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KONGRE PROGRAMI 

SÖZLÜ SUNUMLAR 

12 Aralık 2020 - Cumartesi 

Oturum 1 

         

Salon Adı: BILMES CONGRESS 2 Oturum Başkanı : Öğr. Gör. Umut Saray 

    https://youtu.be/hGoEguiHjWc Oturum Başkan Yardımcısı : Öğr. Gör. Celal Altıntaş 

         

Saat Çalışmanın Başlığı Yazarlar 
Sorumlu 

Yazar 

Sunum 

Yapan Yazar 

14:10 - 14:20 
LAZER KESİM MAKİNELERİNDE BULUT 

ÜZERİNDE BÜYÜK VERİ İŞLEME UYGULAMASI 
Alpaslan Pamuk, Gökhan Baş 

Alpaslan 

Pamuk 

Alpaslan 

Pamuk 

14:30 - 14:40 

FARKLI VERİ SETLERİ ÜZERİNDE YAPAY 

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ALGORİTMASI İLE 

SINIFLANDIRMA 

Nuri Burak Aydın, Aysun 

Coşkun 

Nuri Burak 

Aydın 

Nuri Burak 

Aydın 

14:40 - 14:50 
PARAMETRİK İLİŞKİLER VE VİSUAL BASİC İLE 

TASARIM OTOMASYONU 

Gülseren Yıldız, Güven Nergiz, 

Mert Demirtaş 

Gülseren 

Yıldız 

Gülseren 

Yıldız 

14:50 - 15:00 
YAPAY SİNİR AĞLARI TABANLI KANAT 

OPTİMİZASYONU 
Burak Dam, Tolga Pırasacı Burak Dam Burak Dam 

14:00 - 14:10 

NAİVE BAYES MAKİNE ÖĞRENME 

ALGORİTMASI KULLANARAK 

KARDİOTOKOGRAFİLERİN 

SINIFLANDIRILMASI 

Emre Avuçlu Emre Avuçlu Emre Avuçlu 

Ara 

Oturum 2 

         

Salon Adı: BILMES CONGRESS 2 Oturum Başkanı : Öğr. Gör. Umut Saray 

    https://youtu.be/POC8QLmaR_k Oturum Başkan Yardımcısı : Öğr. Gör. Celal Altıntaş 

         

Saat Çalışmanın Başlığı Yazarlar 
Sorumlu 

Yazar 

Sunum 

Yapan Yazar 

15:30 - 15:40 

BİR KONVEKSİYONEL TOZ BOYA KÜRLEME 

FIRINI ISI DEĞİŞTİRİCİSİNDE ISI TRANSFERİNİ 

ETKİLEYEN TASARIM PARAMETRESİNİN 

BULUNMASI 

Güven Nergiz, Mert Demirtaş, 

Gülseren Yıldız 
Güven Nergiz Güven Nergiz 

15:40 - 15:50 

7,5 KW ENDÜSTRİYEL RADYAL FAN 

KARAKTERİSTİĞİNİN SAYISAL VE DENEYSEL 

ELDE EDİLMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI 

Mert Demirtaş, Gülseren Yıldız, 

Güven Nergiz 
Mert Demirtaş Mert Demirtaş 

15:50 - 16:00 

ÇK45 MALZEMESİNİN AŞINDIRICI SU JETİ İLE 

DELİNMESİ İŞLEMİNDE NOZUL İLERLEME 

HIZININ DELİK KALİTESİNE ETKİSİ 

İsmail Tekaüt İsmail Tekaüt İsmail Tekaüt 

16:00 - 16:10 

EV TİPİ, TEK SENSÖRLÜ, TEK KONTROLLÜ, 

ÇİFT KOMPARTIMANLI, FROST FREE TİPİ 

BUZDOLAPLARINI SOĞUTMA KOMPONENT 

DEĞİŞİKLİĞİ GEREKTİRMEDEN ÇİFT 

KONTROLLÜ YAPIYA ÇEVİREN GÖSTERGE 

PANELİ-ANAKART İÇİNE GÖMÜLÜ YAZILIM 

TASARIMI 

Serhan Taşcı, Mustafa Engin Serhan Taşcı Serhan Taşcı 

16:10 - 16:20 
ELEKTRİKLİ ABKANT PRES MAKİNESİ 

TASARIMI 

Cihan Torhan, Kenan Seymen, 

Oktay Çelenk, Feridun Şerifoğlu 
Cihan Torhan Cihan Torhan 



 

vi 

 

16:20 - 16:30 

LAZERLİ KESİM, FORM VERME, STOK ALMA 

VE BÜKÜM OPERASYONLARINI 

GERÇEKLEŞTİREN VERİMLİ, ÜRETİM 

ESNEKLİĞİ OLAN, MALZEME VE ÜRÜN 

AKIŞININ DİJİTAL SİSTEMLER İLE 

YÖNETİLEBİLDİĞİ TEK SİSTEM OLARAK 

TOPLANMIŞ ÇÖZÜM ÜRETİM MERKEZİ 

Ali Ulu, Oktay Çelenk, Hüseyin 

Bülbül, Feridun Şerifoğlu 
Ali Ulu Ali Ulu 

Ara 

Oturum 3 

         

Salon Adı: BILMES CONGRESS 2 Oturum Başkanı : Öğr. Gör. Umut Saray 

    https://youtu.be/zUh7LMzr0C0 Oturum Başkan Yardımcısı : Öğr. Gör. Celal Altıntaş 

         

Saat Çalışmanın Başlığı Yazarlar 
Sorumlu 

Yazar 

Sunum 

Yapan Yazar 

17:00 - 17:10 

METAL- SÜREKLİ ELYAF TAKVİYELİ 

TERMOPLASTİK KOMPOZİT HİBRİT SANDVİÇ 

MALZEME ÜRETİM TEKNOLOJİLERİNİN 

GELİŞTİRİLMESİ 

Ayşe Kırbış, Oktay Çelenk, 

Oğuz Telorman 
Ayşe Kırbış Ayşe Kıurbış 

17:10 - 17:20 

BİR HAFİF RAYLI SİSTEM ARACININ AĞIRLIK 

YÖNETİMİ VE AKS YÜKLERİNİN 

HESAPLANMASI 

Fatih Bezgin Fatih Bezgin Fatih Bezgin 

17:20 - 17:30 

ESNEK KARAKURİ MEKANİZMASI 

TASARIMIYLA ÜRETİMDE ERGONOMİ 

İYİLEŞTİRMESİ 

Murat Onat Murat Onat Murat Onat 

17:30 - 17:40 

HİDROTERMAL YÖNTEM İLE ORGANİK 

ATIKDAN KARBON KUANTUM 

NOKTALARININ SENTEZİ VE PVA FİLM 

UYGULAMASI 

Ali Kayış, Hasan Eskalen, 

Mustafa Kavgacı 
Ali Kayış Ali Kayış 

17:40 - 17:50 

MEYVE SUYU ÇIKARTMA MAKİNESİ 

TASARIMI VE SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ 

İLE SİSTEMİN ANALİZİ 

Cemil Akdeniz, Haydar Şahin Cemil Akdeniz 
Cemil 

Akdeniz 

13 Aralık 2020 - Pazar 

Oturum 4 

         

Salon Adı: BILMES CONGRESS 2 Oturum Başkanı : Öğr. Gör. Umut Saray 

    https://youtu.be/WIzhhKvy-Mo Oturum Başkan Yardımcısı : Öğr. Gör. Celal Altıntaş 

         

Saat Çalışmanın Başlığı Yazarlar 
Sorumlu 

Yazar 

Sunum 

Yapan Yazar 

14:00 - 14:10 
İNCE CİDARLI SİLİNDİRİK SIVI DEPOLAMA 

YAPILARININ SİSMİK ANALİZİ 

Yeşim Tuskan, Begüm Yurdanur 

Dagli, Dilay Uncu 

Begüm 

Yurdanur Dağlı 
Yeşim Tuskan 

14:10 - 14:20 

TEKNİK TEKSTİL DONATILI ÇİMENTOLU 

KOMPOZİTLERİN MÜHENDİSLİK 

ÖZELLİKLERİ: DONATI TÜRÜNÜN ETKİLERİ 

Bekir Yılmaz Pekmezci 
Bekir Yılmaz 

Pekmezci 

Bekir Yılmaz 

Pekmezci 

14:20 - 14:30 
İNŞAAT PROJELERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK 

MALİYETLERİ: BİR LİTERATÜR TARAMASI 

Rıfat Akbıyıklı, Deniz Yıldız, 

Ömer Genç 
Rıfat Akbıyıklı Deniz Yıldız 

14:30 - 14:40 

SIYRILMA FAYLARININ GEDİZ GRABENİ 

İÇERİSİNDEKİ SICAKLIK VE AKIŞ DAĞILIMI 

ÜZERİNE ETKİLERİ 

Doğa Düşünür Doğan 
Doğa Düşünür 

Doğan 

Doğa 

Düşünür 

Doğan 

14:40 - 14:50 
SEFERİHİSAR AÇIKLARINDA SAYISAL 

SICAKLIK VE AKIŞ MODELLEMESİ 
Doğa Düşünür Doğan 

Doğa Düşünür 

Doğan 

Doğa 

Düşünür 

Doğan 

14:50 - 15:00 

UŞAK TARİHİ KENT MERKEZİNDEKİ 

MEKÂNSAL DÖNÜŞÜMLERİN KENTSEL 

KİMLİK ÖGELERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ 

Gizem Güvlü, Sıdıka Çetin Gizem Güvlü Gizem Güvlü 

Ara 
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Oturum 5 

         

Salon Adı: BILMES CONGRESS 2 Oturum Başkanı : Öğr. Gör. Umut Saray 

    https://youtu.be/cwz-Fvq9gQs Oturum Başkan Yardımcısı : Öğr. Gör. Celal Altıntaş 

         

Saat Çalışmanın Başlığı Yazarlar 
Sorumlu 

Yazar 

Sunum 

Yapan Yazar 

15:30 - 15:40 
2019-NCOV SALGINININ SONLU ZAMAN 

KARARLILIK ANALİZİ 
Gökhan Göksu Gökhan Göksu 

Gökhan 

Göksu 

15:40 - 15:50 
ANAHTARLAMALI DOĞRUSAL SİSTEMLERİN 

SONLU ZAMAN KARARLILIĞI 
Gökhan Göksu, Ulviye Başer Gökhan Göksu 

Gökhan 

Göksu 

15:50 - 16:00 
DAĞILIM PROBLEMLERİ İÇİN KARIŞIK 

TAMSAYILI PROGRAMLAMA 

Elif Adaköy, Melis Mumcuoğlu, 

Seray Şengül, Gökhan Göksu, 

Kamil Oruçoğlu 

Gökhan Göksu 
Gökhan 

Göksu 

16:00 - 16:10 

GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİNDEKİ 

GELİŞMELERE BAĞLI OLARAK 3 BOYUTLU 

MÜLKİYET HARİTALARININ OLUŞTURULMASI 

Resmigül Şener, Hakan Akçın 
Resmigül 

Şener 

Resmigül 

Şener 

16:10 - 16:20 

TESİS YER SEÇİMİ PROBLEMLERİ İÇİN 

LİTERATÜR TARAMASI VE TEHLİKELİ MADDE 

DEPO YERİ SEÇİMİNDE KULLANILAN 

KRİTERLER 

Kemal Gürol Kurtay, Aygün 

Altundaş, Serpil Erol 

Kemal Gürol 

Kurtay 

Kemal Gürol 

Kurtay 

14 Aralık 2020 - Pazartesi 

Oturum 6 

         

Salon Adı: BILMES CONGRESS 2 Oturum Başkanı : Öğr. Gör. Umut Saray 

    https://youtu.be/6Jj_1FRnk3M Oturum Başkan Yardımcısı : Öğr. Gör. Celal Altıntaş 

         

Saat Çalışmanın Başlığı Yazarlar 
Sorumlu 

Yazar 

Sunum 

Yapan Yazar 

12:30 - 12:40 

KABLOSUZ ANAHTARLAMA VE YOLO V3 

ALGORİTMASI KULLANAN YAPAY ZEKÂ 

DESTEKLİ ENGELLİ ASANSÖRÜ MODELİ 

Yunus Eği Yunus Eği Yunus Eği 

12:40 - 12:50 
DERİN TRANSFER ÖĞRENME TEKNİKLERİ İLE 

FETÜS CİNSİYETİNİN TESPİTİ 

Esra Sivari, Zafer Civelek, Seda 

Şahin 
Esra Sivari Esra Sivari 

12:50 - 13:00 

YÜKSEK HIZLI YONGALAR ARASI BASKI 

DEVRE TABANLI İLETİM HATTI 

GELİŞTİRİLMESİ 

Furkan Aydın, Ali Bozbey Furkan Aydın Furkan Aydın 

13:00 - 13:10 

PATENT VERİTABANI ANALİZİ: 

HELİKOPTERLERDE TİTREŞİM KONTROL VE 

SÖNÜMLEME UYGULAMALARI 

Pınar Doda Pınar Doda Pınar Doda 

13:10 - 13:20 

PATENT VERİ TABANI ANALİZİ İLE 

UÇAKLARDA KULLANILAN YAPISAL SAĞLIK 

İZLEME SİSTEMLERİ 

Simge Ünlüsoy Simge Ünlüsoy 
Simge 

Ünlüsoy 

Ara 
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Oturum 7 

         

Salon Adı: BILMES CONGRESS 2 Oturum Başkanı : Öğr. Gör. Umut Saray 

    https://youtu.be/iVgAw9TwgcM Oturum Başkan Yardımcısı : Öğr. Gör. Celal Altıntaş 

         

Saat Çalışmanın Başlığı Yazarlar 
Sorumlu 

Yazar 

Sunum 

Yapan Yazar 

14:00 - 14:10 

EV TİPİ BUZDOLAPLARINDA HAVAYI 

TEMİZLEMEK AMACIYLA KULLANILAN 

TEKNOLOJİLER 

Filiz Camcıoğlu 
Filiz 

Camcıoğlu 

Filiz 

Camcıoğlu 

14:10 - 14:20 
ISPARTA İLİNDE TARIM MAKİNELERİNİN 

KULLANIM PROJEKSİYONU 
Osman Gökdoğan 

Osman 

Gökdoğan 

Osman 

Gökdoğan 

14:20 - 14:30 

BAKIR FİTALOSİYANİN YARIİLETKEN 

FİLMLERİNİN SPREY PİROLİZ İLE 

BÜYÜTÜLMESİ, KARAKTERİZASYONU VE 

GÜNEŞ PİLİ UYGULAMALARI 

Çisem Kırbıyık Kurukavak 
Çisem Kırbıyık 

Kurukavak 

Çisem 

Kırbıyık 

Kurukavak 

14:30 - 14:40 

KATKILI SOLVENT BAZLI BOYALARIN SUYA 

DAYANIKLILIK VE ISIL ÖZELLİKLERİNİN 

GELİŞTİRİLMESİ 

Sibel Demir, Nil Acaralı Nil Acaralı Sibel Demir 

14:40 - 14:50 
RÜZGÂR TÜRBİNLERİNDE KULLANILAN 

BAĞLANTI ELEMANLARININ ÜRETİMİ 

Dergah Uysal, Onur Duman, 

Nur Kıcır 
Dergah Uysal Dergah Uysal 

14:50 - 15:00 
YAPAY ALG ALGORİTMASI TABANLI 

KÜMELEME YÖNTEMİ 

Khaleel İbrahim Anwer, Sema 

Servi 

Khaleel 

İbrahim Anwer 

Khaleel 

İbrahim 

Anwer 
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DAVETLİ KONUŞMACILAR 

NAİVE BAYES MAKİNE ÖĞRENME ALGORİTMASI KULLANARAK 
KARDİOTOKOGRAFİLERİN SINIFLANDIRILMASI 

Emre Avuçlu 

Department of Computer Technologies, Aksaray University, Turkey. 

emreavuclu@aksaray.edu.tr 

Özet 

Kardiotokografi gebelik ve doğum sırasında fetal kalp atım hızı ve uterus kasılmalarının 

izlenmesi, hipoksiyi tanımlamak için gereken fetüsün fizyolojik durumu hakkında bilgiler 

sağlar. Bu kayıtlardan doğru bir şekilde elde edilen bilgiler fetüsün patolojik durumunu 

tahmin etmek için kullanılabilir. Böylece fetüste geri dönüşü olmayan herhangi bir 

olumsuzluk halini bildirerek erken müdahaleye imkan tanır. Bu çalışmada Naive Bayes 

makine öğrenme algoritması kullanılarak teşhis yapabilen bir uygulama geliştirildi. Sonuçta 

Naive Bayes makine öğrenme algoritması ile %95,68 oranında test başarısı elde edildi. Elde 

edilen veriler ilerleyen bölümlerde detaylı bir şekilde sunuldu. 

Bu çalışma bu önemli konuya ile ilgili sınıflandırma ve tanı koyma adına yapılan bir 

çalışmadır. Bu çalışmanın amacı, FKH sonuçlarının daha hızlı ve daha doğru yorumlaması 

için bir sınıflandırma geliştirmektir. Bu sayede hatalardan ve gecikmelerden kaynaklanacak 

olumsuzluklar ortadan kalkmış olacaktır. 

Veri seti, uzman doğum uzmanları tarafından sınıflandırılan kardiyotokogramlarda fetal kalp 

hızı (FKH) ve UK özelliklerinin ölçümlerinden oluşmaktadır. 2126 fetal kardiyotokogram 

(CTG) otomatik olarak işlendi ve ilgili tanı özellikleri ölçüm sonuçlarını içerir. CTG'ler ayrıca 

üç uzman kadın doğum uzmanı ve her birine atanmış bir fikir birliği sınıflandırma etiketi ile 

sınıflandırılmıştır. Sınıflandırma hem morfolojik bir düzende (A, B, C. ...) hem de fetal bir 

duruma (N, S, P) göre yapıldı.  

Kullanılan veri tabanının %75’i eğitim verisi için %25’i de test verisi için kullanıldı. 

Aşağıdaki Tablo 1.’de test sırasında kullanılana Gerçek Çıktı ile NB sınıflandırıcısının yapmış 

olduğu tanı sonuçları verilmiştir (GÇ: Gerçek çıktı, NB: Naive Bayes çıktı sonucu). 

Tablo 1. Test sonuçları 

GÇ NB GÇ NB GÇ NB GÇ NB GÇ NB GÇ NB GÇ NB GÇ NB 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 

2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 

2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
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Tablo 1. Test sonuçları (devamı) 

GÇ NB GÇ NB GÇ NB GÇ NB GÇ NB GÇ NB GÇ NB GÇ NB 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 1 2 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2 1 1 

1 2 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 2 1 1 

1 2 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 

1 2 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 2 1 1 

1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1 

1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 

0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 2 1 

0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 

0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 

0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 1 1 0 0 1 1 

0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 1 1 

0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 

0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 

0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 2 2 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1                 

 

CTG kayıtları hamilelikte günümüzde çok yaygın olarak kullanılır, çünkü CTG fetüsün 

fizyolojik sağlığı hakkında çok önemli bilgiler sunar. Bu çalışmada CTG kayıtlarına verilecek 

olan teşhisin otomatik olarak yapılmasını sağlayan bir sınıflandırma işlemi gerçekleştirildi.  

Bu model sayesinde otomatik olarak verilecek teşhis sonuçları ile fetüsteki herhangi bir 

rahatsızlık anında tespit edilebilir. Böylece sağlık hamilelikte yaşanacak olan olumsuzluklar 

önceden belirlenerek gerekli önlemler alınabilir. Önerilen sınıflandırma modeli ile 

sınıflandırma başarısı olarak %97.18, test başarısı olarak %95,68 değeri elde edildi. 

Anahtar kelimeler: Biyomedikal teşhis, Makine öğrenmesi, Fetal kalp hızı ölçümleri. 
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LAZER KESIM MAKINELERINDE BULUT ÜZERINDE BÜYÜK VERI İŞLEME 

UYGULAMASI 

Alpaslan Pamuk1*, Gökhan Baş2 

1 Durmazlar Makine A.Ş., Bursa / Türkiye 

2 Durmazlar Makine A.Ş., Bursa / Türkiye 

Apamuk@durmazlar.com.tr 

Gokhan.Bas@durmazlar.com.tr 

*Sorumlu Yazar 

Özet 

Lazer tekniği ile kesim, gerek metal levha kesimdeki kazanımları, gerekse hızlı ve esnek üretim 

tekniği olması nedeni ile kısa zamanda yaygın bir imalat metodu olmuştur. Bu çalışmada yapılan 

Bulut üzerinde büyük veri işleme uygulaması, lazer kesim makinelerinde kesilen parçaların 

bilgilerinin, makineden gelen alarmların, kesim parametrelerinin depolanmasına yarayan bir 

sistemdir. Bulut üzerinde veri işleme uygulaması, kesilen parça bilgilerinin ve raporların tarihsel 

olarak da inceleme yapılmasına olanak sağlar. Sistem, alarm bilgilerini ve raporlarını da tarihsel 

olarak tuttuğu için makinenin incelenebilmesini sağlar. Sistem, tuttuğu verileri tarihsel olarak 

filtreleyebilmekte ve istenilen zaman aralığı için ayırabilmektedir. Kullanıma ve ihtiyaca göre 

sistem bünyesinde bulunan filtreler ile veriler incelenebilmektedir. Proje kapsamında belirlenen 

konsept doğrultusunda kullanıcıların birden fazla makineyi aynı anda incelemesine imkân verecek 

altyapı oluşturulmuştur. Bu altyapıya göre kullanıcı makine karşılaştırması ve verimlilik 

incelemeleri yapabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Lazer Kesim Makinesi, Büyük Veri, Bulut Bilişim, Veri İşleme 

1. Giriş 

Lazer teknolojisi son yıllarda önemli gelişmeler göstermiş olup, birçok önemli sektörde karşımıza 

çıkmaktadır. Lazer teknolojisi başlıca; askeri alanlarda, elektronik ve bilgisayar sektöründe, 

havacılık sektöründe, tıp biliminde, imalat endüstrisinde yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Lazer 

kesim makineleri ise metal sektörünün neredeyse her alanında kullanılmaktadır. Geleneksel kesim 

metotları (Plazma, oksijenli kesim, makas, punç vb.) ile mukayese edildiğinde birçok avantajlar 

sağlamaktadır. Bunların arasında hızlı bir işleme ile toplam üretim süresinin azalması, üretim 

kalitesindeki artış, takım ihtiyacı olmaması, hassas temiz ve sessiz bir çalışma sağlaması teknolojik 

ve ekonomik avantajlar olarak ortaya çıkmaktadır. 

Günümüz koşullarında firmaların ayakta kalabilmeleri ve sürekliliği sağlayabilmeleri için rekabet 

koşullarını iyileştirmeleri gerekmektedir. Bulut ve veri işleme uygulamaları bu koşulların 

iyileştirilmesinde önemli bir role sahiptir. 

Çalışma kapsamında tasarlanmış olan bulut üzerinde veri depolama ve büyük veri işleme sistemi, 

lazer kesim makinelerinde kesilen parçaların bilgilerinin, makineden gelen alarmların, kesim 

parametrelerinin depolanmasına yarayan bir sistemdir. Kesim ve alarm verilerin depolanması 

makinenin geriye dönük incelenebilir olmasını sağlamaktadır. Bunun sonucunda alarm verileri 

incelenerek müşterinin yaşayabileceği sorunların önceden tahmin edilmesine imkân vermektedir. 

2. Metot 

Çalışma kapsamında tasarlanmış olan bulut üzerinde veri depolama ve büyük veri işleme sistemi, 

lazer kesim makinelerinde sağlayacağı veriler sayesinde süreçlerin izlenebilirliği artacağından, 

müşteri ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap verebilecektir. Artan rekabet koşulları düşünüldüğünde 
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bu sistemlere gereksinim gün geçtikçe artacaktır. Bu doğrultuda yapılan çalışmaya ait sistemin 

genel bir görüntüsü Şekil-1’de görülmektedir. 

 

Şekil-1: Bulut üzerinde veri depolama ve büyük veri işleme sistemi 

2.1. Panel 

Çalışma kapsamında tasarlanmış olan bulut üzerinde veri depolama ve büyük veri işleme sisteminin 

panel görünümü şekil-2 de verilmiştir. Bu panel ile birlikte aşağıdaki kazanımlar elde edilir; 

• Makinenin durumu anlık olarak izlenebilir, 

• Operatör uzun programlarda makineden uzaklaşabilir, 

• Kesilen parçaların raporları alınabilir, 

• Geriye dönük, tarih aralığına göre raporlar alınabilir, 

• Maliyet hesaplamaları yapılabilir, 

• Tüketim hesaplamaları yapılabilir, 

• Çalışma süresi, durma süresi ve verimlilik hesaplamaları yapılabilir, 

• Hata mesajları ve hata sebepleri incelenebilir. 

 

Şekil 2: Panel ekranı 

2.2. Kesim Verileri 

Sistem üzerinde makinede kesimi yapılan tüm programların başlangıç bitiş tarihleri, aktif kesim 

süreleri, malzeme kalınlık, gaz, nozzle gibi kesim detayları tutulur. Bu detaylar tarihsel olarak 

filtrelenebilir. 
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Şekil 3: Kesim Verileri 

2.3. Alarm Verileri 

Makinenin herhangi bir prosesi sırasında oluşabilecek alarmlar da bulut sistemi üzerinde tutulur. Bu 

alarmlar kesim esnasında, tabla değişim esnasında veya diğer koşullarda da oluşmuş olabilir. 

Tutulan bu alarmlar tarihsel olarak filtrelenebilir, alarm bazlı incelenebilir ve yorumlanabilir. 

 

Şekil 4: Alarm Verileri 

2.4. Verilerin İşlenmesi 

Bulutta tutulan verilerin işlenmesi ile servis departmanı ve bayilerinin her makine için kritik 

alarmları, alarmları ve bilgi mesajlarını izlemelerini sağlanabilir. Her alarm durumu için bildirim 

açılabilir ve ayrıca daha önce makinelerde çözülen bildirimler paylaşılabilir. Bu uygulama ile 

çözülmüş sorunlar ortak bir platformda arşivlenir. 
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Şekil 5: Veri izleme ekranı ve bildirimler ekranı 

 

Şekil 6: Makinelerden gelen işlenmiş alarm verileri 

3. Özet 

Bu çalışmada lazer makinleri için bulut üzerinde veri işleme sistemi ile kesim, alarm ve anlık 

verilerin incelenmesiyle lazer kesim makinelerinin daha verimli bir şekilde kullanılabilmesi 

sağlanmıştır. 

Ayrıca sistem, gelen alarmların yorumlanıp makine üzerinde yapılacak optimizasyonlarla makine 

kullanımını iyileştirir, çalışma ve süreç güvenliğini artırır. Sistem, farklı tiplerdeki verileri 

saklayabilmekte, tarihsel olarak filtreleyebilmektedir. 

Günümüz koşulları değerlendirildiğinde bu sistemlere duyulacak gereksinim gün geçtikçe 

artacaktır. Bu nedenle bu çalışma kapsamında üretimi gerçekleştirilen proje ile makinelerimize 

katma değeri yüksek bir değer kazandırılmıştır. 

