelişim 

 

Restful API (Application Programming Interface), iki bilgisayar sisteminin internet üzerinden güvenli 

bir şekilde bilgi alışverişi yapmak için kullandığı bir arabirimdir. Çoğu iş uygulaması, çeşitli görevleri 

gerçekleştirmek için diğer dahili ve üçüncü taraf uygulamalarla iletişim kurmak zorundadır. Örneğin, 

aylık olarak maaş bordroları oluştururken faturalandırmayı otomatik hale getirmek ve dahili bir zaman 

çizelgesi uygulamasıyla iletişimde olmak için dahili hesap sisteminizin, verileri müşterinin bankacılık 

sistemiyle paylaşması gerekir. Restful API'ler; güvenli, güvenilir ve verimli yazılım iletişim 

standartlarını izlediğinden bu bilgi alışverişini destekler. Rest API’lerin avantajlarını incelersek;  

 

Ölçeklenebilirlik REST, istemci-sunucu etkileşimlerini optimize ettiğinden, REST API'leri uygulayan 

sistemler verimli şekilde ölçeklendirme yapabilir. Durumsuzluk; sunucunun, geçmiş istemci istek 

bilgilerini saklaması gerekmediğinden sunucu yükünü ortadan kaldırır. İyi yönetilen önbelleğe alma 

süreci, bazı istemci-sunucu etkileşimlerini kısmen veya tamamen ortadan kaldırır. Tüm bu özellikler, 

performansı azaltan iletişim tıkanıklıklarına neden olmadan ölçeklendirmeyi destekler. Esneklik 

Restful web hizmetleri, toplam istemci-sunucu ayrımını destekler. Bu hizmetler, her bir 

parçanın bağımsız olarak gelişebilmesi için çeşitli sunucu bileşenlerini basitleştirir ve 

birbirinden ayırır. Sunucu uygulamasındaki platform veya teknoloji değişiklikleri, istemci 

uygulamasını etkilemez. Uygulama işlevlerini katmanlama özelliği, esnekliği daha da artırır. 

Örneğin, geliştiriciler uygulama mantığını yeniden yazmadan veritabanı katmanında 

değişiklikler yapabilir. 
 

Bağımsızlık REST API'ler, kullanılan teknolojiden bağımsızdır. API tasarımını etkilemeden hem 

istemci hem de sunucu uygulamalarını çeşitli programlama dillerinde yazabilirsiniz. Ayrıca, iletişimi 

etkilemeden her iki taraftaki temel teknolojiyi de değiştirebilirsiniz. 

 

2. MATERYAL VE METOD 

Rest Assured, REST (Representational State Transfer) API isteklerini kullanmak, API seviyesinde 

testler yapmak ve bir çok HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) işlemlerini yönetebilmek için kullanılan 

bir acık kaynak Java kütüphanesidir. Rest Assured, Rest API ile bir istemci modunda etkileşime girer, 

isteği oluşturmak için farklı katmanlar ekleyerek aynı isteği geliştirebilir ve sunucuya farklı HTTPS 

fiilleri aracılığıyla HTTP isteği oluşturabilir. Geliştirilen yazılım veya sistemleri test süreçlerinde unit, 

integration, UI olduğu gibi entegre ve otomatik çalışan API testleri de bulunmaktadır.  

 

2.1 Rest Assured Avantajları 

Rest assured Gherkin formatında API test yazımını desteklemektedir. Böylelikle yazım ve okuma 

kolaylığı, nesne yönelimli programlamada standartlara daha uygun projeler ortaya çıkarma ve 

chain(zincirleme) method yapısı ile az kod ile çok fazla testi gerçekleştirme imkanı sağlamaktadır. Rest 

assured temel avantajları; 

 Açık kaynaklıdır ve dolayısıyla kullanımı ücretsizdir. 

 Söz dizimi ve hazır methotlar açısından çok zengindir. Rest Assured, Apache HTTP İstemcisi ile 

karşılaştırıldığında daha az kodlama gerektirir. 

 Rest Assured kurulumu kolay ve basittir. 

 Yanıt, JSON veya XML biçiminde verilir ve ayrıştırılması ve doğrulanması kolaydır. 
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 Değerlerin kolayca çıkarılması için dahili Hamcrest eşleştiricileri kullanır. 

 Tepki süresi, aynı zamanda durum kodunun doğrulanması kadar hızlıdır. 

 Kütüphane olarak güçlü bir kayıt mekanizmasına sahiptir. Ayrıca, başlıkları, tanımlama 

bilgilerini, içerik türünü vb. anında doğrulanabilmektedir. 

 TestNG, JUnit vb. diğer Java kütüphaneleri ile kolayca entegre edilebilir. Ayrıca Selenium- Java 

ile entegre edebilir ve uçtan uca otomasyon elde edilebilmektedir. 

 Çeşitli API kimlik doğrulama mekanizmaları için çok iyi desteğe sahiptir. 

 JSON ve XML yanıtının ayrıştırılmasına yardımcı olan JsonPath ve XmlPath'i destekler. Ayrıca, 

JSON Şemasını doğrulamak için JSON Şema Doğrulama kitaplığı desteğine sahiptir. 

 Rest Assured, Maven ve CICD ile de entegre edilebilir. 

 Spring Mock MVC, Spring Web Test Client, Scala ve Kotlin'i destekler. 

 BDD (Davranışsal Veriye Dayalı) yaklaşımını ve given (), when(), then() gibi kodu okunabilir 

hale getiren ve temiz kodlamayı destekleyen anahtar sözcükleri takip eder.  

 

2.2 Rest Assured Java Entegrasyonu 

Rest assured açık kaynak bir java kütüphanesi olduğundan dolayı java entegrasyonu çok basit bir şekilde 

tanımlanmaktadır. Bu entegrasyon işlemi, java programında bir Maven projesi oluşturduktan sonra 

projenin pom.xml dosyasına Şekil 1’de verilen rest assured dependencies eklenerek tamamlanır. 

 

 
Şekil 1. Rest Assured Maven Dependencies  

 

2.3 Rest Assured Backend Otomasyon  

GET yöntemi daha önce kaydedilmiş olan, sunucudan alınan bazı verileri doğrulayacağınız anlamına 

gelmektedir. GET yönteminin kullanımı Şekil 2’de araç takip ve yönetim sistemi ver tabanında bulunan 

araç bilgilerinin gösterimini ile incelenmiştir. 

 

 
Şekil 2. Rest Assured GET Yöntemi Kullanımı 
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POST yöntemi veri eklemek için kullanılan bir istektir. Araç takip ve yönetim sistemi veri tabanına bir 

araç bilgisi eklenmesi gerektigini varsayalım. Bu işlem POST yöntemi kullanılarak Şekil 3’te 

gerçekleştirilmiştir.  

 

 
Şekil 3. Rest Assured POST Yöntemi Kullanımı 

 

DELETE yöntemi veri silmek için kullanılan bir istektir. DELETE yönteminin kullanımı Şekil 4’te araç 

takip ve yönetim sistemi veri tabanından bir kullanıcı silme örnegi ile gösterilmiştir. Bu işlem ile veri 

tabanından silinmesi istenilen araç ilgili bilgileri girilerek veri tabanından silinecektir.  

 

 
Şekil 4. Rest Assured DELETE Yöntemi Kullanımı 

 

 PATCH yöntemi verinin bir kısmının güncellenmesi için kullanılan bir istektir. PATCH yönteminin 

kullanımı Şekil 5’te araç takip ve yönetim sistemi veri tabanında bulunan bir kullanıcının güncelleme 

örnegi ile gösterilmiştir. Bu işlem ile veri tabanındaki araç bilgileri ilgili parametreler girilerek 

güncellenebilmektedir.  
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Şekil 5. Rest Assured PATCH Yöntemi Kullanımı 

 

3. SONUÇ  

Bu çalışmada uygulama programlama arayüzü (API) testlerinde yürütülen manuel test süreci Java- Rest 

Assured entegrasyonu ile otomatize edilmiştir. Çalışma sonucunda otomatize edilen test seneryoları 

manuel test işlemine kıyasla çok büyük miktarda zaman kazancı sağlamaktadır. Ayrıca manuel test 

sürecinde gerçekleşebilecek test hatalarının da önüne geçilmiştir. Oluşturulan test otomasyonu ile 

tekrarlı ve sürekli bir test koşumu gerçekleştirilebilecektir. 

 

4. TARTIŞMA 

Bu çalışmada yazılım testi ve yazılım test otomasyonunun önemi anlatılmıştır. Bir sistem veya 

uygulamanın yazılım test otomasyonunun gerçekleştirilmesi ve otomasyon kazancı üzerinde 

çalışılmıştır. Yazılım test otomasyonu gerçekleştirilen sistemlerin avantajlarına değinilmiştir. Uygulama 

programlama arayüzü (API) testlerinin otomasyonunda Java Rest Assured kurulumu ve kullanımı 

konusunda da bilgiler verilmiştir. 
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Özet  

Kurumsal Kaynak Planlamalarında kullanılan dünyada en yaygın yazılım programı olan SAP programı 

sayesinde, işletmelerin kendi departmanlarında kullanılan iş akışları için merkezi bir sistem oluşturur. 

Ek olarak bunun yönetimini sağlar. Bununla birlikte her işletmenin kendine özgü yapısı ve iş akışları 

bulunmaktadır. SAP yazılımı kendi içerisinde bu akışları sağlayan yapılar bulundursa da işletmeler 

standartların dışına çıkarak eklentiler uygular. Bu eklentileri SAP yazılımının kendine ait yazılım dili 

ABAP adı verilen programlama dili ile ekler. Süreçlerde Ne kadar çok standart dışına çıkılır ise o kadar 

çok hataya açık olur. Bu hataların doğru şekilde yönetilmesi, verimliliği ve yazılım teknikleri 

uygulanırken optimizasyon işlemleri göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Bu gereklilikler ile süreçler 

daha kolay yönetilebilir. Çalışma ile örneğin; kurumsal planlamalarda kullanılan satın alma sürecine 

işletmenin üretim yeri ve organizasyon bazlı kontrol koyularak satın alma siparişi açılan her belge için 

sap yazılımında ek kontrole maruz kalır. Bu da yazılımın çalışmasında ek süreye neden olur. Ayrıca bu 

kontrolün yazılımında kullanılan teknik ve metotların doğru belirlenmemesi sonucu açılan her sipariş 

sürecinde kullanıcının hata ile karşılaşmasına ve sürecin aksamasına neden olur. Bu çalışma ile lojistik 

sektöründe yer alan ve 2021 Türkiye ISO açıklamalarında ilk 200 de olan bir firma örneklem kabul 

edilecektir. Bu örneklem içerisinde firmanın satın alma ve malzeme oluşturma gibi süreçleri içerisinde 

SAP yazılımı standardı dışına çıkılan kontroller analiz edilecek ve verimlilik çalışması yapılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: ERP,SAP,ABAP,Optimizasyon 

 

Impact on productivity and error management as a result of going beyond Standard workflows 

in software used in Enterprise Resource Planning system 

 

Abstract 

Thanks to the SAP program, which is the most common software program in the world used in 

Enterprise Resource Planning, it creates a centralized system for workflows used in enterprises' own 

departments. In addition, it provides management of it. October. However, each business has its own 

unique structure and workflows. Although SAP software has structures that provide these flows within 

itself, businesses go beyond the standards and apply plug-ins. It adds these plugins with the 

programming language called ABAP, the SAP software's own software language October. The more 

out-of-standard steps are taken in the processes, the more error-prone it is. It is necessary to manage 

these errors correctly, not to ignore optimization processes Decisively while applying efficiency and 

software techniques. With these requirements, processes can be managed more easily.With the study, 

for example; the purchasing process used in corporate planning is subject to additional control in SAP 

software for each document opened by putting control based on the production location and organization 

of the enterprise October purchase order. This in turn causes October additional time in the operation of 

the software. In addition, as a result of not correctly determining the techniques and methods used in the 

software of this control, the user encounters errors and disrupts the process in every order process that 

is opened. With this study, a company that is in the logistics sector and is in the top 200 in the 2021 

Turkey ISO statements will be accepted as a sample. In this sample, controls that go beyond the SAP 

software standard in the company's processes such as purchasing and creating materials will be analyzed 

and efficiency studies will be conducted. 

 

Keywords: ERP,SAP,ABAP,Optimization 
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1.GİRİŞ 

ERP(Enterprice Resource Planning) sistemleri, yani kurumsal kaynak planlama sistemleri olarak 

adlandırılan yazılım sistemleri, her türlü ölçekli işletmelerin tüm kaynaklarını ve süreçlerini verimli ve 

etkili bir şekilde kullanmak için tasarlanmış bir sistemdir. Bu süreçler için standartlar ortaya koyar ve 

yapılar arası veri akışı dahil yönetmek için tüm imkanları işletmelere sunarak. Bu planlama sistemleri 

içerisinde dünya da en yaygın kullanılan yazılım sistemi olan SAP(System Analysis and Program 

Development) baz alındı. SAP sayesinde işletmeler iş süreçlerini yöneterek ve optimize ederek kendi 

sektörlerinde pazar rekabetinde yer alırlar. Bu süreçler için standartlar ortaya koyar ve yapılar arası veri 

akışı dahil yönetmek için tüm imkanları işletmeleri verir. Bu yazılım kendi içerisinde tüm bu 

sistemlerinyürütülmesini sağlayan 

teknoloji ve uygulamalara sahiptir. 

 

Geliştirilen son teknoloji ile işletmelerin ihtiyaç duyduğu sadece yönetim değil teknik ve network 

süreçlerini de sahip oldukları standartlarla çözüm üretirler. Bu çözümlerin yanında işletmelere ek 

faydalara sahiptir. Örneğin, standartlar sayesinde şirketlerin iş süreçleri daha verimli hale gelir ve 

işlemler arasında daha iyi bir entegrasyon sağlanır. Ayrıca, standartlar sayesinde şirketlerin verileri daha 

kolay paylaşılabilir ve raporlanabilir hale gelir. Bu nedenle, SAP nin standartlarını kullanmak çok 

önemlidir. Fakat yinede İşletmelerin kendine özgü yapıları ve iş akışları da bulunduğundan bu 

standartlara ek olarak kendi kontrollerini de yapılara entegre etmek istiyorlar.  

 

SAP sistemleri, işletmenin ihtiyaçlarına göre özel olarak konfigüre edilebilir, ancak bazı standartların 

dışına çıkılması, sistemin verimliliğini ve kararlılığını olumsuz etkileyebilir. Bu sistemler, işletmenin 

ihtiyaçlarına göre özel olarak konfigüre edilebilir, ancak bazı standartların dışına çıkılması, sistemin 

verimliliğini ve kararlılığını olumsuz etkileyebilir. Bir SAP sistemini standartların dışına çıkarmak, 

işletmenin iş süreçlerini yönetme ve optimize etme kapasitesini azaltabilir. Bu, işletmenin verimliliğini 

düşürür ve işletme için kaynakların daha verimli kullanılmasını engeller. Ayrıca, standartların dışına 

çıkmanın sistem performansını düşürdüğü de gözlemlenmiştir. Standartların dışına çıkmanın bir diğer 

zararı, sistemin güncelleştirilmesi ve bakımının zorlaşmasıdır. SAP sistemleri, işletmenin ihtiyaçlarına 

göre konfigüre edilebilir, ancak standartların dışına çıkılması, sistemlerin güncelleştirilmesi ve bakımı 

için ekstra adımların gerekmesine neden olur. Bu da işletmenin bakım ve güncelleştirme maliyetlerini 

artırır ve sistemin güncel kalmasını engeller. Ek olarak, işletmenin iş süreçlerinde ve veri yönetiminde 

düzensizliklere ve hatalara yol açabilir. Örneğin, standartların dışına çıkılarak oluşturulmuş özel bir 

kodlama, diğer işletme kullanıcıları tarafından anlaşılması ve yönetilmesi zor olabilir. Bu da işletmenin 

verilerini doğru bir şekilde kullanmasını ve iş süreçlerini etkin bir şekilde yönetmesini zorlaştırabilir.  

 

Bu zararlar ve ihtimaller göz önüne alınarak veya ihmal edilerek yapılan geliştirmelerde çıkabilecek 

hataların yönetimi göz ardı edilmemelidir. Yazılım hata yönetimi, bir yazılım sisteminde ortaya çıkan 

hataların tespiti, analiz edilmesi ve düzeltilmesi sürecini ifade eder. Hata yönetimi, yazılım geliştirme 

sürecinin önemli bir parçasıdır ve yazılımın kalitesini ve performansını etkileyen bir faktördür. Hata 

yönetimi, genellikle bir döngü halinde gerçekleştirilir. Öncelikle, bir hata tespit edilir ve bu hata ile ilgili 

bir rapor oluşturulur. Daha sonra, bu rapor incelenir ve hata nedeni belirlenir. Neden belirlendikten 

sonra, hata düzeltilir ve düzeltme çalışması test edilir. Eğer testler başarılı ise, düzeltme sisteme entegre 

edilir.  

 

2. YÖNTEM 

Yazılımda hata yönetimi, yazılımın doğru ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için yapılan bir 

işlemdir. Hata yönetimi, yazılımın beklenmedik durumlarda düzgün bir şekilde çalışabilmesini sağlar 

ve bu sayede yazılımın verimliliğini artırır. Hata yönetimi sürecinde bazı önemli adımlar bulunur. 

Öncelikle, hataların zamanında tespit edilmesi önemlidir. Bu sayede, hatalar daha kolay ve daha hızlı 

düzeltilebilir. Ayrıca, hataların nedenlerinin doğru bir şekilde belirlenmesi de önemlidir. Böylece, 

hataların tekrar ortaya çıkması önlenebilir. Hatalar, yazılımın kalitesini ve performansını düşüren önemli 

bir sorundur. Hatalar, yazılımın beklenmedik şekillerde davranmasına, hata mesajlarının 

görüntülenmesine veya yazılımın çalışmamasına neden olabilir. Bu durumlar, kullanıcıların deneyimini 

olumsuz etkileyebilir ve yazılımın itibarını zedeleyebilir. 

 



  International Marmara Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

568 

Yazılımın işlevselliğini ve güvenilirliğini artıran önemli bir araçtır. Örneğin, bir yazılımda bir hata 

meydana geldiğinde, hata yönetimi sayesinde bu hatayı tespit edebilir ve hatayı düzeltmek için gerekli 

adımları atabilirsiniz. Bu sayede yazılımın işlevselliğini korur ve kullanıcıların memnuniyetini 

sağlarsınız. Sonuç olarak, yazılımda hata yönetimi verimliliğe önemli bir katkı sağlar. Yazılımın 

işlevselliğini ve güvenilirliğini artırarak kullanıcıların memnuniyetini sağlar ve bu sayede yazılımın 

verimliliğini artırır. 

 

Bu yöntemler ve önlemler dikkate alınarak işletmeler standart dışı geliştirmelerini “Enhancement”, 

“User Exit “, “Customer Exit” adı verilen tekniklerle sisteme uyarlarlar. Bu teknikler mevcut işlevselliği 

genişletmek için yapılan değişikliklerdir. Örneğin, bir SAP sisteminde bir işlemi gerçekleştirmek için 

mevcut olan standart bir işlem formu kullanılır. Ancak, kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun bir form 

olmayabilir ve bu durumda SAP enhancementlar sayesinde bu formu geliştirerek  işletmeler  

kullanıcıların ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilir. Fakat bu teknikleri uygularlarken yazılım 

optimizasyonunu dikkate almak ve verimliliği düşünmek zorundadırlar. Yazılımda optimizasyon 

teknikleri, yazılımın performansını veya verimliliğini artırmak için kullanılan yöntemlerdir. Bunlar 

arasında en yaygın olanlar şunlardır: 

 

1)Algoritmik optimizasyon: Bu teknik, bir yazılımın çalışma zamanını veya bellek kullanımını azaltmak 

için kullanılan algoritmik değişiklikleri içerir. Örneğin, bir sıralama algoritmasının daha hızlı 

çalışmasını sağlamak için daha verimli bir sıralama algoritması kullanabilirsiniz. 

 

2)Sistem optimizasyonu: Bu teknik, bir yazılımın çalıştığı sistemde yapılan ayarları veya 

yapılandırmaları değiştirerek yazılımın performansını artırmak için kullanılır. Örneğin, bir sunucudaki 

ayarları değiştirerek daha fazla istek karşılayabilecek bir sistem oluşturabilirsiniz. 

 

3)Veri tabanı optimizasyonu: Bu teknik, SAP sistemlerinde hiç şüphesiz en önemli işlevlerden biri veri 

tabanı işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlamaktır. 

 

4)Gereksiz veri optimizasyonu: Bu teknik, zaman içerisinde defalarca geliştirme eklenmeye ve değişime 

maruz kalan kodlarda kirliliğin önlenmesi ile ilgilidir. Kalan veya kullanılmayan her gereksiz geliştirme 

geliştiricilerin yazılan kodları anlamasını zorlaştırırken performans sorunlarına da neden olur. 

 

5)Böl ve Fethet: Bu teknik, en temel olarak ise kod geliştirmeleri eklenirken ihtiyacı karşılayan basit ve 

sade metotlar tercih edilmesi için kullanılır. Bir metot sadece bir işi yapacak şekilde , sonradan değişme 

ihtimaline açık olarak kodlanmalıdır. 

 

Tüm bu yöntemler kullanılırken verimlilik hesapları da yapılmalıdır. Bunun içinde ,standartların 

korunması ve kullanılması, verimliliği artıracak birçok fayda sağlayabilir. Örneğin: 

1)Sistemler arasında uyumluluk sağlanarak, işlemlerin hızı ve doğruluğu artabilir. 

2)Kullanıcıların işlemleri daha kolay ve hızlı bir şekilde yapabilmelerini sağlar. 

3)Standartların korunması, sistemlerin bakımı ve güncelleştirilmesi için daha az zaman ve kaynak 

gerektirir. 

4)Standartların kullanılması, sistemlerin daha kolay anlaşılmasını ve kullanımını sağlar, bu da işletme 

süreçlerini daha verimli hale getirir. 

 

İşletmeler, SAP sistemlerini kullanarak elde ettikleri avantajları ve verimi işletmenin performansını 

ölçen birçok farklı gösterge ile ölçebilirler. Örneğin, işletme, iş süreçlerinde düşen kayıp sürelerini 

kullanabilir. Ayrıca daha kaliteli bir hizmet sunabildiğini gösteren bir gösterge olarak müşteri 

memnuniyetini ölçebilir. Bunun yanı sıra, daha etkin bir şekilde veri yönetimini gerçekleştirdiğini 

gösteren bir gösterge olarak veri hatalarının azalmasını kullanabilir. Bu göstergeler, işletmenin SAP 

sistemlerini kullanarak elde ettiği avantajları ölçmeye yardımcı olabilir. 