4. Sonuç 

Bu çalışma makinelerin erişilebilir, incelenebilir olmasını, depolanmasını ve yorumlanmasını 

sağladı.  
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Özet 

Fiber lazer makinelerinin metal işleme sektöründeki yeri günden güne artmaktadır. Fiber lazerlerin 

kullanım alanını genişlemektedir. Fiber lazerleri proses lazer kafası, ışın şekillendirici ile birlikte 

kullanarak metal ve kompozit hibrit sandviç malzeme üretim teknolojisinin de geliştirilebileceği 

görülmüştür. Bu çalışmada nano-saniyeler mertebelerinde atım aralıklı lazer sistemi ve tarayıcı 

lazer kafası kullanılarak metal üzerinde düzenli bir pürüzlülük yaratılmıştır. Malzeme üzerine 

açılan yarıkların açısı plastik ile yapacağı bağı kuvvetlendireceği için malzeme farklı açı 

değerlerinde tutularak denemeler yapılmış ve analiz ve hesaplamalar sonuçunda en doğru yiv açısı 

tespit edilmiştir. Üzerinde pürüzlülük yaratılan parça ısıtılarak yapıştırılacak olan plastikle bir 

araya getirilmiş ve plastik üzerine baskı uygulanmıştır. Plastik metalin ısısından eriyerek metal 

üzerinde oluşturulmuş olan yivlerin içerisine akmış ve presleme işlemi ile ideal bir yapıştırma 

gerçekleştirdiği gözlemlenmiştir. Plastik ve metal birleşimili parçalar üretmek otomotiv sentörü için 

uzun ve maliyetli bir süreçken bu yapılan çalışma sayesinde üretim çevrimi kısaltılmış olup stabil ve 

kararlı yapılar elde edilmiştir. Lazer makineleri üzerine adapte edilecek bu sistem sayesinde plastik 

metal kaynağını tek seferde aynı hassasiyette yapan hızlı, ekonomik ve ergonomik bir teknoloji 

gelişmiş olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Fiber lazer, hibrit malzeme,lazer birleştirme, metal kaynak 

1. Giriş 

Fiber lazer makinelerinin metal işleme sektöründeki yeri günden güne artmaktadır. Fiber lazerlerin 

kullanım alanını genişlemektedir. Geçmişte CO2 lazerler daha yaygın kullanılırken, günümüzde ise 

düşük işleme maliyeti, düşük bakım maliyeti vb. gibi avantajlarından dolayı fiber lazerler tercih 

edilmektedir. Fiber lazerleri proses lazer kafası, ışın şekillendirici ile birlikte kullanarak metal ve 

kompozit hibrit sandviç malzeme üretim teknolojinin geliştirilebileceğinin araştırmaları yapılmıştır. 

Yapılan araştırmalar, analiz doğrultusunda kısa darbe üretebilen fiber lazer sistemi ile mikro 

çatlakların oluşturması ve nano-saniye mertebelerinde darbe genişliği elde edebilmek için algoritma 

çalışmaları yapılmıştır. Mevcut üretilen makinelerden farklı bir konsept tasarlanarak ve işleme 

alanını müşteri ihtiyacına göre modifiye edilerek, plastik metal kaynağını tek seferde, aynı 

hassasiyette yapan hızlı , ekonomik ve ergonomik bir sistem tasarlanmıştır. Genel olarak fiber 

takviyeli kompozit malzemeler, otomotiv, raylı sistemler, havacılık, deniz, savunma sanayi gibi bir 

çok alanda kullanılmaktadır. 

Plastik-metal birleşimli parçalar üretmek özellikle otomotiv sektörü için uzun ve maliyetli bir 

süreçtir. Metal ve plastik parçalar yapıştırılma öncesinde yoğun bir temizlik işleminden geçer. 

Metal üzerinde yüzey gerilimini yenmek ve dolayısıyla düzgün bir yapışma elde edilebilmesi için 

pürüzlülük yaratmak şarttır. Eklenecek olan plastik de plazma işlemlerine tabi tutularak yapışma 

gücü artırılır. Yüzeyleri hazır hale getirilen iki malzemeye yapıştırıcı uygulanarak birleştirme işlemi 

yapılır ve sabitleme işlemleriyle bekletilir. Önerilen sistemin sunduğu sadece bir çalışma istasyonu 

sayesinde yukarıda tanıtılan geleneksel plastik-metal birleştirme işlemi süreç adımlarına kıyasla 
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kısaltılacaktır. Aynı lazer sistemi kullanılarak yüzey işleme ve ısıtma işlemleri aynı istasyon 

üzerinde yapılabilecektir. Araştırmacılar bu üretim çevrimi kısaltmak için denemeler yapmaya 

başlamış ve holtkam ve ark lazer bazlı işlem zincirini Şekil 1'de gösterilmiştir ve metal yüzey 

üzerinde mikro yapılar oluşturmak için ilk aşamada bir mikro yapılandırma sürecinden 

oluşmaktadır. İkinci bir lazer bazlı işlemde, termoplastik malzeme eritilmiş ve harici kenetlenerek 

plastikleştirilmiş malzeme, üretilen mikro yapılara bastırılmış ve her iki malzeme arasında mekanik 

bir kilitlemeden sonra biçimlendirilmiştir. 

 

Şekil1: Lazer yapıştırma proses çevrimi 

Holtkamp ve ark. uygun bir bileşen geometrisinin seçilmesi şartıyla, soğutma sırasında kararlı bir 

pozitif bağ elde etmişlerdir. İşlemin önemli bir yönünün, ısıtılacak parçanın, birleştirileceği plastik 

bileşenden daha yüksek bir erime noktasına sahip olması gerektiğini öngörmüşlerdir. İki parçadan 

bir bileşenin ısıya daha dayanıklı olanının metal, seramik veya ısıya dayanıklı bir plastik olmalıdır. 

Malzeme seçimi, ışın kaynağı ve numunelerin ön işlemine göre çoklu ışınlama stratejileri 

araştırmıştır. İlk deneysel seride yüzey yapısının birleştirme işlemine etkisi incelenmiştir. Nd: YAG 

lazer radyasyonu ile paslanmaz çelik numunelerin yüzeyine nokta, çizgi ve çapraz desen şeklinde 

bir yapıda uygulanmış ve daha sonra bu numuneler şeffaf plastik numunelerle birleştirilmiştir. 

Lazer ışını iletim birleştirme işlemi için, diyot lazer gücü kullanılırken kontur veya yarı eşzamanlı 

ışınlama stratejileri dikkate alınmıştır. 125 ° C'nin altındaki sıcaklıklarda füzyon olmamıştır. Plastik 

numuneler metal parçanın (örneğin bir oluk) yapısına girememiş ve hatta kırılmıştır. 125 ° C ile 140 

° C arasındaki sıcaklıklarda, örnekler içinde hatasız bağlantı elde edilmiştir. 140 ° C'nin üzerindeki 

sıcaklıklarda, kabarcıklanma oluşmuştur. [1] 

Metal yüzey işlemi için ilk işlem adımı olarak, verimli üretim süreçleri için gereken hızlı döngü 

sürelerini gerçekleştirmenin verimli bir yolu olan yüksek hızlı bir lazer mikro yapılandırma işlemi 

uygulanır. Hızlı bir ışın hareketi, metal yüzey üzerindeki değişken desenlerin taranmasına izin veren 

bir galvometrik tarama sistemi ile gerçekleştirilir. Süreç, süblimasyon ve eritme kombinasyonuna 

dayandığından, işlem süresi geleneksel yapılandırma süreçlerine kıyasla çok daha kısadır.[2-3] Bu 

kısa çevrim otomotiv sektörü için en öenmli kriterlerden biridir. Engelmann ve ark. özellikle 

otomotiv yapımında, farklı çalışma malzemelerinin yapıştırılması önemli bir gereklilik olduğunu 

düşünmüş ve  yerel yüklere uyarlanmış termoplastik kompozit malzemeler ve gövde çelikleri gibi 

farklı çalışma malzemelerinin kombinasyonu, ağırlığı daha da azaltmak için yeni fırsatlar 

yaratmıştır. Metal yüzeyde alttan kesilmiş oluklar oluşturmuş ikinci bir lazer bazlı işlemde, 

termoplastik kompozit malzeme eritilmiş ve her iki malzeme arasında mekanik bir kilitlemenin 

sertleştirilmesinden sonra oluşturulan yapılara ve formlara bastırarak yineleme sayısı çok yüksek ise 

mikroyapı kısmen kapatılır, ancak oyuk derinlikleri az olduğunda küçük birleştirme yüzeyi 

sayesinde daha düşük bağlantı gücü olduğu tespit etmişken diğer yandan çok fazla lazer gücü 

arayüzdeki sıcaklık deformasyon sınırını aştığından plastik malzemenin ayrışmasına sebep olmuştur  

(PA6.6) Bu, birleşme bölgesinde kabarcık oluşumuna yol açtığı gözlemlenmiştir. Engelmann ve 

ark. bu işlemde önemli olan parametrelerin yiv derinlikleri ve lazer gücü olduğunu tespit etmiştir. 

[4] Lutey ve ark. bu metodolojinin kapsamı içerisinde hesaplanan bağlantı arayüzü ve üst yüzey 

sıcaklıklarına dayalı olarak proses sonuçları üzerinde çalışmıştır. Isıtma süresi, lazer nokta genişliği 

ve malzeme uyumluluğu gibi faktörler birleştirme gücünü etkilemekle birlikte, bu çalışmada 

gerçekleştirilen deneysel ve modelleme sonuçlarının karşılaştırılması, pik arayüz sıcaklığının çeşitli 

konfigürasyonlarda süreç sonuçları üzerindeki önemini vurgulamaktadır. Parçalara zarar vermeden 
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lazerle doğrudan birleştirmede fizibiliteyi güçlü bir şekilde etkileyen tepe yüzey sıcaklığının 

sıcaklığının olduğu belirlenmiştir. [5] Engelmanna ve ark. açıklanan lazer destekli işlemler, 

termoplastik plastiklere metallere eklenmek için esnek ve hızlı bir mikroyapı ve iletken birleştirme 

işlemine izin verilmiştir. Bağlantı mukavemeti uygulanan yük yönüne bağlı olarak parametrelerin 

yapılandırmasına ve birleştirilmesine ek olarak bağlıdır. Çekme makası yükü için en yüksek 

mukavemet 21.8 N/mm2, çekme yükü için 11.37 N/mm2 (indirgeme %47.8) ve kullanılan malzeme 

kombinasyonu için 0.69 N/mm2 ( indirgeme %96.8) olmuştur. Üç yük yönü arasındaki değerlerdeki 

bu yüksek farklılıklar, hibrid bileşenlerin birleşimi için ağırlıklı olarak gerilme ve gerilme kesme 

stresini sağlamak için tasarlandığını göstermektedir. Her yük yönü için, referansla 

karşılaştırıldığında mikroyapı açıları ile güç arttırılmıştır. Mukavemet artışı esas olarak daha büyük 

bir alttan oluk ve daha yüksek bir yapı derinliği ile elde edilmiştir. Ayrıca, farklı yapı mesafeleri ve 

yapı yönelimleri için performans birleşimleri üzerinde bir etki bulunmuştur.[6] Mukavemet artışını 

sağlayıp malzemeyi hafifletmek gelişen teknolojinin ihtiyacı haline gelmiştir. Bu yüzden Roesner 

ve ark. ‘da lazer radyasyonunu kullanarak hibrit bir malzeme oluşturmuşlardır. [7] 

Lazer sistemleri sayesinde metalden farklı malzemelerin işlenebilmesi kolaylaşmıştır. Farklı sürüm 

teknikleri, çıkış optiğinin değiştirilmesi ve yaratıcı çalışma alanları sayesinde lazerler her pazara 

hizmet edebiliyor hale gelmiştir. Önerilen sistem sayesinde yüksek enerjili lazerlerin otomotiv 

sektörüne hizmet etmesi ve farklı malzemelerin işlenmesi sağlanacaktır. Metal üzerinde yaratılacak 

olan pürüzlülüğün düzeni ve geometrisi metal-plastik kaynağının sağlamlığını belirleyecektir. Bu 

bağlamda lazerin sürüş parametreleri, tarama algoritması ve çalışma alanının işlevselliği elde 

edilecektir 

2. Materyal ve Metod 

Proje kapsamında otomotiv sektöründe sıklıkla kullanılmakta olan hibrit, sandviç, kompozitlerin 

üretimi gerçekleştirilecektir. Metal ve termoplastik kompozit malzemelerin birleştirilerek yüksek 

mukavemette stabil ve kararlı bir yapı oluşturulacaktır. Yenilikçi teknolojiden önce bir metal ve 

plastiğin birleşimi 4-5 prosesden sonra gerçekleşirken bu proje ile tek proses ile gerçekleşmiş 

olacaktır. Zamandan tasarruf sağlamış olunacaktır. 

Bu proje ile birlikte mevcutta üretilen lazer makinelerinden farklı bir konsept tasarlanarak ve işleme 

alanını müşteri ihtiyacına göre modifiye edilerek, plastik metal kaynağını tek seferde, aynı 

hassasiyette yapan hızlı, ekonomik ve ergonomik bir sistem tasarlanacak ve yerli rezonatör ile hibrit 

malzeme üretebilen lazer makinesi elde edilecektir. 

Literatür ve fizibilite çalışmaları yapılarak, bu çalışmanın fiber lazer ile üretilebilirliği araştırılmış 

ve mevcut kaynaklarımızla üretim kabiliyetlerimiz değerlendirilmiştir. Bu yapılan çalışmalar baz 

alınarak konsept tasarım belirlenmiştir. Karar verilen doğrultuda makinenin X eksen, Y eksen, gaz 

emiş grubunun taslak tasarımı yapılmıştır. Tasarımı tamamlanan bölümler, mühendislik hesapları ve 

analizler ile gözden geçirilerek tekrar hesaplanmış ve model bilgisi doğrultusunda mukavemet, hız, 

eksen motor, redüktor ve körük hesaplamaları gerçekleştirilmiştir. 

Hesaplamalar sonucunda elde edilen bilgiler ile X eksen, Y eksen ve gaz emiş gruplarının üç 

boyutlu tasarımı gerçekleştirilmiştir. Tasarımı gerçekleşen modellere analiz yapılarak statik ve 

dinamik dayanımları hesaplanmıştır. Projenin devamında makine gövdesinin tasarımı, X ve Y eksen 

analizleri ve tasarımları göz önünde bulundurularak solidworks programında tasarlanmıştır. 

Tasarımı yapılan gövdenin analizleri yapılmıştır. Taşıyıcı ayaklarda bağlantı noktaları dışında gelen 

yüklerden dolayı yaklaşık 0 (sıfır)  gerilim oluşmaktadır. Y eksen tasarımımızın mekanik 

dayanımları sistemimize uygundur. Lazer makinesi olarak beklentilerimizi tam olarak 

karşılamaktadır. 
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Şekil2: Y eksen köprüsüne yapılan analiz 

Y-eksen köprüsünün X-ekseni üzerinde hareket ettirilebilmesi ve benzer şekilde Z-eksen olan lazer 

kafasının Y-eksen köprüsü üzerinde hareket ettirilebilmesi için gerekli olan sayısal modelleme 

Siemens Sizer programı üzerinden yapılmıştır. X eksen ve Y eksen için gerekli olan servo motor 

hesaplanmıştır. Eksen hesaplamaları bir paket program üzerinden yapılabilmesine rağmen 

karşılaştırma ve doğrulma ihtiyacından ampirik formüller kullanarak da hesaplanmıştır. Bu nedenle 

Siemens Sizer programı üzerinden ihtiyaç duyulan sayısal hesaplamalar ve ilgili grafikler çıkmış 

olsa bile ampirik hesaplamalarda yapılmıştır. Hesaplamalar sonucunda Y-ekseninin hareketi ve 

ivmelendirilmesi için gerekli olan toplam döndürme momenti elde edilmiştir. Bu veriler 

kullanılarak ve planet redüktörün çevirim oranına bağlı olarak servo motor için gerekli olacak olan 

minimum döndürme momenti tespit edilmiştir. Hesaplanan minimum döndürme momentine göre 

yapılan servo motorun seçiminin doğruluğu kontrol edilmiştir. 

Durmazlar Makine bünyesinde bulunan 100 W ortalama güce sahip MOPA konfigürasyonlu 

nanosaniye lazeri ile çeşitli metal yüzeylerde ve farklı lazer parametreleri ile bir ön çalışma 

gerçekleştirildi. 

Bu çalışmalarda amacımız lazer makinesine adapte edeceğimiz tasarım için referans olabilecek 

örnek değerler elde edebilmektir. 

Daha önce gerçekleştirdiğimiz markalama parametrelerinin belirlenmesine yönelik proje uyarınca, 

yüzeyden belli bir derinliğe kadar penetrasyon beklenmesi dolayısıyla derin markalama (deep 

marking – engraving) parametreleri kullanılarak üç farklı malzeme için ne kadar penetrasyon elde 

edildiği gözlenmiştir. 

 

Şekil3: Metal üzerine yiv açan markalama kafası 
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Şekil4: Metal üzerine açılan yivler 

Tablo1: Malzeme üzerindeki yivlerin ölçüleri 

Malzeme 
Tarama Hızı 

(mm/ s) 

Ortalama Güç 

( W ) 

Kanallar Arası Mesafe 

(mm) 

Azami Kanal Derinliği 

(µm) 

Paslanmaz Çelik 100 90 0.1 220 

Siyah Sac 50 90 0.3 490 

Alüminyum 50 90 0.5 360 

 

Yukarıdaki tablo oluşturulurken kullanılan temel parametreler ; 

Yineleme oranı (frekans): 20 kHz 

Atım genişliği: 10 ns  

Işın çapı (min):  50µm (0.05 mm) 

Lazer geliş açısı: 90° 

Tarama hızı: 300 mm/s 

Ortalama çıkış gücü: 80 W 

Çizgi aralığı: 0.1 mm 

Geçiş sayısı (Loop Count): 1 

 

Şekil5: Metal üzerinde tarama hızına bağlı oluşan curuflar 

Mikroskop altındaki ilk incelemelerde, lazer atımları ile yüzeyde açılmış doğrusal kanalların 

üzerinde ve içinde malzeme cürufu biriktiği gözlenmiştir. Cüruf, yüzey soğurken açılan kanallara 

yapışmakta ve kullanımı oldukça kısıtlamaktadır. Bu durumu engellemenin en kesin ve basit 

çözümü olarak tarama hızının 5 ila 10 katında, diğer parametreler sabit kalacak şekilde «hızlı 

tarama» yapılarak minimum enerji girdisiyle malzemede termal stres oluşmadan temizlenmesi ve 

termoplastik birleştirme işlemine hazır hale getirmek olduğu tespit edilmiştir. 

Metal yüzeylere oluşturulan yivlerden sonra kompozit malzemeyi ısıtmalı pres içerisine yerleştirip 

denemeler yapılmıştır. 
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Şekil6: Metal ve kompozit malzemenin presleme ve ısıtma işlemi 

Tablo2: Deney sonuçları 

Kanallar arası mesafe ( Tek çizgi) 
Tarama Hızı 

(mm/ s) 

Ortalama Güç 

( W ) 
Süre (dk) Sıcaklık (°C) Durum 

0.5 100 mm/ s 80 W 1 dk 190°C Ayrıldı 

0.4 100 mm/ s 80 W 1dk 190°C En iyi yapışma 

0.3 100 mm/ s 80 W 1 dk 190°C Yapıştı 

Tablo3 : Deney sonuçları 

Kanallar arası mesafe ( Kare ) 
Tarama Hızı 

(mm/ s) 

Ortalama Güç 

( W ) 
Süre (dk) Sıcaklık (°C) Durum 

0.5 100 mm/ s 80 W 1 dk 190°C Ayrıldı 

0.4 100 mm/ s 80 W 1dk 190°C Yapıştı hemen koptu 

0.3 100 mm/ s 80 W 1 dk 190°C Ayrıldı. 

Tablo4: Deney sonuçları 

Kanallar arası mesafe ( Tek 

çizgi) 

Tarama Hızı 

(mm/ s) 

Ortalama Güç 

( W ) 

Süre 

(dk) 

Sıcaklık 

(°C) 
Durum 

0.4 100 mm/ s 80 W 1 dk 220°C 
Kompozit malzemede 

kabarcıklar oluştu. 

0.4 100 mm/s 80 W 1 dk 175 °C Yapıştı hemen koptu 

0.4 80 mm/s 80 W 1 dk 175 °C Ayrıldı. 

3. Sonuç 

Nano-saniyeler mertebelerinde atım aralıklı lazer sistemi ve tarayıcı lazer kafası kullanılarak metal 

üzerinde düzenli bir pürüzlülük yaratıldı ve Üzerinde pürüzlülük yaratılan parça ısıtılarak 

kaynatılacak olan plastikle bir araya getirildi ve plastik üzerinden baskı uygulandı. Malzeme 

üzerine açılan yarıkların aralıkları ve şekilleri plastik ile yapacağı bağı kuvvetlendireceği için 

malzeme üzerinde farklı değerler de yivler oluşturularak denemeler yapıldı ve yapılan deneyler 

sonucunda 0.4 mm aralıklı yivlerin daha iyi yapışma gösterdiği 0.3 mm aralıklı yivlerin az geldiği 

ve süblimleşme oranının az olmasından dolayı yapışma tam anlamıyla gerçekleşememiştir. 0,5 mm 

aralıklı yiv oluşumunda ise kompozit malzemede deformasyonlar meydana geldiği gözlemlenmiştir. 

Yiv aralığını 0,4 mm olarak belirledikten sonra sıcaklık üzerinde değişimler yaparak doğru sıcaklık 

aralığı elde edilmiştir.180 °C ve 200 °C sıcaklıkları arasında ideal bir yapışma göstermektedir. 

Metal ve kompozit malzemenin birleşimi için temel parametrenin sıcaklık ve yiv aralıkları oluğu 

tespit edilmiştir. Çalışmanın devamında presleme kuvveti ve yivleri açılı oluşturma işlemleri 

yapılacaktır. Bu parametrelerde elde edildikten sonra adapte edilecek sistemin tüm referans 

değerleri tespit edilecektir. Önerilen sistem sayesinde yüksek enerjili lazerlerin otomotiv sektörüne 
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hizmet etmesi ve farklı malzemelerin işlenmesi sağlanacaktır. Firmamız açısından farklı bir pazara 

hizmet etmek ve metal dışında farklı malzemeleri işleyebilme yeteneklerine sahip bir makine elde 

edilecektir. 

NOT: Tübitak’a projemize verdiği destekten dolayı teşekkür ederiz. 
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Özet 

Yüksek basınç dayanımı, düşük çekme dayanımı ve tokluğa sahip çimentolu malzemeler genellikle 

bir donatı ile güçlendirilirler. Donatı olarak genellikle geleneksel beton çelikleri kullanılır. Beton 

çeliğinin beton içinde kullanılmasıyla elde edilen betonarme onyıllardır tüm Dünyada yaygın 

olarak kullanılan bir sistemdir ve birçok koşul altında başarı göstererek başarısını ispatlamıştır. 

Buna bağlı olarak hesap yöntemleri oldukça gelişmiştir ve mühendisler betonarme hesap 

yöntemleri ile ilgili yüksek oranda tecrübe kazanmışlardır. Ancak betonarme elemanlar, kendinden 

istenen performansı gösterebilmesi için, belli boyutların üzerinde tasarlanmalıdırlar. Günümüz 

mimari anlayışında ise daha narin elemanların kullanılması ile tasarlanan yapılar daha ince 

yapısal elemanlar içerdiği ve daha küçük agrega boyutlarıyla üretilebilidiği için daha yüksek 

performanslı ve küçük kesitli donatılara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu donatılar farklı malzemelerden 

elde edilen liflerin çeşitli formlarında üretilebilmektedirler. Söz konusu lifler, kırpılmış lif formunda 

çimentolu karışıma mikser içinde karıştırılarak ince cidarlı kompozitler üretilebilmektedir. Bununla 

birlikte lifler, sürekli formda, matris içine gömülerek ihtiyaç duyulan yönde donatı olarak 

kuıllanılabilmektedir. Bunun yanında, sürekli lifler, dokunmak suretiyle teknik tekstiller elde 

edilmekte, bu teknik tekstiller de çimentolu matris içine gömülerek teknik tekstil donatılı çimentolu 

kompozitler elde edilmektedir. Liflerin dokunarak teknik tekstil formunda donatı olarak 

kullanılması, üretilen kompozitlerin birçok özelliğinin gelişmesine yardımcı olmaktadır. Kırpılmış 

liflerde görülen lif sıyrılması problemi ve buna bağlı olarak gelişen göçmeler, teknik tekstil donatılı 

çimentolu kompozitlerde görülmemektedir. Teknik tekstil donatılı çimentolu kompozitlerde donatı 

olarak, cam, bazalt ve karbon esaslı teknik tekstiller kullanılabilmektedir. Söz konusu lifler farklı 

şekillerde dokunarak üzerine epoksi ve styrene butadiene rubber (SBR) gibi kaplama malzemeleri 

uygulanabilmektedir. Bu kaplama malzemeleri, kompozit performansı üzerinde etkili bir 

parametredir. Bu deneysel çalışmada, cam ve karbon donatıların farklı basınç dayanımlarına sahip 

iki farklı matris içine gömülmesiyle elde edilen kompozitlerin performansı deneysel olarak 

araştırılmıştır. Mekanik deneyler olarak eğilme deneyleri gerçekleştirmiştir. Bununla birlikte lif-

matris arayüzü üzerinde taramalı elektron mikroskobu ile mikroyapı incelemeleri 

gerçekleştirilmiştir. Deneysel çalışma sonunda; iki tür matris için de, karbon tekstil donatılı 

kompozitlerin şekil değiştirme kapasitesinin cam tekstil donatılı kompozitlere göre daha düşük 

olmakla birlikte, karbon donatılı kompozitlerin dayanımlarının dikkate değer biçimde yüksek 

olduğu sonucuna varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Tekstil Donatı, Tekstil Donatılı Çimentolu Kompozit, TRM, FRCM  

1. Giriş 

Yüksek basınç dayanımı, düşük çekme dayanımı ve tokluğa sahip çimentolu malzemeler genellikle 

bir donatı ile güçlendirilirler. Mevcut uygulamalarda, donatı olarak geleneksel beton çelikleri 

kullanılır. Beton çeliğinin, beton içinde kullanılmasıyla elde edilen betonarme on yıllardır tüm 

Dünya’da yaygın olarak kullanılan bir sistemdir [1-3]. Günümüz mimari yaklaşımında ise daha 

küçük kesitli elemanların kullanılması ile tasarlanan yapılar, daha ince yapısal elemanlar 

kullanılarak imal edilmektedir. Bu elemanlarda, yüksek performanslı ve küçük kesitli donatılara 

ihtiyaç duyulmaktadır [4]. Bu yüksek performanslı ve küçük kesitli donatılar, yüksek dayanımlı 

fiberlerden imal edilmektedir. Fiberler kesikli fiber formunda kullanılabileceği gibi sürekli fiber 
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veya çeşitli formlarda dokunarak Teknik tekstil (kumaş) formunda da kullanılabilirler. Bahsedilen 

tekstiller kullanılarak üretilen kompozitler kumaş donatılı çimentolu matrisler (FRCM) veya kumaş 

donatılı harçlar (TRM) olarak adlandırılmaktadır. FRCM kompozitler, farklı kumaşlar ve farklı 

matrisler kullanılarak elde edilebilmektedir. Kumaşların hammaddeleri, cam, basalt, karbon, 

polypropylene, polyvinyl alcohol, sisal and p-Phenylene Benzobis Oxazole olabilir [5-10]. 

2. Deneysel Çalışmalar 

Deneysel çalışma kapsamında iki farklı tekstil türü ile üretilen kompozitlerin özellikleri deneysel 

olarak incelenmiştir. Üretilen kompozitlerde kullanılan teknik tekstiller 340 g/m2 birim alan 

ağırlığına sahip cam ve karbon kumaşlardır. Her iki kumaşın üzerinde de 40 g/m2 ağırlığında SBR 

(Styrene Butadiene Rubber) kaplama bulunmaktadır. Matris olarak, ortalama 60 MPa basınç 

dayanımına sahip hazır karışımlı harçlar kullanılmıştır. Numuneler üretilmeden önce plywood 

malzemeden kalıplar hazırlanmıştır. Hazırlanan kalıpların iç boyutları 15x100x300 mm’dir. 

Kompozit üretimi için hazırlanan teknik tekstil ve kalıpların görseli Şekil 1’de gösterilmektedir.  

  
(a) (b) 

Şekil 1: Kompozit üretiminde kullanılan (a) teknik tekstil ve (b) plywood kalıplar 

Şekil 2’de teknik tekstil donatılı çimentolu kompozitlerin üretilmesi gösterilmektedir. Kompozitin 

üretimi sırasında, önceden hazırlanan kalıpların içine, matris karışımının birinci tabakası serilmiş ve 

yerleştirilmiştir. Daha sonra üretilecek numune ebatlarına uygun olarak daha önceden hazırlanan 

teknik tekstil, kalıba serilen birinci tabaka matris üzerine yerleştirilmiştir. Bu işlemi takiben ikinci 

tabaka matris, kalıp içine konan teknik tekstilin üzerine serilmiştir. Böylece kompozitin üretimi 

tamamlanmış olup kürleme işlemi için laboratuvarda saklanmaya başlanmıştır.  

   

(a)1. sıra matrisin uygulanması (b)teknik tekstilin yerleştirilmesi 

(c) ikinci sıra matrisin serilerek 

kompozit üretiminin 

tamamlanması 

Şekil 2: Kompozitin üretilmesi 
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Üretilen kompozitlerin dış ortam ile ilişkileri streç film tabaka ile kesilmiştir. Bu uygulamada, 

numuneler, kalıplarla birlikte sarılarak dış ortamdan ilişkileri kesilmiş, rötreye bağlı herhangi bir 

rötre ve çatlak oluşumu engellenmeye çalışılmıştır. Laboratuvar ortamında bekletilen, kalıplarıyla 

birlikte üretimin ertesi günü streç filme sarılmış numuneler ile numunelerin kalıptan çıkarılması 

Şekil 3’de gösterilmektedir.  

  
Laboratuvar ortanımda streç filme sarılmış kompozit numuneler (b) Kompozit numunelerin 

kalıptan çıkarılması 

Şekil 3: Kürleme süresi boyunca numuneler (a) ve numunelerin kalıptan çıkarılması (b) 

Kalıptan çıkarılan numuneler, eğilme ve çekme deneylerinde kullanılmıştır. Eğilme deneyinde 

kullanılacak olan kompozit numuneler üzerinde, deney için herhangi bir hazırlık yapılmamıştır. 

Numuneler doğrudan mesnetlerin üzerine oturtularak eğilme deneyleri gerçekleştirilmiştir. Eğilme 

deneyler kapsamında dört noktalı eğilme deneyi uygulanmıştır. Numunenin üst mesnetlerinin 

yerleri belirlenirken, mesnet açıklığı üçe bölünmüş ve üst bölgedeki her bir kısmın eşit olması 

sağlanmıştır. Bunun yanında, çekme deneyinde kullanılacak olan numunelerin çekme aletine 

sabitlenmesi için başlık bölgelerine çelik aparatlar yapıştırılmıştır. Çelik aparatlar 100x150x8 mm 

ebatlarında olup uç noktalarında 15 mm çapında delikler bulunmaktadır. Yapıştırma işlemi için 

epoksi reçinesi kullanılmıştır. Yapıştırma işlemi sırasında herhangi bir yükleme düzensizliğini 

önlemek için başlıklarda mevcut olan deliklerin tam karşılıklı olarak gelmesi için özen 

gösterilmiştir. Çekme deneyi için başlık yapıştırma işlemi Şekil 4’de gösterilmektedir.  

 

Şekil 4: Çekme deneyi için kompozit numunelere başlık uygulaması 
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Eğilme deneyi sırasında çekilmiş olan numune fotoğrafları Şekil 5’de gösterilmektedir. Şekil 5’de 

gösterilen fotoğraflar incelendiğinde kompozitlerin, kompozitlerin eğilme yükleri altında çoklu 

çatlak davranışı gösterdiği anlaşılmaktadır.  Numunelerin göstermiş olduğu çoklu çatlak davranışı 

kompozitlerin yüksek oranda sehim yapmasına ve buna bağlı olarak yüksek oranda enerji yutmasına 

sebep olmaktadır.  

  

Şekil 5: Eğilme deneyi sırasıında çekilen fotoğraflar 

Şekil 6 (a) ve (b) de sırasıyla kompozitler üzerinde uygulanan çekme deneyinde kullanılan deney 

sistemi ile çekme deneyi sırasında göçmekte olan numunenin resimleri gösterilmektedir. Kompozit 

numune, daha önceki kısımlarda anlatıldığı şekilde, çelik başlıklar aracılığıyla servo çekme 

sistemine bağlanmıştır. Dakikada 1 mm uzama hızı ile çekme deneyi gerçekleştirilmiştir. Çekme 

deneyi sırasında şekil değiştirmeler, numunenin her iki yanına uygulanan LVDT ler yardımıyla 

okunarak kaydedilmiştir. Uzamalar, numunenin ön ve arkasında bulunan LVDT lerden elde edilen 

değerin ortalaması olarak alınmıştır. Deney, numune göçünceye kadar devam etmiş ve Şekil 6 (b ) 

de görülen deney sonuna kadar yüklemeye devam edilmiştir.  

  
Çekme deneyi sistemi Çekme deneyi numunesi 

Şekil 6: Çekme deneyi sistemi ve numunesi 

Çekme deneyi sonucunda elde edilen göçme modları Şekil 7(a) ve (b) de gösterilmektedir. Şekil 7 

(a) ve (b) incelendiğinde her iki numunedeki göçme modunun birbirinin benzeri olduğu 

anlaşılmaktadır. Her iki numunede de, kompozit, göçme öncesinde gösterdiği çoklu çatlaklar 

aracılığı ile yüksek oranda uzama gerçekleştirmiştir. Şekil değiştirmeler her iki örnekte de çoklu 

çatlaklar vasıtasıyla meydana gelmekle birlikte, göçmeye yakın bir aşamada çatlakların bir tanesi 

yüksek oranda genişleyerek kompozitin göçmesine neden olmuştur. Çatlağın genişlemesi 

aşamasında matris ile teknik tekstil arasındaki ara yüzde kayma meydana gelmiştir.  
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(a) Çekme deneyi sonrası göçme modu örnek 1 (b) Çekme deneyi sonrası göçme modu örnek 2 

Şekil 7: Çekme deneyi sonrası göçme modu 

Şekil 8’de cam tekstil donatılı çimentolu kompozitlerde çekme deneyi sonucunda elde edilen 

gerilme ve uzama ilişkileri verilmektedir. Çekme deneylerinde gerilme hesaplanırken, elde edilen 

yük, fiber alanına bölünerek fiber üzerindeki gerilme elde edilmiştir. Bu işlemi yapmaktaki sebep, 

bu kompozitleri güçlendirme projelerinde kullanırken dikkate alınacak olan karakteristik 

dayanımları, fiber üzerindeki gerilmeler dikkate alınarak elde etmektir. İlişki incelendiğinde 

gerilme-şekil değiştirme ilişkisinin iki farklı eğimle gelişen bileneer ilişkiye sahip olduğu 

anlaşılmaktadır. İlk çatlak oluşuncaya kadar elde edilen eğim, çatlak oluştuktan sonra oluşan ikinci 

bölge eğimine göre daha yüksek değerlere sahiptir.  

 

Şekil 8: Cam tekstil donatılı çimentolu kompozitlerin çekme davranışı 

Şekil 9’da karbon kumaş donatılı çimentolu kompozitlerin çekme deneyinden elde edilen gerilme-

çekil değiştirme ilişkileri gösterilmektedir. Karbon kumaş donatılı kompozitlerde de gerilmeler 

hesaplanırken, karbon fiberlerin birim alanlarına etki eden kuvvetler dikkate alınmıştır. Karbon 

kumaş donatılı kompozitlerin gerilme-şekil değiştirme ilişkileri de cam kumaş donatılı 

kompozitlerinkine benzer şekilde bilineer bir davranış göstermektedir. Birinci kısım çatlamamış 

kısım olmakla birlikte, daha düşük eğimli olan ikinci kısım kompozit çatladıktan sonra elde edilen 

davranışı göstermektedir. Cam ile karbon kumaş donatılı kompozitlerden elde edilen sonuçlar 

karılaştırıldığında, karbon kumaş donatılı çimentolu kompozitlerin, cam kumaş donatılı 

kompozitlere göre daha yüksek mertebede çekme gerilmeleri taşıyabildiği, buna karşın uzama 

değerlerinin daha düşük olduğu anlaşılmaktadır.  
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Şekil 9: Karbon tekstil donatılı çimentolu kompozitlerin çekme davranışı 

Şekil 10’da cam tekstil donatılı çimentolu kompozitlerde eğilme deneyi sonucunda elde edilen 

gerilme ve mesnet ortasındaki şekil değiştirme (sehim) ilişkileri verilmektedir. İlişki incelendiğinde 

gerilme-sehim ilişkisinin bir büküm noktasına kadar lineere yakın bir formda ilerlediği, bir noktada 

lineerlikten saptığı ve bu şekilde maksimum performansına ulaştığı anlaşılmaktadır. Maksimum yük 

bölgesini aştıktan sonra göçmenin ani olmadığı ve kompozitin, şekil değiştirme yumuşaması 

davranışı gösterdiği açıkça görülmektedir.  

 

Şekil 10: Cam tekstil donatılı çimentolu kompozitlerin eğilme deneyindeki davranışı 

Şekil 11’de karbon tekstil donatılı çimentolu kompozitlerde eğilme deneyi sonucunda elde edilen 

gerilme ve mesnet ortasındaki şekil değiştirme (sehim) ilişkileri verilmektedir. İlişki incelendiğinde 

gerilme-sehim ilişkisinin bir büküm noktasına kadar lineere yakın bir formda ilerlediği, bir noktada 

lineerlikten saptığı ve bu şekilde maksimum performansına ulaştığı anlaşılmaktadır. Maksimum yük 

bölgesini aştıktan sonra göçmenin ani olmadığı ve kompozitin, şekil değiştirme yumuşaması 

davranışı gösterdiği açıkça görülmektedir.  

Cam ve karbon teknik tekstil donatılı çimentolu kompozitlerin eğilme performansları 

karşılaştırıldığında, karbon kumaş donatılı çimentolu kompozitlerin, cam kumaş donatılı 

kompozitlere göre daha yüksek mertebede çekme yükleri taşıyabildiği, buna karşın karbon donatılı 

kompozitlerin yapmış olduğu sehim değerlerinin daha düşük olduğu anlaşılmaktadır.  
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Şekil 11: Karbon tekstil donatılı çimentolu kompozitlerin eğilme deneyindeki davranışı 

Şekil 12’de cam ve karbon donatılı kompozitlerin fiber-matris arayüzeyinde taramalı elektron 

mikroskobu ile yapılan mikrograf görüntüleri verilmektedir. Her iki tekstil kullanılarak üretilen 

kompozitlerin arayüzlerinin teknik tekstil kaplaması yüzeyinden alınan görüntüler incelendiğinde, 

numune göçtüğünde, fiber yüzeyindeki kaplamanın sıyrılmadan kaldığı anlaşılmaktadır. Bu durum, 

kaplama-fiber arayüzü performansının söz konusu gerilmeleri taşımakta yeterli olduğu şeklinde 

yorumlanmaktadır. Kaplama yüzeyinde kalan çimentolu matris kalıntıları da, kaplama-fiber 

performansının yeterli olduğunun bir başka göstergesidir.  

  
Cam tekstil – çimentolu matris Karbon tekstil – çimentolu matris 

Şekil 12: Teknik tekstil-çimentolu matris arayüzeyi 

3. Sonuçlar 

Bu çalışmada yapılan deneysel çalışmalar sonucunda aşağıdaki genel sonuçlara varılabilir. 

• Mekanik deneylerden elde edilen sonuçlara göre karbon tekstil donatılı kompozitlerin şekil 

değiştirme kapasitesi cam tekstil donatılı kompozitlere göre daha düşüktür.  

• Her ne kadar karbon tekstil donatılı çimentolu kompozitlerin şekil değiştirme kapasitesi 

daha düşük olsa da, dayanımları cam tekstil donatılı olanlara göre önemli oranda yüksektir.  

• Mikroyapı incelemelerinde SBR kaplamanın, arayüzeydeki ihtiyaç olan dayanımı 

sağlayabilmesi için yeterli dayanıma sahip olduğu söylenebilir.  

• Karbon gibi çimentolu matrislerle aderansı zayıf fiberlerden yüksek performans elde 

edebilmek için çimentolu matris ile fiber arasında güçlü bir ara yüzey sağlayacak kaplama 

uygulaması yapılmalıdır. 
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* Sorumlu Yazar 

Özet 

Modern hava aracı tasarımı gittikçe artan oranda çevresel ve operasyonel kısıtlamalar tarafından 

yönlendirilmektedir. Bunun sebebi küresel ısınma nedeniyle ekolojik konuların artan etkisidir. Bu 

sebeple hava trafiğinin daha yeşil hale getirilmesi için düzenlemeler ve endüstriyel tedbirler 

alınmıştır. Hava aracı tasarımı açısından koyulan bu kısıtlamalar ve çevresel hedefler aerodinamik 

verimliliğin artırılması ile gerçekleştirilebilir. Bu çalışmanın amacı kanat alanı ve açıklığının sabit 

tutularak ok açısı, sivrilme oranı ve hücum açısının optimum değerlerini bularak aerodinamik 

verimliliği maksimize etmektir. Kanadın optimum değerlerinin geleneksel optimizasyon 

yöntemleriyle bulunmasının zaman maliyeti oldukça yüksektir. Bu sebeple yapay sinir ağları tabanlı 

bir vekil model geliştirilmiştir. Vekil modeli oluşturabilmek için açık kaynaklı tasarım programı 

olan XFLR5 programı kullanılmış ve girdap kafes yöntemi kullanılarak 19 adet hesaplamalı 

akışkanlar dinamiği (HAD) analizi gerçekleştirilerek veri seti oluşturulmuştur. Veri seti ileri 

beslemeli yapay sinir ağı kullanılarak uygun şekilde eğitilmiş ve vekil model oluşturulmuştur. 

Oluşturulan vekil model aracılığıyla yapılan optimizasyon çalışmaları sonucunda kanadın 

aerodinamik verimliliğinde %6.995 oranında artış sağlanmıştır. Optimum sonuçta vekil modelin 

tahmin ettiği ile HAD analizleri arasındaki kaldırma kuvveti katsayısı ve sürüklenme kuvveti 

katsayısı hatası sırasıyla %2.645 ve %2.675 olarak elde edilmiştir. Bu durum vekil modelin kabul 

edilebilir bir doğrulukta tahmin yapabildiğini göstermektedir. Aerodinamik verimlilikteki artış ise 

gerekli itki değerinde %6.268 azalmaya sebep olacağı için hava aracının yakıt tüketimi azalacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Aerodinamik şekil optimizasyonu, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Kanat 

Tasarımı, Yapay Sinir Ağı 

1. Giriş 

Havayolu Dünya’da en yaygın olarak kullanılan ulaşım yöntemlerinden biridir.[1] Uluslararası Sivil 

Havacılık Örgütü (ICAO) verilerine göre 2018 yılında Dünya’da 4.233 milyar yolcu hava yolları 

tarafından taşınmıştır.[2] Havacılık sektörünün öncü firmalarından olan Boeing tarafından 2020 – 

2039 yılları için yapılan tahminlere göre ise hava trafiğinin 4.0% daha büyüyeceği tahmin 

edilmektedir.[3] Havacılıkta devam etmekte olan bu büyümenin karbon emisyonuna katkısı 15%’e 

kadar yükselebilir.[4] Bunların yanında Havacılık Araştırmaları Danışma Konseyi (ACARE), sivil 

havacılık endüstrisi için yolcu kilometresi başına CO2 emisyonlarında 75%, NO2 emisyonlarında ise 

65% azalma sağlamayı 2050 hedefi olarak belirlemiştir.[5] Tüm bunların sonucu olarak havacılık 

endüstrisi hava taşımacılığı nedeniyle oluşan çevresel etkileri azaltmak gibi zorlu bir görev ile karşı 

karşıyadır.[6] Bu sebeple birçok hükümet, özel kurum ve araştırmacı hava araçlarının çevresel 

etkilerini azaltabilmek için adanmış durumdadır.[7] Hava araçlarının karbon emisyonlarını 

azaltmanın bir yolu da aerodinamik verimlilik yani kaldırma kuvvetinin sürüklenme kuvvetine 

oranını artırmaktır. Bu nedenle 2010 yılında Amerikan Ulusal Bilim ve Teknoloji Konseyi (NSTC) 

tarafından modern hava araçlarına göre 25% aerodinamik verimlilik artışını hedef olarak 

belirlenmiştir.[8] 
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Bir hava aracının aerodinamik verimliliği öncelikli olarak kanatlarına bağlıdır. Bu sebeple hava 

aracının aerodinamik verimliliğinin artırılması kanadın optimizasyonu sayesinde sağlanabilir. Ticari 

hava araçlarında aerodinamik şekil optimizasyonu oldukça çok sayıda iterasyon gerektirmektedir. 

Rüzgâr tünelleri kanat optimizasyonun en doğru şekilde yapılabileceği araçtır ancak ilk Boeing 

747’nin rüzgâr tüneli deneyleri 15000 saatten fazla sürmüştür.[9] Bu süreyi kısaltmak için 

genellikle hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) metodu kullanılmaktadır. Ancak optimizasyon 

sürecinin geleneksel optimizasyon metotları kullanılarak yürütülmesi HAD metotlarının zaman alıcı 

olması nedeniyle oldukça zordur. Vekil modeller optimizasyon sürecinde gerçek analiz, simülasyon 

veya hesaplamalar yerine onların yerini tutan yaklaşık modellerdir. Bu sebeple optimizasyon 

sürecindeki zaman alıcı HAD analizleri yerine vekil modeller kullanılmaktadır. Zamanla birçok 

vekil model geliştirilmiştir. Bunlardan vekil model tabanlı optimizasyon çalışmalarında 

kullanılanlarından bazıları kriging metodu, radyal bazlı fonksiyon, destek vektör makineleri [10], 

yapay sinir ağlarıdır[11]. Vekil modeli oluşturabilmek için gerekli olan HAD analizlerinde ayrılmış 

girdap simülasyonu (DES) veya büyük girdap simülasyonu (LES) gibi yüksek doğruluğa sahip 

HAD metotlarının kullanılması çok pahalı ve zaman alıcı olmasından dolayı kullanılamazlar. 

Reynold ortalamalı Navier – Stokes (RANS) DES ve LES yöntemine göre daha az doğruluğa sahip 

olsa da daha az hesaplama süresine sahiptir ancak RANS yöntemi de aerodinamik tasarım 

optimizasyonu için hala oldukça zaman alıcıdır.[12] Bu sebeple çalışma kapsamında daha düşük 

doğruluğa sahip olmasına rağmen hesaplamalı maliyeti diğer yöntemlere göre oldukça düşük olan 

girdap kafes yöntemi (VLM) kullanılmıştır. 

Literatürde bulunan çalışmalar incelendiğinde kanat optimizasyonu üzerine yapılan çalışmaların 

kanat profili, bükülme açısı ve geliş açısı gibi parametrelere odaklandıkları görülmektedir.[12], [13]  

Bu çalışmaların dışında Poole, Allen ve Randell tarafından yapılan çalışmada kanat profili sabit 

tutularak bükülme açısı, geliş açısı, veterlerin kalınlığı ve konumları üzerinden kanat optimizasyonu 

çalışması yürütülmüştür.[14] Bu çalışmada diğer çalışmalardan farklı olarak optimizasyon 

parametreleri içerisine ok açısı ve hücum açısı dahil edilmiştir. Ok açısı transonik hızlarda seyreden 

hava araçları için oldukça önemlidir çünkü ok açısı kanada şok dalgalarının etkisini azaltmak için 

uygulanmaktadır. Hücum açısı ise hava aracının en yüksek aerodinamik verimliliğe ulaşabilmesi 

için en önemli parametrelerden biridir. Çalışmaya bu 2 parametre yanında sivrilme oranı da dahil 

edilmiş ve bu 3 parametre kullanılarak kanadın aerodinamik verimliliğinin maksimize edilmesi 

hedeflenmiştir.  

2. Metotlar 

Bu bölümde aerodinamik şekil optimizasyonu çalışması için kullandığımız araçlar ve metotlar 

açıklanmaktadır. Çalışma kapsamında yürütülen optimizasyon çalışmasının mimarisi Şekil 1’de 

gösterilmiştir.  

 

Şekil 1: Yapay Sinir Ağları Tabanlı Vekil Model Kullanılan Optimizasyon Mimarisi 
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2.1. Temel Tasarım 

Çalışma kapsamında temel tasarım olarak ONERA M6 kanadı kullanılmıştır. ONERA M6 

kanadının deneysel çalışması Schmitt ve Charpin tarafından 1979’da yayınlana AGARD 

(NATO’nun Havacılık ve Geliştirme Danışma Grubu) raporu AR – 138’de yayınlanmıştır.[15] 

ONERA M6 kanadının rüzgâr tüneli testleri 0.7, 0.84, 0.88 ve 0.92 mach sayıları ve 0 ile 6 derece 

hücum açıları arasında gerçekleştirilmiştir. ONERA M6 kanadında simetrik kanat profili ONERA D 

kullanılmıştır ve kanadın ölçüleri ve akış koşulları sırasıyla Tablo 1 ve Tablo 2’de gösterilmiştir.  

Tablo 1:  ONERA M6 Kanadının Geometrik Ölçüleri 

Parametre Değer 

Kanat Açıklığı, b 1.1963 metre 

Ortalama Aerodinamik Veter 0.64607 metre 

Kanat Açıklık Oranı 3.8 

Sivrilme Oranı 0.562 

Hücum Kenarı Ok Açısı 30.0 Derece 

Firar Kenarı Ok Açısı 15.8 Derece 

Kanat Alanı 0.75295 m2 

Tablo 2: ONERA M6 Kanadının Akış Koşulları 

Parametre Değer 

Mach Sayısı 0.8395 

Reynolds Sayısı 11.72e+06 

Hücum Açısı 3.06 derece 

Yana Kayış Açısı 0 derece 

Basınç 45.82899 psi 

Sıcaklık 460 Rankine 

2.2. Değişkenleri Tanımlama ve Deney Tasarımı 

Kanadın aerodinamik verimliliğini etkileyen birçok parametre bulunmaktadır. Ancak çalışma 

kapsamında 3 parametreli bir optimizasyon süreci yürütüleceğinden ötürü ok açısı, sivrilme oranı ve 

hücum açısı değişkenler olarak seçilmiştir. Kanadın analizleri transonik hızlarda gerçekleştirileceği 

ve ok açısı kanadın transonik hızlardaki şok dalgalarını erteleyerek kanat performansını iyileştirdiği 

için ok açısı seçilmiştir. Hücum açısı ise kanadın en yüksek aerodinamik verimliliğe sahip olduğu 

açıyı elde etmek amacıyla seçilmiştir. Son değişken olarak ise sivrilme oranı belirlenmiştir. 

Sivrilme oranı da kanadın üzerindeki kaldırma kuvveti dağılımını eliptik kaldırma kuvveti 

dağılımına yaklaştırarak aerodinamik verimliliği artırmaktadır.[16]  

Değişkenlerin belirlenmesinin ardından yapılacak HAD analizlerinin ve sayısının belirlenmesi 

deney tasarımı yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Deney tasarımındaki cevap yüzeyi yöntemlerinden 

biri olan Box – Behnken metodu deney tasarım yöntemi olarak seçilmiştir. Box -  Behnken tasarımı, 

gömülü bir faktöriyel veya kesirli bir faktöriyel içermeyen kuadratik bir cevap yüzeyi tasarımıdır. 

Bu tasarımda değerlendirme kombinasyonları işlem alanının kenarlarının orta noktalarında ve 

merkezdedir.[17] Box – Behnken tasarımı için deney sayısı şu şekilde hesaplanmaktadır. 