 

3. ÖRNEKLEM 

Araştırma evreni incelendiğinde ortalama 120’den fazla ülke de 300 binden fazla işletmenin sap 

yazılımını kullandığı biliniyor. Bu evrenden daha net sonuçlar alabilmek için çalışmaları, KVKK 
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kuralları gereği Pazar rekabeti için İSO yani Türkiye’deki en büyük 500 sanayi kuruluşu içerisinde 2021 

yılı itibariyle ilk 150 de yer alan sektöründe lider bir işletme baz alınmıştır. SAP standart süreçleri 

çalışmasına karşılık örneklem deki işletmenin kendi iş akışı incelendi. SAP standart süreçleri 

çalışmasına karşılık örneklem deki işletmenin kendi iş akışı incelendi. Araştırma kapsamında 

işletmelerin Satış süreçleri kapsamında daraltarak daha verimli sonuç almayı bekledik. Çünkü herhangi 

bir işletme için müşteri olmazsa olmaz değerdir. Kapsam ve detaylı incelemek için işletmeler için en 

önemli faaliyetlerden biri olan müşteri siparişlerini barındıran süreç ele alındı. Bu süreç temel olarak 

şöyle özetlenebilir; 

 

Talep edilir Sipariş oluşturulur Müşteriye Ürün teslimatı yapılır buna ait Fatura ve Ödeme yapılır. Ve 

farklı bir talep ile bu döngüye devam edilir. Fakat işletmeler istiyor ki SAP de yönetilen bu döngüye 

ekstra eklemeler yapalım ki raporlama ve analiz yaptıkları zaman daha kolay anlaşılsın veya ek kurallara 

göre devam etsin bu döngü. Yazılım sistemi bunu önermese de imkân sağlıyor çünkü müşteri her zaman 

haklıdır. Bunun için geliştirme ekranlarını geliştirmeler eklenirken Sistem Tarafından kullanıcılara 

durumun ciddiyetini hatırlatmak için “Yalnızca acil olmaları durumunda onarım yapın” şeklinde mesaj 

göstermektedir. Ele alınan sadece bu süreç içerisinde ek “2700” satır kod yer aldığı görüldü. Standart 

işleyişe ek bu kontrollerle sistem çalışma süresi artmaktadır. 

 

Bunun dışında bu şirkete ait kullanıcıların teknik personelden destek almak, SAP sistemlerinde 

karşılaştıkları sorunların çözümlenmesi ve hata talepleri için kullandıkları destek talep sistemlerine bu 

süreç ile bağlantılı “1008” talep oluşturulduğu gözlendi. Bu taleplerin çözümü için teknik ekip mevcut 

işlerine ek “2008” adam/saat efor harcaması yaptığı gözlendi. 

 

4. SONUÇ 

Standart dışı geliştirmeleri kullanmak işletmelerin büyüme ve yenilik prensiplerinin kriterlerini belirten 

Q(kalite)-C(maliyet)-D(teslimat-zaman) prensibine de aykırı davranılmış olunmakta. İlave olarak 

Standart iş akışları genellikle bir işletmenin verimliliğini ve verimliliğini artırmak için tasarlandığından, 

standart dışına çıkmanın bir işletme için potansiyel zararları olabilir. Bunların bazıları şunlar olabilir: 

 

Düzensizlik: işlemler daha karışık ve düzensiz hale gelebilir. Bu, işletme içinde gereksiz zaman kaybına 

veya işlemlerin yanlış yapılmasına neden olabilir. 

Yavaşlık: işlemler daha uzun sürebilir ve bu da işletmenin verimliliğini düşürebilir. 

Yönetim: işlem karmaşıklığı ile süreç ve hata yönetimi zorlaşır. 

Bununla birlikte standarda müdahale edilmesi gerekiyor ise kökten uca değişim yerine, gerekli ve 

optimum değişimler tercih edilmelidir. 

Bunlar için gerekli teknolojilerin kullanımı ile hata yönetimini kontrol altında tutmuş oluruz. Teknik 

açıdan ise Geliştirmelerin; 

• Yazılımda modele uygun tasarım. 

• Yazılan gereksiz her kod geliştirici ve sistem için yük, kirlilik ve zamana mal olur. 

Optimizasyon teknikleri uygulanarak maksimum verim minimum maliyet sağlanmaya çalışılır. 

Doğru analiz ve doğru teknik kullanarak işletmeler için harcanan zaman ve maliyet israfı önüne geçilir.  

Hata ve süreç yönetim zorluğu performans sorunlarını da beraberinde getirir. Performans sorunu ise 

verimlik ile ters orantılı bir yönde ilerler. Sonuç olarak işletmelerin dikkate alması gereken temel kavram 

“Standardın olmadığı yerde iyileşme olmaz.” (Taiichi Ohno) olmalıdır. 

 
KAYNAKLAR 

 ARÁNGUIZ, Andrés, et al. Audit Model for Asset Management, Maintenance And Reliability Processes: A 

case study applied to pulp mill sector. 

 BIRKLBAUER, Gerald Johann. Process Model to improve Code Quality in SAP/ABAP for PEWAG/Author 

Gerald Birklbuaer. 2022. 

 FILLINGIM, Kenton B.; SHAPIRO, Hannah; FU, Katherine K. Error Management Bias in Student Design 

Teams. Journal of Mechanical Design, 2022, 145.4: 042302. 

 KARAGÖZ, MOLU, (2016), Yazılım Test Sürecinde Hata Yönetimi ve Finans Sektöründen Örnek 

Uygulama, Akademik Bilişim Konferansı 



  International Marmara Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

570 

 MIHÁLY, Krisztián; FORRAI, Mónika Kulcsárné; KULCSÁR, Gyula. Multi-objective, multi-project 

scheduling solver implementation using SAP ABAP language. Production Systems and Information 

Engineering, 2022, 10.1: 90-101. 

 OSACI, BERDIE, CRISTEA, (2012), Studies about optimizing ABAP Codes for access to data from 

persistence level, AWERProcedia Information Technology Computer Science 

 SALSHABILLAH, Jasmine Aurely; SAPUTRA, Muhardi; PUSPITASARI, Warih. INTERACTIVE ALV 

REPORT CUSTOMIZATION OF BUSINESS PROCESS TRACING ON SAP S/4HANA WITH 

ITERATIVE AND INCREMENTAL METHODOLOGY IN TELECOMUNICATION COMPANY. JIPI 

(Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika), 2022, 7.2: 354-363. 

 UUSIMAA, Mikko. Analysis of SAP Screen Personas benefits in production environment. 2022. 

 YETİŞ, DAS, (2019) , Yaşanmış önemli yazılım hatalarının incelenmesi ve kritik öneriler , nternational 

Artificial Intelligence and Data Processing Symposium 

 YILDIZ, Doğan. Bilgi Sistemi Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü Safhalarından Gereksinim Belirleme ve 

Sistem Tasarımında Kalite Odaklılık: Üç Proje İncelemesi. Bilişim Teknolojileri Dergisi,  2022, 15.1: 55-64. 

 XU, RAHMATI, LEE , (2008) , A review of literature on Enterprise Resource Planning systems , 

International Conference 

 

 

  



  International Marmara Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

571 

ELEKTRİK TAŞITLARDAKİ ARAÇTAN ŞEBEKEYE (V2G) ENERJİ AKTARIMI 

UYGULAMALARI 
 

İlker Çelenk  

Kocaeli Üniversitesi / Teknoloji Fakültesi / Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü 

ilkerclnk@gmail.com, ORCID: 0000-0003-3897-5463 

 

Engin Özdemir 

Kocaeli Üniversitesi / Teknoloji Fakültesi / Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü 

eozdemir@kocaeli.edu.tr, ORCID: 0000-0003-0882-332X 

 

Özet 

Küresel ısınma, artan petrol fiyatları, fosil yakıtların hızla tükenmesi küresel başlıca problemlerdendir. 

Bu yüzden yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte elektrikli araçlara geçiş daha da önem 

kazanmaktadır. Son zamanda artan elektrikli araç sayılarıyla birlikte bunların yenilenebilir enerji 

kaynaklarına bir depolama çeşidi olması ve şebekeye ilave katkılarının olabileceği düşünülen yeni bir 

teknolojidir.  Araçtan şebekeye, çok sayıda EA’ların yük olarak kullanılabilmesi ve şebekeyi 

desteklemek için bir enerji depolama sistemi olarak kullanılabilmesi sağlayabilmektedir. Elektrikli 

araçların şebekeye entegrasyonu, yoğun saatlerde park halindeki elektrikli taşıtların enerjisinden 

yararlanarak şebekeye yardımcı olurken, maliyet ve çevre açısından çeşitli faydalar da sunabilmektedir. 

Bu incelemede, V2G teknolojisinin yapısını, avantaj ve dezavantajları ve gelecekteki yetenekleri 

incelenmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Araçtan Şebekeye (V2G), Elektrikli Araçlar (EA), Enerji Depolama 

 

Vehicle to Grid (V2G) Energy Transfer Applications in Electric Vehicles 
 

Abstract 

Global warming, increasing oil prices, rapid depletion of fossil fuels are among the main global 

problems. Therefore, the transition to electric vehicles with renewable energy sources is gaining more 

importance. With the increasing number of electric vehicles recently, it is a new technology that is 

thought to be a type of storage for renewable energy sources and may have additional contributions to 

the grid. Vehicle to Grid can enable a large number of EVs to be used as loads and used as an energy 

storage system to support the grid. Integration of electric vehicles into the grid can help the grid by 

utilizing the energy of parked EVs during rush hour, while offering various benefits in terms of cost and 

the environment. This review explains V2G system, advantages and disadvantages, and future 

capabilities of V2G technology.  

 

Keywords: Vehicle to Grid (V2G), Electric Vehicle (EV), Energy Storage. 

 

GİRİŞ 

Dünyadaki enerji arzının yaklaşık %85’lık kısmı fosil yakıt olan kömür, doğalgaz ve petrol gibi 

kaynaklardan sağlanmaktadır [1]. Gelişen sanayi yapısı ve artan nüfus ile enerji arzına olan talep her 

geçen gün artmaktadır fakat fosil yakıtların sınırlı olmasından dolayı ve kullanılması neticesinde sera 

gazlarının oluşmasıyla küresel ısınmaya ciddi etkileri bulunmaktadır. Küresel ısınmaya neden olan Sera 

Gazı (GHG) emisyonlarının miktarını azaltma ihtiyacı vardır ve küresel sera gazı emisyonlarının 

yaklaşık %24'ünü oluşturan ulaştırma sektörü kilit bir role sahiptir [2]. Ulaşım sektöründeki enerji 

tüketimi artışının çoğu, yüksek ekonomik ve nüfus artışından kaynaklanmaktadır. Enerji talebindeki 

hızlı artış, aşırı karbondioksit emisyonlarına ve enerji krizine neden olacaktır. Pek çok ülkede, azaltılmış 

bir emisyon hedefine ulaşmak için azaltma planları yapılmıştır ve ümit verici çözümlerden biri de 

elektrikli araçlardır [3]. Elektrikli araçlar (EA) karbon gazı emisyonlarının sıfır olması, içten yanmalı 

araçlara göre daha sessiz çalışması ve tüketim değerlerinin maliyet olarak daha uygun olmasıyla 

kullanımı yaygınlaşmaktadır. Uluslararası enerji ajansı (IEA)’nın son hazırladığı rapora göre elektrikli 

araçların satışları 2020 yılında rekor kırarak, 3 milyon adede ulaşmıştır. Araçların satışları bir önceki yıl 

olan 2019’a göre %40 arttığı belirtilmektedir. Şu anda yollarda 10 milyondan fazla elektrikli araç var ve 
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bu da küresel araba stoğunun yaklaşık %1'ini oluşturmaktadır. 2030 yılı için 2050 yılı Net Sıfır Emisyon 

projesi kapsamında yaklaşık 300 milyon araç olması beklenmektedir [4]. Yapılan bir araştırmaya göre, 

ABD'de otomobiller yolda ve sadece gün içinde seyahat ediyor ve otoparklarda park halindeki 

otomobillerin sadece% 5'i ve otomobillerin% 90'ı kullanılmamaktadır. Gelecekte, EA filosunun 

uygulanmasıyla, kullanılmayan EA'ların bu büyük payı şebekeyi desteklemek için harika bir potansiyel 

olarak kabul edilebilir [5].  

 

Elektrikli araçların kullanımı gün geçtikte artmaktadır. IRENA ajansının 2019 yılında elektrik araçlar 

için akıllı şarj istasyonları başlıklı raporunda, 2030 yılında global çaptaki elektrikli araç sayısının 150 

milyonu aşması, 2050 yılında ise dünyadaki sayısı 1 milyarı aşacağı ve dünyadaki elektrikli araçların 

%90’nın elektrik araç olacağı ön görülmektedir. Birçok Avrupa ülkesi 2050 yılına kadar  içten yanmalı 

motorlu araçların üretimini sonlandırarak yasaklamayı ve elektrikli araçların kullanımındaki vergiyi 

azaltmaya, teşvik programları düzenlemeye, bedava park ve şarj imkanları sunmaya başlamıştır. 

Elektrikli araçların şarj gereksinimleri elektrik şebekesinde önemli kısıtlara ve beraberinde gelen 

problemlere yol açmaktadır. Elektrikli araçların şebekede oluşturduğu kısıtların ve problemlerin ortadan 

kaldırılmasında, V2G teknoloji sayesinde yine elektrikli araçların kendisi çözüm olabilecektir. V2G 

teknolojisi araçtan şebekeye güç akışını sağlayarak, elektrikli araçların şebeke entegrasyonunu yumuşak 

bir hale getirebilecek ve bunun yanında şebekede talep tarafı fonksiyonları ile yenilenebilir enerji 

kaynaklarının entegrasyonu konusunda önemli esneklik katacak bir teknoloji olarak görülmektedir. 

 

Artan elektrikli araçların şarj taleplerinin karşılanması mevcut şebeke için çeşitli zorluklar 

oluşturmaktadır. Geleneksel elektrik şebekelerinde, piyasadaki elektrikli araçların miktarının artış hızı 

da göz önüne alındığında mevcut altyapı, trafoların yüklenmesi, arz-talep dengesi gibi durumlar göz 

önüne alındığında geliştirilmesi gereken hususlardır. Ayrıca şebeke tarafında son zamanlarda gelişen 

“Akıllı Şebekeler (Smart Grid)” yapısı mevcut elektrikli araçları da göz önüne aldığımızda entegrasyonu 

ile sistemin arz-talep ve yük dengeleme açısından oldukça avantajları bulunmaktadır. Yenilebilir enerji 

ile de birlikte elektrikli araçların bataryaları bu sistemlerde enerji depolama olarak kullanılabilmektedir. 

Çift yönlü olan akıllı şebekelerle elektrikli araçların şarj edilmesi veya deşarj olarak şebekeye enerji 

sağlanması mümkündür. Talep miktarının çok olduğu zamanlarda elektrikli araç sahipleri tarafından 

şebekeye enerji tahsis edilerek hem bir ticari kazanım elde edilir hem de şebekenin arz-talep yük dengesi 

yönetimi etkin bir şekilde sağlanmış olur. Bu sayede kazan-kazan yaklaşımı ile sistemin etkinliği 

artırılmış olmaktadır. Elektrikli araçlara enerji akışını sağlayan ve bu akışın kontrolünden sorumlu şarj 

sistemleri, bu işlemi şarj üniteleri aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. 

 

Bu çalışmada elektrikli araçların şebekeye bağlantısında gelecekte kullanımı giderek artacak olan 

araçtan şebekeye enerji transferi için (V2G) yapısı incelenecektir ve şebekeye etkileri 

değerlendirilecektir.  

 

V2G - Araçtan Şebekeye Yapısı 

V2G, temelde elektrikli araçlar ile şebeke arasındaki iletişimin bir kontrol mekanizması olan talep 

toplayıcı (aggregator) ile sağlandığı yüklerin kontrol edilmesi ve yönetilmesini ifade eder. Araçtan Eve 

(V2H), Araçtan Araca (V2V), Araçtan Şebekeye (V2G) ve Araçtan herhangi bir sisteme (V2X)  olmak 

üzere, şebekeye bağlı EV teknolojilerinde ortaya çıkan konseptler bulunmaktadır. V2H, elektrikli araç 

ile ev arasındaki güç değişimini ifade etmektedir.  Araçtaki batarya, elektrikli ev aletlerine ve evdeki 

yenilenebilir enerji kaynaklarına yedek enerji sağlayan enerji depolaması olarak çalışabilir. V2V, 

elektrikli araçların birbiriyle bağlı olduğu bir topluluktur. V2G, yerel elektrikli araç topluluğunun 

enerjisini kullanır ve bunları yerel talep toplayıcının (aggregator) kontrolü ve yönetimi yoluyla elektrik 

şebekesine satar [3]. Araçtan her şeye (Vehicle to Everything - V2X), bir araç ile aracı etkileyebilecek 

veya araçtan etkilenebilecek herhangi bir varlık arasındaki bütün iletişimi kapsayan sistemlere 

denmektedir.  Şekil 1’de elektrikli araçların sisteme bağlandığı yapılar gösterilmiştir [3]. 

 



  International Marmara Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

573 

 
Şekil 1. V2H, V2V ve V2G Çerçevesi 

 

V2G sistemi genel olarak 3 kısımdan oluşmaktadır: 

• Elektrikli Araçlar 

• Toplayıcı ve Düzenleyici Veri Merkezi (Aggregator) 

• Şarj/Deşarj Cihazları 

Şekil 2’de görüldüğü üzere elektrikli araçların şarj-deşarj cihazları üzerinden belirli bir kontrol 

haberleşme sistemi ile akıllı şebekede enerji yönetimi sağlanmaktadır.  

 EA’lar, şarj durumuna (state-of-charge: SOC) göre şebekeye bağlanır 

 Talep toplayıcı, güç talebini enerji talebine ve şebeke durumuna göre tayin eden güç hizmetidir. 

 EA'lara bağlanan şarj / deşarj cihazı, şebekeden araca (G2V) ve V2G erişim noktası olarak işlev 

görür [7]. 

 

 
Şekil 2. V2G Gösterimi 

 

Araçtan Şebekeye Güç Akışı 

V2G sistemi elektrikli araçlar ile şebeke arasında güç akışına göre ikiye ayrılır. Geleneksel ve 

günümüzde kullandığımız tek yönlü şebeke ve akıllı şebeke olarak adlandırılan çift yönlü şebekeden 

oluşur [3]. 

 

Tek Yönlü Şebeke Yapısı 

Tek yönlü şarj elektrikli araç bataryasının şarj oranını araç ile şebeke arasındaki tek bir güç akışı 

yönünde kontrol eden geleneksel yöntemdir [3]. Tek yönlü şarj durumunda, şebekelerde tüketici 
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tarafından enerji dağıtım şirketi ile yaptığı ticaret anlaşmalarıyla veya elektrik puant değerinin düşük 

olduğu gece vakitlerinde şarj işlemlerinin gerçekleştirilmesiyle tüketici için maliyet açısından tasarruflar 

sağlar. Şekil 3’te tek yönlü bir şebekede zaman dilimlerine göre elektrikli aracın kullanımı gösterilmiştir 

[7].  

 

 
Şekil 3. V2G Tek Yönlü Şebeke Şarj Gösterimi 

 

Bu şekilde gece elektrikli aracın şarj edilmesiyle elektriğin maliyeti azaltılır, şebeke tarafında ise gün 

içerisinde yoğun vakitlerdeki talepler düzenlenmiş olur. Gün içerisindeki anlık yoğun talepler aynı 

zamanda elektrik sisteminin kararlılığını etkiler, trafo ve kabloların aşırı yüklenmesine neden olabilir 

hatta bazı tüketicilerin servis dışı kalmasına da sebep olabilmektedir. Hükümetler veya elektrik dağıtım 

kuruluşları tek yönlü şebekelerde kullanıcıları maliyet açısından düzenlemelerle puant değerinin düşük 

olduğu zaman dilimlerinde kullanılmasını sağlaması önem arz etmektedir.  

 

Çift Yönlü Şebeke Yapısı 

Çift yönlü araçtan şebekeye enerji aktarımı durumunda, V2G’de şebeke ile araç arasında enerji akışının 

iki yönde gerçekleştiği durumları ifade eder.  Çift yönlü şarj, Şekil 4’te gösterildiği üzere AC / DC 

dönüştürücü ve DC / DC dönüştürücüden oluşur. Şarj durumunda, şebekeden çekilen AC güç çevirici 

(convertor) vasıtası ile doğrultur, deşarj durumunda da DC güç evirici (inverter) vasıtası ile şebekeye 

basılır. DC/DC dönüştürücü akım kontrol tekniğini kullanarak çift yönlü güç akışını kontrol etmekten 

sorumludur. DC / DC dönüştürücü, sırasıyla şarj etme veya deşarj modu sırasında bir yükseltici 

dönüştürücü olarak işlev görür [3]. 

 

 
Şekil 4. V2G Çift Yönlü Şebeke Şarj Gösterimi 

 

V2G sistemi için çift yönlü enerji akışı yapabilen elektrikli araç şarj yapıları konusunda çalışmalar halen 

devam etmektedir. Bu amaç için kullanılan AC/DC dönüştürücüler tipik olarak tek fazlı yarım köprü, 

tek fazlı tam köprü ve üç fazlı tam köprü dönüştürücüler gibi H-köprü tabanlı dönüştürücülerdir ve 

yüksek güç sistemleri genellikle çok seviyeli topolojiler gerektirir. Silisyum Karbür (SiC) ve Galyum 

Nitrür (GaN) yarı iletken anahtarlama elemanları üzerine yapılan son araştırmalar, bu devre 

elemanlarının silikon temelli anahtarlara göre daha yüksek gerilim, daha yüksek anahtarlama frekansları 

ve daha yüksek birleşim sıcaklıkları sağladığını göstermiştir. Bu özellikler, yüksek verimlilik, yüksek 

güç yoğunluğu, daha düşük elektronik dönüştürücü tasarımları sağlamaktadır. AC/DC dönüştürücüdeki 

SiC cihazlarıyla %97~99 verim elde edilebilmektedir [8]. 

 

Çift yönlü DC/DC aşamasının, sistemin genel verimliliği ve boyutu üzerinde doğrudan bir etkisi olduğu 

bilinmektedir. Çift yönlü şebekede, aktif güç desteği, reaktif güç desteği, güç faktörü düzenlemesi ve 

yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonunun sağlanabilmesi geleneksel şebekeye kıyasla ana 

faydalarıdır. 
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Tablo 1. Tek ve Çift Yönlü Şebeke Karşılaştırma [9] 

 

 

 

 

 

 

Aktif Yük Dengeleme 

Şebekeye yoğun saatlerde elektrikli araçlar ile güç akışı sağlanıp, talebin az olduğu zamanlarda da 

araçların şarj işleminin sağlanması ile aktif güç desteği sağlanır. Talep yük arttığında, genel şebeke 

sistemi üzerindeki stres artar ve bu daha kötü senaryolarda elektrik kesintisine yol açabilir. Pik tıraş 

teknikleri, verimli bir yük talep profili oluşturur ve sonuçta maliyetleri düşürürken güç kalitesini 

iyileştirebilmektedir. [10] Üretilen yük talep profili sürdürülebilir olduğu için iletim ve dağıtım sistemi 

üzerindeki toplam yük de azalır ve bu da sistemin verimliliğinin artmasına yardımcı olur. 

 

V2G'ye katılan son kullanıcı için, elektrik maliyetinin düşürülmesi açısından teşvikler ve mali tazminat, 

katılımlarını teşvik etmek için çok önemli kabul edilir. Yük dengelemesi sonrasında aşağıdaki Şekil 

5’teki gibi yönetilmiş olmaktadır [3]. 