𝐍 = 𝟐𝐤 (𝐤 − 𝟏) + 𝐧𝐜 (1) 

Burada k faktör sayısını 𝐧𝐜 ise merkezi deney sayısını belirtmektedir. Seçilen Box – Benken 

tasarımı ile kanat alanı ve açıklığı sabit tutularak deney tasarımı gerçekleştirilmiştir. Deney tasarımı 

ile yapılması gereken analizler dışında test ve doğrulama veri setleri için %15’lik bir oran 

belirlenmiş ve toplam 19 analiz gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen analizlerin girdileri Tablo 3’te 

gösterilmiştir. 
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Tablo 3: Deney Tasarımı 

Deney 
Sweep 

Angle 

Taper 

Ratio 

Angle of 

Attack 
Deney 

Sweep 

Angle 

Taper 

Ratio 

Angle of 

Attack 

Temel Tasarım 30 0.562 3.06 10 32.5 0.7 2 

1 20 0.3 3.5 11 32.5 0.3 5 

2 45 0.3 3.5 12 32.5 0.7 5 

3 20 0.7 3.5 13 32.5 0.5 3.5 

4 45 0.7 3.5 14 40 0.4 4 

5 20 0.5 2 15 30 0.6 2.5 

6 45 0.5 2 16 25 0.45 3 

7 20 0.5 5 17 37 0.65 4.5 

8 45 0.5 5 18 23 0.35 3.8 

9 32.5 0.3 2 19 42 0.58 4.2 

2.3. Geometrilerin Oluşturulması, Ayrıklaştırılması ve HAD Simülasyonları 

Çalışma kapsamında gerçekleştirilen tüm HAD analizleri için Mark Drela tarafından 1986 yılında 

geliştirilmiş açık kaynaklı aerodinamik tasarım aracı olan XFLR5 kullanılmıştır.[18] XFLR5 

programı geometrilerin kolay modellenebilmesi ve aerodinamik dış akış simülasyonlarının 

gerçekleştirilmesi için özellikle geliştirilmesi nedeniyle seçilmiştir. HAD analizleri için gerekli 

geometrilerin tümü XFLR5 programında oluşturulmuş ve geometrilerin oluşumunda veter boyunca 

30, kanat açıklığı boyunca ise 40 panel kullanılmıştır. Veter boyunca panellerin dağılımı için 

kosinüs, kanat açıklığı boyunca panellerin dağılım için ise sinüs fonksiyonu seçilmiştir. Analizler 

ise sabit hız ve belirlenen hücum açısında gerçekleştirilmiştir. Analizlerin gerçekleştirilmesinde 

Girdap Kafes Yöntemi (VLM) kullanılmıştır. VLM metodu uçağın kanadının at nalı girdabı olarak 

modellendiği Prandtl’ın kaldırma hattı teroisinin geliştirilmiş versiyonudur. ONERA M6 kanadı 

üzerinde VLM metodu gerçekleştirilen analizlerden biri Şekil 2’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 2: ONERA M6 Kanadının Girdap Kafes Yöntemi ile Analizi 

2.4. Yapay Sinir Ağı 

Yapay sinir ağları, beynin öğrenme ile yeni bilgi üretebilme ve keşfedebilme gibi herhangi bir 

yardım almadan gerçekleştirdiği işlemleri taklit edebilmek amacıyla geliştirilmiş bir bilgi işlem 

teknolojisidir. Yapay sinir ağları ile gerçekleştirilen bu işlemleri geleneksel programlama 

yöntemleri ile gerçekleştirmek oldukça zor veya imkansızdır.  Buna benzer durumlarda yapay sinir 

ağlarını kullanmak oldukça caziptir. Yapay sinir ağında bulunan tüm nöronlar farklı şekillerde 

birbirine bağlanarak yapay sinir ağını oluşturur.[19]  

Çalışmada veri setinin oluşturulmasının ardından yapay sinir ağı modeli için MathWorks firması 

tarafından geliştirilen MATLAB sayısal hesaplama ortamında yer alan ileri beslemeli sinir ağı 

kullanılmıştır. İleri beslemeli yapay sinir ağı bir dizi katmandan oluşmaktadır ve bağlantılar 
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girdiden çıktıya doğru tek yönlü olarak gerçekleşir.[20] Bu katmanlardan ilki girdi katmanıdır. 

Girdi katmanında hiçbir hesaplama yazılmaz. Girdi katmanı veri seti içerisinden aldığı bilgileri 

saklı katman veya katmanlara aktarır. Çıktı katmanı ise yapay sinir ağındaki son katmandır ve 

ağdan dış dünyaya bilgi aktarmaktan sorumludur. Çıktı katmanındaki düğümler önceki katmandan 

gelen bilgileri işler ve aktivasyon fonksiyonu aracılığıyla çıktıları üretir. Yapay sinir ağında bulunan 

diğer katmanlar ise saklı katman olarak adlandırılır. Saklı katmanlar giriş katmanından aldıkları 

bilgileri işleyerek bilgileri kendinden sonraki katmana aktarır. Her bir saklı katman bir transfer 

fonksiyonu ile bir sonraki katmana bağlıdır.  

İleri beslemeli ağlar her türlü girdiden her türlü çıktıyı eşleştirmek amacıyla kullanılabilir. Bu 

çalışmada ileri beslemeli yapay sinir ağı ok açısı, sivrilme oranı ve hücum açısı girdilerine göre 

kaldırma ve sürüklenme kuvveti katsayılarını üretecek şekilde oluşturulmuştur. Oluşturulan yapay 

sinir ağında 1 saklı katman bulunmakta ve bu saklı katmanda 4 nöron bulunmaktadır. Veri seti 

içerisinde bulunan girdi ve çıktı değerlerinin ölçekleri oldukça farklı olduğu için değerler 

eğitilmeden önce normalize edilmiştir. Değerler normalize edilmek için değişkenin ortalama değeri 

ve standart sapması hesaplanmıştır. Değişkende bulunan tüm değerlerden ilk olarak ortalama değer 

çıkartılmış ve ardından standart sapmaya bölünmüştür. Verinin ön işleme işlemlerinin 

tamamlanmasının ardından veri seti eğitim, doğrulama ve test veri setleri için sırasıyla %70 – 15 – 

15 oranlarında bölünmüştür. Veri setinin eğitilmesinde Levenberg – Marquardt geri yayılım 

yöntemi kullanılmıştır.[21] Saklı ve çıktı katmanlarında sırasıyla hiperbolik tanjant ve lineer 

aktivasyon fonksiyonları kullanılmıştır. Yapay sinir ağının eğitiminde kullanılan diğer parametreler 

Tablo 4’de verilmiştir. 

Tablo 4: Yapay Sinir Ağı Parametreleri 

Parametre Değer 

Öğrenme Oranı 0.001 

Maksimum Hata 5000 

Maksimum İterasyon Sayısı 1000 

Hedef 1e-7 

Minimum Gradyan 1e-14 

2.5. Optimizasyon 

Yapay sinir ağının eğitilmesinin ardından oluşturulan vekil model artık giriş ve çıkış arasında 

analitik olarak tanımlanmış uydurma fonksiyonuna sahip olmuştur. Vekil modelin eğitim 

sonrasında sahip olduğu denklem Denklem 2’de gösterilmiştir. 

[
𝑪𝑳
𝑪𝑫
]
𝟐 𝒙 𝟏

= [𝒘𝟎]𝟑 𝒙 𝟒 𝐭𝐚𝐧𝐡([𝒘
𝟎]𝟒 𝒙 𝟑  [

𝚲𝑳.𝑬
𝝀
𝜶

]

𝟑 𝒙 𝟏

+ [𝒃𝒉]
𝟒 𝒙 𝟏

) + [𝒃𝟎]𝟑 𝒙 𝟏 (2) 

Bu çalışmada çözülen optimizasyon problemleri başlangıçta kısıtlanmış optimizasyon 

problemleridir ve denklemler aşağıda verilmiştir: 

𝒎𝒂𝒙𝒊𝒎𝒊𝒛𝒆 𝑳 𝑫⁄ =
𝑪𝑳(𝚲𝑳.𝑬, 𝝀, 𝜶)

𝑪𝑫(𝚲𝑳.𝑬, 𝝀, 𝜶)
 (3) 

𝑪𝑳 ≥ 𝑪𝑳𝒎𝒊𝒏 (4) 

𝑪𝑫  ≤ 𝑪𝑫𝒎𝒂𝒙  (5) 

𝚲𝑳.𝑬𝒎𝒊𝒏 ≤ 𝚲𝑳.𝑬  ≤  𝚲𝑳.𝑬𝒎𝒂𝒙 (6) 

𝝀𝒎𝒊𝒏 ≤  𝝀 ≤  𝝀𝒎𝒂𝒙 (7) 

𝜶𝒎𝒊𝒏 ≤  𝜶 ≤  𝜶𝒎𝒂𝒙 (8) 

 

Denklemlerde verilen problemleri çözmek için kısıtlı optimizasyon, kısıtlamalar hedef 

fonksiyonuna dış ceza fonksiyonları eklenerek kısıtsız optimizasyona dönüştürülmüştür.[22] Oluşan 

hedef fonksiyonu yine MATLAB içerisinde bulunan Fmincon fonksiyonu kullanılarak optimize 

edilmiştir. Fmincon sınırlı doğrusal olmayan çok değişkenli optimizasyon algoritmasıdır. 

Optimizasyon aşamasında kullanılan kısıtlar Tablo 5’te verilmiştir. Optimizasyon algoritması olarak 
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Sıralı Karesel Programlama (SQP) metodu seçilmiştir. SQP algoritması mühendislik optimizasyonu 

uygulamalarında kullanılan en popüler algoritmalardan biridir.[23] Bu algoritma, amaç 

fonksiyonunun ikinci dereceden bir kestirimine ve kısıtlama fonksiyonlarının doğrusal 

kestirimlerine dayanan yaklaşık bir problemi çözerek bir arama yönü bulur. Yeni arama yönü 

belirlendikten sonra, tipik olarak elde edilen arama yönündeki adım boyutunu belirlemek için bir 

ceza fonksiyonu kullanılır. Arama yönü ve optimum adım boyutu elde edilen yeni tasarım noktası 

daha sonra yeni tasarım noktası olarak değerlendirilir ve yakınsamaya kadar süreç tekrarlanır. 

Optimizasyon aşamasında global maksimumu bulabilmek için algoritma farklı başlangıç 

noktalarında çalıştırılmış ve en yüksek sonuç global maksimum olarak belirlenmiştir. 

Tablo 5: Optimizasyon Kısıtları 

Parametre Değer 

Λ𝐿.𝐸𝑚𝑖𝑛  45 

Λ𝐿.𝐸𝑚𝑎𝑥  20 

𝜆𝑚𝑖𝑛 0.7 

𝜆𝑚𝑎𝑥  0.3 

𝛼𝑚𝑖𝑛 5 

𝛼𝑚𝑎𝑥 2 

𝐶𝐷𝑚𝑎𝑥  0.15 

𝐶𝐿𝑚𝑖𝑛 0.01 

3. Sonuçlar 

Eğitilen ağa Tablo 4’de verilen performans kriterini 518 iterasyon sonra sağlamıştır. Ağa 

performans kriteri olarak ortalama hata karesi seçilmiş ve ortalama hata karesinin grafiği Şekil 3’te 

gösterilmiştir. Ortalama hata karesinin formülü aşağıda verilmiştir.  

𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑛
∑(𝑌𝑖 − 𝑌�̂�)

2
𝑛

𝑖=1

 (9) 

Oluşturulan vekil model aracılığıyla yapılan optimizasyon çalışmaları sonucunda kanadın 

aerodinamik verimliliğinde %6.995 oranında artış sağlanmıştır. Bunun yanında aerodinamik 

verimlilikteki artışı sağlayan girdi değerleri Tablo 6’da gösterilmiş ve girdi ve çıktı değerleri 

karşılaştırılmıştır. Optimum sonuçta vekil modelin tahmin ettiği ile HAD analizleri arasındaki 

kaldırma kuvveti katsayısı ve sürüklenme kuvveti katsayısı hatası sırasıyla %2.654 ve %2.675 

olarak elde edilmiştir. Bu durum vekil modelin kabul edilebilir bir doğrulukta tahmin yapabildiğini 

göstermektedir. Aerodinamik verimlilikteki artış gerekli itki değerinde %6.268 azalmaya sebep 

olacağı için hava aracının yakıt tüketimi azalacak ve bu sayede daha yeşil bir hava trafiği 

sağlanacaktır. 

 

Şekil 3: Ortalama Kareler Hatası Grafiği 
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Tablo 6: Temel Tasarım ve Optimum Kanatın Girdi ve Çıktı Değerleri 

Kanat Ok Açısı Sivrilme Oranı Hücum Açısı 𝐶𝐿 𝐶𝐷 L/D 

Temel Tasarım 30 0.562 3.06 0.1979188 0.009075286 21.80854686 

Optimum 20 0.407553718 4.532932303 0.299729 0.012881 23.26869 
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ELEKTRİKLİ ABKANT PRES MAKİNESİ TASARIMI 
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*Sorumlu Yazar 

Özet 

Abkant pres makineleri, metal sacların bükülerek kalıcı olarak yani plastik şekillendirilmesi işini 

yapar. Bir abkant makinesi ile pres kuvveti, kalıp çeşidi, metal sac dayanımı gibi varyasyonlar bir 

araya gelerek istenilen açı ve uzunlukta sac bükümü yapılabilir. Metal saclarda endüstriyel 

anlamda büküm ihtiyacı, bir çok durumda diğer üretim yöntemlerine kıyasla daha ucuz ve hızlı 

olabilmesinden gelmektedir. Yaygın olarak bilinen durumda, pres kuvvetini hidrolik sistem 

kullanarak alan abkant pres makineleri daha az bakım maliyetli, enerji tüketimli ve daha çok 

çevreci olma yolunda bir çok kullanıcı tarafında yerini pres kuvvetini elektrik motoru gücünden 

alan abkant pres makinelerine bırakmaktadır. Elektrik motorunun direk yada bir redüksiyon ile güç 

üretimi için kullanılması makinenin daha hassas, daha hızlı ve dinamik yapısı ile de kontrolünü 

daha kolay hale getirmektedir. Proje kapsamında belirlenen konsept doğrultusunda mühendislik 

hesaplamaları yapılarak, tasarım için Solidworks ve FEM analizleri için Ansys programlarından 

yararlanarak modeller oluşturulmuştur.Bu modellere göre makinenin prototip imalatı yapılarak 

belirlenen kontrol kriterlerine göre testleri yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Abkant makinesi, Elektrikli abkant, büküm. 

1. Giriş 

Elektrikli abkant pres makinesi klasik hidrolik abkant pres makinesinden farklı, yeni nesil ürün 

olarak ortaya çıkmıştır ve yine elektrikli olan kayışlı abkant da gücünü elektrik motor tahriğinden 

alır. Bu projede klasik hidrolik abkant presteki hidrolik sistem ekipmanlarını kullanmadan, daha az 

maliyetli olarak imal edilerek montaj yapılabilecek şekilde; daha hızlı çalışan, hassasiyeti yüksek, 

enerji tasarrufu yüksek çevreci bir makine üretilmiştir. 

Hidrolik komponentlerin yüksek fiyatları, montaj zorlukları ve hız limitleri; sektörde bu 

ekipmanları kullanmadan daha hızlı ve hassas bir makine üretme talebini meydana getirmiştir. 

Günümüz koşullarında firmaların ayakta kalabilmeleri ve sürekliliği sağlayabilmeleri için rekabet 

koşullarını iyileştirmeleri gerekmektedir. 

Elektrikli abkant preste makine ana gücü servo kontrollü motorlardan sağlanmaktadır. Motorların 

dönme momenti kayış ve kasnaklar kullanılarak oluşturulan palanga sistemi ile üst baskı tablasına 

iletilmektedir. 

2. Materyal ve Metod 

Proje kapsımında yapılacak olan elektrikli abkant pres makinesi, hidrolik sistemi olmadığı için valf 

açıp-kapama zamanı, hidrolik sıvı viskozitesinin sınırladığı hız gibi faktörlerin olumsuzluklarından 

etkilenmeyeceği için büküm sürelerinde ve hassasiyetinde iyileşme sağlayacaktır. Artan rekabet 

koşulları düşünüldüğünde bu sistemlere gereksinim gün geçtikçe artacaktır. Bu doğrultuda yapılan 

çalışmaya ait sistemin genel bir görüntüsü Şekil-1’de görülmektedir. 
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Şekil 1. Elektrikli abkant pres makinesi 

Çalışma kapsamında geliştirilen elektrikli abkant için ortaya konmuş hedefler aşağıda özetlenmiştir: 

➢ Toplam büküm çevrim süresinin en aza indirilmesi. 

➢ Kullanıcıya daha gelişmiş ve farklı çalışma seçenekleri sunan BLVT sisteminin entegre 

edilmesi. 

➢ Büküm çizgisi boyunca alt bombeleme mekanizmasına ihtiyaç duyulmadan toleranslar 

içerisinde büküm açısı doğruluğunun sağlanması. 

➢ Makine gövdesinin sehim değerlerinin optimum olması. 

Belirlenen hedefler doğrultusunda elektrikli abkant pres makinesine ait teknik özellikleri, hız-tork 

hesaplamalarını ve enerji tüketim karşılaştırması  Çizelge-1, Çizelge-2 ve Çizelge-3’te verilmiştir. 

Tablo 1. Makinenin teknik özellikleri 

Büküm uzunluğu 3050 mm 

Boğaz derinliği - 

Bükme kuvveti 135 Ton 

Maks. Hız 100 mm/sn 

Strok 320 mm 

Dayliht 500 mm 

Tablo 2. Hız, Tork Hesapları 

 

Tablo 3. Enerji Karşılaştırması 

 

80 ton TON

100 mm/s MAX. SPEED TORK

20 mm/s BENDING SPEED RPM 148

14 - PULLEY NUMBER

176 mm PULLEY DIAMETER

900 kg UPPER TABLE WEIGHT TORK 3119

3000 kg SPRING FORCE RPM 25

320 mm STROKE

2.5 mm BELT THICKNESS

1 - PRE-WINDING

BELT WINDING 7.09 tur

APPROACHING

BENDING
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Makinede ki gruplara değinecek olursak; Palanga sisteminin (Şekil 2.) hareketi esnasında stabil 

olarak çalışmasını sağlamak için kasnaklar makine gövdesine ve üst baskı tablasına rulmanlar ile 

yataklanmıştır. 

  

Şekil 2. Palanga Sistemi Görüntüsü 

Ayrıca, üst baskı tablasının lineer hareketini kızaklamak üzere her iki yan tarafından makine 

gövdesine kızak lamaları ile yataklanmaktadır. Bu kızak lamalarında yağlama işlemi gerektirmeyen 

sürtünme plakaları kullanılmaktadır. Bu sayede makine uzun süre kullanımda kızak yağlaması 

gerektirmeyecektir. 

Üst çenenin aşağı yönde hareketini sağlayan motorların aksine yukarı hareket kuvvetini gövdenin 

sağında ve solunda aynı olmak üzere yay grupları (Şekil 3.) mevcuttur. 

Bunların dışında makinede arka destek ve dayama sistemi, ön güvenlik sistemi, lineer okuyucu, ön 

destek sistemi ve alt kalıp bölgesel bombeleme sistemi bulunmaktadır. Makinenin üst ve alt kalıp 

tutucuları hidrolik tutucu olarak tasarlanmıştır. Makinenin risk görülen kısımları kaporta ile 

kapatılmış ve CE standartlarına uygun olarak dizayn edilmiştir. 

 

Şekil 3. Yay Grupları 

Çalışma kapsamında belirlenen konsept doğrultusunda mühendislik hesaplamaları yapılarak, 

tasarım için Solidworks ve sonlu elemanlar analizleri için ise ANSYS programlarından yararlanarak 

modeller oluşturulmuştur. 

Proje kapsamında yapılan sonlu elemanlar analizi çalışmalarından oluşan gerilmeler ve yer 

değiştirme miktarları gövde yapısı için Şekil 4’de, önemli parçalardan üst ve alt çene analizi Şekil 

5’tedir. 

Özellikle makinenin boyuna bombeleme gereksiniminin olmaması, yapılan alt çene şekil değiştirme 

analizlerinde net bir şekilde gözükmektedir. 
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a) Gerilme     b) Yer değiştirme 

Şekil 4. Gövde FEA görüntüsü, 

 

a) Üst çene     b) Alt çene 

Şekil 5. Üst ve alt çene FME görüntüsü, 

Prototip imalatı tamamlanan elektrikli abkant pres makinesine ait görsel Şekil 6’de verilmiştir. 

 

Şekil 6. Makinenin prototip görünümü 

3. Sonuç  

Bu çalışmada prototip imalatı yapılan elektrikli abkant pres makinesi ile proses sürelerinin azalacağı 

abkant makinelerinin daha verimli bir şekilde kullanılabilmesi sağlanmıştır. 

Ayrıca elektrikli abkant, bakım ve elektrik tüketimi maliyetlerini düşürerek kullanıcılar için avantaj 

sağlamıştır. 

Günümüz koşulları değerlendirildiğinde bu çalışma kapsamında üretimi gerçekleştirilen proje ile 

ülkemize katma değeri yüksek bir makine kazandırılmıştır. 
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* Sorumlu Yazar  

Özet 

Enerji üretiminin mümkün olabilmesi nedeniyle potansiyel olarak en çekici alanlar yüksek entalpili 

jeotermal sahalardır. Bu sahalar genellikle genç tektonizmanın hakim olduğu, volkanik yaylar, ve 

bunlara magmatizmanın eşlik ettiği dalma batma zonları gibi tektonik olarak aktif bölgelerde yer 

alırlar. Bununla birlikte, Batı Anadolu’da olduğu gibi incelen kabuğun yol açtığı yüksek jeotermal 

gradyan etkisi ile magmatik kökene sahip olmayan yüksek entalpili jeotermal alanlar da vardır. 

Menderes masifi içerisinde Neojen havzalarda yer alan jeotermal alanların akifer sıcaklıkları 150-

242° C arasında değişmekte ve bu sahalar orta ile yüksek entalpili sistemler olarak 

sınıflandırılmaktadırlar. Çalışma alanı, Batı Anadolu Bölgesinde yer alan ve morfolojik olarak en 

gelişmiş grabenlerden biri olan Gediz Grabenidir. Gediz grabeninde görülen faylar genellikle 

normal faylar olup milimetrelerden kilometrelere kadar olan geniş bir aralıkta yer değiştirme 

göstermektedirler. Bu faylar literatürde geçen iki farklı yapısal özelliklere sahiptir. Bunlardan 

birincisi; büyük ölçekli – düşük açılı (~10⁰) normal faylar (sıyrılma fayı), ikincisi ise; sıyrılma 

faylarını kesen D-B yönelimli yüksek açılı oblik faylardır. Bölgede daha önce toplanmış ve bölgenin 

jeolojik ve yapısal unsurlarını (jeolojik birimler, faylar) temsil eden bir sismik kesit boyunca, 

sayısal sıcaklık ve akış modellemesi yapılmıştır. Sayısal çalışmanın sonuçları, ana fayların 

jeotermal akışkanı taşıma potansiyelini açıkça göstermektedir. Bunun yanısıra ikincil fayların da 

akışkanın taşınması için ana faylarla birlikte çalıştığı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Batı Anadolu, Gediz Grabeni, Sonlu hacimler yöntemi, Sıcaklık Modellemesi  

1. Bölge Jeolojisi 

Batı Anadolu Bölgesi dünyanın tektonik olarak en aktif bölgelerinden biridir ve erken Miyosen 

döneminden beri K-G genişleme tektoniğinin etkisi altındadır. Bölgenin neotektoniği, genel 

hatlarıyla Anadolu’nun Avrasya levhasına göre batıya kaçışı, batıda Ege Denizi boyunca saatin tersi 

yönünde dönerek GB yönünde Helen Yayı üzerine bindirmesi ile açıklanmaktadır (Şekil 1) ([1], [2], 

[3], [4], [5]).  Kabaca kuzey-güney doğrultusunda olan kıtasal genişleme (14 ± 5 mm/yr) sonucu 

olarak doğu-batı uzanımlı horst-graben sistemleri gelişmiştir. Batı Anadolu’da bu grabenlerin 

kenarları boyunca oluşmuş olan normal faylar ve bunlarla ilişkili pek çok jeotermal alan 

bulunmaktadır. Bölge incelen kabuğun etkisi ile yüksek ısı akısı değerleri ile temsil edilmektedir. 

Bu aktif genişlemeli tektonik etki altında oluşan faylar aynı jeotermal akışkanın sığ ve derin 

dolaşımını önemli ölçüde etkilemekte ve bölgedeki ısı dağılımının şekillenmesine katkıda 

bulunmaktadır. Batı Anadolu’daki incelmiş kabuk daha önce yapılmış çalışmalar ile ortaya konmuş 

ve [6] tarafından Batı Anadolu’da ortalama ısı akısı değerleri 107 ± 45 mW/m2 olarak 

hesaplatılmıştır. Yüksek jeotermal gradyanın göstergesi olan bir diğer örnek çalışma alıcı 

fonksiyonları kullanılarak yapılmış ve Menderes Masifi’nin altındaki Moho derinliğini yaklaşık 25 

km olarak hesaplanmıştır [7]. Bölgede, yeriçi sıcaklığının bir diğer doğrudan göstergesi olan Curie 

noktası derinlikleri de oldukça sığdır (~10 km) [8]. Bütün bu çalışmalar, sıcaklık kaynağı olarak 

yüksek jeotermal gradyanı kullanarak oluşan jeotermal sistemlerin varlığını büyük oranda 

açıklamaktadır. 

Çalışma alanı, Batı Anadolu’da, D-B uzanımlı Gediz grabeninde yer almaktadır (Şekil 2). Gediz 

Grabeni kuzeyinden ve güneyinden iki ana fay tarafından sınırlandırılmakta ve Gediz Nehri 
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düzlüğüne kadar yaklaşık 100 km uzanmaktadır. Grabenin güney sınırı Bozdağ sırtı tarafından 

sınırlandırılmaktadır. Doğuda daha dar olan graben (~10km) batıya doğru genişlemekte (~25km) ve 

Manisa civarında iki kola ayrılmaktadır. Gediz grabeninde görülen faylar genellikle normal faylar 

olup milimetrelerden kilometrelere kadar olan geniş bir aralıkta yer değiştirme göstermektedirler. 

Bu faylar literatürde geçen iki farklı yapısal özelliklere sahiptir. Bunlardan birincisi; büyük ölçekli – 

düşük açılı (~10⁰) normal faylar (sıyrılma fayı), ikincisi ise; sıyrılma faylarını kesen D-B yönelimli 

yüksek açılı oblik faylardır. Bölgenin tektonik unsurlarından en önemlisi, modelleme açısından da 

büyük önem teşkil eden, havzayı güneyden sınırlandıran ana güney sınır fayıdır.  

 

Şekil 1: Çalışma sahasının jeolojisi ve bölgede yer alan ana jeotermal sahalar 

Çalışma alanı, Batı Anadolu’da, D-B uzanımlı Gediz grabeninde yer almaktadır (Şekil 2). Gediz 

Grabeni kuzeyinden ve güneyinden iki ana fay tarafından sınırlandırılmakta ve Gediz Nehri 

düzlüğüne kadar yaklaşık 100 km uzanmaktadır. Grabenin güney sınırı Bozdağ sırtı tarafından 

sınırlandırılmaktadır. Doğuda daha dar olan graben (~10km) batıya doğru genişlemekte (~25km) ve 

Manisa civarında iki kola ayrılmaktadır. Gediz grabeninde görülen faylar genellikle normal faylar 

olup milimetrelerden kilometrelere kadar olan geniş bir aralıkta yer değiştirme göstermektedirler. 

Bu faylar literatürde geçen iki farklı yapısal özelliklere sahiptir. Bunlardan birincisi; büyük ölçekli – 

düşük açılı (~10⁰) normal faylar (sıyrılma fayı), ikincisi ise; sıyrılma faylarını kesen D-B yönelimli 

yüksek açılı oblik faylardır. Bölgenin tektonik unsurlarından en önemlisi, modelleme açısından da 

büyük önem teşkil eden, havzayı güneyden sınırlandıran ana güney sınır fayıdır.  

Gediz Grabeninde yer alan başlıca sıcak su sahaları Turgutlu-Urganlı (20-77 °C), Sart-Çamur spa 

(44 °C), Caferbeyli kuyusu (155 °C), Üfürük  Kaplıcası (25–31 °C) , Kurşunlu kaplıcaları ve 

kuyuları (42–94 °C), Kavaklıdere-Sazdere kaynakları (29–34 °C) ve Sazdere kuyularıdır (182 °C).  