 

 
Şekil 5. Yük Dengeleme ve Pik Düzenlenmesi 

 

Güç talebi genellikle gün içerisinde zirve yaptığı noktalarda enerji maliyeti kullanıcılar için artmaktadır. 

Aşağıdaki  Şekil 6‘da enerji talebine göre fiyat değişimi gösterilmiştir. Elektrikli araçlar bataryaları, 

gereken zamanlarda şebekeye yardımcı servis olarak da kullanılabilmektedir. Bu sayede EA’lar sistem 

esnekliğini artırmaktadır. Bu durum EA’ların şebekeye entegrasyonunun planlanmasını daha önemli 

hale getirmiştir. Araçtan eve (vehicle-to-home, V2H), araçtan şebekeye (vehicle-to-grid, V2G), araçtan 

araca (vehicle- to-vehicle, V2V), araçtan her şeye (vehicle-to-anything, V2A) farklı biçimde 

incelenmektedir. V2H, V2G ve V2V işlemlerinin maliyet minimizasyonu, güç kaybını minimize etme, 

pik yük azaltma, reaktif güç desteği gibi amaçlara hizmet edebilmektedir. V2G hizmetlerini kullanarak 

şebekeyi desteklemekle birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarının kesintili doğasından kaynaklanan PV 

değişimlerinin olumsuz etkisinin EV'ler tarafından azaltılabileceği görülmektedir. V2G konseptinin 

gerçekleştirilebilmesi için şarj cihazları kritik öneme sahiptir. V2G fonksiyonu araç üstü (onboard) şarj 

cihazı veya şarj istasyonu vasıtasıyla gerçekleştirilebilir. Fakat araç üstü şarj cihazının güç kapasitesi 

boyut, ağırlık gibi etkenlerden dolayı sınırlı olacağı için V2G konseptinin sağlayabileceği şebeke 

katkılarının etkin bir şekilde sağlanabilmesi için daha yüksek güç aktarımına sahip şarj istasyonları 

kullanılmalıdır. Şarj cihazlarının araçtan şebekeye ve şebekeden araca güç aktarımını sağlayabilmesi 

için iki yönlü güç akışı sağlayabilen bir güç dönüştürücü devresine ve güç akışını yönetebilecek bir 

ihtiyacı bulunmaktadır [11].  

 

V2G 

Yöntemi 

Tek Yönlü  Çift Yönlü 

Donanım 

ihtiyacı 

Haberleşme sistemi Haberleşme sistemi ve çift yönlü 

batarya şarj altyapısı 

Şarj seviyesi 1,2 ve 3 1 ve 2 

Ekonomi Az  Çok 

Avantaj Elektrik şebekesinin Aşırı 

Yüklenmesini Önlemek 

Elektrik Şebekesi Kayıplarında 

Azalma 

Dezavantaj Sınırlı servis Karmaşık donanım 
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Şekil 6. Enerji Talebine Göre Fiyat Değişimi 

 

Yük dengeleme düzenlenmesi ile mevcut sistemlerin tasarım esnasındaki trafo ve kablo kapasiteleri için 

daha düşük boyut ve kapasitedeki ekipmanların kullanımıyla yatırım maliyetleri azaltılabilir, ekipmanın 

ömrünü uzatabilir ve aynı zamanda sistemdeki kayıplar da azaltılabilmektedir. 

 

Reaktif Güç Kompanzasyonu 

Reaktif güç kompanzasyonu, elektrik şebekesinde voltaj regülasyonu sağlayan bir tekniktir.  Reaktif güç 

ayrıca, elektrik üretimden kaynaklanan akım akışlarını ve elektrik hattındaki güç kayıplarını azaltan güç 

faktörü düzeltmesi sağlar. Bu ayrıca, ekipmanların yüklenmesini azaltarak verimliliği artırır. Reaktif 

güç kompanzasyonu için geleneksel yöntem, dağıtım jeneratöründen veya statik Volt-Amper Reaktif 

(VAR) kompansatörden reaktif güç çekilerek kompanzasyon yapılır.  Çoğu durumda, güç şebekesi 

kompanzasyonu için kapasitif bir reaktif güce ihtiyaç vardır. Bu nedenle, şebekeye bağlı elektrikli 

araçlar, çift yönlü akü şarj cihazının DC-link kapasitöründe ayrılan kapasitif reaktif güç nedeniyle reaktif 

güç kompanzasyon hizmetini sağlayabilir. Reaktif güç kompanzasyonu, EA çift yönlü pil şarj cihazının 

DC-link kapasitörüyle sağlandığından, bu servis pil ömründe herhangi bir azalmaya neden olmayacaktır. 

Reaktif güç kompanzasyonu, AC / DC dönüştürücünün anahtarını çeşitli kontrol stratejileri ile kontrol 

ederek yapılır. 

 

Şebeke Yük ve Frekans Yönetimi 

Frekans, sistem talebi ve üretimi dengelenerek kontrol edilir. Sistemde önemli bir güç dengesizliği 

olduğunda, frekans büyük bir sapma gösterecektir. Ulusal enterkonnekte sistemde şebekenin frekansı 

belirli bir seviyede tutulması gerekmektedir. Herhangi bir fider kaynağında oluşacak büyük bir arıza 

neticesinde oluşabilecek frekans düşümlerini minimize edebilmek için ve sistemin kalanının kararlılık  

ve sürekliliği sağlamak için yük atma işlemi gerçekleştirilir. Enterkonnekte sistemin büyüklüğü göz 

önüne alındığında elektrikli araçların primer frekans kontrolünde etkisi sisteme bağlı olan elektrikli araç 

sayısı ve deşarj durumuna göre değişebilmektedir. Frekans dalgalanmalarının daha fazla olduğu, ada-

modundaki izole şebekelerde veya dağıtık şebekelerde elektrikli araçlar üretime katılarak güç sisteminin 

kararlılığını sağlamakta önemli rol oynayabilir. Yapılan çalışmada elektrikli araçların şebekeye 

entegrasyonunun, frekans sapmalarını önemli ölçüde azaltarak şebekeyi stabilize edebileceğini 

göstermektedir [12]. V2G şarj istasyonları için ortaya konulan diğer bir önemli konu ise şebekeye bağlı 

durumda olan bu istasyonların reaktif güç desteği ve harmonik filtreleme gibi fonksiyonları 

gerçekleştirerek elektrik şebekesine destek sağlayabilmesidir. EN50160 standardı 49.0 Hz ve daha azı 

için şebekelerde yük atma sistemini zorunlu tutar. Tüketici yüklerinin yük-atma sistemi, dağıtım 

network fiderlerinin kontrolündedir. Şarj İstasyonu Kontrol Merkezlerine frekans ölçücü sistemler ilave 

edilerek şebekedeki ani yük atmaların önüne geçilebilir [13]. 

 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Destek 

Gücünü doğadan alan, sürdürülebilir, çevreye zararı çok az olan, kaynağı tükenmeyen enerji çeşitlerine 

yenilenebilir enerji denir. Rüzgar, güneş, dalga gibi yenilenebilir enerji kaynakları kesintili olmakla 

birlikte doğası gereği değişkendir. Örneğin, güneş enerjisinden yazın öğlen vakti etkin bir şekilde 

faydalanabilirken, akşamları ise güneş enerjisinden elektrik üretimi çok düşüktür. Bu kapsamda enerji 

depolama sistemleri enerjinin sürekliliği ve kesintisiz olması için önem taşımaktadır. Gündüz üretilen 
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elektriğin çoğu bu sistemlerle depolanır ve ihtiyaç duyulduğu anlarda şebekeye veya tüketiciye 

aktarılabilir. Elektrik enerjisinin kalitesi, gücü destekleme ve enerji yönetimine katkıda bulunma 

faydaları vardır. Elektrikli araçlarda, yenilenebilir enerjinin duyduğu bu depolama ihtiyacını akıllı 

şebekelerin olduğu sistemlerde sağlaması için entegre edilebilir. Bu sayede şebeke tarafında etkin bir 

yük yönetimi aşağıdaki Şekil 7’deki gibi sağlanabilir [14]. 

 
Şekil 7. EDS’lerin Yük Yönetimi 

 

Yenilenebilir enerji kaynağı ve EA arasında uygun enerji yönetimi ile gelecekteki elektrik şebekesi daha 

temiz ve sürdürülebilir olacaktır. 

 

V2G Avantaj ve DezavantajlarI 

V2G Hizmetleri ve Avantajları 

Elektrikli araçlar yük olarak veya dağıtılmış depolama aygıtları olarak kullanılabilir . V2G, kesinti 

sırasında güç sistemine frekans düzenleme, harmonik filtreleme, enerji kalitesi ve hatta arıza kurtarma 

sağlayabilir. Şebekede gerilim düşümlerini azaltabilir, güç kalitesinde iyileştirme sağlayabilir ve şebeke 

gerilimini dengeleyebilir. Tüketici tarafından maliyet açısından avantajları bulunup ayrıca şebekeye 

enerji satışı ile ek gelir sağlayabilmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları için enerji depolama sistemi 

görevi görebilmektedir. Şebekede aktif güç desteği ve reaktif güç kompanzasyonu sağlayabilmektedir. 

Elektrikli araçlar CO2 ve diğer sera gazlarının etkilerini önemli ölçüde azaltmayı da sağlayabilir. 

Ekonomik olarak da kullanıcılara düşük çalışma faaliyet sağlayabilir [15].  

 

Birleşik Krallık’ta yapılan bir V2G vaka analizi çalışmasına göre elektrikli araç sahiplerinin yılda 

yaklaşık 725 sterlin kar edebileceği, elektrik taleplerinin arttığı dönemlerde şebekeyi desteklemesiyle 

güçlendirebileceği ve  3.5 milyar sterlin tasarruf etme potansiyelinin olduğu belirlenmiştir. Yapılan 

çalışmada 2030 yılına kadar yaklaşık 11 milyon elektrikli aracın yollarda olabileceği tahmin edilmiş ve 

bu araçların yarısının V2G özelliğine sahip olursa yılda 22 TWh esnek kapasiteye sahip olabileceği 

belirtilmiştir [16]. 

 

V2G Dezavantajları 

V2G uygulaması, elektrik şebekesine birçok avantaj ve esneklik getirecektir. Bununla birlikte, V2G 

henüz olgunlaşmamış yeni bir teknolojidir. V2G teknolojisini benimsemek için birçok ekonomik, teknik 

ve sosyal zorluğun üstesinden gelinmesi gerekmektedir. 

 

Bataryalarda Bozulmalar 

Batarya hücrelerinde, şarj etme ve deşarj döngüleri altında zamanla bozulmalar ve yıpranmalar meydana 

gelecektir. Batarya içerisindeki sıklıkla meydana gelen kimyasal reaksiyon, bataryanın iç direncinin 

artması ve kapasitesinin azalmasına neden olacaktır. Bataryaların yaşlanma oranı; şarj – deşarj oranı, 

voltaj, bataryanın deşarj derinliği DOD (Depth of Discharge) ve sıcaklık faktörlerine bağlıdır. Elektrikli 

araçların V2G teknolojisine katılımı, daha fazla pil şarj etme ve boşaltma döngüsü gerektirir, bu da pilin 

daha hızlı bozulmasına neden olur. Ayrıca hızlı batarya şarj ve deşarj döngüleri de bataryaların daha 

hızlı bozulmasına neden olmaktadır. Bataryaların her geçen gün gelişen teknoloji ile uzun yaşam 

döngülerine sahip olmasıyla V2G sisteminde daha etkin yer alabileceği düşünülmektedir[3]. 
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Yüksek Yatırım Maliyeti 

Geleneksel tek yönlü güç sisteminin daha karmaşık olan çift yönlü güç sistemine, akıllı şebekelere 

dönüşmesi yüksek yatırım maliyeti gerektirir. Bu sistem ayrıca yazılımsal ve haberleşme yapısı için 

ilave maliyetlere yol açmaktadır. EA’ların çift yönlü şarj-deşarjına uygun alt yapı istasyonları 

kurulmalıdır. Bu sistemler karmaşık olmasıyla birlikte sıkı güvenlik gereksinimleri olan yüksek gerilim 

kabloları gerektirir. V2G sistemleri enerji kaybını artırabilir. V2G uygulaması, sık şarj ve deşarj 

döngüleri gerektirir ve bu süreçler, daha fazla dönüşüm kaybına katkıda bulunacak enerji dönüşümlerini 

içerir [3].  

 

Sosyal Engeller 

V2G uygulamasında sistemde bulunan araç sayısının çokluğu şebekeye etkisi yönünde önemli bir yeri 

bulunur. Çoğu durumda elektrikli araç sahipleri tarafından beklenmedik olaylara veya acil durumlara 

karşı araçlarını şarjsız bırakmak istememektedirler. Bunun önlenebilmesi için de şarj istasyonlarının 

yaygınlığının artırılması önem arz etmektedir. Ayrıca kullanıcılar tarafından belirlenebilecek seviyeye 

kadar şebekeye deşarj limitinin sağlanabileceği bir yapı oluşturulabilir. Örneğin batarya durumunun 

(State of charge - SOC) %20 sine kadar belirlenen bir seviyeye kadar gerektiği durumda deşarj limitleri 

belirlenebilir. 

 

EA’ların Değişken Yapısı 

Elektrikli araçların şarj merkezlerine kalkış / varış zamanları, günlük sürüş mesafeleri, akü boyutları, 

şarj cihazı / deşarj türleri vb. gibi belirsiz ve değişken yapısı, elektrik şebekesinin güvenilirliğini 

azaltabilecek etkili bir parametredir. Ayrıca, güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji 

sistemleri tarafından üretilen güç değerindeki belirsizlik ve değişkenlik de şebekeyi olumsuz 

etkileyebilecek bir başka parametredir [7]. 

 

Elektrİklİ Araçların Şebekeye Entegrasyonu 

Çok sayıda elektrikli aracı, akıllı şebekeye entegre etmek için, araçlar arasında pillerinin şarj/deşarjı için 

optimum kontrol ve koordinasyon için aşağıdaki konular elektrikli araç talep toplayıcı (aggregator) 

tarafından dikkate alınmalıdır. 

 

Enerji Dağıtımı: Elektrikli araçların fiziksel yapıları düşünüldüğünde araçların şebekeye bağlantısı, 

alçak gerilim dağıtım voltajı seviyesinden yapılmalıdır. Önceden belirlenmiş seyahat planları için daima 

araçların minimum enerji gereksinimlerinin karşılanabilir olması gerekmektedir. 

 

Altyapı kurulurken, YG ve AG hatlarındaki yüzde aşırı yüklenmeler, YG ve AG yük noktalarında yüzde 

gerilim düşümleri, YG fiderleri ve YG/AG trafolarının yüzde kapasite kullanım faktörleri parametreleri 

dikkate alınmalıdır[17]. Enerji dağıtımının yönetimi için hangi fider’den ne kadarlık bir güç ile 

bağlandığı belirlenebilmeli, Veriye dayalı bir şebeke dağıtım yönetimi merkezi oluşturulmalı, yeni 

mevzuatlara göre standartlaştırılmış bir yöntem geliştirilmelidir. Birden fazla kullanıcının şebekenin 

gücünü eşit ve adil paylabilmesi için mikroşebeke altyapısı hazırlanmalı, Nesnelerin İnterneti gibi 

unsurların kullanılması, gerekirse gün içerisindeki dağıtım bedelinin zaman aralıklarında ölçülmesi 

gerekebilir. Aksi takdirde birçok şarj istasyonu altyapısnın yönetimi ve dağıtımında zorluklar meydana 

gelecektir[18]. 

 

Maliyet Minimazsyonu: Enerji kaynaklarındaki değişiklik ve dalgalanmalar neticesinde elektrik 

fiyatları önümüzdeki yıllarda değişken olabilir. Fakat kontrol merkezleri araç sahiplerinin bir sonraki 

planlanmış seyahatleri için gerekli şarjı alınırken, ücretlerin optimum olması ile ilgilenmelidir [3].  

 

Kısıtlamadan Kaçınma: Elektrikli araçlar şebekeye bağlı ve şarj olmayı beklerken dağıtım şebekesinde 

büyük bir yük uzun bir süre sistemde bağlı olabilir. Şebekenin mevcut altyapısı düşünülerek araç şarj 

durumlarının belirlenmesi önemlidir [3]. 

 

Araçtan Şebekeye Yapısının Geleceğİ 

Gelecekte mevcutta kullanılan ulaşım araçlarına kıyasla elektrikli araçların birçok avantaj ve fayda 

getireceği aşikardır. Elektrikli araçlar ile V2G sistemi, yük dengeleme, yedek güç kaynağı, yük 
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düzenleme ve yenilenebilir enerji ile entegre depolama sistemi görevi görebileceği birçok hizmet 

sunmaktadır. Bu faydaları sağlayabilmek için öncelikle altyapını sorunları, maliyet ve akıllı şebekeler 

için geçiş altyapılarının oluşturulması gerekmektedir. Japonya'da yaşanan son deprem felaketinin 

ardından pek çok yer enerjisiz kalmıştır. Bu olay, Nissan'a, ev enerji tüketiminin EA'lar tarafından 

karşılanabileceği bir araçtan eve (V2H) enerji depolama sistemi yaratması için ilham vermiş ve Nissan 

Leaf’in 24 kWh pilinin bir eve 2 güne yakın bir süre güç sağlayabildiği görülmüştür. Bu tür faydalar ile 

şebeke düzenleme rejimlerinin iyileştirilmesi ve ek gelir yaratma potansiyeli elektrikli araç sahipliğini 

giderek daha çekici hale getirmektedir [8] 

 

EA teknolojisi için gelecekteki önemli konulardan biri, şarj sürelerinin iyileştirilmesidir. Şu anda hızlı 

şarj EA’ların pilinin toplam şarj kapasitesinin% 80'ine ulaşmak için 15-30 dakikalık şarj süresi içerir. 

İçten yanmalı motorlu araçlarla kıyaslandığında EA’lar için şarj sürelerinin gelecekte 5 dakika gibi daha 

kısa sürelere indirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Daha hızlı şarj süreleri V2G ile şebekedeki 

frekans düzenlemelere etkisi olacağı düşünülmektedir. Frekans düzenlemenin sağlanmasıyla elde 

edilecek gelirin 2022’ye kadar 190 milyon dolar olabileceği tahmin edilmektedir [8] Gün geçtikçe sayıca 

artan EA’lardaki enerji kapasitesini kullanmak için büyük bir potansiyel bulunmaktadır. Şekil 8’de, 

150.000 GWh'nin üzerinde depolama kapasitesini gösteren bölgelere göre tüm EV'lerin beklenen 

depolama kapasitesini gelecek tahminine göre göstermektedir. Bu 2050 yılına kadar pompalanan hidro 

dahil olmak üzere tüm sabit enerji depolamalarından 5 kat daha fazla enerji kapasitesini temsil 

etmektedir [19].  

 

 
Şekil 8. Elektrikli araçların küresel enerji depolama kapasite beklentisi 

 

Yakın gelecekte daha akıllı bir altyapıya ihtiyaç duyulması, bataryaların aşınması ve haberleşme 

güvenliği ile ilgili çekinceler bulunmaktadır. V2G sistemlerinin çift yönlü güç akışı kapasitesinden 

yararlanmak için, bu alanlarda uygulanabilir çözümlerin yanı sıra daha fazla araştırma ve geliştirmenin 

tamamlanması gerekmektedir.  

 

Sonuçlar 

Dünyamızda ulaşım sektörünün sera gazına olan etkisi düşünüldüğünde daha sürdürülebilir bir gelecek 

için elektrikli araçların payı önemlidir. Ayrıca çevresel faktörler yanında geleneksel şebeke yapısı 

dışında akıllı şebekeler ile birlikte elektrikli araçların çift yönlü şebeke yapısında yedek enerji kaynağı, 

enerji kalitesi ve yönetimine katkıları yer almaktadır. V2G sistemlerinin şebekeler için yük profilini 

dengeleme, tepe noktasını düzeltme ve yenilenebilir enerji kaynakları için depolama sistemi olarak 

önemli etkileri olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca tüketiciler için elektrik birim fiyatının daha uygun 

koşullarda elde edilmesi de sağlanabilmektedir. Geleneksel şebekeden ziyade gelişen akıllı şebeke 

yapısı ile gelecekte V2G sistemleri önemli bir yere sahip olması beklenmektedir. 

 
KAYNAKLAR 

[1] Hannah R, 2014  "Energy". Published online at OurWorldInData.org. Retrieved from: 

'https://ourworldindata.org/energy' [Online Resource] 



  International Marmara Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

580 

[2] Hannah R, 2020  " Cars, planes, trains: where do CO2 emissions from transport come from?". Published online 

at OurWorldInData.org. Retrieved from: ‘https://ourworldindata.org/co2-emissions-from-transport’ [Online 

Resource] 

[3] Tan, K. M., Ramachandaramurthy, V. K., & Yong, J. Y. (2016). Integration of electric vehicles in smart grid: 

A review on vehicle to grid technologies and optimization techniques. Renewable and Sustainable Energy 

Reviews, 53, 720-732. 

[4 ] https://www.iea.org/reports/electric-vehicles 

[5] Bibak, B., & Tekiner-Moğulkoç, H. (2021). A comprehensive analysis of Vehicle to Grid (V2G) systems and 

scholarly literature on the application of such systems. Renewable Energy Focus, 36, 1-20. 

[6] Wang, K., Gu, L., He, X., Guo, S., Sun, Y., Vinel, A., & Shen, J. (2017). Distributed energy management for 

vehicle-to-grid networks. IEEE network, 31(2), 22-28. 

[7] Guille, C., & Gross, G. (2009). A conceptual framework for the vehicle-to-grid (V2G) implementation. Energy 

policy, 37(11), 4379-4390. 

[8] ALTIN, N., & Melih, S. A. R. P. (2020). Review on vehicle-to-grid systems: The most recent trends and smart 

grid interaction technologies. Gazi University Journal of Science, 33(2), 394-411. 

[9] SHARIFF, Samir M., et al. A state of the art review of electric vehicle to grid (V2G) Technology. In: IOP 

Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2019. p. 012103. 

[10] RAVI, Sai Sudharshan; AZIZ, Muhammad. Utilization of Electric Vehicles for Vehicle-to-Grid Services: 

Progress and Perspectives. Energies, 2022, 15.2: 589. 

[11] Garces Quilez, M., Abdel-Monem, M., El Baghdadi, M., Yang, Y., Van Mierlo, J. And Hegazy, O., (2018). 

Modelling, analysis and performance evaluation of power conversion unit in g2v/v2g application—A review. 

Energies, 11(5), p.1082. 

[12] Mu, Y., Wu, J., Ekanayake, J., Jenkins, N., & Jia, H. (2013). Primary Frequency Response From Electric 

Vehicles in the Great Britain Power System. IEEE Transactions on Smart Grid, 4(2), 1142–1150. 

doi:10.1109/tsg.2012.2220867  

[13] Ubaid Ur Rehman, U., & Riaz, M. (2017, December). Vehicle to grid system for load and frequency 

management in smart grid. In 2017 International Conference on Open Source Systems & Technologies 

(ICOSST) (pp. 73-78). IEEE. 