Grabende ayrıca iki tane yüksek sıcaklığa sahip (> 150 °C) kuyu bulunur. Bunlardan biri, düşük 

deşarj (2 L/s) nedeniyle Caferbeyli kuyusu üretim dışıdır.  Diğeri, MTA tarafından son olarak 

delinmiş olan KG-1 kuyusu, 1.447 m derinlikte 182 ° C rezervuar sıcaklığına sahip jeotermal su 

içerir ve 12 L/s artezyen akışını boşaltır. Bu jeotermal sistem, Kızıldere ve Germencik 

bölgelerinden sonra Türkiye'deki üçüncü en yüksek sıcaklığa sahiptir [9]. Bölgede TPAO tarafından 

açılan ve derinliği 2524 metre olan Alaşehir-1 kuyusu bölgenin stratigrafisini ve kayaçların fiziksel 

özelliklerini anlamamızı sağlamaktadır. Kuyu içi sıcaklık ölçümlerinden bölgeye ait termal gradyan 

değeri 41.6 ⁰C/km olarak hesaplanmıştır. Sayısal modelleme çalışması için kullanılan fiziksel 

parametreler (porozite, sıcaklık vb.) yayınlanmış olan bu kuyu verilerinden derlenmiştir. 

2. Sayısal Modeller 

2.1. Yöntem 

Bu çalışma kapsamında, sıvı akışı ve sıcaklığın birleşik çözümünü yapan ANSYS Fluent 

hesaplamalı akışkanlar dinamiği çözücüsü kullanılmıştır. Kararlı durum için Navier-Stokes 
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denklemleri (e.g. [10], [11]) sonlu hacimler yöntemi ile çözülmüştür. Sıvı akışı düzgün doğrusal 

olduğu için Darcy yasası (Eşitlik 1) kullanılmıştır. 

 
(1) 

burada K geçirimlilik (permeabilite), P basınç, w akışkanın yoğunluğu, g yerçekimi ivmesi ve   

Laplace operatörüdür. Sıvı akışı doğrusal olduğu için süttünme etkileri ihmal edilmiştir. Akışkanın 

yoğunluğu sıcaklığa bir fonksiyonudur ve aşağıda verilen Boussinesq denklemini sağlamaktadır 

(Eşitlik 2), 

 (2) 

0 sıcaklığın T=T0 anındaki yoğunluğu ve  ısıl genleşme katsayısını belirtmektedir. Darcy hızları 

süreklilik denklemini sağlamaktadır (Eşitlik 3), 

 (3) 

Enerjinin korunumu denklemi aşağıdaki gibi yazılmaktadır (Eşitlik 4), 

 
(4) 

denklemde cp gözenekli ortama ait özgül ısı katsayısını ve   gözenekli ortamın ısıl iletkenlik 

değerini vermektedir.  

2.2. Model Geometrisi ve Ağ 

Sayısal modelleme çalışmasının ilk adımı bölgeyi temsil edebilecek olan model geometrisinin 

oluşturulması ile başlamaktadır. Bu nedenle önce Gediz Grabeni içerisinde yapılmış ve bölgenin 

jeolojik birimlerini ve ana faylarını içeren yorumlanmış bir sismik kesit [11] model oluşturmada 

kullanılacaktır (Şekil 2). KB-GD uzanımlı bu sismik kesit, sedimanlar ve anakayanın geometrisi ile 

birlikte, ana sıyrılma fayının (MGBF) ve ikincil fayların da geometrisini açık bir şekilde 

vermektedir. Ana sıyrılma fayının derinlere doğru nasıl uzandığı, ve hangi derinliklere ulaştığı, 

sismik verilerle belirlenememiştir. Ancak bölgedeki depremsellik çalışmaları fayın daha derinlere 

uzanan bir yapısı olduğunu desteklemektedir. Bu nedenle modellerde her iki durumda gözetilmiş ve 

tartışılmıştır. 

 

Şekil 2: Gediz Grabeni için model geometrisi oluşturmada kullanılan KB-GD doğrultulu kesit [11]’den 

değiştirilmiştir. 
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Şekil 3: Jeolojik birimlerin yer aldığı sismik kesit (S-12)[11]. 

Model geometrisi, üçgen ağlar kullanılarak ayrıklaştırılmıştır (Şekil 3). Şekil 3’te her jeolojik birim 

(sedimanlar, faylar ve anakaya) farklı renklerle gösterilmektedir. Sismik yansıma kesitlerinde, 

Gediz Grabeni’nin anakaya ve sedimanter havzayı oluşturan 4 birimden oluştuğu görülmüştür. 

Anakaya, şist, mermer ve kuvarzit içeren metamorfik kayalardan oluşmaktadır. Sedimanter havza 

SSU-I, SSU-II, SSU-IIIa ve SSU-IIIb olarak isimlendirilen sedimanter birimleri içerir. Temel kaya 

üzerinde yer alan Alaşehir formasyonu (SSU-I) birimi genel olarak şeyl ve konglomeralardan 

oluşmaktadır [11]. Alaşehir formasyonu, kireçtaşları içeren Çaltılık formasyonu (SSU-II) ile 

üzerlenmiştir. Gediz, Kaltepe ve Bintepeler formasyonları (SSU-IIIa), Çaltılık formasyonu üzerinde 

yer alır. Bütün birimleri SSU-IIIb olarak isimlendirilen Kuvaterner yaşlı alüvyon örtmektedir ([12], 

[13]). Bütün birimlerin geometrisi sismik yansıma kesitlerinden sınırlandırılarak modele birebir 

aktarılmıştır (Şekil 4). 

 

Şekil 4: Gediz Grabeni için kullanılan hesaplama ağı. Ağ geometrisinin daha net gözükebilmesi için kesikli 

çizgilerle gösterilen dikdörtgen alan büyütülerek çizdirilmiştir. 

3. Sonuçlar 

Gediz Grabeni için hazırlanan sayısal modelin düşey sınırları adyebatiktir, sıcaklık ya da sıvı 

geçişine izin verilmemektedir. Üst yüzey sınır koşulu olarak 10 ⁰C sabit sıcaklık değeri kabul 

edilmiş ayrıca meteorik suyun girişine izin verilmiştir. Manisa ilinin 1929-2017 yılları arasındaki 

yıllık ortalama yağış miktarı Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi 

istatistiklerinden 727.8 mm olarak belirlenmiş ve üst yüzey koşulu olarak tanımlanmıştır. Bölgede 

açılan 2500 m derinlikteki Alaşehir-1 kuyusundan elde edilen termal gradyan değeri 41,6 ⁰C/km 

olarak modele aktarılmıştır. Bölgeye ait termal gradyan kullanılarak 10 km derinlikteki modelin alt 

duvar sınır koşulu 420 ⁰C olarak hesaplanmıştır. Ana sıyrılma fayı (MGBF), 150m kalınlığında bir 

http://www.bilmescongress.com/


 III. Ulusal Mühendislikte Bilimsel ve Mesleki Çalışmaları Kongresi (UMUH BILMES 2020), 12-15 Aralık 2020, TÜRKİYE 

38 ISBN: 978-605-80297-8-1 www.bilmescongress.com 

bölge olarak tanımlanmıştır. Fay merkezinin geçirimsiz olduğu ve 50 m kalınlığa sahip olduğu 

ayrıca her iki tarafında 50 m kalınlığında geçirimli hasar zonu bulunduğu varsayılmıştır. 

Modeldeki jeolojik birimlere ait fiziksel parametreler ise literatürden derlenmiştir ve Tablo 1 ve 

2’de verilmiştir. Akışkanın ısıl iletim katsayısı ve vizkozite sıcaklığın bir fonksiyonudur. 10 km 

derinliğe sahip model geometrisinde sıcaklık farkından dolayı ısıl iletim katsayısı ve vizkozitedeki 

değişimlerin sayısal çözümlere dahil edilmesi gereklidir. Bu amaçla ısıl iletim katsayısının ve 

vizkozitenin model ağının her noktasını en iyi temsil etmesi için kullanıcı tanımlı fonksiyon olarak 

programa girilmiştir. 

Tablo 1: Modellerde kullanılan akışkanın özellikleri 

Akışkanın özellikleri  

Yoğunluk (Boussinesq) (kg/m3) 1000 

Özgül ısı (J/kg.°K) 4182 

Isıl iletkenlik katsayısı (W/m.°K) Kullanıcı tanımlı fonksiyon 

Vizkozite (kg/m.s) Kullanıcı tanımlı fonksiyon 

Isıl genleşme katsayısı (1/°K) 0.000214 

 

Şekil 5’deki, MGBF fayının derine doğru devam ettiği varsayılmıştır ve fay merkezi geçirimli 

olarak tanımlanmıştır (Model 1). Modelde ortalama akışkan hızları 10-6-10-11 m/s mertebesindedir. 

Ana sıyrılma fayının (MGBF) kesitlerde takip edilen derinliğine kadar yüzey sularını aşağıya 

taşıdığı görülmektedir. Ana sıyrılma fayının devam ettiği varsayılan derinlik uzantısı boyunca hasar 

bölgesinin aşağıda kalan kısmı akışkanı aşağı taşırken, hasar bölgesinin havzaya bakan bölgesinde 

akışkanın bir bölümde yukarı taşındığı gözlemlenmektedir. Havza içerisindeki yüzeye yakın faylar 

(Fay 1 ve 3) içerisinde genellikle yatay yönde akışkan hareketi gözlemlenirken ana sıyrılma fayının 

antitetik fayı olarak görülen en sağdaki fay (Fay-5) yüzey sularını aşağı taşımaktadır. Eş sıcaklık 

eğrilerinin yumuşak geçiş gösterdiği modelde ısı iletiminin iletim yoluyla (conduction) gerçekleştiği 

gözlemlenmiştir. Şekil 6’da, diğer bir modele ait sıcaklık ve akış dağılımı görülmektedir (Model 2). 

Bu modelde fay merkezi geçirimsiz olarak tanımlanmıştır. Bu modelde akışkan hızları 10-15–10-11 

m/s aralığında değişmektedir. Ana sınır fayı haricindeki alanda havza içerisinde, ilk model ile 

oldukça benzer sonuçlar elde edilmiştir. Daha yüksek permeabilite değerlerinin bir sonucu olarak 

ana sıyrılma fayının derinlerde yer aldığı düşünülen kısmında akışkanın fay içerisinde döndüğü 

gözlenmektedir. 

Tablo 2: Modellemede kullanılan jeolojik birimlerin özellikleri. 

Katının özellikleri Yoğunluk (Boussinesq) (kg/m3) Özgül ısı (J/kg.°K) Isıl iletkenlik katsayısı (W/m.°K) 

Basement 2700 880 3.10 

SSU_I 2400 880 1.93 

SSU_II 2400 880 2.24 

SSU_IIIa 2400 880 2.56 

SSU_IIIv 2400 880 1.50 
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Şekil 5: Model 1 için hesaplatılan sıcaklık ve akış hızı vektörleri. 

 

Şekil 6: Model 2 için hesaplatılan sıcaklık ve akış hızı vektörleri. 

Sıcaklık (C)     Akışkan hızı 

(m/s) 

Sıcaklık (C)     Akışkan hızı 

(m/s) 
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Şekil 7: Model 3 için hesaplatılan sıcaklık ve akış hızı vektörleri. 

Şekil 7’de (Model 3) ise ana sıyrılma fayının derinlere doğru devam etmediği durum 

hesaplanmıştır. Hesaplanan sıvı hızları, anakaya içinde 1x10-15 m/s ile sedimanter birimler ve 

faylarda maksimum 5x10-11 m/s arasında değişmektedir. MGBF' nin tabanında ve orta derinliklerde 

nispeten yüksek sıvı hızlarının toplandığı gözlenmektedir. Sıcaklık değişimi MGBF civarındaki 

bölge için doğrusal değilken, faydan uzakta doğrusal bir sıcaklık değişimi hesaplanmıştır. Ana faya 

yaslanan bükülmüş eş sıcaklık eğrileri yüksek sıvı hızlarının sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Ana 

sıyrılma fayı yüzey sularını aşağıya taşımaktadır. Hesaplanan sıcaklık değerleri kuyularda ölçülen 

değerlere yakındır ve arazi gözlemleriyle örtüşmektedir. 

Modeller havza içindeki akışkan hızı vektörlerinin büyüklüğünün ve yönünün özellikle iki ana 

mekanizma tarafından kontrol edildiğine işaret etmektedir: 1) Ana kayaya göre sediman 

paketlerinin nispeten yüksek geçirgenlik ve gözeneklilik değerlerine sahip olması. 2) Farklı 

sedimanter birimleri geçen aktif ve aktif olmayan fayların varlığı, ikincil gözenekliliğe neden 

olmakta ve bu da akış hızlarını artırmaktadır. Simülasyonumuz, fayların varlığının model içindeki 

tüm akışkan akış düzenini bozduğunu doğrulamaktadır. Benzer sonuçlar, [14], [15] , [16], 

çalışmalarında da gözlemlenmiştir. Birkaç milimetrelik açıklığa sahip faylar ve kırıklar bile 

neredeyse birkaç kilometrelik derinliğe kadar sıcak akışkan dolaşımına neden olabilmektedir [17], 

[18], [19]. Ayrıca, termal koşullar taşınım için uygun olmasa bile faylar, komşu sedimanlar 

içerisinde dolaşım hücrelerini tetikleyebilirler. 
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* Sorumlu Yazar  

Özet 

Batı Anadolu ve Ege Denizi'nin aktif tektoniği; Anadolu Levhasının sağ yanal Kuzey Anadolu ve sol 

yanal Doğu Anadolu fay zonları boyunca batıya kaçışı ile birlikte, Hellen yayına doğru saatiin tersi 

yönünde dönerek hareket etmesi ile açıklanabilir (McKenzie, 1972 ve 1978; Dewey ve Şengör, 

1979). Batı Anadolu’da izlenen gerilmeli tektonik, yüksek ısı akısı ve artan depremsellikle 

izlenmektedir. Bu genişleme tektoniği aynı zamanda graben havzalarını sınırlayan yaklaşık D-B 

doğrultulu düşük- ve yüksek-açılı normal fayların oluşmasını sağlamıştır. Bölge genellikle bu aktif 

faylarla ilişkili pek çok jeotermal sahayı içerisinde barındırmaktadır. Karada keşfedilmiş jeotermal 

sahalar olsa da bu sahaların deniz içerisindeki devamına ait çok fazla çalışma yoktur. Bu çalışma 

kapsamında, Seferihisar açıklarında toplanmış bir sismik yansıma kesiti kullanılarak, sayısal 

sıcaklık ve yeraltısuyu akış modellemesi yapılmışıtır. Çalışmanın sonuçları, denizaltındaki sıcaksu 

çıkışlarının öncelikle hidrostatik basınç ve ortamın permeabilitesi ile ilişkili olduğunu 

göstermektedir. Modeller, sıvı akışının özellikle faylar/kırıklar boyunca deniz tabanına doğru 

iletildiğine işaret etmektedir. Sedimanter birimlerde izlenen küçük taşınım hücreleri, sismik 

kesitlerde görülen zayıf yansıma bölgeleri ile iyi bir mekânsal ilişki göstermektedir. Derinlerde 

ısınan akışkanın faylar yoluyla odaklanması, sığ deniz habitatları için uygun ortamın 

oluşturulmasına yardımcı olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Seferihisar, Sayısal Modelleme, Sıcaklık Modellemesi, Akış Modellemesi  

1. Giriş ve Bölge Jeolojisi 

Artan nüfus ve sanayileşme beraberinde sürekli artan enerji tüketimini getirmiştir. Tüm dünyada 

1980 -2003 aralığında enerji tüketimi neredeyse %50 lik bir sıçrama yapmıştır. Enerji ihtiyacındaki 

artış dünya nüfus artışıyla birlikte değerlendirildiğinde 2025 için beklenen enerji artışı yaklaşık %50 

olarak tahmin edilmektedir. Enerji ihtiyacındaki bu hızlı artış özellikle Türkiye gibi sanayileşme ve 

gelişme atağının yaşandığı ülkelerde çok daha belirgin olacak ve kullanılabilir enerji kaynaklarının 

belirlenebilmesi stratejik bir önem taşıyacaktır. Bu aşamada jeotermal enerji, yeni, yenilenebilir, 

sürdürülebilir, ucuz, güvenilir ve çevreye saygılı bir enerji türü olarak en önemli alternatiflerden biri 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye bugüne kadar belirlenmiş jeotermal enerji potansiyeli 

bakımından Avrupa’da birinci ve dünyada ise yedinci ülke konumundadır [1].  MTA genel 

müdürlüğünün çalışmaları sonucu varlığı ortaya çıkarılan jeotermal alan sayısı 276’dır ve toplam 

kullanılabilme kapasitesi 3799MW’dır. Özellikle Batı Anadolu Bölgesi yüksek ısı akısı değerleriyle 

temsil edilmekte (örn: [2], [3], [4]) ve Neotektonik aktivitesinin bir sonucu olarak pek çok önemli 

jeotermal kaynağı barındırmaktadır.  

Batı Anadolu Bölgesi dünyanın tektonik olarak en aktif bölgelerinden biridir ve erken Miyosen 

döneminden beri K-G genişleme tektoniğinin etkisi altındadır. Bölgenin Neotektoniği, genel 

hatlarıyla Anadolu’nun Avrasya levhasına göre batıya kaçışı, batıda Ege Denizi boyunca saatin tersi 

yönünde dönerek GB yönünde Helen Yayı üzerine bindirmesi ile açıklanmaktadır [5], [6], [7] (Şekil 

1).  Çalışma sahası Batı Anadolu’da Seferihisar-Doğanbey açıklarında yer almaktadır. Kıtasal 

genişleme rejimi etkisiyle bölge, ince kıtasal kabuk, yüksek depremsellik aktivitesi ve 

150mW/m2’lere ulaşan yüksek ısı akısı değerleriyle temsil edilmektedir [2], [3]. Çalışma sahasında 

karada sıcaklıkları 30 ile 78C arasında değişen birçok doğal kaplıca bulunmaktadır ve bu 

kaplıcalar İzmir, Cumalı, Tuzla ve Doğanbey fayları ile yakından ilişkilidir. Batı Anadolu’da 
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önemli bir jeotermal potansiyele sahip olan İzmir ve çevresinde jeotermal alanların araştırılabilmesi 

için kuyu içi sıcaklık ölçümleri ve hidrojeololojik ölçümlerden faydalanan çalışmaların yanısıra [8], 

[9], [10] [11], [12] sayısal modelleme çalışmaları da yürütülmüştür [13], [14], [15].  Bunların 

dışında özdirenç çalışmaları sonucu da zayıflık zonları ve bunlarla ilişkili jeotermal alan belirteçleri 

izlenmiştir. Jeotermal alan belirteci olarak izlenen düşük özdirenç alanları ve yer içinin yakalşık 

1.5k m derinliğine kadar uzanan 2 boyutlu özdirenç yapısı [10] çalışmasında ortaya konulmuştur. 

Karadaki jeolojik çalışmalar sonucu bölgedeki aktif normal ve doğrultu atımlı  faylanmalar [16] , 

[17]  ve bu faylarla ilişkili olarak jeotermal su çıkışları pek çok lokasyonda belirlenmiştir. Örneğin 

[18] ve [19] çalışmaları Urla ve Gülbahçe körfezlerinde bu araştırmaları yürütmüşlerdir. Bölgedeki 

aktif fayların deniz içerisindeki devamlılığı ise sismik çalışmalarla araştırılmıştır [20], [21], [22], 

[23]. Bütün bu çalışmalar farklı açılardan jeotermal alan modellemesine yaklaşmakla ve ışık 

tutmakla birlikte, bütün bir sistemin modellenebilmesi ancak çok disiplinli bir araştırma 

yapılmasıyla mümkün kılınabilir. 

Jeotermal/hidrotermal sistemlerin araştırılması ve modellenmesi daha çok okyanus ortası sırtlarında 

yer alan derin hidrotermal sahalara [24], [25] ve karadaki hidrotermal/jeotermal sahalara 

odaklanmıştır. Bu araştırmaların yanısıra sığ derinliklerde bulunan hidrotermal sahalar, karadaki 

sistemlerden derin denizel sistemlere geçişin anlaşılabilmesi sebebiyle araştırmalara konu 

olmuşlardır [26], [27], [28], [15]. Karmaşık bir yapıya sahip olan sığ su hidrotermal sahalarının 

sıcaklık ve akış transfer mekanizmalarını anlaşılmasında sayısal modeller önemli bir yer 

tutmaktadır. Bu çalışma kapsamında jeotermal sahaların deniz içerisindeki potansiyeli sayısal 

simülasyonlar yapılarak değerlendirilecektir. Sismik kesitlerde izlenen sıcak su çıkışlarının yerleri 

ve dağılımı ile elde edilen sayısal modelleme sonuçları karşılaştırılarak yorumlanacaktır. 

 

Şekil 2: Çalışma sahasının jeolojisi ve bölgede yer alan ana jeotermal sahalar (Ocakoğlu ve diğ. 2004’ den 

yeniden düzenlenmiştir). 
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2. Sayısal Modeller 

2.1. Yöntem 

Bu çalışma kapsamında, sıvı akışı ve sıcaklığın birleşik çözümünü yapan ANSYS Fluent 

hesaplamalı akışkanlar dinamiği çözücüsü kullanılmıştır. Kararlı durum için Navier-Stokes 

denklemleri (e.g. [29], [30]) sonlu hacimler yöntemi ile çözülmüştür. Sonlu hacimler tekniği 

sayesinde heterojen bir yer yapısı modeli bölgenin jeolojisi göz önünde bulundurularak 

olusturulmuş ve gerçekci bir sıcaklık ve akış dağılımı elde edilmiştir. Sıvı akışı düzgün doğrusal 

olduğu için Darcy yasası (Eşitlik 1) kullanılmıştır. 

 
(1) 

burada K geçirimlilik (permeabilite), P basınç, w akışkanın yoğunluğu, g yerçekimi ivmesi ve   

Laplace operatörüdür. Sıvı akışı doğrusal olduğu için süttünme etkileri ihmal edilmiştir. Akışkanın 

yoğunluğu sıcaklığa bir fonksiyonudur ve aşağıda verilen Boussinesq denklemini sağlamaktadır 

(Eşitlik 2), 

 (2) 

0 sıcaklığın T=T0 anındaki yoğunluğu ve  ısıl genleşme katsayısını belirtmektedir. Darcy hızları 

süreklilik denklemini sağlamaktadır (Eşitlik 3), 

 (3) 

Enerjinin korunumu denklemi aşağıdaki gibi yazılmaktadır (Eşitlik 4), 

 
(4) 

denklemde cp gözenekli ortama ait özgül ısı katsayısını ve   gözenekli ortamın ısıl iletkenlik 

değerini vermektedir.  

2.2. Sismik Kesitler, Model Geometrisi ve Ağ 

Deniz içerisinde toplanmış sismik yansıma kesitlerinden sıcak su çıkışlarının izlerini ve zayıf 

yansıma belirteçleri gösteren iki kesit (Hat-2, ve DOG-1) sayısal modelleme çalışması için 

seçilmişlerdir. Bu kesitler daha önce [20], [21], [22], [23] ve [31] tarafından işlenmiş ve 

yorumlanmışlardır. Hat-2  Gülbahçe  Körfezi’nin  kuzeyinde  yer almaktadır ve  D-B  uzanımlı  bir  

hattır.  Bu  hatta  ait elde edilmiş yansıma gücü kesiti Şekil 2A’da verilmiştir. Miyosen yaşlı akustik 

temel ve üzerinde biriken Pliyo-Kuvaterner yaşlı çökeller olmak üzere iki birim tespit edilmiştir. Bu 

iki birim birbirinden siyah renk ile gösterilen uyumsuzluk yüzeyiyle ayrılmıştır. Akustik temel ve 

çökel birimler temelde kaotik yansımalar görülürken çökel birimlerde kuvvetli ve paralel 

yansımalar gözlenmektedir. DB uzanımlı hattı dik yönde kesen ve deniz tabanına kadar izlenen 

doğrultu atımlı faylar bu hatta da tespit edilmiştir. Bu aktif doğrultu atımlı faylar K-G uzanımlı 

Gülbahçe Körfezi ve onu batıdan sınırlayan Karaburun Yarımadası’nın uzanımı ve morfolojisi ile 

oldukça uyumludur. Deniz tabanının hemen altında diapir olduğu düşünülen yapının her iki 

tarafında 1 ve 3 numaralı çerçeveler içerisinde gösterilen zayıf yansıma alanları tespit edilmiştir. Bu 

alanlarda düşük genlik değerleri ölçülmüştür. Yapısal ve  stratigtafik  yorumlarda  ortaya  konmuş  

faylar  sıcaklık model  geometrisinde  100  m kalınlığa sahip fay  zonları  olarak  temsil  edilmiştir.  

Fay  zonları  gözenekli ortam  içerisinde permeabilite  farkı  ile  temsil  edilmiştir. Derinlik, fay  

konumları,  havza  çökellerinin  kalınlığı,  akustik  temel  ve  su kolonu  kalınlığı  dikkate  alınarak  

oluşturulmuş  model  geometrisi  ve model ağı oluşturulmuştur.  Model  geometrisi  88000  adet  

kare sonlu  hacim  elemanı ve  bu  elemanları  birbirine  bağlayan  89181  adet  düğüm  noktasından  

oluşmaktadır. Geometri ağının çözünürlüğü 10 m’dir. 
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Benzer şekilde daha önce işlenmiş ve yorumlanmış DOG-1 hattı da sıcaklık ve akış hesaplamaları 

için model geometrisi olarak kullanılmıştır. DOG1  sismik hattı  Doğanbey  Burnu’nun  açıklarında  

KB-GD  uzanımlı  bir  hattır [22]. Sismik kesit üzerinde,  Tuzla  Fay  Zonu  olarak  yorumlanmış  

faylar Seferihisar  yükselimi  üzerinde görülmektedir.  Deniz tabanında meydana gelmiş  bu 

yükselim  model  geometrisini  de  yansıtılarak basamaklı  bir  model  oluşturulmuş  ve yüksek  

geçirimli  faylar  modele  eklenmiştir. Toplamda 233771 üçgen ağ elemanı ile ayrıklaştırılmıştır. Bir 

önceki modele kıyasla bu modelde eğimli faylar bulunduğu için ayrıklaştırmada üçgen elemanlar 

tercih edilmiştir. 

3. Sonuçlar 

3.1. Hat-2 için elde edilen sıcaklık ve akış dağılımları 

Hat-2 boyunca oluşturulan modele ait öncelikle zamana bağlı sıcaklık dağılımı Şekil 2’de 

verilmiştir. Sırasıyla 10bin, 20bin ve 50bin yıllarına ait sıcaklık ve akış dağılımları elde edilmiştir. 