[14] Seburu M, Mustafa M, Bashir N, 2014. Energy storage systems for renewable energy power sector integration 

and mitigation of intermittency 

[15] KUŞDOĞAN, Şule. Akıllı Şebekelere Elektrikli Araçların Entegrasyonu ve Taşıttan Şebekeye V2G 

Uygulamaları. 

[16] https://www.ofgem.gov.uk/publications/case-study-uk-electric-vehicle-grid-v2g-charging 

[17] https://enerji360.com/e-mobility/elektrik-sebekemiz-elektrikli-araclara-hazir-mi 

[18] Türkiye Akıllı Şebekeler 2023 Vizyon ve Strateji Belirleme Projesi 

[19] Vehicle-to-grid: A market overview, Published by DNV-GL, 03.2020 

 

  



  International Marmara Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

581 

GFRP KUTU PROFİLLERİN CAM ELYAF SARGILAMA VE GFRP 

KÖŞEBENTLERLE EĞİLMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ ÜZERİNE 

DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA 
 

Ali SARIBIYIK 

Sakarya uygulamalı Bilimler üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, İnşaat mühendisliği bölümü 

alisaribiyik@subu.edu.tr, ORCID: 0000-0002-6422-0251 

 

Özet 

Pultruzyon yöntemi ile üretilen Cam Elyaf Takviyeli Polimer (GFRP) profillerin hafifliği, korozyon 

direnci, düşük yoğunluğu ve yüksek mukavemet/yoğunluk oranı, bakım gerektirmemesi, istenilen renk 

ve dokuda üretilebilmesi gibi avantajlarından dolayı inşaat sektöründe alternatif malzeme olarak 

kullanılmaktadır. Ancak GFRP kutu profillerin, eğilme yükü altında öngörülen taşıma kapasitesine 

ulaşmadan önce profil köşelerinden çatlayarak ve yükleme bölgesinden lokal hasar meydana getirerek 

göçtüğü bilinmektedir. Bu çalışmada, GFRP kutu profillerin eğilme yüküne karşı GFRP eşit kollu 

köşebent ve tek yönlü cam elyaf sarma yöntemi kullanılarak güçlendirilmesine yönelik deneysel bir 

çalışma yapılmıştır. Çalışmada kullanılan kutu profiller 45x45 mm kesite, 5 mm et kalınlığına ve 500 

mm uzunluğa sahiptir. Birinci yöntemde tek yönlü cam elyaf kumaş profillere epoksi ile bir kat ve iki 

kat yapıştırılmıştır. İkinci yöntemde aynı profillerden kesilerek hazırlanan köşebentler GFRP kutu 

profillerin köşelerine epoksi ile yapıştırılmıştır. Hazırlanan numuneler dört nokta eğilme test yöntemi 

ile test edilmiştir. Test sonuçları tek kat cam elyaf sarma yöntemi, çift kat elyaf sarma yöntemi ve eşit 

kol açılı profil köşelerinin güçlendirilmesi yöntemi GFRP kutu profillerin eğilme yükü taşıma 

kabiliyetini sırasıyla %54, %105 ve %78 oranında artırmıştır. Fiber sarma yönteminin daha zor ve zaman 

alıcı olmasına rağmen, GFRP kutu profillerin güçlendirilmesinde GFRP köşebent yönteminden daha 

etkili olduğu bulunmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Cam elyaf kumaş, GFRP köşebent, GFRP kutu Profil, güçlendirme, sargılama 

 

AN EXPERIMENTAL INVESTIGATION ON THE FLEXURAL STRENGTHENING OF 

GFRP BOX PROFILES WITH GLASS FIBER FABRIC WRAPPING AND GFRP ANGLES  

 

Abstract 

Glass Fiber Reinforced Polymer (GFRP) profiles produced by the pultrusion method are used as an 

alternative material in the construction industry due to their advantages such as lightness, corrosion 

resistance, low density, high strength/density ratio, not requiring maintenance, being able to be produced 

in the desired color and texture. However, GFRP box profiles is known to fail by cracking from the 

profile corners and occurring local damage from the loading region before reaching the projected bearing 

capacity under flexural load. In this study, an experimental study was conducted on the strengthening 

of GFRP box profiles for flexural load using the methods of GFRP equal-arm angles and unidirectional 

glass fiber wrapping. The box profiles had a cross section of 45x45 mm, a wall thickness of 5 mm, and 

a length of 500 mm. In the first method, the unidirectional glass fiber fabric was adhered with epoxy to 

the profiles in one layer and two layers. In the second method, the angles prepared by cutting from the 

same profiles were adhered with epoxy to the corners of the GFRP box profiles. The prepared Specimens 

were tested with the four-point bending test method. The test results showed that single layer glass fiber 

winding method, double layer fiber winding method and reinforcement of flat arm angle profile corners 

increased the bending load carrying capacity of GFRP box profiles by 54%, 105% and 78%, 

respectively. The fiber wrapping method has been found to be more effective than the GFRP angle 

method for the strengthening of GFRP box profiles despite being more difficult and time-consuming.  

 

Keywords: Glass fiber fabric, GFRP angles, GFRP Profile, strengthening, wrapping 

 

1. GİRİŞ 

Cam Elyaf Takviyeli Polimer (GFRP) profiller yüksek dayanım, hafiflik, korozyon dayanımı, düşük 

yoğunluk ve yüksek dayanım/yoğunluk oranını gibi birçok avantajlarından dolayı inşaat sektöründe 

birçok malzemenin alternatifi olarak tercih edilebilmektedir. İnşaat sektöründe başlangıç aşamalarında 
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fazla yüke maruz kalmayan alanlarda tercih edilmiş ve daha sonra ise daha esas yük taşıyıcı olarak 

kullanılma çalışmaları devam etmiştir. 1998 yılında Basel'de esas taşıyıcı elemanları GFRP profiller 

olan 5 katlı karkas bir yapı inşa edilmiştir. Korozyon direnci nedeniyle deniz yapılarında, hafif ve 

taşınabilir olmaları sebebiyle yaya ve hafif taşıt köprülerinde kullanılmıştır (Şekil 1)(Web page, 2007). 

Ayrıca Türkiye'de GFRP kutu profiller kullanılarak iki katlı binalar ve bir sera(Saribiyik ve Saribiyik, 

2011) inşa edilmiştir (Şekil 2.).  

 
Şekil 1. GFRP Profiller kullanılarak inşa edilen yapı örnekleri 

 

 
Şekil 2. GFRP Profiller kullanılarak Türkiye’de inşa edilen yapı örnekleri 

 

İnşaat sektöründe üstün özelliklerinden dolayı pultruzyon (profil çekme) yöntemi ile üretilen GFRP 

profiller tercih edilmemektedir. Profil çekme; karbon, aramid ve cam elyaf gibi çeşitli elyaflar ile 

dokuma ve keçelerin bir reçine banyosundan geçirilerek kalıp içinde ısı altında şekillendirme 

yöntemidir. Makaralardan alınan elyaf filamanlar reçine tankından geçirilerek ıslatılırlar, 

şekillendirilmenin yapılacağı kalıp içine girerler ve kalıp içinde ısı altında şekillendirilirler. Kalıptan 

çekici yardımı ile çekilerek istenilen boylarda kesilerek GFRP kompoztiler üretilmektedir. Bu yöntem 

ile üretilen FRP kompozit termoset özelliğe sahiptir, ısıtılırsa yumuşamaz, ergitilemez ve yapısında 

yüksek oranda elyafa sahip olur. Pultruzyon yöntemi ile üretilen bazı GFRP profiller Şekil 3’te 

sunulmuştur (Web page, 2007). 
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Şekil 3. Pultruzyon metodu ile üretilmiş GFRP profil örnekleri 

 

GFRP kutu profiller üzerine yapılan deneysel çalışmalarda, profillerin tasarlanan eğilme ve basınç 

taşıma gücüne erişmeden profil köşelerinden çatladığı ve yükleme altından lokal deformasyona uğradığı 

araştırmacılar tarafından tespit edilmiştir (Ferhat Aydin ve Saribiyik, 2013), (Qi, Xiong, Liu, Fang ve 

Lu, 2015), (F. Aydin, Saribiyik, Saribiyik ve Ipek, 2018). GFRP profiller liflere paralel doğrultuda 

yüksek çekme dayanımlarına sahip olmasına rağmen diğer doğrultulardaki dayanımları nispeten daha 

düşük olması bu problemin ana sebeplerinden biridir. Profilin geometrik özelliklerin değiştirilmesi, 

elyaf yönlendirilmesi, üretim yönteminin değiştirilmesi, malzeme oranlarının değiştirilmesi gibi 

parametreler ile istenen mekanik özellikler iyileştirilmeye çalışılmaktadır (F. Aydin ve diğerleri, 2018) 

(Ascione ve diğerleri, 2015). Ayrıca GFRP kutu profiller içerisine beton doldurularak üretilen hibrit 

elemanlar ile profilin mekanik özellikleri iyileştirilmeye yeni malzeme geliştirilmeye çalışılmıştır 

(Aydın, 2016), (Gemi, Madenci, Özkılıç, Yazman ve Safonov, 2022). Bu çalışmada, GFRP kutu 

profillerin eğilme yüküne karşı GFRP eşit kollu köşebent ve tek yönlü cam elyaf sarma yöntemi 

kullanılarak güçlendirme çalışması yapılmıştır. 

 

2. MALZEME VE YÖNTEM  

2.1. Malzemeler 

Çalışmada 45x45 mm kesiti, 5 mm et kalınlığı ve 50 mm boya sahip kare kesitli GFRP kutu profiller 

kullanılmıştır (Şekil 4). Pultruzyon yöntemi ile üretilen GFRP profili boyuna lifler, keçe ve polyester 

reçineden oluşmaktadır. Profil kesitinin en iç kısmında bulunan boyuna lifler eksenel doğrultudaki 

dayanımı, keçe eksene dik doğrultudaki dayanımını için kullanılmaktadır. Reçine ise lifleri bir arada 

tutmakta, lifler arasında yük transferini sağlamakta ve lifleri dış etkilerden korumaktadır. GFRP 

profillerin GFRP köşebent ile güçlendirilmesinde aynı profilden kesilerek hazırlanan eşit kollu 

köşebentler kullanılmıştır. GFRP profillerin salgılanarak güçlendirilmesinde Sika Wrap 430 G/25 marka 

tek doğrultulu cam elyaf kumaş kullanılmıştır (Şekil 5). Güçlendirme malzemelerinin GFRP profile 

yapıştırılmasında Sikadur 330 çift bileşenli epoksi esaslı doyurma reçinesi kullanılmıştır. Cam elyaf 

kumaş ve epoksinin Üretici firma kataloğundan alınan özellikleri Tablo 1’de sunulmuştur.  
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Şekil 4. Çalışmada kullanılan GFRP profil 

 

 
Şekil 5. Tek doğrultulu cam elyaf kumaş 

 

Tablo 1. Güçlendirme malzemelerin genel özellikleri 

Malzeme özellikleri Cam lifli dokuma 

(Sika Wrap -430 G/25) 

Epoksi reçine 

(Sikadur 330) 

Yoğunluk (g/cm3) 2.56 1.31 

Çekme dayanımı (MPa) 2300 30 

Çekme elastik modülü (MPa) 76000 4500 

Kopma uzaması (%) 2.8 0.9 

Kokuma kalınlığı (mm) 0.172 - 

 

2.2. Deney Numunelerinin Üretimi ve Test Yöntemi 

GFRP profilleri 500 mm boyunda kesilerek iki yöntemle güçlendirme çalışması yapılmıştır. İlk 

yöntemde GFRP profilleri tek doğrultulu cam kumaş ile profil enine paralel şekilde bir kat ve iki kat 

sarılarak güçlendirilmiştir. GFRP profil yapışma yüzeyi zımpara yardımı ile parlak yüzeyden 

arındırılmıştır(Şekil 6.). Cam elyaf kumaşlar 50 mm bindirme olacak şekilde kesilerek hazırlanmış ve 

cam elyafın kumaş çift bileşenli epoksi reçineye doyurulmuştur. Profil enine paralel gelecek şekilde cam 

elyaf kumaş GFRP profil yüzeyine dışarıdan bir ve iki kat sarılmıştır(Şekil 7.). Diğer yöntemde ise 

GFRP profilden 22 mm genişliğindeki köşebentler kesilerek hazırlanmıştır (Şekil 8.). Yapışma 

yüzeylerinin zımpara yardımı ile parlak yüzeylerden arındırma ve pürüzlendirme işleminden sonra 

GFRP profil kölelerine hazırlanan köşebentler epoksi ile yapıştırılmıştır(Şekil 9.). Hazırlanan eğilme 

numuneleri yedi günlük kür sürecini tamamladıktan sonra dört nokta eğilme test yöntemi ile test 

edilmiştir.  
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Şekil 6. GFRP kutu profil yüzeylerinin hazırlanma işlemi 

 

 
Şekil 7. Cam elyaf sargılama işlemleri 

 

 
Şekil 8. GFRP köşebentlerin hazırlanma işlemi 
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Şekil 9. Köşebentlerin kutu profillere yapıştırma işlemi 

 

Numuneler 40 mm açıklığındaki mesnetler üzerine yerleştirilmiş ve üç eşit bölgeye ayrılacak şekilde iki 

noktadan hızı 3 N/s sabit hızlı yükleme altında test edilmiştir (Şekil 10). Deney cihazından alınan yüke 

bağlı deplasman değerleri bilgisayar ortamında değerlendirilmiştir. Numunelerin yük- deplasman 

grafikleri, yük taşıma kapasiteleri belirlenmiştir. 

 

 
Şekil 10. Dört nokta eğilme test yöntemi 

 

3. DENEYSEL ÇALIŞMA SONUÇLARI 

GFRP profil (G), bir kat elyaf sargılama (G1S) ile güçlendirme, iki kat elyaf sargılama (G2S) ile 

güçlendirme ve GFRP köşebent ile güçlendirme (GK) numuneleri dört noktalı eğilme deney yöntemi 

ile test edilmiştir (Şekil 11). Her deneye ait yük-deplasman grafikleri çizilmiş ve eğilme yükü taşıma 

kapasiteleri edilmiştir.  

 

 

 

a) GFRP Profil b) G1S ve G2S numuneleri c) GK numunesi 

Şekil 11. Numunelerin eğilme testleri 

13,33  13,34  13,33  

P/2 P/2 
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Numunelerin eğilme yükü ve deplasman grafikleri Şekil 12’de sunulmuştur. İçi boş GFRP profil 13.72 

kN eğilme yükünde yükleme düzlemi altındaki profil üst köşelerinden çatlayarak göçmüştür. GFRP 

profilin köşebentler ile güçlendirilmesi eğilme yükü taşıma kapasitesini ve eğilme rijitliğini artırmıştır. 

Cam elyaf sargılama ile güçlendirme numunelerin eğilme dayanımlarını artırmıştır. Ayrıca Cam elyaf 

sargılama numunelerin yenilmelerini geciktirmiştir. Köşebentle güçlendirme numunelerinde hasar 

sonrası ani yük azalmaları görülürken bu durum sargılama numunelerinde daha sınırlı düzeyde kalmıştır.  

G1S, G2S ve GK numunelerinin kontrol numunesine(G) göre eğilme yükü taşıma kapasitesi sırasıyla 

%53, %105 ve %78 oranında artmıştır. Yapılan güçlendirme yöntemleri GFRP profillerin 

güçlendirilmesinde etkili olduğunu kanıtladı. Köşebentle güçlendirme yönteminde yenilme profil düşey 

düzlem ortasından çatlayarak gerçekleşirken sargılama yöntemlerinde yenilme profil köşelerinin 

kırılması ile gerçekleşmiştir. 

 
Şekil 12. Numunelerin Eğilme yükü – deplasman grafikleri 

 

G1S, G2S ve GK numunelerinin kontrol numunesine(G) göre eğilme yükü taşıma kapasitesi sırasıyla 

%54, %105 ve %78 oranında artmıştır (Şekil 13). Köşebentle güçlendirme yönteminde yenilme profil 

düşey düzlem ortasından çatlayarak gerçekleşirken sargılama yöntemlerinde yenilme profil köşelerinin 

kırılması ile gerçekleşmiştir. Yapılan güçlendirme yöntemleri GFRP profillerin güçlendirilmesinde 

etkili olduğunu kanıtladı. 

 
Şekil 13. Numunelerin eğilme yükü taşıma kapasiteleri 
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada, Pultruzyon yöntemi ile üretilen GFRP kutu profillerin eğilme yüküne karşı cam elyaf 

sargılama ve GFRP köşebentlerle güçlendirilmesi üzerine deneysel çalışma yapılmıştır. Tek doğrultulu 

cam elyaf profil boy eksenine dik doğrultuda bir kat ve iki kat sarılmış, eşit kollu GFRP köşebent ise 

profil köşelerine yapıştırılarak profiller güçlendirilmiştir. Numuneler dört nokta eğilme test yöntemi ile 

test edilerek sonuçlar analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular aşağıda özetlenmiştir. GFRP köşebent 

profilin eğilme yükü taşıma kapasitesi ve eğilme rijitliğini artırmıştır. Cam elyaf sargılama ise eğilme 

rijitliğini etkilemezken eğilme yükü taşıma kapasitesini artırmış ve profilin yenilmesini geciktirmiştir. 

Bir kat cam elyaf sargı, iki kat cam elyaf sargı ve GFRP köşebent yapıştırma yöntemi eğilme yükü 

taşıma kapasitesini sırasıyla %54, %105 ve %78 oranında artmıştır. Kontrol numunelerine göre profilin 

yenilme şekilleri değişmiştir. Yapılan güçlendirme yöntemlerinin GFRP profillerin güçlendirilmesinde 

etkili olduğunu tespit edilmiştir. 
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Abstract 

Japan is a country with a long history. And its historical back ground consists of different architectural 

periods. Different architectural styles emerged in different periods. However, in every period, Japan has 

been constantly confronted with the concept of disaster, especially the concept of earthquake. And while 

changing technologies or developments affect the architectural culture, it has been in a way that feeds 

and supports the concept of resistance to disaster. In this study, which aims to examine how the concept 

of disaster is blended with the concept of disaster in Japan before examining the concept of disaster in 

detail, it has been tried to examine its evolution from ancient times to the present day, including the war 

and after. 

 

Keywords: Japan Architecture, Culture, Disaster, Earthquake 

 

JAPON MİMARİ KÜLTÜRÜ İLE AFET ARASINDAKİ İLİŞKİ 

 

Özet 

Japonya uzun bir geçmişi olan bir ülkedir. Ve tarihi arka planı farklı mimari dönemlerden oluşmaktadır. 

Farklı dönemlerde farklı mimari tarzlar ortaya çıkmıştır. Ancak Japonya her dönemde sürekli olarak afet 

kavramıyla, özellikle de deprem kavramıyla karşı karşıya kalmıştır. Ve değişen teknolojiler ya da 

gelişmeler mimari kültürü etkilerken, afete dayanıklılık kavramını besleyen ve destekleyen bir biçimde 

olmuştur. Afet kavramını detaylı bir şekilde incelemeden önce Japonya'da afet kavramı ile afet 

kavramının nasıl harmanlandığını incelemeyi amaçlayan bu çalışmada, antik çağlardan günümüze -

savaş ve sonrası- dahil olmak üzere- evrimi incelenmeye çalışılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Japonya Mimarisi, Kültür, Afet, Deprem 

 

1. INTRODUCTION 

Japanese architecture has traditionally been characterized by wooden structures with tile or thatch roofs. 

In order to use the interior spaces according to different situations, sliding doors called fusuma were 

used instead of walls. Traditionally indoor seating used to sit. It wasn't used until the 20th century. Chairs 

and tables began to be used after the 19th century, when Japan combined western, modern and 

postmodern architecture with its own construction and design techniques (Figure 1). The earliest 

examples of Japanese architecture were seen in simple pit houses and warehouses in prehistoric times. 

With the introduction of Buddhism in Japan in the 6th century, large-scale temples began to be built 

using more complex and intricate woodworking techniques. 

mailto:mustafadalli1994@gmail.com
mailto:asenad@gazi.edu.tr
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Figure 1. Golden Pavillion (Kinkaku-ji) (URL 1) 

 

During the Meiji Restoration of 1868, it went through a period of intense Westernization. In the early 

times, architects and styles from abroad moved to Japan. But over time, Japanese architects developed 

their own styles that combined traditional and western styles. Returning to their countries after working 

with Western architects, the architects began to promote the International Style of Modernism in Japan. 

However, the recognition of Japanese architects in the international community began after the Second 

World War, first with the work of architects such as Kenzo Tange and then with architectural movements 

such as Metabolism. 

 

2. General Characteristics of Japanese Architecture 

In Japanese traditional architecture, there are various styles, features and techniques unique to Japan in 

every period and every architectural use, such as residences, castles, temples. However, like other Asian 

countries, it has been particularly strongly influenced by Chinese culture and architecture (Bussagli, 

1989). Partly because of the climate diversity and cultural changes in Japan, it is difficult to talk about 

a general understanding of architecture. However, for almost all structures, one can always talk about 

the choice of wood material in various forms (wood, straw, bark, paper, etc.). Contrary to its use in both 

Western and some Chinese architecture, the use of stone is avoided except for certain special uses, such 

as temple and pagoda foundations. The overall structure is almost the same. The posts and lintels support 

a wide and slightly curved roof, while the walls are paper-thin. It is usually mobile and never carries a 

load. Triangular and fringe curves are smoother than their Chinese counterparts. And the columnar 

entasis (convexity in the center) is limited (Figure 2) (Bussagli, 1989). 

 

 
Figure 2. An example of the dominant roof culture in Japanese Architecture (URL 2) 



  International Marmara Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

591 

The roof, often slightly curved eaves, extends beyond the walls that cover the verandas. Therefore, in 

temples and religious buildings, weights are supported by complex support systems called tokyō. On 

the other hand, simpler solutions are adopted in buildings used by local people. Large eaves are used to 

give the interior a characteristic air and add to the atmosphere of the building. The interior of the building 

normally consists of other rooms called the moya in the center and surrounding the moya. The interior 

parts are fluid. Size of interior can be changed using screens or movable paper walls. The main hall can 

be divided according to demands. For example, some walls can be removed and different rooms can be 

temporarily combined to make room for more guests. There is no distinction between interior and 

exterior, as all walls can be removed to open a residence or temple for users (Figure 3).  

 

The use of building modules maintains the overall harmony by keeping the proportions between the 

different parts of the building constant. These features, seen in both sacred and general architecture, 

were intended to make it easy to convert a building into a temple or a temple into a residence (Bussagli, 

1989). 

 
Figure 3. Example of Traditional Japanese Interior Architecture (URL 2) 

 

2.1 Prehistoric, Asuka and Nara Architecture (5000 AD-8th Century) 

Prehistoric period, ca. From 5000 AD. It dates back to the early 8th century. And it includes the Jōmon, 

Yayoi, and Kofun periods. 

 
Figure 4. Prehistoric Period Housing Example (URL 1) 

 

The most important reason for the architectural changes in the Asuka period is the spread of Buddhism 

in Japan. For this reason, structures such as new temples, funeral rites and worship centers began to be 

seen (Figure 4). 
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Some of the oldest structures still exist in Japan are Buddhist temples established during this period. The 

oldest wooden buildings (still survives) in the world are found in Hōryū-ji, northeast of Nara. Originally 

built as the private temple of Crown Prince Shōtoku in the early 7th century, it consists of 41 independent 

buildings. Kon-do, in the style of Chinese places of worship, is a two-storey column-and-beam structure 

with a ceramic tile roof, hipped shields (Itoh, 1973). 

 

 
Figure 5. Example of Nara Period Pagoda (URL 1) 

 

Building materials that were heavy for the building such as stone, mortar and clay began to give way to 

simple wooden walls, floors and partitions. Pine (matsu) and larch (matsu) were common in structural 

uses, while native species such as cedar (sugi) were therefore more used indoors. Brick tiles and a type 

of cypress called hinoki were used on the roofs. Concealed roofing was adopted during this period 

(Figure 5). 

 
Figure 6. Example of Nara Period Pagoda (URL1) 
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2.2 Heian Period Architecture (8th Century-11th Century) 

During this period, the architectural style of Buddhist temples began to influence Shinto shrines. Shintō 

temples, like Buddhist temples, began to paint the wood with the characteristic red cinnabar color 

(Bussagli, 1989). In the later part of the Heian Period, local minka-style houses began to appear. These 

houses were characterized by the use of local materials and craftsmanship, mostly made of wood, with 

infilled earth floors and thatched roofs  (Figure 6) (Bussagli, 1989). 

 

 
Figure 7. Heian Period Itsukushima Shrine Shrine (URL 4) 

 

2.3 Architecture of the Kamakura and Muromachi Periods (12th Century-13th Century) 

During the Kamakura period (1185–1333) and the Muromachi period that followed (1336–1573), 

Japanese architecture had technological advances. Local requirements, such as earthquake resistance 

and protection against heavy rains, summer heat, and sun, created the Daibutsuyō and Zenshūyō styles 

(Coaldrake, 1996). 

 

Architecture in the Kamakura period can be associated with a simplicity as it is associated with military 

order. The new residences used a style associated with buildings surrounded by narrow moats or 

barracks (Figure 8).  With buildings gathered under one roof instead of a garden, defense became a 

priority. The gardens of Heian-era homes often became training grounds. An example of flamboyant 

architecture from this period is Kinkaku-ji in Kyōto, which is decorated with lacquer and gold leaf in 

contrast to its flat-shell roofs (Bussagli, 1989). 

 

 
Figure 8. Kamakura Period, Jodo-ji Temple (URL 1) 

 

2.4 Architecture of the Meiji, Taishō, and Early Shōwa Periods (14th Century-17th Century) 

This is the period when western influences began to be seen in Japanese architecture. In military and 

commercial buildings, western influence began to show itself. After Emperor Meiji's return to power 

(known as the Meiji Restoration), Japan went through a rapid Westernization process which led to the 
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need for new types of buildings such as schools, banks, and hotels. Early Meiji Architecture was initially 

influenced by colonial architecture in Chinese ports such as Hong Kong (Bognar, 1995).  

 

One of the most important examples of early western architecture was the Rokumeikan in Tokyo, which 

was completed in 1883 and became a controversial symbol of Westernization during the Meiji period. 

The building was designed by Josiah Conder, a leading foreign government adviser to Meiji Japan. 

Ryōunkaku was Japan's first western-style skyscraper, built in Asakusa in 1890 (Figure 9) 

(Sumner,2010). 

 

 
Figure 9. Ryōunkaku Skyscraper before and after the Great Kanto Earthquake (URL 5) 

 

Japanese carpenters developed a pseudo-Japanese style known as giyōfū, using mostly wood. A good 

example of this is Kaichi Elementary School in Nagano State, built in 1876. Master carpenter Tateishi 

Kiyoshige traveled to Tokyo to see which Western building styles were popular and incorporated them 

into the school with traditional construction methods. Built in a similar way to traditional warehouses, 

the wooden building, plastered inside and out, featured an octagonal Chinese tower and stone blocks at 

its corners. Traditional plaster was used at the bottom of the walls to give the impression that the building 

sits on a stone plinth. Another example was the First National Bank building built in Tokyo in 1872 

(Stewart, 2002). 

 

The Japanese government invited foreign architects to both work in Japan and train new Japanese 

architects. One of them, British architect Josiah Conder, trained many architects of this era, including 

Kingo Tatsuno, Tatsuzō Sone and Tokuma Katayama. Tatsuno's early works had a Venetian style 

influenced by John Ruskin, but later works such as the Bank of Japan (1896) and Tōkyō Station (1914) 

(Figure 10)  had a more Beaux-Arts feel. However, Katayama was more influenced by the French 

Second Empire style, which can be seen in the Nara National Museum (1894) and the Kyōto National 

Museum (1895) (Stewart, 2002). 
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Figure 10. Tokyo Station (URL 5) 

 

In 1920, the first organization of modernist architects was created by a group of young architects. 

Inspired in part by the Viennese Separatists, Bunriha instead turned to new movements that emphasized 

artistic expression. Inspired by European movements such as Expressionism and the Bauhaus, they 

helped promote the International Style of Modernism in the country (Figure 11). Two influential 

American architects worked in Japan during the Taishō and early Shōwa periods. The first was Frank 

Lloyd Wright, who designed the Tokyo Imperial Hotel (1913–1923) and the Yodokō Guest House 

(1924). Wright was tutoring several young Japanese architects working under his control, such as Arata 

Endo, who built the Kōshien Hotel in 1930 (Bognar, 1995). The second was Antonin Raymond, who 

worked for Wright at the Imperial Hotel before leaving to set up his own office in Tokyo. Although her 

early works, such as Tokyo Women's Christian College, showed Wright's influence, she soon began 

experimenting with reinforced concrete in situ, detailing it in a way that reminded her of traditional 

Japanese construction methods (Reynolds, 2001). 

 

 
Figure 11. Kaichi Elementary School (URL 1) 

 

2.5 Late Shōwa Period Architecture (1940’s-1990’s) 

After the war, in 1946, the Prefabricated Housing Association was formed to address the chronic housing 

shortage. Architects such as Kunio Maekawa submitted designs. Also in 1946, the War Damage 

Rehabilitation Board came up with ideas for the rebuilding of thirteen Japanese cities. Architect Kenzō 

Tange submitted designs for Hiroshima and Maebashi. 
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In 1955, the Japanese government asked Le Corbusier to design the National Museum of Western Art 

in Tokyo. The design was based on Le Corbusier's museum in Ahmedabad. And both museums had a 

plan scheme that was square and raised above the piloti (Reynolds, 2001). 

 

The 1960 World Design Conference was held in Tōkyō. And a group of Japanese designers who came 

to represent the Metabolist Movement presented their manifestos. And a series of projects. This Group 

consisted of famous Japanese architects Kiyonori Kikutake, Masato Ōtaka, Kisho Kurokawa and 

Fumihiko Maki. Metabolists rejected visual representations of the past and associated it with the idea 

that the individual, home, and city are parts of a single organism. The idea of the capsule, the 

international symbol of metabolists, emerged as an idea in the late 1960s. And was demonstrated at 

Kurokawa's Nakagin Capsule Tower in Tokyo in 1972 (Figure 12) (Stewart, 2002). 

 

 
Figure 12. Nakagin Capsule Tower (URL 6) 

 

The 1964 Summer Olympics in Tokyo hosted new designs. New structures and spaces were built, and 

the Yoyogi National Gymnasium, built by Kenzo Tange between 1961 and 1964, became a major 

landmark with its suspended ceiling design reminiscent of traditional elements of Shinto shrines. 

Olympic Games, II. It reflected Japan's re-emergence after the devastation of World War II, reflecting 

its new confidence in its architecture (Bognar, 1995). 

 

In the late seventies and early eighties, Japanese architecture crossed an important threshold when Tadao 

Ando's architectural and theoretical writings introduced the idea of Critical regionalism. His first 

projects were for small townhouses with enclosed courtyards (such as the Azuma House in Ōsaka in 

1976). Early examples of architecture can be characterized by the use of concrete. However, over time, 

it has been important for Ando to use the interaction of light and other materials in his works. His ideas 

about the integration of nature evolved into larger projects such as Rokkō Housing 1 (1983)  (Figure 13) 

and The Water Church in Tomamu, Hokkaidō (1988) (Bognar, 1995). 
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Figure 13. Rokko Housing (URL 7) 

 

At the end of the eighties, the first works of architects of the "Shinohara" school began to appear. Toyo 

Ito focused on the dynamism and mobility of the city with projects such as Wind Tower (1986), which 

integrates natural elements such as light and wind with those of technology. Hasegawa built the 

Shōnandai Cultural Center (1991) in Fujisawa, combining the natural environment with new high-tech 

materials (Figure 14). 

 

 
Figure 14. Hiroshima Peace Memorial Museum (URL 1) 

 

2.6 Heisei (Modern) Period Architecture (1990’s- Today) 

Itsuko Hasegawa undertook the design of a number of cultural and community centers in Japan. These 

included the Sumida Cultural Center (1995) and the Fukuroi Community Center (2001), where he 

involved the public in the design process while exploring his own ideas about filtering light from exterior 

walls into interior spaces. In a competition he won for the Sendai Mediatheque in 1995 (Figure 15), 

Toyō Itō continued his earlier thoughts on fluid dynamics in the modern city, with "seaweed-like" pillars 

supporting a glass-wrapped seven-story building. His later works, for example, the library at Tama Art 

University in Tōkyō in 2007, display forms that are far more expressive than the aesthetics of his 

previous works. Although Tadao Ando is best known for his use of concrete, he designed the Japanese 

pavilion for the 1992 Seville Fair, known as "the world's largest wooden structure". He continued this 

period with the projects of the Museum of Tree Culture, Kami, Hyōgo Province (1994) and the Komyo-

ji Shrine in Saijo (2001). 
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Figure 15. Sendai Mediatheque (URL 1) 

 

After the 1995 Kōbe earthquake, Shigeru Ban developed cardboard tubes that could be used to quickly 

build refugee shelters called "Paper Houses". Also, as a part of this relief, he designed a 5 m high church 

with a stretch roof that opens like an umbrella, using 58 cardboard pipes. The church was built in five 

weeks by Roman Catholic volunteers (Sumner and Pollock, 2010). For the Nomadic Museum, Ban used 

walls made of shipping containers joined at the corners by curved connectors that create a solid, hollow 

checkerboard effect. Auxiliary cavities are made with paper pipes and honeycomb panels. The museum 

was designed disassembled and later moved from New York to Santa Monica, Tokyo and Mexico 

(Sumner and Pollock, 2010). 

 

 
Figure 16. The Church of the Light (URL 1) 
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Kazuyo Sejima and Ryue Nishizawa, two former employees of Toyō Itō, formed a collaborative 

partnership called SANAA in 1995. In 2001, Dior stores in Tōkyō, Shibuya were reminiscent of Itō's 

Mediatheque, with cool white acrylic sheets on the exterior that filtered light and partially revealed the 

store's contents (Thompson, 2000). They showcased their fluidity and dynamic qualities in the design 

of the École Polytechnique Fédérale de Lausanne, completed in 2010, in the design of the Rolex 

Learning Center. This building has an undulating ground plane placed under a continuous concrete shell 

roof that is poured every other day. The plan is like a biological cell filled with tables and courtyards. 

In 2009, they designed the Serpentine Gallery Pavilion in London, which consists of a reflective floating 

aluminum roof supported by thin columns (Figure 16). 

 

2. SEVERE EARTHQUAKES IN JAPAN 

Earthquakes in Japan date back to the earliest times in history. The earthquakes that occur constantly in 

Japan have naturally affected the architecture of the country as well as all areas of the country. Almost 

10% of the world's earthquakes occur in Japan and its surrounding islands. On average, the country 

experiences an earthquake with a magnitude of 7.0 every year. In the table below, the list of destructive 

earthquakes that have occurred (recorded) in Japan since ancient times is given in Table 1. 

 

Table 1. Shows the date, name of earthquake and total loss of life in the earthquakes (Prepared by 

writers) 
Date Name of Earthquake Loss of Life 

684 Hakuho Earthquake (8.4 Mw) ~1,000 

869 Sanriku Earthquake (8.9 Mw) ~1,000 

1293 Kamakura Earthquake (7.1 Mw) 23,024 

1498 Nankai Earthquake (8.6 Mw) 31,000 

1586 Tenshō Earthquake (7.9 Mw) ~8000 

1605 Nankai Earthquake (7.9 Mw) ~5000 

1611 Aizu Earthquake (6.9 Mw) ~3700 

1611 Sanriku Earthquake (8.1 Mw) 2000 

1703 Genroku Earthquake (8.0 Mw) 5,233 

1707 Hōei Earthquake (8.6 Mw) ~5000 

1771 
Great Yaeyama Earthquake (7.4 

Mw) 
13,486 

1792 Unzen Earthquake (6.4 Mw) 15,448 

1828 Sanjō Earthquake (6.9 Mw) 1,559 

1847 Nagano Earthquake (7.3 Mw) ~8,600 

1854 Tōkai Earthquake (8.4 Mw) 2,000 

1854 Nankai Earthquake (8.4 Mw) ~10,000 

1855 Edo Earthquake (6.9 Mw) 6,641 

1891 Mino–Owari Earthquake (8.0 Mw) 7,723 

1896 Sanriku Earthquake (8.5 Mw) ~22,000 

1923 Great Kantō Earthquake (8.3 Mw) 140,800 

1948 Fukui Earthquake (7.1 Mw) 3,895 

1968 Tokachi-Oki Earthquake (7.9 Mw) 48 

1978 
Miyagiken-Oki Earthquake (7.4 

Mw) 
27 

1995 
Great Hanshin Earthquake (7.3 

Mw) 
6,434 

2011 
Great East Japan Earthquake (9.1 

Mw) 
18,430 

2018 
Hokkaido Eastern Iburi 

Earthquake (6.6 Mw) 
41 

 

As can be seen in Table 1, Japan has experienced devastating earthquakes since the recordable date. 

Considering that only the most destructive ones are shown in this table, it can be said that there are many 

more earthquakes that caused less damage. And when we look at the losses, thousands and tens of 

thousands lost their lives in each earthquake. 
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4. RESULTS 

The architectural history of Japan dates back to ancient times. Considering its relationship with disaster, 

it is understood that the importance of architecture in Japan is quite high. Throughout their history, 

earthquakes have recurred through processes of destruction and eventually rebuilding. As seen in the 

earthquakes in Japan, the concept of earthquake is not new to Japan, it has been mentioned together with 

the concept of "destructiveness" throughout its history. Architecture, on the other hand, plays a major 

role in the relationship between earthquake and loss, since it is a professional group that shapes the 

concept of building. 

 

Since ancient times, it has developed its own traditional architecture, shaped by the influence of Japanese 

culture and civilized Chinese architecture, and an architectural understanding integrated with the 

understanding of building earthquake-resistant structures has been adopted. He developed and preserved 

this architecture, which was blended from the elements used in the interior to the exterior façade and 

elements, until the 19th century. However, with the movements of modernization and westernization, 

traditional architecture has been replaced by architectural movements of European origin. 

 

In addition to this situation, their history and cultural values have also influenced Japanese architecture 

and still do. As can be seen in the study, religious understanding and the concept of disaster have been 

the factors that have shaped Japanese architecture until today. Wood (especially bamboo), a flexible 

material, has been a material used in Japanese architecture. Because, as it is known in the ancient period, 

high buildings were built as high and ostentatious because they were seen as the ways of kings and 

dynasties to declare their power. However, the concept of disaster was made with materials that would 

use lighter materials instead of the stone castle structures found in Europe in Japan and that would make 

the "oscillation" movement, which is the desired movement on the basis of resistance to earthquakes. 
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Abstract  

Supramolecules such as cyclodextrins, crown ethers, cucurbiturils, pillararenes, and calixarenes, usually 

have hydrophobic cavities in which the guests can be embedded. Among them, calixarenes are cyclic 

oligomers composed of phenolic units linked by methylene in the ortho positions, which are considered 

to be the significant class representing the third generation of supramolecular compounds. They have 

many advantages including easy modification, flexible conformation, and limited toxicity. The above 

important characteristics make these cyclic oligomers ideal for the design of new drugs, building blocks 

for drug carriers, and fluorescence probes in cell imaging studies. The purpose of study is the design of 

novel fluorescence calix[4]arene derivative substituted with 4-biphenylcarbonitrile and  determining its 

antiproliferative effect. 

 

Keywords: Calix[4]arene; 4-biphenylcarbonitrile; Cytotoxicity. 

 

1. Introduction 

Calixarenes are macrocyclic molecules that are formed by the bonding of phenolic units with methylene 

bridges, thanks to p-tert-butyl phenol and formaldehyde, to form a hydrophobic cavity that can make 

complexes with different molecules. Its origins date back to the work of Adolf von Baeyer, who received 

the Nobel Prize in 1905 (Gutsche, 1989).  Calixarene-derived compounds are also widely used in 

biochemical studies and are the subject of a lot of literature. Thanks to their molecular structures, 

calixarene molecules are widely used in various fields of study such as anti-cancer activity, anti-bacterial 

effect, anti-fungal investigations, and anti-viral (Yılmaz ark. 2019; Santos ve ark., 2015; Yousaf ve ve 

ark., 2015; Paquet, ve ark. 2006).  The inclusion of different groups in its structure enhances its 

biological activity. Therefore, they have an important role in the synthesis of new biologically active 

supramolecules.  

 

In regards to these studies, 4-biphenylcarbonitrile-based fluorescence calix[4]arene derivative was 

designed, and its cytotoxic effect against various cells was investigated. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  International Marmara Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

602 

 

 
Scheme 1. The synthetic method for compound CDCP 

 

2. Materials and Methods 

2.1. Synthesis of compound CDCP 

As precursor compounds, calix[4]arene derivatives (1-3), and the  4-biphenylcarbonitrile derivative 

(PCN) were performed according to literature procedures (Serdemir ve ark., 2018). 0.4 g of compound 

3 was dissolved in absolute ethanol (50 mL), and aldehyde derivative of 4-biphenylcarbonitrile (2 eqv.) 

was added to this solution. The reaction was refluxed for 12 h. The completion of the reaction was 

followed using TLC. The mixture was cooled to room temperature, the precipitate was filtered off, and 

washed with ethanol. The solid was dried in a vacuum to give CDCP. Yield: 75%; 1H NMR (400 MHz, 

CDCl3); δ 11.71 ( s, 2H, OH), 10.91 (br s, 2H, OH), 8.58 (s, 2H, NH), 8.15 (s, 2H, CHN), 7.65-7.68 (m, 

8H, ArH), 7.52 (d, 2H, ArH), 7.37 (s, 1H, ArH),  7.17 (s, 4H, ArH), 7.00-7.03 (m, 6H, ArH), 4.72 (s, 

4H, OCH2), 4.20, 3.58 (d, 4H, 4H, ArCH2Ar), 1.30 (s, 9H, C(CH3)) 1.10 (s, 9H, C(CH3)).  13C NMR 

(100 MHz, CDCl3); δ 163.39, 159.24, 151.67, 149.41, 148.94, 147.93, 144.81, 132.77, 132.55, 132.16, 

130.99, 130.43, 129.98, 127.35, 127.22, 127.13, 127.07, 126.60, 126.05, 119.13, 118.01,117.50, 110.18, 

74.41, 34.32, 34.06, 32.27, 31.58, 31.00, Anal. calcd for C76H78N6O8 (1202 59): C, 75.85; H, 6.53; N, 

6.98. Found: C, 75.91; H, 6.60; N, 7.02 

 

2.2. Determination of cytotoxic potential of compound CDCP 

A total of three human cancer cell lines were used: MDA-MB-231 (human breast cancer cell line), A549 

(human lung cancer cell line), HeLa (human cervical cancer cell line), and PNT1A (normal human 

prostate epithelial cell line). (ATCC). The human cancer cell lines used were cultured in complete 

culture medium containing DMEM (Dulbecco's Modified Eagle's Medium) supplemented with 10% 

fetal bovine serum (FBS) and 1% penicillin-streptomycin. Cells were then maintained at 37°C in a 

humidified CO2 incubator. The cytotoxicity of the synthesized compound (CDCP) was determined 

according to the method given in the literature (Oguz, 2022). A549, HeLa, MDA-MB-231 and PNT1A 

cells were harvested with 0.25% trypsin-EDTA solution and seeded in 96-well plate at 5x104 cells per 

well and incubated for 24 hours. At the end of the period, the cell lines were treated with eight different 

concentrations (5-200 µM) of compound CDCP, and the experiment was repeated in triplicate. It was 

incubated for 48 hours.  After 48 hours, the medium was changed and 100 µL of Alamar Blue was added 

to 100 µL of fresh medium and incubated for 4 hours. At the end of the period, absorbance values were 

taken at 570-600 nm in the ELISA reader. IC50 values were obtained by sigmoidal graph. 
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3. Discussion  

The characterization of CDCP, PCN, and starting compounds 2, 3 were made by using 1H NMR, 13C 

NMR, (Figure 1,2, 3, 4 and 5) 

 
Figure 1. 1H NMR spectra of compound 2 

 

 
Figure 2. 1H NMR spectra of compound 3 

 

 
Figure 3. 1H NMR spectra of compound PCN 
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Figure 4. 1H NMR spectra of compound CDCP 

 

 
Figure 5. 13C NMR spectra of compound CDCP 

 

In vitro cytotoxicity of newly synthesized CDCP was determined by Alamar Blue. According to the 

results given in Table 1, while CDCP had no toxic effect on the healthy cell line PNT1A (>200 μM), 

the IC50 value in the A549 cell line was 70.92 µM, 82.25 µM in the HeLa cell line and 62.43 µM in the 

MDA-MB-231 cell line.  

 

 
Figure 6. Cytotoxic potential of synthesized compound CDCP. 
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Table 1. IC50 values (μM) of compound CDCP on the various cells. 