50 bin yılın ardından sistem kararlı hale geçmiştir. Yumuşak bir sıcaklık dağılımı gösteren modelde, 

belli başlı yerlerde görece olarak  hızlı  akışkan  çıkışları  gözlenmiştir (Şekil 3).  Elde edilen Darcy 

hızları  literatürde  yer  alan  benzer  çalışmalarla uyumluluk  göstermektedir  (örn. [13], [15]  ).  

Sismik  kesitte,  havza çökelleri  içerisinde  olası  çamur  diapiri  olarak  yorumlanan  kısımda  hem  

diapiri sınırlayan  faylar  boyunca  hem  de  bölgede  var  olan  diğer  faylar  boyunca  deniz 

tabanına  doğru  çıkan  çamur  ve  olası  gaz/su  çıkışları  kırmızı  oklarla  gösterilmiştir. Akışkan 

çıkışının görüldüğü bölgeler, [31] çalışmasındaki stratigtafik yorumda gaz/su çıkışı olarak kabul 

edilen bölgeyle uyum içerisinde görünmektedir.  

Gülbahçe  Körfezi  içerisinde  yapılan  çalışmada [19],  Gülbahçe Körfezi‟nin  en  önemli  

batimetrik  yapısının  körfezin  orta  kesiminde  yer  alan  ve “Morfolojik  Yükselti”  olarak  

adlandırılan  bir  takım  yükselimlerin  oluşturduğunu  belirtmiştir.  Bu yükselimleri belirleyen  eş  

derinlik  eğrilerinin  körfezin  orta kesiminde,  doğu-batı  ekseni  boyunca  konik  şekilli  bir  

görünüm  verdiği  net  bir şekilde  izlenebilmektedir  (Şekil  3).  Aynı çalışmada, yükselti 

yapılarının körfezin civarında yer alan sıcak ve soğuk çıkışların olduğu alanda izlenmesi dikkat 

çekici bir özellik olarak verilmiştir. Kararlı  haldeki sıcaklık  dağılımının sismik kesit üzerine 

yerleştirilmiş hali Şekil 3’te görülmektedir. Hat-2’ye  ait yansıma gücü kesitinde derin kısımlarda 

deniz  tabanına  doğru  kırmızı  oklarla  ifade  edilen  gaz  ya  da  su  olabilecek  bir akışkanın  

faylar  boyunca  yol  aldığı  düşünülmektedir.    Elde  edilen sayısal modellerde bu çıkışların, 

yansıma gücü kesitlerinde [31]  olası akışkan  içeren sedimanlar olarak tanımladığı bölgeyle  iyi bir 

uyum içerisindedir. 

 

Şekil 2: A) Hat-2 yorumlanmış yansıma gücü kesiti [31] , B) 10 bin yıl, C) 20 bin yıl, ve D) %0 bin yıl için 

hesaplatılmış sıcaklık dağılımı 
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Şekil 3: A) Hat-2 sismik kesiti [20], [21] B) Sismik kesit üzerine yerleştirilmiş ve kararlı durum sıcaklık dağılımı 

3.2. DOG-1 için elde edilen sıcaklık ve akış dağılımları 

DOG1 modeli Hat-2 modeline göre daha derin  bir modeldir.  Bu sebeple deniz suyu basıncının 

doğru tanımlanması büyük önem teşkil etmektedir. Sismik  kesitte  Tuzla  Fay  Zonu  olarak  

yorumlanmış  faylar Seferihisar  yükselimi  üzerinde görülmektedir. Deniz  tabanında  meydana  

gelmiş  bu yükselim  model  geometrisini  de  yansıtılarak basamaklı  bir  model  oluşturulmuş  ve 

yüksek  geçirimli  faylar  modele  eklenmiştir.  Fay  zonlarının  genişlikleri  100  m’dir. Şekil 4’te 

fay zonları ile birlikte ayrıklaştırılmış model ve bu ayrıklaştırmada kullanılan üçgen ağ elemanları 

görülmektedir. DOG1 hattına ait kararlı haldeki (steady-state) sıcaklık ve Darcy hızları ise Şekil 

5’te verilmiştir.  Seferihisar yükselimini  sınırlayan  faylarda  görece  olarak  hızlı  akışkan  girişleri  

gözlenirken, yükselim üzerindeki faylarda akışkan çıkışları görülmektedir. Bu durum, Seferihisar 

yükselimini sınırlayan  fayların  bir  sıkışma  rejimi  oluşturması  ve  akışkanın  akış yönelimini  

etkilemesi  olarak yorumlanabilir.  Bilindiği  gibi,  tektonik  hareketler  yer altı sularının akışına etki 

eden önemli bir unsurdur. Sediman kalınlığı, fayların varlığı ve su kolonu kalınlığı gibi çeşitli 

parametreler etkileşim halinde sıvı akışını ve sıcaklık dağılımını denetlemektedirler. Tuzla Fay 

Zonu’nun, sıvı akış dağılımını kontrol etmede önemli bir rol oynadığı gözlenmiştir. Ayrıca Tuzla 

Fay Zonu baskın etkisiyle daha önceki çalışmalarda izlenen sıcak su çıkışlarının yerlerini de önemli 

ölçüde belirlemektedir.  
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Şekil 4: A) DOG-1 yorumlanmış sismik kesit [20], [21] B) Model geometrisi, C) Üçgen ağların yakınlaştırılmış 

görüntüsü 

 

Şekil 5: A) DOG-1 yorumlanmış sismik kesit [20], [21]  B) Akış vektörleri dağılımı ve hızları, C) Kararlı durum 

için sıcaklık dağılımı. 
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* Sorumlu Yazar  

Özet 

Uzman doktor, obstetrik ultrasonografi muayenesi ile genellikle gebeliğin 16. haftasından sonra 

kesin olarak fetüsün cinsiyetini teşhis edebilir. Tüm dünyanın yaşam koşullarını etkileyen pandemi 

sürecinde hastane muayenesine gitmeyen ve doğum öncesi bakım almayan gebe kadınların 

sayısının çoğaldığı bilinmektedir. Bu çalışmada önerilen yöntem ev tipi ultrason cihazlarına 

entegre edilebilir, böylece ebeveynler doktor muayenesi olmadan fetüs cinsiyetini öğrenebilirler. 

Aynı zamanda önerilen sistem cinsiyet teşhisinde uzman doktorlara yardımcı bir sistem olarak 

kullanılabilir ve doktorun iş yükünü hafifleten olanaklar sağlayabilir. Çalışma için uzmanlarla 

birlikte 2200’ü kız, 2200’ü erkek cinsiyetli olmak üzere 4400 adet fetüs obstetrik ultrasonografi 

görüntülerinden oluşan veri seti oluşturulmuştur. Veri setine Derin Transfer Öğrenme teknikleri 

uygulanarak InceptionResNetV2 ağı ile cinsiyet sınıflandırması yapılmıştır ve %93 test accuracy ile 

yüksek doğrulukta cinsiyet tahminleri yapabilen bir sistem elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Derin Transfer Öğrenme, InceptionResNetV2, Fetüs Cinsiyet Tespiti 

1. Giriş 

Günümüz dünyasının her koşulunu etkileyen COVID-19 salgını ile birlikte insanlar hastaneye 

gitmekten korkmaktadır. Bu zorlu süreçte, özellikle gebe kadınların obstetrik muayeneye gitmekten 

korktukları ve uzman doktorların da gerekmedikçe evden çıkmamalarını tavsiye ettiği bilinen bir 

gerçektir. Fakat, her ebeveyn bebeğinin cinsiyetini her koşulda merakla öğrenmek isteyecektir.  

Ayrıca bu süreçte uzmanların iş yükünü hafifleterek insan etkisini en aza indirebilen mühendislik 

çalışmaları oldukça gerekli hale gelmiştir. Bu çalışma ile ev tipi ultrason cihazlarına entegre 

edilebilir, cinsiyet tespitini uzman doktordan bağımsız yapabilen, derin transfer öğrenme 

tekniklerine dayalı bir sistem önerilmektedir. Böylece ebeveynler doktor muayenesi olmadan fetüs 

cinsiyetini öğrenebilirler. Aynı zamanda önerilen sistem cinsiyet teşhisinde uzman doktorlara 

yardımcı bir sistem olarak kullanılabilir ve doktorun iş yükünü hafifleten olanaklar sağlayabilir. 

Obstetrik ultrasonografi ile cinsiyet tespiti gebeliğin ikinci trimester döneminde yüksek doğruluk ile 

uzman doktorlar tarafından yapılmaktadır [1]. Obstetrik ultrasonografide, anne rahmine prob 

aracılığı ile gönderilen yüksek frekanslı ses dalgaları rahim duvarına çarparak geri dönerler. Bu 

şekilde oluşan sinyaller bilgisayar ekranına görüntü olarak yansıtılır. Ultrasonografik 

görüntülemede, her ülkede standart olarak iki boyutlu olan B-mod görüntüleme kullanılmaktadır 

[2]. 

Medikal ultrason görüntüleri ile yapılan çalışmalarda önerilen yöntemler arasında en iyi sonuçları 

veren DL teknikleridir. DL teknikleri medikal ultrason görüntülerine uygulanarak hastalık teşhisi, 

sınıflandırma ve lokalizasyon gibi birçok tıbbi probleme çözüm ve yeni yöntemler sunmuştur [3] 

[4]. Çok sayıda makalede, serbest el ultrasonunda fetal standart tarama düzlemlerinin saptanması, 

fetal yapıların sınıflandırılması ve lokalizasyonu [5], fetal hastalıkların tespiti [6] [7] gibi alanlar 

üzerine farklı yöntemler önerilmiştir, ancak fetüs cinsiyeti tespiti ve sınıflandırılması üzerine henüz 
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bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışmanın spesifik, çok sayıda görüntü içeren, uzmanlar tarafından 

yorumlama gerektiren, toplanması zaman alan, zor bir veri seti gerektirmesi, DL tekniklerinin bu tür 

problemlere uygulanmasının oldukça yeni olması, ultrason görüntüleriyle çalışılmasının getirdiği 

zorluklar, DL tekniklerinin donanım bağımlılıkları gibi çeşitli nedenler çalışmanın şimdiye kadar 

yapılmamış olmasına sebep olarak gösterilebilir. 

Bir çalışmada, ultrason görüntüleri kullanılarak 13 farklı fetal organ sınıflandırması yapılmıştır. 

Sınıflandırılan fetal organlar arasında genital bölge de bulunmaktadır. Fetal organların yerini tespit 

etmede kayan pencere, özellik çıkarmada AlexNet, sınıflandırmada Karar Destek Makineleri 

(SVM) yöntemleri kullanılmıştır. Genital bölge sınıflandırması %23.8 doğruluk vermiştir [8]. Daha 

sonra yazarlar bu çalışmayı geliştirerek, fetal yapıların hem kırpılmış bölgelerinden hem de tüm 

görüntüden gelen bilgileri birleştirerek 14 farklı fetal yapı, 2-D fetal ultrason görüntüleri 

kullanılarak sınıflandırmıştır. Fetal organ sınıflandırmasında, 3109 görüntü eğitim, 965 görüntü test 

aşaması için kullanılmıştır. 14 farklı organ sınıfı arasında 52 görüntü eğitim seti, 20 görüntü test 

setinde olmak üzere genital sınıfı da yer almaktadır. Çalışma, %92 ortalama doğruluk oranıyla 14 

farklı fetal organı sınıflandırmıştır [9]. 

Fetüs cinsiyeti üzerine cinsiyet seçici kürtajları önlemek amaçlı derin öğrenmeye dayalı çalışmalar 

yapılmıştır. Bu çalışmalar cinsiyet içeren görüntü ve cinsiyet içermeyen görüntü olmak üzere ikili 

sınıflandırma üzerinedir. Çalışmalardan birinde, gebelik döneminin 12 ila 20 hafta arasındaki 50 

kadından 15585 adet cinsiyet içermeyen, 6027 adet cinsiyet içeren fetüs ultrason görüntüleri 

alınarak sınıflandırma yapılmıştır. Derin Transfer Öğrenme yöntemine dayalı olarak ResNet ağı 

kullanılmıştır ve %80’in üzerinde doğruluk sağlanmıştır [10]. Bu amaçla yapılmış bir diğer 

çalışmada, 658 adet cinsiyet içeren, 500 adet cinsiyet içermeyen ultrason görüntüsü olmak üzere 

görüntü işleme yöntemlerine dayalı sınıflandırma yapılmıştır ve çalışma, %83 oranında doğruluk 

vermiştir [11]. 

Tüm bu çalışmalara bakıldığında, fetüs görüntüleri için genital sınıflandırması cinsiyet içeren, 

içermeyen şeklinde yapılmıştır. Bizim çalışmamızda fetüs cinsiyeti, kız ve erkek olarak 

sınıflandırılmaktadır. Bu nedenle bu çalışmalarla kıyaslama yapılması tam anlamıyla doğru olmasa 

da yaklaşık %93 doğruluk oranıyla bu çalışmalardan üstün bir sonuç elde edilmiştir. Bu çalışmada, 

cinsiyet tespiti için öneğitilmiş Evrişimli Sinir Ağı (ESA) modellerinden InceptionResNetV2 [12] 

ile transfer öğrenme teknikleri kullanılarak sınıflandırma yapılmıştır. InceptionResNetV2 ağı 

AlexNet [13] ve ResNet [14] ağlarından daha derin ve daha geniş bir mimariye sahiptir.  

Çalışmamızda, 2200 erkek, 2200 kız olmak üzere 4400 görüntü kullanılmıştır. Veri setinin sınıflar 

arası dengeli olması sınıflandırma performansını arttırıcıdır. Yukarıda verilen çalışmalarda 

kullanılan veri setleri dengesiz sınıf dağılımlarına sahiptir. Ayrıca veri setimizde kullanılan ultrason 

görüntüleri, gebeliğin 16. haftasından son haftasına kadar olan dönemleri içermektedir ve doktor 

tarafından yalnızca fetüsün cinsiyet bölgesi alınarak oluşturulmuştur. Böylece, görüntü içinde 

modelleri yanıltacak başka bir organ bulunması elimine edilmiş, cinsiyet bölgesinin yerini tespit 

etmek için de herhangi bir yönteme başvurulmamıştır. Böyle bir veri setinin toplanması oldukça 

zaman alan, dikkat isteyen ve uzman doktorun çok fazla uğraşını isteyen, zor bir iştir.  

Bu tür çalışmalarda kullanılan veri setleri genellikle tıbbi görüntüleme merkezlerinden hazır bir 

şekilde elde edilmekte ve anlaşılması için alanında uzman kişilerle birlikte ön çalışmalar 

gerektirmektedir. Bunun haricinde medikal görüntülerle çalışmak, özellikle ultrason görüntüleri, 

çok fazla gürültü içerdiklerinden dolayı, oldukça zordur. Günümüzde, ESA’ların ham verilerle 

çalışma özelliği ile zahmetli görüntü işleme yöntemleri bu tür problemlere pek uygulanmamaktadır.  

2. Yöntem 

2.1. Evrişimli Sinir Ağları ve Transfer Öğrenme 

ESA’lar, görsel görüntüleri analiz etmek için kullanılan derin, ileri beslemeli, katmanlarından en az 

birinde matris çarpımı yerine konvolüsyon işlemi içeren yapay sinir ağlarıdır. Üç boyutlu nöronları 

olan hem yerel hem de tam bağlı katman tiplerine sahip olmaları ve ortak ağırlıklar ile parametre 
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paylaşımı yapmaları ESA’ları geleneksel yapay sinir ağlarından ayıran özelliklerdir. ESA’lar, 

evrişim katmanı, havuzlama katmanı ve tam bağlı katman olmak üzere üç ana katmana sahiptir. Bu 

ana katmanlara ek olarak, ana katmanların arasında konumlanan aktivasyon katmanı, yığın (batch) 

normalizasyonu katmanı, iletim sönümü (dropout) katmanı, düzleştirme (flatten) katmanı gibi ara 

katmanları da mevcuttur.  

Evrişim katmanının görevi, nitelik haritasından çekilen küçük parçalara evrişim işlemi uygulayarak 

çıktı oluşturmak diğer adıyla öznitelik (aktivasyon) haritası elde etmektir. Nitelik haritası görüntü 

piksellerinden oluşan 3B tensörlerdir. Evrişim işlemi nitelik haritası ve filtreler arasında 

gerçekleşmektedir. Filtre sayısı, aktivasyon haritasının derinliğidir. Aktivasyon katmanı, genelde 

evrişim katmanlarının sonuna ya da sınıflandırma katmanının sonuna eklenir ve doğrultucu katman 

görevindedir. Bu katman doğrusal olmayan bir dönüşümle hangi nöronun aktif olacağını belirler. 

Havuzlama katmanı, evrişim ve aktivasyon katmanının ardından gelen katmandır ve görevi 

kendisinden sonra gelecek olan katmanın giriş görüntüsünü küçültmektir. Bir katmandan çıkan 

görüntü sonraki katmanının girişi olacağı için küçültme işlemi ağın maliyetini azaltır ve ezber 

yapmasını önler. ESA’da en sık kullanılan havuzlama yöntemleri maksimum, ortalama ve minimum 

havuzlamadır. Tam bağlı sınıflandırma katmanları 3B tensörlerle değil, 1B vektörlerle işlem 

yapabilmektedir. Bu nedenle tam bağlı katmanlara girdi gönderilirken bu katmanda düzleştirme 

işlemi yapılır. Tam bağlı katmanlar, klasik çok katmanlı sinir ağlarına benzer ve ESA’nın son 

katmanlarıdır. Bu katmanların amacı sınıfa özel özellikler çıkararak girdinin hangi sınıfa ait 

olduğunu tahminleyen çıktıyı üretmektir [15].  

ImageNet, Büyük Ölçekli Görsel Tanıma Yarışması (ILSVRC) sayesinde, AlexNet, ZFNet, 

VGGNet, GoogLeNet, ResNet, DenseNet, CapsNet gibi ESA’nın çeşitli modelleri ve versiyonları 

ortaya çıkmıştır. Bu modeller, imageNet isimli 1000 sınıflı veri setini büyük başarılarla 

sınıflandırmış farklı ESA mimarilerine sahiptir [16] [17]. Bu modellerden biri olan 

InceptionResNetV2, hesaplama yükü artan Inception hibriti ve residual yapıya sahip bir mimaridir. 

Derin Transfer Öğrenme alanında, hassas ayar (fine tuning) yapılarak öneğitilmiş bu modellerin 

çıkardığı özellikleri yeni bir problemin çözümüne aktarmak veya veri setini bu modellerle en baştan 

eğitmek oldukça yaygın kullanılan bir metottur. Transfer öğrenme kullanılan bir ESA’nın genel 

yapısı, öneğitilmiş bir ESA modeli ve sınıflandırıcıdan oluşmaktadır. Öneğitilmiş ESA modeli 

evrişim tabanını oluşturur ve özellik çıkarma görevini üstlenir. Sınıflandırıcı, evrişim tabanına 

eklenir ve evrişim tabanından çıkan özellikleri sınıflandırır [18]. 

2.2. Veri Setinin Kullanımı 

Veri setinin toplanması için, bir seneden uzun bir zaman boyunca, uzman bir jinekolog ile 

çalışılmıştır. Görüntüler, Mindray DC7 cihazı kullanılarak uzman jinekolog tarafından obstetrik 

muayene sırasında gerçek zamanlı olarak etiketlenerek kaydedilmiştir. Uzman jinekolog, US 

yöntemi ile cinsiyetin kesinlik vereceği gebeliğin 16. haftasından itibaren gebeliğin son haftaları 

dahil, tüm gebelik dönemlerinden, fetüslerin cinsiyet içeren bölgesini kaydetmiştir. Hasta kimlik 

bilgileri uzman jinekolog tarafından gizli tutulmuştur ve kurumlardan gerekli etik kurul izin 

belgeleri alınmıştır. Çalışmada kullanılan görüntüler, yalnızca fetüsün cinsiyet bölgesini ve 

cinsiyetin etiketini içermektedir. Bu tür sınıflandırma problemlerinde aşırı uydurmayı önlemek ve 

verimli performans ölçümleri yapabilmek için dengeli bir veri seti kullanmak oldukça önemlidir. Bu 

nedenle çalışmada her iki sınıf için veri sayısının eşit olması istenilmiştir. Böylece 2200 erkek, 2200 

kız cinsiyetli olmak üzere, fetüs cinsiyeti içeren, 2 D, B-mod görüntüler ile toplam 4400 adetlik veri 

seti oluşturulmuştur. 

Tablo 1. Veri Setinin Uygulama için Sınıf Başına Dağılımı  

Sınıf İsmi Eğitim Görüntüleri Doğrulama Görüntüleri Test Görüntüleri 

Kız 1100 550 550 

Erkek 1100 550 550 

Toplam 2200 1100 1100 
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Tablo 1’de veri setinin uygulamada sınıf başına dağılımı verilmiştir. Bir yapay sinir ağı olarak ESA 

modellerinin uygulanma süreçleri, eğitim, doğrulama ve test aşamalarından geçirilmiştir. Bu üç 

aşama için yapılan veri seti dağılımı, model seçimi ve performans tahmininin aynı anda 

gerçekleştirildiği yöntemdir. Bu yöntemle doğrulama performanslarının verdiği sonuçla modelin 

parametrelerinde iyileştirmeler yapılırken, test aşaması tahmin sonuçlarını vermektedir. Veri seti, 

%50 eğitim, %25 doğrulama ve %25 test seti olmak üzere üçe bölünmüştür. Sınıf başına düşen veri 

dengeli tutulmuştur. 

Veri setindeki tüm görüntüler, RGB (Red, Green, Blue) modda kaydedilmiştir ve uygulamada RGB 

modda kullanılmıştır. Normalizasyon için, piksel değerleri 0-255 aralığından sinir ağı modelleri için 

tercih edilen 0-1 aralığına yeniden ölçeklendirilmiştir. Girdi boyutunun uygulama için kullanılan 

InceptionResNetV2 ağına uygun olabilmesi için 250X250 boyutlarında tüm görüntüler yeniden 

boyutlandırılmıştır. Böylece ağ için girdi boyutu 250X250X3 şeklinde kullanılmıştır. Yapılan 

sınıflandırmada eğitim seti için gerçek zamanlı veri arttırma (data augmentation) tekniği [19] 

kullanılarak eğitim performansının yükseltilmesi amaçlanmıştır. Veri arttırma ile var olan orijinal 

veriler biraz değiştirilerek yapay veriler elde edilir ve böylece bu yapay veriler eğitim setine 

eklenerek ağın eğitim performansı arttırılır, ezberleme olasılığı düşürülür. Eğitim süreci için 

kullanılan görüntülere, veri arttırma ile 40 derece rastgele döndürme (rotation), 0.2 değerinde 

genişlik ve yükseklik kaydırma (width- height shift), saat yönünün tersine kaydırma (shear) ve 

yakınlaştırma (zoom) uygulanmıştır ve girdinin sınırları dışında kalan noktalar nearest (en yakın) 

modla doldurulmuştur. Böylece eğitim aşaması sırasında eğitim için ayrılmış veriler gerçek zamanlı 

olarak çoğaltılmıştır.  

2.3. Veri Setinin Ağa Uygulanması 

Sınıflandırma için InceptionResNetV2 ağına hassas ayar yapılarak probleme uygun yeni bir ağ 

modeli oluşturulmuştur. InceptionResNetV2 ağı 215 MB boyutlu, 55.873.736 parametreli, 572 

katmanlı mimariye sahiptir. Ağın ağırlıkları, imagenet ağırlıklarından başlatılmıştır. Sınıflandırma 

yapan son katmanları çıkarılmış, özellik çıkarma işlemi yapan evrişim tabanı kullanılmıştır. Evrişim 

tabanına ikili sınıflandırma problemine uygun olarak bir ara katman bir çıkış katmanı olmak üzere 

iki adet tam bağlı katman eklenmiştir. Ara katmanda aktivasyon fonksiyonu olarak ReLu [20], çıkış 

katmanında ikili sınıflandırma problemlerinde kullanılan sigmoid kullanılmıştır. Transfer 

öğrenmede, hedef görevde kullanılacak veri setinin büyük ancak kaynak görevde kullanılan veri 

setiyle farklı olması durumunda, evrişim tabanı ve sınıflandırıcı hedef görevdeki veri seti ile en 

baştan eğitilmelidir. Bu nedenle, InceptionResNetV2 ağı sadece model olarak kullanılmış, veri seti 

ağa verilerek ağ en baştan eğitilmiştir. Bu durum yüksek hesaplama yükü getirmektedir. Ağ, 

NVIDIA GeForce GTX 1660 TI GPU, Ubuntu bilgisayarda eğitilmiştir. Uygulama Derin Öğrenme 

kütüphanelerinden Keras [21] kullanılarak Python dilinde yazılmıştır. 

Derin öğrenme uygulamalarında, zaman ve bellek maliyetini düşürmek için veri seti mini yığınlar 

şeklinde ağa verilmektedir. Böylece, model aynı anda mini yığın sayısı kadar veri işler. Belirlenen 

mini yığın değeri, GPU belleğine sığmalıdır, bu nedenle ikinin katları şeklinde belirlenmelidir. Mini 

yığın değeri büyük verildiğinde ağ ezber yapabilmekte ve öğrenme süresi uzamaktadır. Küçük bir 

değer verildiğinde ise, kayıp değeri artar ve gürültü ortaya çıkar fakat bu salınım optimizasyon 

algoritması ve öğrenme oranıyla azaltılabilir. Uygulama için, mini yığın (batch-size) değeri 20, 

optimizasyon algoritması RMSprop [22], başlangıç öğrenme oranı (learning rate) 2e-5 alınmıştır. 

RMSprop yayınlanmamış fakat mini yığın öğrenmede çok iyi tanınan bir algoritmadır ve her 

parametre için ayrı bir öğrenme hızı seçerek azalan öğrenme oranıyla başa çıkmayı hedefler. Eğitim 

aşaması için adım başı tur (epoch) sayısı, 2200 eğitim verisi olduğu için 110, epoch sayısı ise 100 

alınmıştır fakat doğruluk (accuracy) metriğini izleyen ve iyileştirmenin olmadığı dönemlerin sayısı 

beşi geçtiğinde erken durdurma yapan bir callback eklenmiştir ve eğitim 33 epoch sürmüştür. 

Ayrıca, doğrulama kaybı (validation loss) metriği gelişmeyi durdurduğunda öğrenme oranını 

azaltan bir callback de eklenmiştir. Modelin geçerliliğini doğrulamak için yapılan doğrulama 

aşamasında, 1100 doğrulama seti olduğu için, doğrulama adım sayısı 55 alınmıştır.  
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Bir Derin Öğrenme modelinin eğitimi sırasında, eğitim aşamasının her adımındaki mevcut durum 

öğrenme eğrileri ile değerlendirilebilir. Modelin ne kadar iyi öğrendiğini, eğitim veri setinden 

hesaplanan eğitim öğrenme eğrisi, modelin ne kadar iyi genelleştirme yaptığı ise doğrulama veri 

setinden hesaplanan doğrulama öğrenme eğrisi vermektedir. Performans öğrenme eğrileri, modelin 

değerlendirileceği ve seçileceği metriğe göre hesaplanan öğrenme eğrileridir. Şekil 1’ de 

uygulamanın accuracy metriğine göre çizilmiş performans öğrenme eğrisi verilmiştir. Bu eğriye 

göre, x ekseni accuracy değerini, y ekseni epoch sayısını vermektedir. Öğrenme eğrileri iyi bir 

uyum olduğunu göstermektedir. Eğitim ile doğrulama arasındaki boşluk genelleme açığı olarak 

adlandırılır ve modelin başarımının neredeyse her epochta eğitim veri kümesinde, doğrulama veri 

kümesine göre daha yüksek olmasının normalidir. 