 

Cells 

 

 IC50 (μM) 

MDA-MB-231 62.43 

A549 70.92 

HeLa 82.25 

PNT1A >200 

 

4. Conclusion 

In conclusion, 4-biphenylcarbonitrile-based calix[4]arene derivative was designed and synthesized in 

this study. All compounds have been studied on the anti-proliferative activity of cancer cells. The 

compound CDCP is very low cytotoxic effect were observed on human epithelium cells (PNT1A) and 

selectively inhibited human cancerous cells including A549, MDA-MB-231, and HeLa. In vitro cell 

experiments proved that compound CDCP a desirable antiproliferative agent.   
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Özet 

Küresel sorunların en önemlilerinden olan iklim krizinin ve insanlar arasındaki sosyal ve ekonomik 

eşitsizliklerin giderek artmasına bağlı olarak birçok ülke tarafından sorunların önlenmesi ve azaltılması 

için politikalar belirlenmektedir. Ülkeler, kalkınmaları sırasında sürdürülebilirliği ön planda tutarak 

sosyal, çevresel ve ekonomik sorunları kontrol altına almayı amaçlamaktadırlar. Bu amaçların 

gerçekleştirilmesi için Birleşmiş Milletler tarafından Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH’ler) 

ortaya konmuş ve küresel sorunların çözümünde ülkeler bu hedefler doğrultusunda hareket etmeye davet 

edilmiştir. Onyedi başlık altında ifade edilen bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde sürecin ve yapılan 

faaliyetlerin performansını değerlendirme imkanı da verecek araçlardan birinin Yaşam Döngüsü 

Sürdürülebilirlik Analizi (YDSA) olabileceği düşünülmekte ve bazı araştırmacılar tarafından bu konuda 

değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu çalışmada, literatürdeki bu değerlendirmeler de dikkate alınarak, 

YDSA’nin bileşenlerini oluşturan Çevresel ve Sosyal Yaşam Döngüsü Analizlerine ait etki kategorileri 

ile SKH’lerin göstergeleri incelenmiş ve aralarındaki ilişkiler ortaya konmuştur. Bir ürün, hizmet veya 

organizasyon için gerçekleştirilen YDSA ile kullanılacak etki değerlendirme metoduna bağlı olarak 

birçok olası çevresel ve sosyal etki tespit edilebilmektir. Tespit edilen bu olası etkiler SKH’lerin 

gerçekleştirilmesi için yapılacak çalışmalarda veri sağlayabilecek, etkiler üzerinde iyileştirmeler 

yapılmadan önce farklı senaryolar YDSA ile değerlendirilebilecektir. Ayrıca, YDSA’nin kullanılması 

SKH’lere ait göstergelerin nicel olarak takibini kolaylaştıracak ve hedeflere ulaşmada en sürdürülebilir 

plan, proje veya teknolojilerin seçilmesine olanak sağlayacaktır. Fakat YDSA’nin kullanımı için çok 

fazla veri ihtiyacının olması, uygulamada uzmanlık gerektirmesi ve YDSA etki kategorilerinin bazı 

SKH’ler ile ilişkilendirilmesindeki zorluklar nedeniyle bazı çekinceler bulunmaktadır. Sonuç olarak bu 

çekincelere rağmen YDSA’nın sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada katkı sağlayabilecek 

kapsamlı bir metodoloji olduğu düşünülmektedir. 

  

Anahtar Kelimeler: Çevresel Sürdürülebilirlik, Sosyal Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedefleri, Yaşam Döngüsü Sürdürülebilirlik Analizi. 

 

EVALUATION OF USING LIFECYCLE SUSTAINABILITY ANALYSIS TO ACHIEVE 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 

  

Abstract 

Due to the climate crisis, which is one of the most important global problems, and the increasing social 

and economic disparities among people, policies are determined by many countries to prevent and 

reduce the problems. Countries aim to control social, environmental and economic problems by 

prioritizing sustainability during their development. Sustainable Development Goals (SDGs) have been 

set by the United Nations to achieve these goals, and countries have been invited to act in line with these 

goals in solving global problems. It is thought that one of the tools that will provide the opportunity to 

evaluate the performance of the process and activities in the realization of these goals, which are 

expressed under seventeen titles, may be the Life Cycle Sustainability Analysis (LCSA), and some 

researchers have evaluations on this subject. In this study, considering these evaluations in the literature, 

the impact categories of the Environmental and Social Life Cycle Analysis, which are the components 

of LCSA, and the indicators of the SDGs were examined and the relationships between them were 

revealed. Depending on the impact assessment method to be used with LCSA for a product, service or 
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organization, many possible environmental and social impacts can be determined. These defined 

potential impacts will be able to provide data in the studies to be carried out for the realization of the 

SDGs, and different scenarios can be evaluated with LCSA before improvements are made on the 

impacts. In addition, the use of LCSA will facilitate the quantitative follow-up of the SDG indicators 

and enable the selection of the most sustainable plans, projects or technologies in achieving the goals. 

However, there are some reservations due to difficulties such as the need for too much data, the need 

for expertise in practice, and the inability to adapt the LCSA impact categories with some the SDGs. As 

a result, despite these reservations, LCSA is thought to be a comprehensive methodology that can 

contribute to achieving sustainable development goals. 

 

Keywords: Environmental Sustainability, Social Sustainability, Sustainable Development Goals, Life 

Cycle Sustainability Analysis. 

 

1. GİRİŞ 

İklim değişikliği etkileri başta olmak üzere çevresel problemlerin giderek artması sürdürülebilir üretimin 

gerekliliğini ortaya koyarken, ülkelerin ulusal toplantılarda aldıkları ortak kararlara bağlı olarak 

sürdürülebilir kalkınmaya öncelik verdikleri görülmektedir. Küresel olarak çevre sorunlarının kontrol 

edilmesine yönelik ilk adım 1972 yılında Stokholm’de atılmıştır. Farklı gelişmişlik düzeyine ve sosyo-

ekonomik yapıya sahip birçok ülke tarafından çevrenin korunması için ortak kararlar alınarak Birleşmiş 

Milletler (BM) İnsan Çevresi Bildirisi kabul edilmiştir. 1987 yılında ise ilk kez Dünya Çevre ve 

Kalkınma Komisyonu tarafından hazırlanan Brundtland Raporu’nda sürdürülebilirlik kavramı 

tanımlanmıştır (https://www.mfa.gov.tr/surdurulebilir-kalkinma.tr.mfa). BM bu raporda sürdürülebilir 

kalkınmayı “gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden bugünün 

ihtiyaçlarını karşılayan kalkınma” olarak tanımlamıştır (Brundtland Commission, 1987). 

Sürdürülebilirliğe göre, insanların sağlıkları ve refahları için ihtiyaç duydukları birçok etmen doğrudan 

veya dolaylı olarak doğal çevre ile bağlantılı olup, bu gibi unsurlar doğrudan yüksek kaliteli bir çevreyi 

gerektirmektedir (National Research Council, 2011).  BM tarafından 1992 yılında BM Çevre ve 

Kalkınma Konferansı’nda (Rio Konferansı) devletlerin yönetim şekillerini çevreye yönelik 

belirlemelerine dair ilkeler belirlenerek sürdürülebilir kalkınmanın önemi vurgulanmış ve BM İklim 

Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) imzaya açılarak iklim değişikliği ile mücadelede çok önemli 

bir adım atılmıştır.  “Atmosferdeki sera gazı birikimlerini, iklim sistemi üzerindeki insan kaynaklı 

tehlikeli etkiyi önleyecek bir düzeyde durdurmayı başarmayı” hedefleyen sözleşme 1994 yılında 

yürürlüğe girmiştir. Birçok ülke farklı yıllarda bu sözleşmeye taraf olurken, Türkiye 2004 yılında taraf 

olmuştur (https://iklim.gov.tr/bm-iklim-degisikligi-cerceve-sozlesmesi-i-33). 1997 yılında 3. Taraflar 

Konferansı’nda kabul edilip 2005 yılında 7. Taraflar Konferansı’nda yürürlüğe giren Kyoto 

Protokolü’nde, iklim değişikliği ile mücadelede ülkelerin üzerine düşen sorumluluklar belirlenmiştir. 

2008-2012 ve 2012-2020 olmak üzere iki yükümlülük dönemi olan Protokol ile Ek-1 ülkelerini 

kapsayacak şekilde ilk defa uluslararası emisyon azaltım hedefi belirlenmiştir. Türkiye söz konusu 

Protokol’e 2009 yılında taraf olmuştur (https://iklim.gov.tr/kyoto-protokolu-i-35).  

 

Birleşmiş Milletler iklim değişikliği ile mücadele adımlarının yanı sıra sürdürülebilir kalkınmanın 

benimsenmesi için çalışmalarına devam ederek 2000 yılında BM Binyıl Zirvesi’nde evrensel bir çerçeve 

oluşturmuş ve Binyıl Bildirisi ve Binyıl Kalkınma Hedefleri’ni (BKH’ler) yayımlanmıştır. Söz konusu 

hedefler ortak bir gelecek için 2015 yılına kadar gelişmekte olan ülkelerin, gelişmiş ülkelerle iş birliği 

içerisinde çalışmasını sağlamayı hedeflemektedir. BKH’ler çevresel sürdürülebilirliği kapsaması 

açısından ulusal politika ve programlarla sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin uyum sağlamasını, çevresel 

kaynaklardaki olumsuzlukların tersine çevrilmesini, biyolojik çeşitlilik kaybının azaltılmasını ve 

sağlıklı içme suyuna sürdürülebilir şekilde ulaşamayan nüfusun yarıya düşürülmesini içermektedir. 

2002 yılında Johannesburg’da Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi gerçekleştirilerek, Rio 

Konferansı’nda ortaya çıkan sonuçlar değerlendirilmiş ve BKH’nin gerçekleştirilmesi için uyum 

çalışmaları gerçekleştirilmiştir 2012 yılında yine Rio de Janerio’da Rio konferansı’ndan 20 yıl sonra, 

BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı (Rio+20) düzenlenerek, ‘İstediğimiz Gelecek’ isimli kalkınma 

yol haritasını içeren sonuç belgesi kabul edilmiştir. 2015 yılında New York’ta Sürdürülebilir Kalkınma 

Zirvesi’nde ise BKH’nin devamı olarak Şekil 1’de yer alan 17 hedef belirlenmiştir. Bu hedefler BM 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH’ler) olarak kabul edilmiştir. 2030 yılına kadar 
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gerçekleştirilmesi planan bu hedefler ile sürdürülebilir şehirler, iklim değişikliği, kuraklıkla mücadele, 

biyoçeşitliliğin korunması gibi farklı çevre konuları da sürdürülebilir kalkınma gündemine alınmıştır 

(https://www.mfa.gov.tr/surdurulebilir-kalkinma.tr.mfa).  

 

 

Şekil 1. BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (UNDP Türkiye, 2022) 

 

Günümüze kadar BM tarafından atılan son adım ise 2015 yılında Paris İklim Zirvesi’nde temeli 

BMİDÇS’ye dayanan Paris Anlaşması olup, 2016 yılında yürürlüğe girmiştir. Paris Anlaşması ile Kyoto 

Protokolü’nün sona ermesinden sonraki yıl olan 2020 sonrası iklim değişikliği rejimi düzenlenmiştir. 

Paris Anlaşması uzun vadede küresel sıcaklık artışını 2oC’nin (mümkünse 1,5oC) olabildiğince altında 

tutulmasını amaçlamaktadır. Türkiye Paris Anlaşması’nı 2016 yılında imzalamış fakat 2021 tarihinde 

onaylayarak taraf olmuştur (https://iklim.gov.tr/paris-anlasmasi-i-34).  

 

Şekil 2. Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Tarihsel Süreci 

 

Ülkelerin ortak kararlarında da görüldüğü üzere iklim değişikliği ile mücadele ve doğal çevrenin 

korunması için küresel olarak sürdürülebilirlik ön planda yer almaktadır. Yaşam Döngüsü 

Sürdürülebilirlik Analizi (YDSA) de sürdürülebilirliği destekleyen metodolojilerden biridir. YDSA, 

ürünlerin yaşamları boyunca çevresel, sosyal ve ekonomik olası etkileri ile faydalarını nicel, yarı nicel 

ve nitel olarak belirleyerek, sürdürülebilirliğin tüm boyutlarını değerlendirmekte, ürün veya hizmetin 

sürdürülebilir alternatifinin seçilmesine olanak tanımaktadır (Backes ve Traverso, 2022; Ciroth ve ark., 

2011). Ürünün veya hizmetin her boyuttaki sürdürülebilirliği değerlendirilirken çevresel boyut için 

çevresel yaşam döngüsü analizi (Ç-YDA), ekonomik boyut için yaşam döngüsü maliyet analizi 

(YDMA) ve sosyal boyut için sosyal yaşam döngüsü analizi (S-YDA) kullanılmaktadır (Ciroth ve ark., 

2011). Söz konusu analizler sürdürülebilirliğin tek bir boyutunun değerlendirilmesi istendiğinde tek 

başına da kullanılabilirken, ürün veya hizmetin sürdürülebilir olma durumu analiz edilmek istendiğinde 

tüm boyutların entegre olarak değerlendirmesini gerektirmektedir. Bu çalışmada sürdürülebilirlik odaklı 

bir metodoloji olan YDSA’nın BM tarafından belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne katkı 

sağlayabilme durumu değerlendirilmiştir. Çalışmanın metot kısmında YDSA’nın etki kategorileri ile 

BM SKH’lerinin içerikleri ve göstergeleri açıklanmıştır. YDSA’nın BM SKH’lerinin göstergelerini ve 

hedeflerin gerçekleştirilmesinde uygulanacak planları hangi kapsamda destekleyeceği sonuçlar 

bölümünde değerlendirilmiştir.  

BM İnsan 

Çevresi 

Bildirisi
(1972)

İlk defa 

çevre 
konuşuldu.

Brundtland 

Raporu

(1987)
İlk defa 

sürdürülebi

lirliğin 
tanımı 

yapıldı.

BM Çevre 

ve Kalkınma 

(Rio) 
Konferansı

(1992)

BMİDÇS 
imzaya 

açılmıştır.

3. Taraflar 

Konferansı

(1997)
KP kabul 

edilmiş, 

2005 
yılında 

yürürlüğe 

girmiştir. 

BM Binyıl 
Zirvesi
(2000)
Binyıl 
Bildirisi 
yayımlanmış 
ve BKH'ler 
belirlenmiştir.

Dünya 

Sürdürülebilir 

Kalkınma Zirvesi
(2002)

Rio Konferansı' 

nda ortaya çıkan 
sonuçlar 

değerlendirilmiştir

.

BM 

Sürdürülebilir 

Kalkınma 
Konferansı

(2012)

İstediğimiz 
Gelecek 

isimli yol 

haritası kabul 
edilmiştir.

BM 

Sürdürülebilir 

Kalkınma 
Zirvesi

(2015)

BM SKH'ler 
kabul 

edilmiştir.

Paris İklim 

Zirvesi

(2015)
Paris İklim 

Anlaşması 

onaylanmıştır.

https://www.mfa.gov.tr/surdurulebilir-kalkinma.tr.mfa
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2. METOT 

Birleşmiş Milletlerin 2030 yılına kadar gerçekleştirilmesini amaçladığı SKH’ler, 169 alt hedef ve 

200’den fazla gösterge ile takip edilmektedir (United Nations, 2015). Hedeflerin takibi için belirlenen 

göstergelerin bir kısmı YDSA’nın etki kategorileri ile benzerlik göstermektedir. Çalışma kapsamında 

bu gösterge ve kategoriler incelenerek ve literatürde konu ile ilgili tespitlerini ortaya koyan 

araştırmacıların görüşleri de dikkate alınarak değerlendirmeler yapılmıştır.  

 

Yaşam Döngüsü Sürdürülebilirlik Analizi, Ç-YDA, S-YDA ve YDMA’dan oluşan bir yöntemdir. 

YDSA’nın çevresel boyutunu oluşturan Ç-YDA, bir ürünün veya hizmetin üretimi veya uygulanması 

aşamalarındaki gerekli ham maddelerin tedarik aşamasından, kullanım ömrü sonuna kadar tüm 

süreçlerdeki çevresel boyutları ve muhtemel çevresel etkileri değerlendirmektedir. Ç-YDA tüm üretim 

ve hizmet aşamalarını içermek üzere beşikten mezara sınırlarında gerçekleştirilebilirken, bu sınırlamalar 

çalışmanın konusuna ve kullanım amacına bağlı olarak kapıdan mezara, kapıdan kapıya gibi 

daraltılabilmektedir. Ç-YDA, Hedef ve Kapsam, Envanter Analizi, Etki Analizi ve Yorum kısmı olmak 

üzere dört aşamadan meydana gelmektedir. Hedef ve Kapsam aşamasında çalışmanın konusu, içeriği ve 

genişliği tanımlanırken, Envanter Analizi aşamasında sistemin girdi ve çıktı envanteri 

oluşturulmaktadır. Envanter analizinin sonuçları Etki Analizi aşamasında incelenirken, tüm analizin 

sonuçlarının çalışmanın hedef ve kapsamına göre yorumlanması Yorum aşamasında ifade edilmektedir 

(TSE EN ISO 14040, 2007). 

 

Yaşam döngüsü analizinde çalışmanın gerekliliklerine bağlı olarak kullanılabilecek birçok farklı etki 

değerlendirme metodu bulunmaktadır. Bu metotlarda analize dahil olacak etki kategorilerinde 

farklılıklar görülmektedir. Etki değerlendirme metotlarının birçoğunda bulunan başlıca etki kategorileri, 

açıklamaları, ölçekleri ve kullanıldığı metotlar Tablo 1.’de mevcuttur.  

 

Sosyal Yaşam Döngüsü Analizi, bir ürün veya hizmetin yaşam döngüsü boyunca olumlu ve olumsuz 

sosyal etkilerini değerlendirmek için Ç-YDA ve YDMA'yı tamamlayıcı bir değerlendirme yaklaşımıdır 

(Backes ve Traverso, 2022). S-YDA, bir kuruluşun sosyal performansını ve nihayetinde paydaşların 

refahını iyileştirme amacıyla karar vermek için sosyal ve sosyo-ekonomik yönler hakkında bilgi 

vermektedir. Örneğin, sürdürülebilir ürün tasarımını desteklemek, kuruluşların insan durum tespitini 

desteklemek ve kuruluşun yaşam döngüsü boyunca potansiyel sosyal iyileştirme seçeneklerini 

incelemek gibi amaçlar için gerçekleştirilebilmektedir (Noriss ve ark., 2020). S-YDA, Hedef ve 

Kapsam, Envanter, Etki Değerlendirmesi ve Yorumlama olmak üzere dört aşamayı içermektedir. S-

YDA, kapsamın belirlenmesi amacıyla farklı özelliktekipaydaşları sosyal sınıflarına göre kategorize 

eden ve bukategorilerin üzerindeki potansiyel etkilerin değerlendirildiği bir yaklaşımı benimsemektedir. 

Bu yaklaşım ile, paydaşlar üzerindeki hem olumlu hem de olumsuz etkiler belirlenmekte ve 

yönetilmektedir. Tablo 2’de verilen S-YDA’nın temelinde bulunan paydaş kategorileri, çalışmanın 

kapsamına göre değişebilen sosyal açıdan önemli temalar veya nitelikler içeren alt kategoriler 

bağlantılıdır (Norris ve ark., 2020). 

 

Yaşam Döngüsü Maliyet Analizi ise, YDSA’nın maliyet hesaplamalarını içeren aşamasıdır. Maliyet 

açısıdan da uygun ürünün ya da hizmetin seçilmesi istendiğinde, ürünün tasarımında veya hizmetin 

gerçekleştirilmesinde gerekli hammadde, işçilik ve diğer girdi malzemelerinin analizi yapılarak ürünün 

yaşam döngüsü boyunca toplam maliyeti tahmin edilmektedir. Genellikle büyük ölçekli bütçelerde karar 

aşamasında YDMA tercih edilmektedir. Ürün ya da hizmetin yaşam döngüsü boyunca maliyetinin 

değerlendirilmesi, projenin başında yapılan inşa maliyetleri olmak üzere ilk maliyet, tasarım ve diğer 

masraflar olarak genel maliyetler ve inşaat/üretim bittikten sonraki maliyetler olarak gelecekteki 

maliyetler olarak sınıflandırılarak yapılmaktadır. Proje boyunca sıklıkla meydana gelen maliyetler de 

tekkerrür eden maliyetler sınıfında değerlendirilmektedir (Matthews, 2014). Ç-YDA’da en makul kabul 

edilebilir çevresel etkilere sebep olan sürdürülebilir ürünün seçilmesi için alternatifler 

değerlendirilirken, aynı durum maliyet analizinde de geçerlidir. Farklı alternatif projeler veya projede 

alternatifler uygulanarak yaşam döngüsü maliyet analizi gerçekleştirilerek sürdürülebilirliği en iyi olan 

proje seçilmeye çalışılmaktadır. 
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Tablo 1. Ç-YDA etki kategorileri açıklamaları ve etki değerlendirme metotları (Matthews ve ark., 

2014; PRé Sustainability, 2020) 

Etki kategorisi Açıklama 

Ölçek Kullanılan metot 

K
ü
re

se
l 

K
ıt

as
al

 

Y
er

el
 

C
M

L
2
0
0
2
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-I
n
d
ic

at
o

r 

9
9
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0
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2
0
0
2
+

 

L
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A
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eC
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T
R

A
C

I 

 

İklim Değişikliği Sera gazlarının karakterizasyon faktörleri kg karbondioksit/kg emisyon 

cinsinden, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli tarafından geliştirilen 

karakterizasyon modeli ile hesaplanmaktadır. 

X   X X X X X X X X X 

Ozon İncelmesi Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından geliştirilen karakterizasyon modeli ile 

farklı gazların ozon tüketme potansiyelini kg CFC-11 eşdeğeri/kg emisyon 

birimi ile tanımlamaktadır. 

X   X X X X X X X X X 

Insan üzerindeki 

toksik etki 

Karakterizasyon faktörleri, insan toksisite potansiyelleri, toksik maddelerin 

akıbetini, maruziyetini ve etkilerini tanımlayan USES-LCA modeli ile 1,4-

diklorobenzen eşdeğeri/kg emisyon olarak hesaplanmaktadır.   

X X X X X X X X X X X X 

Ekotoksisite 

(Karasal ve 

sucul) 

Toksik maddelerin havaya, suya ve toprağa salımının bir sonucu olarak tatlı su 

ekosistemleri ve karasal ekosistemler üzerindeki etkilerini ifade etmektedir. X X X X  X X X X X X X 

Abiyotik 

kaynakların 

tükenmesi 

Abiyotik Tüketim Faktörü olarak, her bir mineral ve fosil yakıt ekstraksiyon 

için konsantrasyon rezervlerine ve birikim hızına göre kg antimon eşdeğeri/kg 

ekstraksiyon olarak belirlenmektedir.  

X  X X X X X X X X X X 

Ozon oluşumu Emisyonların Fotokimyasal Ozon Oluşturma Potansiyeli, UNECE Yörünge 

modeli ile hesaplanarak kg etilen eşdeğeri/kg emisyon olarak ifade 

edilmektedir.  

  X X X X X X X X X X 

Ötrofikasyon Besin maddelerinin havaya, suya ve toprağa aşırı miktarlarda salınmasının 

neden olduğu ötrofikasyon potansiyeli, stokiyometrik olarak  ve kg PO4 

eşdeğeri/kg emisyon olarak ifade edilmektedir. 

 X X X X X X  X X X X 

Asidifikasyon Asitleştirici kirleticilerin akıbetini ve birikimini açıklayan uyarlanmış RAINS 

10 modeli ile kg SO2 eşdeğeri/kg emisyon olarak hesaplanmaktadır. Coğrafi 

ölçek yerel ölçek ile kıta ölçeği arasında değişmektedir.  

 X X X X X X X X X X X 

 

Tablo 2. S-YDA Paydaş, Etki ve Alt Kategorileri (Norris ve ark., 2020) 
Paydaş 

kategorileri 

Etki 

kategorileri 

Alt kategoriler 

Çalışanlar Yerel Topluluk Toplum Tüketiciler Değer zinciri aktörleri Çocuklar 

Çalışanlar İnsan hakları 
 

1. Örgütlenme 

özgürlüğü ve toplu 

pazarlık 

2. Çocuk işçiliği 

3. Adil maaş 

4. Çalışma saatleri 

5. Zorla çalıştırma 

6. Eşit 

fırsatlar/ayrımcılık 

7. Sağlık ve güvenlik 

8. Sosyal yardımlar / sos-

yal güvenlik 

9. İş ilişkisi 

10. Cinsel taciz 

 

1. Maddi kaynak-lara 

erişim 

2. Maddi olmayan 

kaynaklara erişim 

3. Yerelleştirme ve göç 

4. Kültürel Miras 

5. Güvenli ve sağlıklı 

yaşam koşulları 

6. Yerli haklarına 

saygı 

7. Toplum katılımı 

8. Yerel istihdam 

9. Güvenli yaşam 

koşulları 

 

1. Adil rekabet 

2. Sosyal 

sorumluluğu 

teşvik etmek 

3. Tedarikçi 

ilişkileri 

4. Fikri 

mülkiyet 

haklarına saygı 

5. Servet 

dağılımı 

 

1. Sağlık ve 

güvenlik 

2. Geribildirim 

mekanizması 

3. Tüketici 

gizliliği 

şeffaflık 

4. Yaşam sonu 

sorumluluğu 

 

1. Sürdürülebilirlik 

konularına yönelik kamu 

taahhütleri 

2. Ekonomik kalkın-maya 

katkı 

3. Silahlı çatışmaların 

önlenmesi ve hafif-

letilmesi 

4. Teknoloji gelişimi 

5. Yolsuzluk 

6. Hayvanlara etik 

muamele 

7. Yoksulluğun hafif-

letilmesi 

 

1. Yerel 

toplulukta 

sağlanan eğitim 

2. Tüketiciler 

olarak çocuklar 

için sağlık 

sorunları 

3. Çocukların 

pazarlama 

uygulamalarıyla 

ilgili endişeleri 

Yerel 

Topluluk 

Çalışma 

şartları 

Toplum 
Sağlık ve 

güvenlik 

Tüketiciler 
Kültürel 

miras 

Değer 

zinciri 

aktörleri 

Yönetim 

Çocuklar 

Sosyo-

ekonomik 

yansıma 

 

3. DEĞERLENDİRME 

Küresel anlaşmalar ile ülkelerin bireysel ve ortak hedefleri incelendiğinde çevre kalitesi, sağlık, 

yoksulluk, eşitsizlik gibi küresel problemlerin iyileştirilmesi için sürdürülebilir kalkınmanın ön planda 

tutulduğu görülmektedir. BM’in SKH’leri yayınlaması bu gibi küresel mücadelelerde ortak bir çabanın 

hedeflendiğini göstermektedir. Ayrıca devletlerin bireysel çabalarından biri olarak Avrupa Birliği 

(AB)’nin 2021 yılında yayınladığı bölgesel ve küresel sera gazı emisyonlarını azaltmak için uluslararası 

iş birliği önerilerini içeren Avrupa Yeşil Mutabakat’ı (AYM) da bir diğer ortak çaba örneğidir. Bu 

mutabakat, 2050 yılına kadar net sera gazı emisyonunu sıfırlayarak ve döngüsel ekonomiyi sağlayarak, 

ilk karbon nötr kıta olarak AB’yi modern ve kaynakları verimli kullanan ve rekabetçi bir ekonomiye 

dönüştürmeyi hedeflemektedir. Bu hedefler doğrultusunda AYM temiz hava ve su, sağlıklı toprak ve 

biyolojik çeşitlilik, yenilenmiş ve enerji verimli binalar, sağlıklı ve ekonomik gıda, daha temiz enerji, 

temiz teknolojik yenilik, onarılabilen, geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen daha uzun ömürlü 

ürünler gibi birçok konuda iyileştirmeler yapılacağını göstermektedir. Bu şekilde iklim değişikliği ile 

mücadele ederken yaşam döngüsü metodolojisini benimseyip, sürdürülebilirliği de sağlayarak mevcut 

toplumun ve gelecek nesillerin refah ve sağlığının daha iyi olması beklenmektedir 

(https://ec.europa.eu/info/strategy/).    

 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve AB iklim değişikliği politikalarının sürdürülebilirlik odaklı olması 

ve yaşam döngüsü metodolojisini ön planda tutmaları YDSA’nın önemini vurgulamaktadır. YDSA’nın 
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sosyal, çevresel ve ekonomik boyutlardaki olası etkileri nicel olarak belirleme kapasitesinin SKH’lere 

ulaşılması için kullanılması, BM tarafından 2030 yılına kadar gerçekleştirilmesi hedeflenen SKH’lerin 

sosyal, çevresel ve ekonomik boyutlarının da nicel olarak takip edilebilmesine olanak sağlayabilecektir. 

Bu sebeple YDSA sürdürülebilirliğin bütünsel değerlendirilmesi için en uygun metodoloji olarak 

görülmektedir (Bojarska ve ark., 2021). Daha sürdürülebilir ürünlerin seçimi, sürdürülebilir planların 

belirlenirken olumsuz çevresel etkilere sebep olacak unsurların önceden görülebilmesi, yapılacak 

iyileştirmelerin uygulanmadan önce analiz üzerinden değerlendirilmesi daha makul seçimlerin 

yapılmasına olanak sağlayabilecektir (Cordella ve Sala, 2022).  

 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile YDSA etki kategorileri incelendiğinde, bütünü ile bir 

ilişkilendirme mümkün olmasa da birçok hedef ve etki kategorisinin, kontrol altına alınması hedeflenen 

çevresel, sosyal ve ekonomik etkiler yönünden benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir. Hannouf ve ark. 

(2022)’na göre, her bir YDSA etki kategorisinin tüm SKH’ler ile uyumu arasında 52 doğrudan ve 197 

dolaylı bağlantı bulunmaktadır. Hedefler ile etki kategorileri arasındaki en fazla doğrudan bağıntı 

YDSA’nın teknoloji geliştirme ve maddi kaynaklara erişim kategorilerindedir. Teknoloji geliştirme 

kategorisinin SKH’lerin 6 tanesi (temiz su ve sanitasyon, erişilebilir ve temiz enerji, insana yakışır iş ve 

ekonomik büyüme, sanayi, yenilikçilik ve alt yapı, sorumlu üretim ve tüketim ve iklim eylemi) ile 

doğrudan, 9 tanesi (yoksulluğa son, açlığa son, sağlıklı ve kaliteli yaşam, nitelikli eğitim, toplumsal 

cinsiyet eşitliği, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar, sudaki yaşam, karasal yaşam ve hedefler için 

ortaklıklar) ile dolaylı bağıntılı olması, neredeyse tüm hedeflerde teknolojinin iyileştirilmesinin ortak 

öneme sahip olduğunu göstermektedir. Hedeflerdeki bağıntı sayılarına bakıldığında en fazla bağıntının 

sosyal boyutlu kategorilerde olduğu, en az bağıntının ise 16. (barış adalet ve güçlü kurumlar) ve 17. 

hedef (hedefler için ortaklıklar) için olduğu görülmektedir.  

 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmak için yapılan çalışmalarda maliyet analizinin de yaşam 

döngüsü yaklaşımı ile gerçekleştirilmesi yapılacak harcamalara bütünsel bir bakış açısı getirecek ve 

projenin mali açıdan sürdürülebilirliğine katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte literatürde SKH’lerin 

YDMA ile ilişkisinden çok sosyal ve çevresel iyileştirmelere odaklandığı görülmektedir.  

 

Tablo 3’te SKH’lerin özellikle Ç-YDA ve S-YDA’nın hangi etki kategorileri ile ilişkilendirilebileceği 

görülmektedir. Örneğin, Wulf ve diğ., (2018) tarafından gerçekleştirilen çalışmada açlığı 

sonlandırlamayı, gıda güvenliğini sağlamayı ve sürdürülebilir tarımı desteklemeyi amaçlayan 2. 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SKH)’nin, “yok olma riski altında olan, olmayan ya da yok olma riski 

bilinemeyecek düzeyde olan yerel türlerin oranı” göstergesi Ç-YDA’nın iklim değişikliği, karasal 

ötrofikasyon, tatlı su ötrofikasyonu ve deniz ötrofikasyonu etki kategorileri ile ilişkilendirilmiştir. Bu 

ilişkilendirme ile yerel türlerin yaşama alanını etkileyecek olumsuz çevresel etkiler Ç-YDA’nın çeşitli 

etki kategorileri ile hesaplanarak takibine imkan verecektir.  

 

Çalışmadaki bir diğer ilişkilendirmede 4. SKH’nin “Cinsiyet ayrımında, okuryazarlık ve aritmetik 

becerilerde işlevsel açıdan en az belirli bir düzeyde yeterliliğe sahip belirli bir yaş grubundaki nüfusun 

yüzdesi” olarak belirlenen göstergesinin, S-YDA’nın eğitim ile ilgili etki kategorileri ile 

değerlendirilebileceği ileri sürülmüştür (Wulf ve ark., 2018). Bu ilişkilendirmenin S-YDA’nın yerel 

toplulukta sağlanan eğitimin paydaş kategorileri çerçevesinde değerlendirilerek okur-yazar kişi 

sayısının tespit edilmesinden yola çıkılarak oluşturulduğu düşünülmektedir.
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Tablo 3. BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Yaşam Döngüsü Sürdürülebilirlik Analizi Göstergeleri İlişkisi 
SKH’ler SKH’lerin Göstergeleri 3,5 SB 1 Yaşam Döngüsü Sürdürülebilirlik Analizi Göstergeleri 2,3,4 

1. Yoksulluğa son 

1.1.1  Cinsiyet, yaş, işteki durum ve coğrafi konum ayrımında uluslararası yoksulluk sınırının altındaki nüfusun oranı5 

1.3.1. Çocukları, işsizleri, yaşlıları, engellileri, hamileleri, yeni doğanları, iş kazasında yaralananları, yoksul ve kırılgan durumdakileri ayırt ederek 

ve cinsiyete göre Sosyal koruma sistemleri/zeminleri tarafından korunan nüfusun oranı3 

1.a.2. Eğitim, sağlık ve sosyal koruma alanlarındaki hizmetlere ayrılan toplam kamu harcamalarının oranı3 

Sosyal ve 

Ekonomik 

Düşük maaş2, işsizlik oranı3, sektöre ait ortalama ücret3, sosyal güvenlik3, 

eğitime yapılan kamu harcamaları3 

2. Açlığa son 2.5.2. Yok olma riski altında olan, olmayan ya da yok olma riski bilinemeyecek düzeyde olan yerel türlerin oranı3 Çevresel ve Sosyal 
Tüketim ayakizi4, iklim değişikliği3, karasal ötrofikasyon3, tatlı su 

ötrofikasyonu3, deniz ötrofikasyonu3 

3. Sağlık ve kaliteli yaşam 

3.3.2. 1000 kişi başına tüberküloz insidansı3 

3.4.1. Kalp damar hastalıkları, kanser, diyabet ve kronik solunum hastalığına bağlı ölüm oranı3 

3.8.2. 1000 kişi başına sağlık sigortası ya da bir kamu sağlık sisteminden yararlananların sayısı3 

3.9.1. Hanehalkı ve çevre ortamının hava kirliliğine bağlı ölüm oranı3 

Çevresel ve Sosyal 

Sağlık ve güvenlik2, insan toksisitesi (kanser ve kanser dışı)3, iyonlaştırıcı 

radyasyon3, ozon incelmesi3, partikül madde3, fotokimyasal ozon oluşumu3, 

işyerinde kaza oranı3, işyerinde ölümcül kazalar3, içme suyu kapsamı3, 

sanitasyon kapsamı3, sağlık harcamaları kamu3, ülkenin toplam GSYİH 

içindeki sağlık harcaması3, iklim değişikliği3 

4. Nitelikli eğitim 
4.6.1. Cinsiyete ayrımında, (a) okuryazarlık ve (b) aritmetik becerilerde işlevsel açıdan en az belirli bir düzeyde yeterliliğe sahip belirli bir yaş 

grubundaki nüfusun yüzdesi3 
Sosyal 

Eğitim3, toplam okuma yazma bilmeme oranı3, toplam genç okuma yazma 

bilmeme oranı3 

5. Toplumsal cinsiyet eşitliği 
5.a.1  (a) Cinsiyet ayrımında, tarımsal arazi üzerinde mülkiyet veya güvenceli haklara sahip toplam tarımsal nüfus oranı, ve (b) kullanım hakkı 

ayrımında, tarım arazisi sahipleri veya hak sahipleri arasında kadınların oranı5 
Sosyal Ayrımcılık (cinsiyet)2  

6. Temiz su ve sanitasyon 

6.1.1. Güvenilir şekilde yönetilen içme suyu hizmetlerini kullanan nüfusun oranı3 

6.2.1. Sabun ve su ile el yıkama imkanı dahil olmak üzere güvenilir şekilde yönetilen atıksu ve kanalizasyon hizmetlerini kullanan nüfusun oranı3 

6.5.1. Entegre su kaynakları yönetimi uygulamasının derecesi (0-100)3 

Çevresel ve Sosyal 

İnsan toksisitesi (kanser ve kanser olmayan)4, tatlı su ötrofikasyonu4, deniz 

ötrofikasyonu4, arazi kullanımı4, tatlı su ekotoksisitesi4, su kullanımı4, 

Sanitasyon kapsamı3 

7. Erişilebilir ve temiz enerji 7.3.1   Birincil enerji ve gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) cinsinden ölçülen enerji yoğunluğu3 Çevresel ve Sosyal Fosil kaynak tüketimi4, seviyelendirilmiş enerji maliyeti3 

8. İnsana yakışır iş ve 

ekonomik büyüme 

8.4.1. Madde ayak izi, kişi başına düşen madde ayak izi ve GSYH başına madde ayak izi3 

8.4.2. Yurtiçi madde tüketimi, kişi başına yurt içi madde tüketimi ve GSYH başına yurt içi madde tüketimi3 

8.5.1. Meslek, yaş ve engelli kişilere göre, kadın ve erkek çalışanların, saatlik ortalama kazançları3 

8.5.2. Cinsiyet, yaş ve engelli kişilere göre işsizlik oranı3 

8.7.1. Cinsiyet ve yaşa göre 5-17 yaş arası çalışan çocukların sayısı ve oranı3 

8.8.1. Cinsiyet ve göçmen durumuna göre, ölümcül ve ölümcül olmayan iş kazalarının sıklık oranları3 

8.8.2. Cinsiyet ve göçmenlik statüsüne göre, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) metin kaynakları ve ulusal mevzuata dayalı olarak çalışma hakları 

mevzuatının uyumlulaştırılmasındaki artış (dernek ve toplu pazarlık özgürlüğü)3 

Çevresel Sosyal ve 

Ekonomik 

Çalışma saatleri2, zorla çalıştırılma sıklığı3, abiyotik kaynakların tükenmesi3, 

aylık asgari ücret3, sektör ortalama aylık ücret3, bir ülkedeki işsizlik oranı3, 

çalışan toplam çocuk3, işyerinde kaza oranı3, işyerinde ölümlü kaza oranı3, 

örgütlenme hakkı3, toplu sözleşme hakkı3, grev hakkı3 

9. Sanayi, yenilikçilik ve alt 

yapı 
9.4.1   Birim katma değer başına CO2 emisyonu5 Çevresel ve Sosyal Tüketim ayakizi4 

10. Eşitsizliklerin azaltılması 

10.2.1. Yaş, cinsiyet, engelliliğe göre medyan gelirin yüzde 50 düzeyinin altında yaşayanların oranı3 

10.3.1. Uluslararası insan hakları hukuku çerçevesinde yasaklanmış olan ayrımcık baz alınarak, önceki 12 ay içinde bizzat ayrımcılığa ya da tacize 

uğradığını hissettiğini bildiren nüfusun oranı3 

Sosyal ve 

Ekonomik 

Ayrımcılık (yerli insanlar)2, aylık geçim ücreti3, aylık asgari ücret3, yerli 

halkın karşılaştığı insan hakları sorunları3 

11. Sürdürülebilir şehirler ve 

topluluklar 

11.3.1. (Yerleşim amaçlı) Arazi tüketim oranının nüfus artış hızına oranı3 

11.6.1. Düzenli olarak toplanan ve uygun nihai bertaraf edilebilen kentsel katı atıkların toplam kentsel katı atıklara (şehir bazında) oranı3 
Çevresel ve Sosyal Tüketim ayakizi4, arazi kullanımı3, partiküler madde3 

12. Sorumlu üretim ve tüketim 

12.1.1  Bir öncelik ya da ulusal politikalardaki bir hedef olarak sürdürülebilir üretim ve tüketimi yaygınlaştıran ya da sürdürülebilir üretim ve 

tüketim ulusal eylem planlarına sahip ülke sayısı3 

12.2.1  Madde ayak izi, kişi başına düşen madde ayak izi ve gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) başına madde ayak izi3 

Çevresel, Sosyal ve 

Ekonomik 

İnsan toksisitesi (kanser ve kanser olmayan)4, tatlı su ötrofikasyonu4, deniz 

ötrofikasyonu4, arazi kullanımı4, tatlı su ekotoksisitesi4, su kullanımı4, 

Abiyotik kaynak tükenmesi3 

13. İklim eylemi 

13.2.1   Gıda üretimini tehdit etmeyen bir şekilde düşük sera gazı emisyonlu kalkınmayı ve iklim direncini geliştiren ve iklim değişikliğinin 

olumsuz etkilerine uyum yeteneğini arttıran bir entegre politika/strateji/planın tesisini veya uygulamaya geçildiğini bildiren ülkelerin sayısı (ulusal 

uyum planı, ulusal katkı beyanı, ulusal bildirim, iki yıllık güncelleme raporu vb.)5 

Çevresel İklim değişikliği4 

14. Sudaki yaşam 
14.1.1 Kıyı ötrofikasyon endeksi ve yüzen plastik atık yoğunluğu3 

14.3.1 Üzerinde anlaşmaya varılmış temsil edici örnekleme istasyonlarında ölçülen ortalama deniz suyu asiditesi (pH) 3 
Çevresel İklim değişikliği3,4, tatlı su ötrofikasyonu3,4, deniz ötrofikasyonu3, 4 

15. Karasal yaşam 

15.1.1 Ormanlık arazinin toplam arazi alanına oranı5 

15.1.2 Ekosistem türüne göre, korunan alanlara dâhil edilen karasal ve tatlısu biyoçeşitliliği açısından önemli alanların oranı5 

15.2.1  Sürdürülebilir orman yönetimine doğru ilerleme5 

Çevresel 

İklim değişikliği4, ozon tabakası incelmesi4, asidifikasyon4, karasal 

ötrofikasyon4, tatlı su ötrofikasyonu4, arazi kullanımı4, tatlı su ekotoksisitesi4, 

kaynak kullanımı (mineral ve metaller)4 

16. Barış adalet ve güçlü 

kurumlar 

16.2.2. Cinsiyet, yaş ve istismar türüne göre 100.000 nüfus başına insan kaçakçılığı mağdurlarının sayısı3 

16.5.1. Önceki 12 ay boyunca en azından bir kamu görevlisiyle teması olan kişilerden kamu görevlileri tarafından rüşvet istenilen ya da bir kamu 

görevlisine rüşvet veren kişilerin oranı3 

16.5.2. Önceki 12 ay boyunca en azından bir kamu görevlisiyle teması olan işletmelerden kamu görevlileri tarafından rüşvet istenilen ya da bir 

kamu görevlisine rüşvet veren işletmelerin oranı3 

16.b.1. Uluslararası insan hakları hukuku çerçevesinde yasaklanan ayrımcılığın zemini temelinde, önceki 12 ay içinde bizzat ayrımcılığa ya da 

tacize uğradığını hissettiğini bildiren nüfusun oranı3 

Sosyal 

Örgütlenme özgürlüğü hakları3, yerli halkın karşılaştığı insan hakları 

sorunları3, insan ticaretine atıfta bulunan katman yerleşimi3, yolsuzluk 

endeksi veya ülke3, işletmelerin yolsuzluk ve rüşvet olaylarına aktif katılımı3 

SB: Sürdürülebilirlik Boyutu; 1:Cordella ve Sala, 2022; 2: Backes ve Traverso, 2022; 3:Wulf ve ark., 2018; 4: Sanyé‐Mengual ve Sala; 5: http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr/
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Wulf ve ark. (2018) tarafından çevresel sürdürülebilirliğe odaklanan göstergelerin Ç-YDA’nın 

kategorileri ile daha fazla benzerlik gösterdiği belirtilirken, göstergeler ile S-YDA arasında daha fazla 

farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. İncelenen bir diğer çalışmada da SKH’lerin YDSA’nın yalnızca 

çevresel boyutu ile ilişkilendirilmiştir. Sanyé‐Mengual ve Sala (2022) AYM-Ç-YDA-SKH ilişkisi ve 

12. SKH ile amaçlanan üretim ve tüketimin çevresel etkilerinin izlenmesinde Ç-YDA'nın kullanımını 

değerlendirilmişlerdir. Çalışma, AB’nin iklim değişikliği ile mücadele politikalarından olan Tarladan 

Çatala Stratejisi, Biyoçeşitlilik Stratejisi ve Döngüsel Ekonomi Eylem Planı SKH’lerin geniş kapsamını 

ve Ç-YDA bakış açısının uygunluğunu vurgulamaktadır. Döngüsel Ekonomi Eylem Planı’nın ürünlere 

odaklanmak yerine değer zinciri boyunca üretimden kullanım sonuna kadar çevresel ve sosyal yönlerle 

bağlantılı gereksinimleri değerlendirmesi, Tarladan Çatala Stratejisi’nin gıda ve içecek endüstrisinin 

çevresel ve sosyal ayak izinin önemini vurgulaması doğrultusunda Ç-YDA’nın desteğinin önemi 

vurgulanmıştır. Çalışmada bahsedildiği gibi AB’nin AYM ile ürünlerin yaşam döngüsü bakış açısıyla 

karbon ayak izinin hesaplanmasını talep etmesi, Ç-YDA’nın küresel sürdürülebilirlik çabalarında 

gerekliliğini ortaya koymaktadır. Sanyé‐Mengual ve Sala (2022) tarafından SKH’lerin ülke koşullarının 

iyileştirilmesine odaklanarak makro düzeyde olması, YDSA’nın ise süreç ve teknolojilere yönelik 

olarak daha mikro düzeyde olmasından kaynaklı farklılıktan dolayı YDSA’nın SKH’leri 

gerçekleştirmede fayda sağlayıp sağlayamayacağı kesin olarak ifade edilememektedir. AYM 

çerçevesinde ürünlerin karbon ayak izinin hesaplanmasının ülke çapında olmasına rağmen, küresel 

ticaret çerçevesinde birçok ülke tarafından gerçekleştirilmesi küresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayarak 

Ç-YDA’nın makro bir etkiye yol açacağı düşünülmektedir.  

 

Çevresel Yaşam Döngüsü Analizi ve S-YDA etki kategorilerinin SKH’lerin alt göstergelerinin talep 

ettiği verileri sağlaması ve YDSA-SKH’lerin entegrasyonu mümkün olsa da, bazı çalışmalarda YDSA 

gibi değerlendirmelerin detaylı veri setine ihtiyaç duyduğu, analizde belirsizlikler ve hassasiyetler 

olduğu da belirtilmektedir (Bojarska ve ark., 2021; Backes ve Traverso, 2022). SKH’lerin bazılarının 

sorunları azaltmadan farklı olarak sürece uyumu hedeflemesinin LCSA kullanım amacıyla örtüşmediği 

ve YDSA’nın uygulanmasının uzmanlık gerektirmesi bu ilişkilendirmenin çekinceleri olarak 

belirtilmektedir (Backes ve Traverso, 2022). 