 

Şekil 4. Karışıklık Matrisi 

3. Sonuçlar 

Test aşaması, ağın öğrenme süreci olan eğitim aşamasının ve modelin genelleştirme yeteneğini 

sınayan doğrulama aşamasından yapılmaktadır. Test aşamasında kullanılan test veri seti, ağın hiç 

görmediği görüntülerden oluşmaktadır. Test aşamasında, ağ verilen görüntünün sınıfını, tahmin 

değeri sıfıra yakınsa kız, bire yakınsa erkek şeklinde tahminlemektedir. Test aşamasının sonunda, 

tahmin edilen etiketler meydana gelir ve gerçek değerlerle seçilen performans ölçütleri kullanılarak 

kıyaslanır. Böylece, uygulamanın başarı oranı belirlenmektedir. 

Kıyaslama matrisi, sınıflandırma problemlerinde sıkça kullanılır ve tahmin edilenler ile gerçek 

etiketlerin sayısını vermektedir. Şekil 2’de verilen uygulamaya ait kıyaslama matrisine göre 550 

adet kız sınıfına ait görüntüden 511 adeti doğru, 39 adeti yanlış tahmin edilmişken, 550 adet erkek 

sınıfına ait görüntüden ise 510 adeti doğru, 40 adeti yanlış tahmin edilmiştir. Kız sınıfını negatif 

sınıf, erkek sınıfını pozitif sınıf olarak değerlendirirsek, karışıklık matrisi aynı zamanda gerçek 

pozitif (GP, 510), yanlış negatif (YN, 40), gerçek negatif (GN, 511), yanlış pozitif (YP, 39) 

değerlerini de vermektedir. 
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Şekil 5: Doğruluk (Accuracy) Metriğine göre Çizilmiş Performans Öğrenme Eğrisi 

Tablo 2’de, uygulamanın başarımını doğruluk açısından değerlendirmek için kullanılan performans 

ölçütleri [3] verilmiştir. Doğruluk (Accuracy), doğru şekilde sınıflandırılan görüntü piksellerinin 

yüzdesini temsil etmektedir ve aynı zamanda genel piksel doğruluğu olarak da bilinir. En temel 

performans ölçütüdür. Hassasiyet (Precision), sonuçların ne kadar yararlı olduğunu 

anlamamıza, geri çağırma (Recall) ise, sonuçların ne kadar eksiksiz olduğunu anlamamıza yardımcı 

olur. F1 ölçüsü, hassasiyet ve geri çağırmanın harmonik ortalamasını belirler. Kayıp fonksiyonu 

olarak ikili sınıflandırma problemlerinde kullanılan ikili çapraz entropi kullanılmıştır. Tablo 3’te 

uygulama sonuçları verilmiştir. Uygulama, 0.93 doğruluk başarım oranı ile yüksek doğrulukta 

cinsiyet tahmini ve sınıflandırması yapabildiğini kanıtlamıştır. 

Tablo 2. Performans Ölçütleri 

Performans Ölçütü Denklem 

Doğruluk (Accuracy) 
𝐺𝑃 + 𝐺𝑁

𝐺𝑃 + 𝑌𝑃 + 𝑌𝑁 + 𝐺𝑁
                          (1) 

Hassasiyet (Precision) 
𝐺𝑃

𝐺𝑃 + 𝑌𝑃
                                       (2) 

Geri Çağırma (Recall) 
𝐺𝑃

𝐺𝑃 + 𝑌𝑁
                                       (3) 

F1 Ölçüsü (𝐹1𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒) 2 𝑋 
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑋 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 +  𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
                        (4) 

Tablo 3. Uygulama Sonuçları 

Test Accuracy Test Loss Sınıf Precision Recall 𝑭𝟏𝒔𝒄𝒐𝒓𝒆 
0.93 0.08 Kız 0.93 0.93 0.93 

  Erkek 0.93 0.93 0.93 

 

Bu uygulamanın başarısı ile, uzman yardımı ve teşhisi olmadan cinsiyetin derin öğrenme 

yöntemleriyle teşhis edilebileceği kanıtlanmıştır. Uygulama ev tipi ultrason cihazlarına entegre 

edilerek ebeveynler, muayene olmadan bebeklerinin cinsiyetlerini öğrenebilir, uzmanların iş yüküne 

hafifletici destek sağlanabilir. Ayrıca bu çalışma, tıp dünyası için invaziv olmayan cinsiyet teşhisi 

yöntemi olan obstetrik muayeneye bir opsiyon olarak yeni bir cinsiyet teşhisi yöntemi olarak 

değerlendirilebilir.  
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Özet 

Ulaşım sektörünün önemli bir parçası olan ve gün geçtikçe artan ulaşım problemlerinin çözülmesi 

için daha fazla yatırım planlaması yapılan hafif raylı sistem araçlarında ağırlık büyük bir önem arz 

etmektedir. Araç tasarımının ilk aşamalarında belirlenen araç ağırlığının planlanandan daha fazla 

olması enerji ihtiyacını artıracak ve ağırlıkla doğru orantılı olarak artan aks yükü, raylarda ve 

tekerde aşınmalara sebebiyet verecektir. Raylarda oluşan zararlar ise büyük maliyetlere neden 

olmaktadır. Bu sebepten ötürü ağırlık planlamasının mümkün olduğunca gerçekçi yapılması ve 

proje boyunca, ağırlık yönetiminin metodik bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Bu çalışmada bir 

hafif raylı sistem taşıtı olan iki modüllü ve çift yönlü bir tramvayın ağırlık yönetim metodu ve aks 

yüklerini hesaplama yöntemi gösterilmiştir. Ağırlık yönetimi ve aks yükü hesaplaması için 

geliştirilen metot, raylı sistem standartları ile uyumlu bir şekilde yürütülmüş olup, bu metotla 

birlikte; tramvayda kullanılacak olan tüm ekipmanların mühendislik hesapları için ihtiyaç duyduğu 

ağırlık ve aks yükü hesapları yapılmıştır.  

Anahtar Kelimler: Raylı sistem, Tramvay, Aks yükü. 

1. Giriş 

Raylı sistemlere ayrılan bütçelerin artmasıyla birlikte sadece büyük şehirlerde değil birçok şehirde 

hafif raylı sistem planlanması yapılmaya başlanmıştır. Hafif raylı sistemler grubuna ait olan 

tramvaylar, ulaşım sektöründe yoğun olarak karşımıza çıkmaktadır. Tramvay ulaşım sistemi, içinde 

bulunduğu raylı ulaşım sistemlerine göre daha az maliyetli, daha düşük enerjiye ihtiyaç duyması, 

daha kısa sürede projenin tamamlanabilmesi gibi etmenlerden ötürü, ulaşım sorunlarının çözülmesi 

adına sıkça tercih edilmektedir.  

Tarih boyunca çeşitli konfigürasyonlarla birlikte ulaşım sektöründe kendine yer bulan tramvayların, 

oturan ve ayakta duran yolcu sayısı, araç ağırlığı ve maksimum aks yükü optimum olacak şekilde 

tasarlanır. Bu çalışmada yer alacak tramvay, 32 koltuk ve metrekarede 6 yolcu durumunda, 

toplamda 135 yolcu taşıyabilecek şekilde tasarlanmıştır. Ek olarak, ele alınan tramvay, iki adet 

motor bojiye sahiptir. Aracın ağırlık yönetimi için geliştirilen metot ile aks yükleri, raylı sistem 

standartlarında yer alan yolcu sayısı durumlarının her biri için hesaplanmıştır.  

2. Ağırlık Yönetim Metodu 

Raylı sistem taşıtlarının ağırlık içeriği genel olarak beş ana kısımda incelenir. Ana kısımlar ve 

kırınımların kısa bir bölümü Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 1: Araç kırınımlarının bir bölümü 

Ana kısımlar proje başında her bir modül için tecrübeye dayalı bir şekilde tahmin ağırlık olarak 

listelenip, aracın toplam ağırlığı hesaplanmıştır. Ana kısımlar, ağırlıklarının doğru tahmin 

edilebilmesi ve tasarımcılara doğru hedef verebilmek adına mümkün olduğunca kırınımları ile 

birlikte listelenmiştir.  

Gövde Sürücü İç Trim Yolcu İç Taban Trim

Trim Sürücü Dış Trim Yolcu İç Duvar Trim

Elektrik / Elektronik Yolcu İç Trim Yolcu İç Tavan Trim

Ekipman Yolcu Dış Trim

Boji

A

R

A

Ç
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Araç ağırlığını en az hata ile hesaplamak için, kırınımların mümkün olduğunca detaylandırılması 

büyük önem arz eder. Bu sebepten ötürü kırınım ağırlıkları montajda kullanılabilecek cıvata dahi 

hesaba katılmalıdır. Hesaplama sonucunda aracın yolcusuz toplam ağırlığı Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1: Araç toplam ağırlığı (kg) 

Araç Toplam 29502 

 

Araç ağırlığı hesaplandıktan sonraki adım metodik olarak ağırlık takibinin yapılmasıdır. Bunun için 

“Mass budget” hesaplama dosyası hazırlanmıştır. Bu dokümanda söz konusu olan kırınımlar araç 

kapsamında olan iki modül için ayrı bir şekilde listelenmiştir. Böylece proje devam ederken her bir 

modül için ağırlık takibinin kolayca yapılabilmesi hedeflenmiştir. Tahmin edilen ağırlığın proje 

sonunda analiz edilebilmesi adına her bir kırınım üç farklı şekilde ağırlık hesabına dahil edilmiştir. 

Bu yöntemle tahmin edilen ağırlık, datalar sonucu hesaplanan ağırlık ve ölçüm sonucu ortaya çıkan 

gerçek ağırlık kavramları ağırlık yönetimine dahil edilmiş, böylece ağırlık yönetiminin yapıldığı 

mass budget dokümanı, yaşayan bir doküman haline getirilmiştir. Tablo 2’de Modül 1 için yapılan 

ağırlık analizinin gövde kısmı şablonu örnek olarak gösterilmiştir. 

Tablo 2: Modül 1 için gövde ağırlık analizi (kg) 

 
 Tahmin Hesaplanan Ölçülen 

M
o

d
ü

l 
G

ö
v
d

el
er

i 

Modül 1 Toplam      

Gövde Karkas      

Kaynak      

Kaynaklı Braket      

Boya      

Sikaguard      

Gövde Tolerans      

 

Proje devam ederken tasarlanan kısımların ağırlıkları tasarım programları yardımı ile ölçülüp 

“Hesaplanan” kısmına girilecektir. Böylece tahmin edilen ağırlık ile karşılaştırma fırsatı sunacaktır. 

Ayrıca gerekli durumlarda önlem alınmasına da olanak sağlayacaktır. Tasarımı bitirilen bir parçanın 

üretimi gerçekleştiği zaman ağırlık ölçümü yapılarak “Ölçülen” kısmına ağırlığı yazılır. Artık 

hesaplar tahmin veya hesaplanan duruma göre değil, ölçülen ağırlıklara göre yapılır. Aynı parçadan 

beş adetten az var ise, hepsi ölçülüp aritmetik ortalaması alınarak ilgili ağırlık bulunur. Eğer parça 

sayısı beş veya beş adetten fazla ise beş tanesinin ağırlık ölçümü yapılıp aritmetik ortalaması 

alınarak ilgili ağırlık bulunur. [1] 

Aracın boş ağırlığı hesaplandıktan sonra gerekli diğer ağırlık hesaplamaları yapılmıştır. Bu 

ağırlıklar standartta belirtildiği üzere aracın belirli yolcu sayısı durumları için hesaplanmıştır. 

Hesaplar yapılırken, standart gereği sürücü kilosu 80 kg, yolcu kilosu 70 kg alınmıştır. [1] 

Kumlama sistemi için kullanılacak toplam kum kilosu, tank tasarım hacmine bağlı olarak 140 kg 

alınmıştır. Hesaplamalar sonucunda aracın ağırlıkları Tablo 3’te gösterilmiştir.  

Tablo 3: Dolu araç ağırlıkları (kg) 

Referans Ağırlıklar Araç Toplam 

MU 29502 

MVD 29722 

MND / 4 yolcu 36792 

MND / 6 yolcu 39172 

MXD / 500kg/m2 40622 

MXD / 8 yolcu 41622 

MVO 29675 

MNO / 6 yolcu 37235 
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Referans ağırlık açıklamaları aşağıda verilmiştir. 

• MU: Dead mass, aracın boş ağırlığıdır. Bu ağırlık hesaplanırken yolcular, sürücü ve kum 

ağırlığı hesaba dahil edilmez. [1] 

• MVD: Design mass in working order, aracın boş ağırlığına, sürücü ve kum ağırlıklarının 

eklenerek hesaplanan ağırlıktır. [1] 

• MND / 4 yolcu: design mass under normal payload, aracın tüm koltukları dolu, ayakta yolcu 

sayısı metrekare başına 4 yolcu olacak şekilde alındığı, sürücü ve kum ağırlığının hesaba 

dahil edildiği ağırlıktır. [1] 

• MND / 6 yolcu: Design mass under normal payload, aracın tüm koltukları dolu, ayakta 

yolcu sayısı metrekare başına 6 yolcu olacak şekilde alındığı, sürücü ve kum ağırlığının 

hesaba dahil edildiği ağırlıktır. [1] 

• MXD / 500 kg/m2: Design mass under exceptional payload, aracın tüm koltukları dolu, 

ayakta yolcu sayısı yerine; metrekare başına 500 kg ağırlığın alındığı, sürücü ve kum 

ağırlığının hesaba dahil edildiği ağırlıktır. [1] 

• MXD / 8 yolcu: Design mass under exceptional payload, aracın tüm koltukları dolu, ayakta 

yolcu sayısı metrekare başına 8 yolcu olacak şekilde alındığı, sürücü ve kum ağırlığının 

hesaba dahil edildiği ağırlıktır. [1] 

• MVO: Operational mass in working order, aracın boş ağırlığına sürücü ağırlığının ve kum 

ağırlığının 2/3’ü eklenerek hesaplandığı ağırlıktır. [1] 

• MND / 6 yolcu: Operational mass under normal payload, aracın MVO ağırlığına, yolcu 

ağırlığı olarak MND / 6 yolcu ağırlığının %80’i eklenerek hesaplanan ağırlıktır. [1] 

Hesaplanan referans ağırlıklar araçla ilgili birçok mühendislik hesaplamasında kullanılacak gerekli 

ağırlıklardır. Örneğin EN 13749:2011’e göre yapılacak olan boji frame yapısal analizleri; MVD, 

MND ve MXD referans ağırlıklarına göre yapılacaktır. [1] 

3. Aks Yüklerinin Hesaplanması 

Aks yükleri araca ait belirlenen tüm referans ağırlıkları için hesaplanacaktır. Aks yüklerinin 

hesaplanmasında araç konfigürasyonu önemli bir etkene sahiptir. Örneğin, aracın sahip olduğu 

modül sayısı, modülleri bağlayan körük sistemi doğrultusunda yapacağı hareketler ve sahip olduğu 

boji tipi de aks yüklerinin hesaplama yöntemini değiştirecektir. Bir raylı sistem aracının 

yapabileceği genel hareketler şu şekilde sıralanabilir: 

1. Pitch 

2. Roll 

3. Yaw 

Hareketler, Şekil 2’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 2: Tramvay hareketleri ve eksenleri 
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Ele alınan aracın körük sisteminde üst artikülasyon olarak “Roll - hinge” artikülasyon sistemi 

kullanılmıştır.  

Roll - hinge artikülasyon sisteminin araca izin verdiği hareketler ve sınırlamalar Tablo 4’te 

verilmiştir. 

Tablo 4: Aracın yapabileceği hareketler 

 Derece 

Yaw +/- 30 ° 

Roll +/- 2° 

Pitch +/- 0° 

 

Alt artikülasyon merkezi koordinat sıfır noktası kabul edilip, x, y ve z eksenleri için momentler ve 

ağırlık merkezleri bu koordinat sistemine göre hesaplanacaktır.  

Aks yüklerini hesaplamak için araç sisteminin basitleştirilmiş serbest cisim diyagramı Şekil 3’te 

gösterilmiştir.  

 

Şekil 3: Araç serbest cisim diyagramı 

Serbest cisim diyagramına ait tanımlamalar aşağıda verilmiştir. 

• F1 : Modül 1 ağırlığı 

• F2 : Modül 2 ağırlığı 

• Fx1 : 1. Aks yükü 

• Fx2 : 2. Aks yükü 

• Fx3 : 3. Aks yükü 

• Fx4 : 4. Aks yükü 

 

Araç bolsterlı bir bojiye sahip olduğundan: 

 𝐹𝑥1 = 𝐹𝑥2 (1) 

 𝐹𝑥3 = 𝐹𝑥4 (2) 

İndirgemesi yapılıp, serbest cisim diyagramı Şekil 4’te görüleceği üzere düzenlenebilir. 

 

Şekil 4: İndirgenmiş serbest cisim diyagramı 
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Burada: 

• FxA: 1. Boji üzerine gelen yük 

• FxB: 2. Boji üzerine gelen yük 

Aks yüklerini hesaplayabilmek için F1 ve F2’nin artikülasyon merkezine göre olan mesafelerini 

hesaplamak gerekecektir. Bu aşama için, modüllerin ayrı ayrı ağırlık merkezlerinin bulunması 

gerekmektedir. Modül ağırlık merkezleri Şekil 5 ve Şekil 6‘da şematik olarak gösterilmiştir.  

 

Şekil 5: Modül 1 ağırlık merkezleri 

 

Şekil 6: Modül 2 ağırlık merkezleri 

Burada: 

cogx1: Modül 1’in x eksenindeki ağırlık merkezi 

cogz1: Modül 1’in z eksenindeki ağırlık merkezi 

cogx2: Modül 2’nin x eksenindeki ağırlık merkezi 

cogz2: Modül 2’nin z eksenindeki ağırlık merkezi 

Ağırlıkların girildiği listede aynı zamanda koordinat eksenine olan mesafeler de yazılıp, her bir 

kırınım için momentler hesaplanmış ana kısımların toplam momentleri bulunmuştur. 

Bu hesaplar, boji hariç araçta yer alan tüm ana kısımlar (Gövde, trim, elektrik/elektronik, 

ekipmanlar) için yapılmıştır. Ayrıca aracın tüm eksenler için ağırlık merkezinin bulunabilmesi adına 

y ve z ekseni için de moment hesapları yapılmıştır. Proje başında x, y ve z eksenlerin doğru 

yazılması mümkün değildir. Bu yüzden bazı kabullerin yapılması zorunludur. Örneğin iç trim 

sistemleri ile gövde ağırlık merkezleri eşit kabul edilmiştir. 

Aracın dolu ağırlığındaki durumlarında aks yüklerini hesaplayabilmek için yolcu yüklerinin de 

moment hesapları yapılacaktır. Bunun için ayakta durma alanlarının da x, y ve z koordinatlarının 

hesaplanması gerekmektedir. Şekil 7’de modül 1 için koltuk yerleşimi ve ayakta durma alanları 

gösterilmiştir. Taralı bölgeler ayakta durma alanlarını göstermektedir. 

 

 Şekil 7: Modül 1 koltuk yerleşimi ve ayakta durma alanları 
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Tablo 5’de MND / 4 yolcu durumu için x ekseninde hesaplanan yolcu momentlerinin bir kısmının 

örnek şablonu gösterilmiştir. 

Tablo 5: Yolcular için hesaplanan momentler 

 (MND) / 4 yolcu 

Ağırlık Moment - x 

O
tu

ra
n

 Y
o

lc
u
 

Koltuk 1   

Koltuk 2   

Koltuk 3   

Koltuk 4   

Koltuk Sağ 1   

A
y

ak
ta

 

Y
o

lc
u

 Bölge 1   

Bölge 2   

Bölge 3   

TOPLAM   

 

Aks yükleri arasındaki farkı mümkün olduğunca minimize edebilmek adına, çatı ekipman yerleşimi 

büyük önem arz eder. Modül 1 ve Modül 2 için, artikülasyon merkezine göre alınan çatı ekipman 

momentleri birbirlerine diğer sınırlamaların el verdiğince yakın tutulmuştur.  

Modül 1’ e ait bazı çatı ekipmanların yerleşimi Şekil 8’de verilmiştir. 

 

Şekil 8: Modül 1 çatı ekipman yerleşimi 

Araca ait bütün sistemlerin artikülasyon merkezine göre momentleri hesaplandıktan sonra aks 

yüklerini hesaplama bölümüne geçilmiştir.  

Öncelikle araca ait ana kısımların oluşturduğu momentler kullanılarak modüllere ait toplam 

momentler bulunmuştur. Daha sonra aracın iki modülü için de her referans ağırlıkları için x, y ve z 

eksenlerindeki ağırlık merkezleri hesaplanmıştır. Örnek şablon Tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 6: Hesaplanan ağırlık merkezleri için örnek şablon 

MU MODÜL1 MODÜL2 

Ağırlık   

Moment-x   

cogx   

 

Artık her referans ağırlık için x, y ve z eksenlerinde ağırlık merkezleri bilinmektedir. İndirgenmiş 

serbest cisim diyagramı kullanılarak aks yükleri hesaplanacaktır.  

FxB noktasına göre x ekeninde moment alınırsa ve saat yönünün tersi pozitif yön kabul edilirse, 

araç dengede olacağı için; 

 ∑𝑀𝐵 = 0 (3) 
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 𝐹𝑥𝐴 ∗  4205 ∗  2 −  𝐹1 ∗  (𝑐𝑜𝑔𝑥1 +  4205)  +  𝐹2 ∗  (𝑐𝑜𝑔𝑥2 −  4205)  =  0 (4) 

Buradan; 

 
𝐹𝑥𝐴 = 

𝐹1 ∗ (𝑐𝑜𝑔𝑥1 + 4205) − 𝐹2 ∗ (𝑐𝑜𝑔𝑥2 −  4205)

4205 ∗ 2
 

(5) 

Olarak bulunur. 

Ayrıca, denklem 1 ve denklem 2 ile birlikte; 

 
𝐹𝑥1 =  

𝐹𝑥𝐴

2
 + 

𝑊𝑏𝑜𝑗𝑖

2
 

(6) 

 
𝐹𝑥2 =  

𝐹𝑥𝐴

2
 + 

𝑊𝑏𝑜𝑗𝑖

2
 

(7) 

Burada: 

Wboji: Boji ağırlığı 

Ek olarak, Şekil 3 ve Şekil 4’ten: 

 ∑𝐹𝑧 = 0 (8) 

 𝐹𝑥1 + 𝐹𝑥2 + 𝐹𝑥3 + 𝐹𝑥4 −  𝐹1 − 𝐹2
= 0 

(9) 

 𝐹𝑥𝐴 + 𝐹𝑥𝐵 − 𝐹1 − 𝐹2 = 0 (10) 

Denklemleri elde edilir. Aks 3 ve aks 4 yüklerini bulmak için ise: 

 𝐹𝑥𝐵 = 𝐹1 + 𝐹2 − 𝐹𝑥𝐴 (11) 

 
𝐹𝑥3 =  

𝐹𝑥𝐵

2
+ 
𝑊𝑏𝑜𝑗𝑖

2
 

(12) 

 
𝐹𝑥4 =  

𝐹𝑥𝐵

2
+ 
𝑊𝑏𝑜𝑗𝑖

2
 

(13) 

Denklemleri kullanılır. 

Denklem 5, 6, 7, 11, 12, 13 bütün referans araç ağırlıkları için kullanılıp tüm durumlar için aks 

yükleri hesaplanmıştır. 

Hesaplanan aks yükleri Tablo 7’de gösterilmiştir. 

Tablo 7: Referans ağırlıklar için aks yükü hesaplamaları 

 Aks1 Aks2 Aks3 Aks4 

MU 7355 7355 7396 7396 

MVD 7449 7449 7412 7412 

MND / 4 yolcu 9217 9217 9179 9179 

MND / 6 yolcu 9812 9812 9774 9774 

MXD / 500kg/m2 10174 10174 10137 10137 

MXD / 8 yolcu 10424 10424 10387 10387 

MVO 7438 7438 7400 7400 

MNO / 6 yolcu 9328 9328 9290 9290 
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4. Sonuç 

Yapılan ağırlık yönetimi çalışmasında, raylı sistem araçlarının mühendislik hesapları için ihtiyaç 

duyduğu tüm referans ağırlıklar hesaplanmış olup, teker setine gelen maksimum yükler 

bulunmuştur. Ayrıca sistematik olarak girilen ağırlıklar, proje boyunca tasarımı yapılan ve üretimi 

gerçekleşen araç parçalarının takibine ve tasarım departmanının yönlendirilmesine olanak 

sağlamıştır.  

5. Kaynakça 

[1] TS EN 15663 Demiryolu uygulamaları - Taşıt referans kütlelerinin tarifleri, Türk Standartları 

Enstitüsü, 2018 
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* Sorumlu Yazar 

Özet 

Kent içerisinde değişim ve dönüşümleri en iyi okuyabildiğimiz alanlar, gelişimlerini uzun yıllara 

dayanan tarihsel bir süreçte tamamlayan kent merkezleridir. Bu alanlar, içerisinde birçok dönemin 

izini barındırması nedeniyle farklı kültürel kodlara sahiptirler. Geçmişi binlerce yıl geriye dayanan 

tarihi kent merkezlerini incelemek, bizleri o yöre ile ilgili mekânsal, toplumsal, sosyolojik, ideolojik 

pek çok veriye ulaştıracaktır.  

Tarihi kent merkezlerinde yaşanan dönüşümler, tarihi dokunun hızla tahrip edilmesine ve özgün 

karakterinin yitirmesine neden olmaktadır. Oysa ki kentlerimize kimlik kazandıran en önemli 

ögelerden biri de kuşkusuz tarihi kent merkezlerinin kendine has fiziki özellikleridir. Dönemlere, 

toplumsal koşullara ve ihtiyaçlara göre şekil alan bu mekansal biçimleniş, bir kenti diğerlerinden 

farklı kılan ve özgün karakterini ortaya koyan yönüdür.  

Doğal ve kültürel birçok faktörün bir araya gelmesi ile oluşan kentsel doku giderek kaybolmakta ve 

yerini günümüz kentlerine bırakmaktadır. Zamanla aynılaşan kentler ise benzer dokuları 

oluşturmakta, giderek artan kültürel bir benzeyiş meydana getirmektedir. Birçok kentte 

karşılaştığımız geleneksel yerleşim dokusunun gördüğü zararın önüne ancak mekanları anlamlı 

kılan, kimlik kazandıran ögeleri koruyarak ve yapılacak dönüşümleri kentsel kimliğe paralel 

yürüterek geçebiliriz.  