 

4. SONUÇ 

Sürdürülebilir kalkınma için Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesinde 

kullanılabilecek yöntemlerin biri de Yaşam Döngüsü Sürdürülebilirlik Analizi’dir. Bir ürün veya hizmet 

için gerçekleştirilen bu analiz ile kullanılacak etki değerlendirme metoduna bağlı olarak birçok olası 

çevresel ve sosyal etki tespit edilebilmektir. Tespit edilen olası etkiler SKH’lere veri sağlayabilmekte 

ve etkiler üzerinde iyileştirmeler yapılmadan önce farklı senaryolar YDSA ile değerlendirilebilmektedir. 

YDSA hedeflere ulaşmada sürecin ve yapılan faaliyetlerin performansını nicel olarak değerlendirme 

potansiyeline sahip bir araçtır ve hedeflere ulaşmada en iyi sürdürülebilir plan, proje veya teknolojilerin 

seçilmesine olanak sağlayabilmektedir. Bununla birlikte, YDSA’nın kullanımı için çok fazla veri 

ihtiyacının olması, uygulamada uzmanlık gerektirmesi ve YDSA etki kategorilerinin bazı SKH’ler ile 

ilişkilendirilmesindeki zorluklar nedeniyle birtakım çekinceler de bulunmaktadır. Bu çekincelerin 

mevcut olmasıyla birlikte YDSA’nın sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada katkı sağlayabilecek 

kapsamlı bir metodoloji olduğu düşünülmektedir. 

 

Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kalkınma ile ilgili çabalarının yanında AB’nin de iklim krizi ile 

mücadele politikası olan AYM kapsamında, kaynak tüketimi ve çevresel etkileri kontrol altına alarak 

ekonomik büyümeyi devam ettirme kararlılığı ile sürdürülebilir kalkınmayı desteklediği görülmektedir. 

Sürdürülebilir kalkınma için ortak çaba sözü veren ülkelerin, YDSA gibi sürdürülebilirliği destekleyen 

metodolojileri benimsemeleri çevresel, sosyal ve ekonomik sorunlarını kontrol altına almalarında katkı 

sağlayacaktır. 
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Abstract 

 

Micro Unmanned Aerial Vehicles (MUAVs) or small quadcopters have been gaining a lot popularity 

over the past few years and they are expected to be used widely in search and rescue missions, but, 

unfortunately due to battery limitations flight times of these quadcopter are limited to 20 minutes which 

isn’t practical. If the flight time of these platforms was to be extended or made indefinite; they wouldn’t 

only be used in search and rescue missions, but they would also be used as temporary communication 

towers. So, in order to extend the flight time without having to cut off operations/missions, the option 

of supplying power to MUAVs through an electric cable was considered. 

 

In order to achieve this, two issues shall be addressed;  

• The first is electric cable selection, since it’ll have a decisive impact on the flight capability of 

the quadcopter since it has to supply hundreds of watts. the weight of the electric cable shall also be 

considered since they usually weigh a lot, which will affect flight performance. To make the right 

selection, a relationship between the thrust and moment output of the motor and the income current had 

to be drawn, which was done utilizing the data collected from a custom-built thrust measurement bench 

that mounts a force-torque sensor. Studying this relationship, an equation was derived, through which 

various off-the-shelf cables were tested for their performance at different lengths and diameters.  

 

• The second is designing a smart ground station which will be responsible for cable management 

and rolling it in/out to the quadcopter according to flight height and tension on the cable. Measurement 

of tension on the cable was done using strain gauges and accordingly the roll in/out movement was done 

using stepper motors connected to a pully and linear rail block.   

 

Keywords: Cable, Tether, Drone, Flight Time, Quadcopter 

 

1. INTRODUCTION 

UAVs stand for unmanned aerial vehicles, which are systems that are heavily invested in by countries 

around the world such as Turkey e.g. (Kargu drones, songar drones, DJI Phantom, etc.). Drones such as 

the DJI Phantom (Figure 1) are commercial drones, which are restricted in industrial applications due 

to their short flight time. Because of the unlimited potential drones can have if they were to fly for 

unlimited period of time, the aim of this paper is discussing how to achieve unlimited hover for a drone 

at a height of at least 10 minutes above the ground. In order to achieve this, the battery will need to be 

removed from the quadcopter/drone shall powered using a tether/cable. 

mailto:195108113@ybu.edu.t
mailto:195108113@ybu.edu.t
mailto:hcanbolat@ybu.edu.tr%20/%20huseyin.canbolat@gmail.com


  International Marmara Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

616 

 

Figure 1: The DJI phantom 

 

2. DESIRED SPECIFICATIONS 

The requirements desired for this project are as following: 

1. Achieve indefinite flight/hover at 10 m. operational ceiling while tethered with a cable. 

2. The tension on tether/cable shall be managed autonomously. 

3. The system should have a minimum peak power of 50W for possible communication devices. 

4. The system shall operate independently without the standard battery. 

 

Based on these requirements/specifications, we need to select: 

• Wire/cable that is appropriate for the tether. 

• Design the tethering system. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Elistair SAFE-T Smart Tethered Drone Station 

 

2.1 Mechanical specifications 

The tensioning system must be designed to account for lateral movement of the drone (up to 1 meter) 

and without the tether entangling with the propellers. The target is to design a ground station that will 

house the tether and tensioning system with a total weight of 1.5kg. Weighing 1.5kg is ideal as it will 

make it easy to transport, yet heavy enough to withstand wind and other external factors. 

 

2.2 Electrical specifications 

The ground station shall be able to operate with or without batteries by plugging it to any standard power 

outlet. Micro UAVs usually run on a six 4500 mAh battery cells. Because the battery operates at 22.2V, 

any power transmission system we design must convert its input to a 22.2V output. The input to the 

ground station to be designed will be variable and may be 120V 60Hz AC power, 240V 50Hz AC power, 

or DC power supplied from a battery.  

 

Using equation 1, the power consumption of the drone can be estimated to be around 300 W considering 

that the drone will fly for 20 minutes while drawing 13.5 A rms from a 4500 mAh battery, meaning our 

systems shall be able to safely transmit 350 W of power considering the 50 W peak of power that is 

required for the communication system. Safe transmission of this power will require a specific cable 

with specific dimeter at required length to avoid heating in the cable and waste of energy.  

 

Equation 1: 𝑃=𝐼𝑉 
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2.3 Cost in line with required specifications 

I speculated that the project would cost around 2000-3000 tl based on the cost of the required electronics, 

mechanical parts, housing of the ground station and tether/cable. 

 

3. CONCEPT GENERATION  

During research for this project a number of concepts and ideas regarding the main parts of the it, namely 

the tensioning system and power transmission, were considered. Narrowing these ideas and concepts, 

the ones listed below were seen to be the most feasible and efficient. 

 

3.1 Concepts for the tensioning system 

Design ideas for the tensioning system included two potential mechanisms and two locations for 

the system. Either a mechanical spring/ratchet or an Arduino controlled motor could control 

tensioning. We should realize that the mechanical spring would allow the system to operate without 

a controller, however it will apply a constant load on the drone, requiring more thrust than if a 

controller was used. The location for the tensioning system could either be installed on the 

quadcopter or in the ground station. However, we should consider that housing the system in the 

ground station would be the better solution, as keeping the tensioning system on the drone itself 

would increase its overall weight significantly. 

 

3.2 Concepts for the power transmission system 

There were two basic options for the power transmission system: 

• Power could be transmitted straight from AC to the drone. 

• Power could be rectified to DC, then supplied to the drone. 

 

The designs will consider making the system compatible with both American 120V 60Hz AC power 

and European 240V 50 Hz AC power; making the ground station compatible with both AC and DC 

power inputs, while also supplying the electronics housed in the ground station with power from 

mounted batteries or from regulated voltage circuits. 

 

4. CONCEPT SELECTION 

Considering previously given concepts, Decision was taken to go on with the most feasible and effective 

ones. 

 

4.1 Tensioning system 

I decided to go on with the ground-based design, where I will be using an Arduino-controlled 

motor solution for autonomous control of the tensioning system. I decided to go on with the 

ground-based option rather than a drone-based one due to the "payload" requirements and the need 

to operate the system without the standard battery. The motor-controlled option was also favoured 

over ratcheted system because of the need to autonomously manage the tension, where it is much 

easier to control for the user and makes the whole process more consistent. 

 

4.2 Power Transmission System 

Consider the following: 

 Transmitting AC power directly to the drone would mean a considerably bulkier tether system, 

as we would have to add additional wiring and insulation to safely accommodate 120 or 240V 

AC. The increased insulation and wiring would translate to more weight, making cable 

management more difficult and limits the drone’s already limited thrust capabilities.  

 Transmitting DC power requires a rectifier or a power supplier to transform AC to DC then 

supply it to the drone and it limits the length of the tether cable since there is more loss in DC 

more than AC in long distances.  

 

Ultimately, it was decided on going on with DC power transmission, mainly because of payload 

requirements. AC power transmission requires the installation of a heavy rectifier on the drone itself, 

whereas DC power transmission only requires the installation of power supplier ((Figure 3) in the ground 

station, while installing nothing on the drone itself.  
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Figure 3: Power supplier 

 

5. DESIGN LAYOUT FOR THE SELECTED CONCEPTS 

In this paper a hypothetical quadcopter model drawn on SolidWorks is provided to show an example 

for the system (Figure 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4: Initial hypothetical design for the system 

 

The idea behind the design is for the user to be able to hold the case alongside the system with all 

its electronics in one hand and the drone/quadcopter in one hand. The case will house the wire/tether 

connected to the drone, the cable management system as well as the power transmission system. 

 

5.1 Tensioning System based on selected concept 

The tensioning/tethering system will require a spool, an Arduino controller and loadcells (Figure 5). The 

Arduino controller will control the motor according to signals received from the loadcells. The spool 

will be connected to the motor which will control the spool allowing the quadcopter to elevate to the 

10m height requirement.  

 

 

Figure 5: Example for a spool, Arduino controller and strain gauges 

 

Although the concept design in Figure 5 below shows the spool outside of the case, in the final design, 

the spool will be integrated inside the Case. To obtain the data necessary to control the motor 

appropriately and accordingly the spool leading up to the wire/tether, a force sensor we will be used 

on the tensioning system at the base. 
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5.2 Power Transmission System based on selected concept 

As mentioned in the concept section, I decided to go on with the DC power transmission option, 

which means the system will consist of three major parts: 

 

1. AC/DC power supply 

2. Cable 

3. A hub to connect the cable with all the electronic speed controllers (Figure 7) 

 

An off-the-shelf 24V DC power supplier that is compatible with both 60Hz 120 AC and 50Hz 240 

AC power, was decided to be used. The basic idea for the power transmission is as following: 

• The power supplier will be mounted directly in case where it will be securely connected 

to the cable. 

• The cable will transfer the power directly to a hub connected with all the electronic speed 

controllers (ESCs) which are connected to the motors. 

 

 
 

Figure 6: Hub to connect the cable with the ESCs 

 

Cable selection is a very critical, since we need it to deliver a minimum of 350 watts at a length of 10m. 

The length of the tether was decided to be 10m due to the fact that with more length there is a bigger 

chance of voltage drop due to the electric resistance of the cable.  

 

To choose the right cable the performance of the ESCs and the brushless drone motors shall be measured 

correctly. Thus, a relationship between input current and output thrust from the motors at various 

voltages was drawn. To acquire the data necessary to draw the relationship the thrust measurement bench 

in Figure 6 was used. The bench includes a force sensor that was used to measure moment and thrust.  

 

Figure 6: thrust measurement bench 

 

Plotting the data acquired (Figure 8), the relationship between the current and thrust was clear, which 

could be translated to an approximated quadratic equation (Equation 2), where  𝐼𝑚 is the motor current 

and  Tm is the motor thrust, while 𝐾𝑡1 and 𝐾𝑡2 are the thrust coefficients. 
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Equation 2: 𝐼𝑚 = 𝐾𝑡1𝑇𝑚
2 + 𝐾𝑡2𝑇𝑚 

 

Utilizing this equation 2, we were able to test different of the shelf cable with different diameters to 

choose the one with best current output at given voltages. 

  

 
Figure 8: Measured thrust vs measured current 

 

6. MATHEMATICAL ANALYSIS 

After deciding on a tether and spool, the main parameters (tether/wire tension and motor torque) for the 

tensioning system need to be calculated. With a maximum vertical velocity of 3 𝑚/𝑠2, a spool radius of 

5.1 cm and a total spool and tether mass of 0.71 kg, it has been estimated that the necessary holding 

torque for the stepper motor was 0.081 N-m. This torque calculation was found using equation 3. 

 

Equation 3: 𝑇 = 𝑚𝑅2 ∝ 

 

An off-the-shelf stepper motors with a holding torque of 0.48 N-m, which is more than enough for 

spooling, were purchased. In order to ensure efficient reeling in of the tether and prevent jamming, a 

second stepper motor along a linear guide block (Figure 9) were purchased to be used in coupling the 

spool rotation and translation to ensure efficient reeling of the tether and prevent jamming. With a linear 

velocity of 1 m/s, a spool diameter of 10.2 cm, and a conductor diameter of 0.25 cm, it was calculated 

that the actuator will need a maximum linear velocity of 11 cm/s. This calculation was completed using 

the equation 4.  

 

 
 

Figure 9: Spool connected to stepper motor alongside linear guide block connected to second stepper 

motor 

 

v is the linear velocity of the quadcopter/drone, d is the conductor/wire diameter, and D is the spool 

diameter. The minimum bending radius of the tether (wire with the isolation) is a relevant parameter for 

the design of the tension sensor. For a 0.25 cm conductor diameter, it was calculated that the minimum 

bending radius is 14.13 mm (according to standard charts). This minimum bending radius was taken into 

consideration for the design of the rollers on the tension sensor. 

 

Equation 4: 𝑆 =  
𝑣𝑑

𝐷𝜋
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The Tensioning systems (Figure 10) consists of three loadcells, connected to a cable ring, which the 

cable will go through. With the cable going through the ring it will apply tension on the loadcells 

allowing the measurement of the tension in the tether relative to a threshold value using the voltage 

output of the Wheatstone bridge installed on these loadcells. When the voltage output is higher than 

the threshold value, the Arduino Uno will rotate the motor shaft such that tether is released, and when 

the voltage output is lower than the threshold, tether will be reeled in. 

 

 
 

Figure 10: Tensioning system 

 

7. CONTROL AND SOFTWARE DEVELOPMENT 

To drive the stepper motors two A4988 off-the-shelf motor drivers (Figure11) were used and to collect 

the data from the load cells three HX711 signal amplifiers (Figure12) were used.   

 

 
Figure 11:  A4988 stepper motor driver 

 

 

 
 

Figure 12:  HX711 signal amplifier 

 

A code with developed to control the stepper motors according to signal coming from the loadcells by 

reading data from the HX711 amplifier then giving orders to the stepper motors through the A4988 

drivers. The code developed to control the system is as following: 
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#include <MobaTools.h> 

#include "HX711.h" 

//limit switch 

int Lswitch_1 = 2;  

int Lswitch_2 = 11; 

int flag = 0;  

int flag_real = flag;  

//step motor pins for motor2 

const int dirPin_m2       = 3; 

const int stepPin_m2      = 4; 

//step motor pins for motor1 

const int dirPin_m1 = 5;  // Direction 

const int stepPin_m1 = 6; // Step 

// Loadcell 20 kg 

const int LOADCELL_DOUT_PIN1 = 9; 

const int LOADCELL_SCK_PIN1 = 10; 

long loadcell_val1; 

// Loadcell 5 kg 

const int LOADCELL_DOUT_PIN2 = 7; 

const int LOADCELL_SCK_PIN2 = 8; 

long loadcell_val2; 

HX711 scale1; 

HX711 scale2; 

//800 is the number of microsteps in one revolution for Nema 17 stepper motor 

MoToStepper myStepper_m2( 800, STEPDIR ); 

MoToStepper myStepper_m1( 800, STEPDIR ); 

void setup() 

{ 

    Serial.begin(9600);  

  //setup for motor2 

  myStepper_m2.attach( stepPin_m2, dirPin_m2 ); 

  myStepper_m2.setSpeed( 400 ); 

  myStepper_m2.setRampLen( 100 );         

  //setup for motor2 

  myStepper_m1.attach( stepPin_m1, dirPin_m1); 

  myStepper_m1.setSpeed( 400 ); 

  myStepper_m1.setRampLen( 100 );  

  //Loadcell setup 

  scale1.begin(LOADCELL_DOUT_PIN1, LOADCELL_SCK_PIN1);    

  scale2.begin(LOADCELL_DOUT_PIN2, LOADCELL_SCK_PIN2);      

  //Limit switch  

  pinMode(Lswitch_1, INPUT_PULLUP);  

  pinMode(Lswitch_2, INPUT_PULLUP); 

} 

void loop() { 

loadcell_val1 = scale1.read(); 

loadcell_val2 = scale2.read(); 

 if (loadcell_val2 < 90000.0 || loadcell_val1 < 140000.0){ 

 myStepper_m1.rotate( 1 );  

  if(digitalRead(Lswitch_1) && flag_real == 0)  

  { 

    Serial.println("turing left");  

myStepper_m2.rotate( 1 );  

  } 

  if(!digitalRead(Lswitch_1))  
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  { 

    flag = 1; 

    motorstate();  

        Serial.println("turning right");  

  } 

  if(flag_real == 1) 

  { 

    myStepper_m2.rotate( -1 );  

     // if(!digitalRead(Lswitch))  

      // Serial.println("shit");  

  } 

  if(!digitalRead(Lswitch_2))  

  { 

    flag = 0; 

    motorstate();  

    Serial.println("back to turning left");  

  }   

 } 

  else if ((loadcell_val2 >=90000.0 && loadcell_val2 <= 170000.0) && (loadcell_val1 >=140000.0 

&& loadcell_val1 <= 175000.0)) 

{ 

 myStepper_m2.rotate( 0 );  

 myStepper_m1.rotate( 0 );  

 } 

 else if (loadcell_val2 > 170000.0 || loadcell_val1 > 175000.0){ 

 myStepper_m2.rotate( -1 );   

 myStepper_m1.rotate( -1 );   

 } 

           // Stepper dreht vorwärts 

} 

void motorstate() 

{ 

  flag_real = flag; 

 

8. CONCLUSION  

Tethered drone proved to be effective for unlimited hover specially when used as communication 

towers. The choice of using load sensors to measure tension on the tether was very cost effective 

compared to using stain gauges and the installation process of loadcells is much easier and less 

complicated that using plain strain gauges. For flying at the height of 10 to 15 meters using a tether 

without using any types of converters such as buck or boost converters proved to be a smart decision 

since it saved a lot of weight which allowed the drone to carry payload such as cameras along side a 

communication device. Selecting an off-the-cable was very cost effective since we were able to choose 

already available cables on the market, which makes it easy to not just find them but also to replace 

them incase of damage.  
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Abstract  

In this study, AgO thin films were synthesized by facile and ultra-fast chemical bath deposition (in less 

than 10 minutes). Our aim is to examine the wettability properties of the AgO surface along with the 

structural and morhological properties and to be able to correlate the results. Structural and 

morphological properties were investigated by x-ray diffraction and atomic force microscope (AFM). 

Structural parameters and surface roughness of AgO thin film were determined. In addition, wettability 

of the samples was determined by static contact angle measurements for the sessile drop of water. 

Obtained results showed that AgO thin film is a proper canditate for hydrophilic surface applications.  

 

Keywords: AgO thin film, chemical bath deposition, hydrophilic surface 

 

1. INTRODUCTION 

Recently, studies on surface wettability in thin films have increased due to the both hydrophilic and 

hydrophobic surfaces are attracting more attention. The hydrophilic property under photocatalysis is 

benefit for different electrochemical applications, hydrophilic surfaces are also important for contact 

lenses (Banerjee et.al., 2015). As an metal oxide, silver oxide (AgO) is so interesting as well as cheap 

material than gold. It has been investigated in many technological fields such as chemical sensors, 

surface enhanced Raman spectroscopy and photovoltaics (Pal et.al., 2015). Considering the relationship 

between surface roughness and surface wettability, silver oxide films produced by facile chemical bath 

deposition which investigated in this study. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

Chemical bath deposition has a lot of advantages in chemical type film production techniques such as 

large surface coating, no set-up and cheap. Our research group applied chemical bath deposition in our 

previous studies and detailed explanation was given (Sarf, 2022). Substrate was bare glass. AgO film 

production parameters were depicted in Table 1. In chemical bath deposititon process, Ag-source was 

silver nitrate (99%, Sigma-Aldrich) and complex agent for pH arrangement was ammonia. These 

sources were dissolved in 100 ml DW. Structural, topographical and surface wettability characterization 

studies were realized by x-ray diffraction, atomic force microscope and by using an Attention Theta 

contact angle-meter. 

 

Table 1. Parameters of AgO film production 

 

PARAMETER  

Ag-amount 0.66 g 

pH 11 

T 70 ±5 °C 

T 10 min. 

Tannealing 500 °C (90 min) 
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3. RESULTS  

Table 2. Structural parameters of AgO thin film 

 

PARAMETER  

2𝜃 (°) 32.23 

D (nm) 

(average cryst. 

size) 

72 

휀  (lattice strain) 0.075 

 

 
Figure 1. x-ray patterns of AgO thin film 

 

  
Figure 2. AFM topography of AgO thin film 

 

 

 
Figure 3. Surface wettability of AgO thin film 

 

qWater-air (o) contact angle image 

1. area 36 

 
2. area 37  
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4. DISCUSSION 

From Figure 1, high poly-crystallinity and no impurity peaks were determined. Produced film has cubic 

AgO crystal structure (JCPDS card number 04-0783). Preferred orientation of film was (111) and 

another indexed peak was (311). Average crystal size was 72 nm. From these results, the number density 

of silver atoms deposited on the glass substrate is high. From Figure 2, AFM topography of AgO film 

was depicted. Pal et. al. explained that the formation of Ag nanoparticles occurs through nucleation sites. 

When a sufficient number of Ag atoms reach the glass substrate, nucleation begins and it turns into a 

layer of nanoparticles (Pal et.al., 2015). Sa (arithmetical mean height) and Sq (root mean square height) 

were measured as 164 nm and 206 nm. for AgO thin film. Surface topography of AgO is proper for 

wettability studies. It is well known that the contact angle determines the degree of water wetting 

(solid/liquid interface). In Figure 3, water contact angle was measured as 36° for AgO film which 

indicates surface is hyrophilic. The arrangement of silver atoms at the surface has an effect on the 

wettability properties (Zhu, 2021).  

 

5. CONCLUSION 

In this study, adherent ve high quality AgO thin film was produced by ultra-fast chemical bath deposition 

onto glass substrate. Average particle size of synthesized film was 72 nm. Average surface roughness 

was 164 nm. AgO film surface showed hydrophilic character. The obtained results promise that AgO 

film might acquire a super-hydrophilic character by doping or C-based material modification. 
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