Uzun bir tarihsel süreçte ortaya çıkmış ve özgün kimlik unsurlarına sahip olan Uşak tarihi kent 

merkezi; hızlı nüfus artışı, sanayileşme ve artan rant etkisiyle deformasyona uğramış; sahip olduğu 

kültürel miras ögeleri zarar görmüştür. Yapılan çalışma tarihi kent merkezinin ve çevresinin 

geçirdiği dönüşümlerin incelenmesini ve alana özgün karakterini veren kimlik ögelerinin ortaya 

çıkarılmasını amaçlamaktadır. Bu ögelerin tespit edilip korunması, kentin tarihi kimliğinin 

sürdürülebilirliğini attıracaktır. 

Anahtar Kelimeler: Uşak, Tarihi Kent Merkezi, Mekansal Dönüşüm, Kimlik Ögeleri 

1. Giriş 

Toplumların tarihsel süreçte yaşadıkları tüm etkinliklerin sonucunda meydana gelen, kendilerine 

özgü özelliklerini yansıtan, konut, sokak, meydan gibi yapısal özelliklerinin tümü kültürel çevreyi 

oluşturur. (Erez, 2003) Kültürel çevre ise toplumu oluşturan bireylerin kültürel değerlerini yansıtır. 

Bu oluşum, kente karakterini anlatan bir kimlik kazandırır.  

Kent kimliği, kentin kendine özgü niteliklerini geçmiş gelecek bağı ile taşıyan; fiziksel,  kültürel,  

sosyo-ekonomik,  tarihsel  ve biçimsel  faktörlerle  şekillenir.  (Kösoğlu, 1995; Ayyıldız ve  Ertürk,  

2017)   

Fiziksel yapı, sosyal ve kültürel etmenler doğrultusunda şekil alır. Yerleşmelerin oluşmasını 

sağlayan en önemli faktör ise içinde yaşayan toplumun kültürüdür. Bunun yanı sıra yaşamın her 

alanında kendini gösteren modernleşme ile birlikte ticari ve kültürel alanlardaki gelişmeler kentte 

meydana gelen dönüşümü kaçınılmaz kılmaktadır. Ancak yaşanan yeni yapısal değişimler 
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sonucunda şehirlerin gelişim süreçleri çoǧu kez kentlerin tarihsel, kültürel ve doǧal alanlarının 

özgünlüklerinin yok olmasına neden olmaktadır.  

Kentlerde görülen modernleşme süreci Uşak’ta da etkisini göstermiştir. Değişen ihtiyaçlar 

doğrultusunda nüfusun hızla artması sonucunda tarihi kent dokusu zarar görmüş, geçmiş ve gelecek 

arasında bir bağ kuran tarihi alanlar olumsuz etkilenmiştir. Bu bağlamda içerisinde tarihten birçok 

ögeyi barındıran ‘Uşak ili tarihi kent merkezinin mekânsal dönüşümlerinin incelenmesi ve kentsel 

kimlik ögelerinin belirlenmesi’ bu araştırmanın konusu olarak belirlenmiştir. 

2. Kentsel Doku 

Kentsel doku; mekan, zaman, iklim, kültür, coğrafya gibi etmenler doğrultusunda farklılaşan 

kentsel mekan elemanlarının oluşturduğu örüntüler bütünüdür. Birbirinden farklılaşan bu etmenler; 

bina tipolojileri, sokak düzeni, malzeme ve renk seçimleri, kat yükseklikleri, yapı adasındaki 

konumlanışları gibi mekânsal faktörlerdir. (Kürkçüoğlu E, Ocakçı M, 2015) 

Bir kentin dokusunu oluşturan faktörleri kentsel doluluklar ve kentsel boşluklar olarak 

sınıflandırabiliriz. (Trancik R,1986) Bu doluluk ve boşluk kavramlarının birbirleriyle farklı 

kombinler oluşturması ile özgün kentsel doku bütünleri oluşmaktadır.  

Tarihsel bir süreçte doğal ve kültürel birçok faktörün bir araya gelmesi ile oluşan kentsel doku, son 

zamanlarda yaşanan hızlı kentleşme sonucunda yerini günümüzün teknolojik kentlerine 

bırakmaktadır. Bu değişim sonucunda ise pek çok kenti sahip olduğu organik dokuyu yitirmektedir. 

2.1. Kentsel Kimlik 

Kimlik, bir nesnenin kendine özgü özelliği ile diğer nesnelerden farklı olma durumudur. (Kevin 

Lynch, 1981) Lynch’in bu tanımından da anlaşıldığı üzere kimlik kavramı sadece bireylere özgü bir 

öge değildir. Her dönemin, her toplumun ve her kentin sahip olduğu bir kimliği vardır. Sosyal ve 

kültürel bir oluşum olan kimlik, bir toplumu diğer topluluklardan ayıran karakteristik özellikleridir. 

Kimlik kent ve mimari ögeler bağlamında incelendiğinde ise, görselliğiyle öne çıkan, kültürel ve 

sosyal tüm yaşam formlarını içine alan çok geniş bir tanımdır. (Karakoç 2004). Bu bağlamda kent 

kimliği, oluşumunda birçok parametreyi barındıran ve geçmişi uzun yıllara dayanan tarihsel bir 

kazanımdır.  

Oldukça karmaşık sistemler olan kentler, güçlü bir kimliğe sahip oldukları sürece tanımlanabilir ve 

benzerlerinden ayırt edilebilir, aksi halde sadece yapılanmış alanlar olmaktan öteye geçemezler. 

Ancak ihtiyaçlar doğrultusunda yapılan yanlış uygulamalar ile kentlerin kimlikleri zayıflamakta ya 

da kaybolmaktadır. (Soddu, 2002).  

Bir kentin sahip olduğu tarihi, sosyal yapısı, mimarisi, doğal ve kültürel değerleri, kente kimlik 

kazandıran başlıca faktörler arasında yer almaktadır. Kentin doğal ya da yapay ögelerinin herhangi 

bir yerinde oluşan farklılık, kenti diğerlerinden ayırıp kendine ait bir kimliğinin oluşmasını 

sağlayacaktır. Bu anlamda tarihi kimliğin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, kentin 

zihinlerde uyandırdığı etkiyi güçlendirecek ve daha anlamlı kılacaktır. 

2.2. Kentsel Kimlik Ögeleri 

Bir kentin kimliği; doğal ve yapay çevreden kaynaklanan kimlik elemanları, bu elemanların 

mekânsal öğeleri, mimarisi, sosyal yapısı, coğrafyası, yerel özellikleri gibi birçok etken ile 

değişebilmekte ve böylelikle kendine has özellikler kazanmaktadır (Lynch, 1960).  Tüm bu 

faktörler sonucu kente ait özgün bir fiziksel biçimleniş, kültürel yapı ve kimlik kavramı 

oluşmaktadır.  

Üzerinde yaşayan toplulukların değer yargılarından izler taşıyan kentlerin kazandığı kimlikler, 

yapılı çevre ile sürekli bir etkileşim halindedir. Kentin iklimine göre biçimlenen dolaysısıyla 

malzeme seçiminde görülen farklılık, yapıların arazi üzerindeki konumlanışları ve hatta renk 

tercihlerinden bile okunabilen bu ayrışmalar, kenti diğerlerinden farklı kılan nitelikleri 

oluşturmaktadır. Çünkü sosyal hayatın bir parçası olarak oluşan fiziksel mekanlar, ileride o kenti 
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temsil eden bir kimlik ögesi halini almaktadır. Kentsel kimlik ögeleri ise tespit edilip, korunduğu 

sürece kentin tarihi kimliği süreklilik kazanacaktır. 

3. Tarihi Kent Merkezlerinin Önemi  

Kentler yüzyıllar süren tarihsel bir zaman diliminde var olmuşlardır. Bu varoluşun en net 

okunabildiği, tarihsel ve kültürel birikim potansiyelinin en yüksek olduğu alanlar ise tarihi kent 

merkezleridir. Dolayısıyla kent merkezleri sahip olduğu geleneksel doku ve içerisinde barındırdığı 

kültürel miras zenginliği bakımından kentteki önemli mekanlar arasında yer almaktadır. 

Yıllara tanıklık eden tarihi kent merkezleri, içinde bulundurduğu mimari öge zenginliği sebebiyle 

yöredeki mekânsal arayışları, kullanılan teknik ve üslupları bizlere anlatan yani kentin mimari 

kimliğini ortaya çıkaran noktalardır.  

Tarihi kent merkezleri kentsel kimliğin oluşmasında etkili olan birçok ögenin bir arada bulunduğu, 

kentlilere kentin sahip olduğu kimliği kazandıran unsurları, tanıma ve deneyimleme fırsatı sunan 

alanlardır. Ancak kent içerisindeki konumu dolayısıyla yaşanan gelişim ve dönüşümlerden de en 

çok etkilenen mekanlar tarihi kent merkezleridir. Oysa ki toplumsal bir çekim merkezi niteliği 

taşıyan kent merkezleri, kente kimlik katan ögeleri dahilinde korunması ve gelecek nesillere 

aktarılması gereken kültürel birer mirastır. 

3.1. Uşak Tarihi Kent Merkezi  

Geçmişi prehistorik çağlara dayanan Uşak’ta farklı medeniyetlerin izleri bulunmaktadır. İlk 

yerleşmenin M.Ö. 3000 yıllarında başladığı kabul gören kent merkezine bakıldığında ticaret ve 

konut alanlarının yan yana olduğu görülür. Bölgenin adının “Obsikion”, “Ovsekion”, “Ovsek”, 

“Ovşek”, “Oşek” şeklinde dönüşerek, en sonunda “Uşak” halini aldığı düşünülmektedir (Karaman, 

2001).  

Evliya Çelebi Uşak için, çarşı içinde dört camiden bahsetmektedir. Bunlar; Ulu Cami, Burma Cami, 

Kareler Cami ve Tuz Pazarı Cami’dir. Uşak kent merkezinde yer alan ve inşa tarihi net olarak 

bilinmeyen Ulu Cami ile Burma Cami kent için oldukça önemli ögeler arasında yer almaktadır. 16. 

yüzyılda ortaya çıkan Celali İsyanları’nın etkisiyle yaptırılan kaleden günümüze hiçbir iz 

kalmamıştır. Ancak kentin en eski yerleşimlerinden olan Aybey Mahallesi’nin bir kısmının kale 

içerisinde kaldığı düşünülmektedir.   

              

Şekil 3: Eski zamanlarda Burma Cami ve çevresi           Şekil 4: Burma Cami ve çevresi (Keyvanoğlu, 2012) 

                                                                                               (Uşak Belediye Arşivi) 

Kentin geleneksel dokusu merkezde yer alan Ulu Cami, Burma Cami ve çarşının etrafında bulunan 

konutların oluşturduğu sokak ve mahallelerden meydana gelmektedir. (Gürboğa, 1999, s. 23). 

Osmanlı döneminde Uşak’ın fiziksel yapısını incelendiğinde, tarihi doku ve çevresinde daha çok 

düzensiz ve organik bir yapılaşma görülmekteyken yeni oluşan çevrede, eğrisel ve dar sokaklar 

yerini ızgara plan sistemine bırakarak, daha düzenli bir hal almıştır. Kent, 1867 yılında 

demiryolunun yapılması (Güneş, 2001) ile istasyona doğru gelişmeye ve güneye doğru kaymaya 

başlamıştır.  
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Şekil 10: Uşak Kentinin Alansal Gelişim Evreleri (Yasak, 2014) 

1936 yılına dek plansız bir şekilde gerçekleşen kentsel gelişmeler, 1934-1937 de düzenli bir hale 

getirilmiş, 1953 yılında kentin ilk imar planı hazırlanmıştır (Uşak il yıllığı, 1967). 1960’lı yıllara 

gelindiğinde ise nüfusun hızla artması nedeniyle kent plansız bir şekilde büyümeye başlamıştır. 

Artan rant baskısı, imar faaliyetleri ve koruma bilincinden uzak yürütülen kentsel gelişim, tarihi 

kent dokusunun bozulmasına sebep olmuştur. Yığma yapım tekniğiyle yapılan yapıların yerini 

betonarme yapılar almış, kentin sahip olduğu organik doku fazlaca zarar görmüştür. 1980 sonrası 

kentte özellikle ekonomik sebeplerle yüksek katlı yapılaşmalar artmış; bahçeli, müstakil Uşak 

evlerinin yerini yüksek katlı betonarme binalar almıştır.  

-1953 Yılına Kadar Uşak Kenti 

1953 Yılından 1994 Yılına Kadar Uşak Kenti 

1994 Yılından Günümüze Uşak Kenti  
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4. Uşak Tarihi Kent Merkezi Kentsel Kimlik Ögeleri 
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5. Sonuç ve Öneriler  

Tarihsel sürekliliğin bir parçası olan tarihi kent merkezi ve yakın çevresi ait olduğu toplumun 

kültürel belleğinin bir yansımasıdır. Kentin özgün bir kimliğinin oluşmasında ciddi bir öneme sahip 

olan kentsel kimlik ögeleri bir kenti diğerlerinden farklı kılan, kendine özgü bir karakterinin 

oluşmasını sağlayan unsurlardır. 

Uşak kentine karakterini veren ve ait olduğu dönemi temsil eden kentsel dokunun korunması son 

derce önemlidir.  Özellikle tarihi kent merkezinde kentin tarihi kimliğini oluşturan ögelerin 

yaşatılması, sürekliliğinin sağlanarak kentin sahip olduğu kimliği zedelemeyen bir gelişme 

sürecinin benimsenmesi gerekmektedir. Bunun için atılması gerekli adımlar aşağıdaki gibi 

sıralanabilir:  

• Yeni yapılaşmaların mevcuttaki organik dokuya uyumu sağlanmalı, tarihi kent dokusunun 

siluetine zarar vermesine izin verilmemeli,  

• Kent tek tip yapılaşmalardan uzak tutulmalı,  

• Geleneksel dokudan izler taşıyan alanlarda yüksek katlı yapılaşmalara izin verilmemeli, 

• Geleneksel kent dokusundaki komşuluk ilişkileri göz ardı edilmemeli,  

• Yeni yapılaşmada kullanılan malzeme, mimari üslup ve teknik özellikler kentin sahip 

olduğu kimliğe uyumlu olmalı,  

• Kent merkezinde yer alan işlevsiz yapılara yeni fonksiyonlar yüklenerek Bu yapıların 

kentsel yaşama katılmaları sağlanmalı,  

• Onarım gerektiren yapılarda restorasyon uygulamaları başlatılmalı,  

• Gerekli alanlarda cephe ve sokak sağlıklılaştırılması yapılmalı,  

• Son dönemde yapılan ve kent kimliğini olumsuz etkileyen yapılar tespit edilerek tarihi 

dokuya uyum sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmeli,  

• Kentsel imaja zarar veren donatı elamanları ve peyzaj tarihi dokuya uyumlu hale getirilmeli,  

• Kentlilerin tüm bu sürece katılımı sağlanmalı, 

• Sonrasında yapılacak değişim ve dönüşümler ise, kentsel kimliğe saygılı olacak şekilde 

gerçekleştirilmelidir.  

Bu doğrultuda bugüne kadar geçirdiği evrelerin birer yansıması olan Uşak kentindeki kentsel kimlik 

ögeleri korunabilir, sahip olduğu kültürel miras ögeleri gelecek nesillere aktarılabilir.  
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Özet 

Dağıtım problemlerinin ele alındığı bu çalışmada, karışık tamsayılı doğrusal ve ikinci dereceden 

programlama problemleri ele alınmıştır. İlk problem, öğrenci yerleştirmelerine göre gözetmenlerin 

karışık tamsayılı doğrusal programlama ile sınıflara dağıtılması, ikinci problem ise karışık 

tamsayılı kuadratik programlama ile formüle edilmiş, bir bölümde araştırma görevlileri için iş 

yüklerinin adil dağılımı sağlanmıştır. Karışık tamsayılı ikinci dereceden programlama probleminin 

çözümünü bulmak için üç yaklaşım önerilmiş ve önerilen kriterin etkinliklerini ölçmek için 

karşılaştırmalı bir örnek verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tamsayılı programlama, doğrusal programlama, kuadratik programlama, 

dağıtım problemleri 

1. Giriş 

İş yükü dağıtımı, bir işyerinde yöneticiler için en zorlayıcı süreçlerden biri olarak kabul edilir. 

Akademide araştırma görevlilerin uygulama yapmak, sınavlarda gözetmenlik yapmak, sisteme not 

girmek, sınavlar için derslik/gözetmenler düzenlemek vb. gibi birçok bölüm görevi vardır. Bu 

görevlerin yanında lisansüstü çalışmalarını yapmak onlar için stres, endişe ve diğer zihinsel 

sorunlara neden olabilmektedir. Bu nedenle iş yükü dağılımı adalet açısından önem arz etmektedir. 

Bu tür akademik iş yükü dağılımı konuları, (Bitzer, 2007), (Kenny, 2018), (Parsons ve Slabbert, 

2001) ve buradaki referanslar gibi sosyal bilimlerdeki çeşitli çalışmalarda analiz edilmektedir. İş 

yükü dengesizliğine yönelik çalışmalar olsa da (Ku vd., 2018), iş yükü dengesizliği kriterini 

kullanan metodolojik karşılaştırmalı çalışmalar sınırlıdır (Baykasoğlu vd., 2009). Bu nedenle, bu 

çalışmanın amacı, bir bölümdeki asistanlar arasında iş yükünün dağıtılması için mukayeseli bir fikir 

önermektir. 

Bu çalışmada iki tip dağıtım problemi ele alınmaktadır. İlk problemin amacı, gözetmenleri öğrenci 

yerleştirmelerine göre sınıflara dağıtmaktır. Bu problem, karışık tamsayılı doğrusal programlama 

(MILP) biçiminde formüle edilmiştir. İkinci problemin amacı, bir departmandaki asistanlar için iş 

yüklerini adil bir şekilde dağıtmaktır. Bu problem, NP-zor problem (Bliek vd., 2014) ve (Park ve 

Boyd, 2018) olarak bilinen karışık tamsayılı kuadratik programlama (MIQP) olarak formüle 

edilmiştir. Bu nedenle, yaklaşık çözümler için üç yaklaşım önerilmektedir. İlk yaklaşımda, ikinci 

dereceden programlama problemi çözüldükten sonra yuvarlama yapılır. İkinci yaklaşımda MIQP, 

ikinci dereceden terimi doğrusala yaklaştırılarak MILP'ye dönüştürülür. Son ve üçüncü yaklaşım, 

asistanların önceki iş yüklerine göre sıralayarak iş yükünün atanmasına dayanan algoritmik bir 

yaklaşımdır. Bu yaklaşımları karşılaştırmak için sayısal örnekler verilmiştir. 

2. Dağıtım Problemleri 

Bu bölümde, gözetmen dağıtım problemi ve iş yükü atama problemi tanıtılmaktadır. Ardından, bu 

sorunların çözüm metodolojilerine; yani MIQP yuvarla, MIQP yaklaştırım ve sırala-dağıt 

yaklaşımlarına değinilecektir. 
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2.1. Gözetmen Dağıtım Problemi 

Gözetmen dağıtım problemi, esasen MILP problemi olan lineer kısıtlı lineer bir amaç fonksiyonuna 

sahip bir minimizasyon problemi olarak formüle edilebilir. 

min
𝑥,𝑦

𝑓(𝑥, 𝑦) =  ∑𝑦𝑖

𝑁

𝑖=1

 

ö𝑦𝑙𝑒 𝑘𝑖 
𝑥1
30
≤ 𝑦1  ,

𝑥2
30
≤ 𝑦2… ,

𝑥𝑁
30
≤ 𝑦𝑁 

𝑥1 + 𝑥2 +⋯+ 𝑥𝑁 = 𝑀 

𝑥𝑖 ∈ 𝑍 ∩  [0, 𝑐𝑖 ] 

𝑦𝑖 ∈ 𝑍
+  ∪   {0} 

(1) 

Burada 𝑥 = [𝑥1 𝑥2 … 𝑥𝑁]𝑇 öğrencileri, 𝑐 =  [𝑐1 𝑐2 … 𝑐𝑁 ]𝑇 sınıf kapasitelerini ve 𝑦 =
 [𝑦1 𝑦2 … 𝑦𝑁 ]𝑇 de sınıflara dağıtılacak gözetmen sayılarını belirtmektedir. 

Her 30 öğrenci başına bir gözetmen kullanıldığı göz önüne alındığında; amaç fonksiyonu  

𝑓(𝑥, 𝑦) =  ∑𝑦𝑖

𝑁

𝑖=1

= [
0
1
]
2𝑁𝑥1

𝑇

[
𝑥
𝑦]
2𝑁𝑥1

 (2) 

ve eşitsizlik ve eşitsizlik kısıtları 

[(1 30)𝐼𝑁,⁄  𝐼−𝑁]𝑁𝑥2𝑁 [
𝑥
𝑦]
2𝑁𝑥1

 ≤  [
0
0
]
2𝑁𝑋1

 

[
1
0
]
2𝑁𝑥1

𝑇

[
𝑥
𝑦]
2𝑁𝑥1

= 𝑀1𝑋1 

şeklinde tanımlanır. 

(3) 

2.2. İş Yükü Dağıtım Problemi 

İş yükü atama problemi, aşağıdaki gibi doğrusal kısıtlamaları olan ikinci dereceden bir amaç 

fonksiyonuna sahip bir minimizasyon problemi olarak tanımlanabilir. 

min
𝑥
𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) =  ∑(2𝑥1,𝑖 +  2𝑥2,𝑖 +  2𝑥3,𝑖 + 𝑒𝑖) 

2  

14

𝑖=1

 

ö𝑦𝑙𝑒 𝑘𝑖 𝑥1,1 + 𝑥1,2 +⋯+ 𝑥1,14 = 4 

𝑥2,1 + 𝑥2,2 +⋯+ 𝑥2,14 = 8 

                     𝑥3,1 + 𝑥3,2 +⋯+ 𝑥3,14 = 8 

0 ≤ 𝑥𝑗,𝑖 ≤ 2 , 𝑖 ∈  ℐ = {1, 2, … , 14} 𝑣𝑒 𝑗 ∈  𝒥 = {1, 2, 3}. 

(4) 

Burada 𝑥 = [𝑥1
𝑇 𝑥2

𝑇 𝑥3
𝑇]𝑇 olacak şekilde 𝑥1 = [𝑥1,1 𝑥1,2 … 𝑥1,14]𝑇 , 𝑥2 =

[𝑥2,1 𝑥2,2 … 𝑥2,14]𝑇 ve 𝑥3 = [𝑥3,1 𝑥3,2 … 𝑥3,14]𝑇 vektörleri farklı görevleri ifade 

etmektedir. 𝑥𝑗,𝑖 ise 𝑗 =  1, 2, 3 ve 𝑖 =  1, . . . ,14 olmak üzere 𝑗. asistanın 𝑖. görevi şeklinde 

tanımlanmıştır.  𝑐𝑖 𝑖. asistanın dönem yükü ve önceki dönemden gelen eksik/fazla yüklerin toplamı 

ve 𝜇 ise bir dönemde asistanların ortalama yapması gereken yük olacak şekilde; 𝑒𝑖  =  𝑐𝑖  −  𝜇 her 

bir asistan için bir hata terimi olarak verilmiştir. Dolayısıyla amaç fonksiyonu bu tanımlamalarla 

yeniden yazıldığı takdirde  
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      𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) =  ∑4(𝑥1,𝑖 + 𝑥2,𝑖 + 𝑥3,𝑖)
2
+ 4(

14

𝑖=1

𝑥1,𝑖 + 𝑥2,𝑖 + 𝑥3,𝑖)𝑒𝑖 + 𝑒1
2 

                           =  ∑4(

14

𝑖=1

𝑥1,𝑖
2 + 𝑥2,𝑖

2 + 𝑥3,𝑖
2 +   2𝑥1,𝑖 𝑥2,𝑖 + 2𝑥1,𝑖𝑥3,𝑖 +  2𝑥2,𝑖𝑥3,𝑖)

+ 4(𝑥1,𝑖 + 𝑥2,𝑖 + 𝑥3,𝑖)𝑒𝑖 + 𝑒𝑖
2 

                              = ∑[

𝑥1,𝑖
𝑥2,𝑖
𝑥3,𝑖
]

14

𝑖=1

𝑇

[
4 4
4 4
4 4

] [

𝑥1,𝑖
𝑥2,𝑖
𝑥3,𝑖
] + [

𝑒𝑖
𝑒𝑖
𝑒𝑖
] [

𝑥1,𝑖
𝑥2,𝑖
𝑥3,𝑖
]

𝑇

+ 𝑒𝑖
2 

              =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 [

𝑥1,1
𝑥2,1
𝑥3,1

]

[

𝑥1,2
𝑥2,2
𝑥3,2

]

⋮

[

𝑥1,14
𝑥2,14
𝑥3,14

]
]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝑇

[
 
 
 
 
 
 
 
 [
4 4 4
4 4 4
4 4 4

]    

 [
4 4 4
4 4 4
4 4 4

]   

  ⋱  

   [
4 4 4
4 4 4
4 4 4

]
]
 
 
 
 
 
 
 
 

  

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 [

𝑥1,1
𝑥2,1
𝑥3,1

]

[

𝑥1,2
𝑥2,2
𝑥3,2

]

⋮

[

𝑥1,14
𝑥2,14
𝑥3,14

]
]
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 [
4𝑒1
4𝑒1
4𝑒1

]

[
4𝑒2
4𝑒2
4𝑒2

]

⋮

[
4𝑒14
4𝑒14
4𝑒14

]
]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝑇

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 [

𝑥1,1
𝑥2,1
𝑥3,1

]

[

𝑥1,2
𝑥2,2
𝑥3,2

]

⋮

[

𝑥1,14
𝑥2,14
𝑥3,14

]
]
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 

[
 
 
 
 
 
𝑒1
 
𝑒2
⋮ 
 
𝑒14]
 
 
 
 
 
𝑇

[
 
 
 
 
 
𝑒1
 
𝑒2
⋮ 
 
𝑒14]
 
 
 
 
 

, 

(5) 

ve eşitlik kısıtı da 

[𝐼3, 𝐼3, … , 𝐼3]⏟        
14 𝑑𝑒𝑓𝑎

 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 [

𝑥1,1
𝑥2,1
𝑥3,1

]

[

𝑥1,2
𝑥2,2
𝑥3,2

]

⋮

[

𝑥1,14
𝑥2,14
𝑥3,14

]
]
 
 
 
 
 
 
 
 
 

=  [

𝑥1,1 + 𝑥1,2 +⋯+ 𝑥1,4
𝑥2,1 + 𝑥2,2 +⋯+ 𝑥2,14
𝑥3,1 + 𝑥3,2 +⋯+ 𝑥3,14

] =  [
4
8
8
]. (6) 

olarak elde edilir. Bu problem çözmek için üç yöntemden faydalanılacaktır.  

– MIQP Yuvarla: MIQP probleminin optimal çözümü için MATLAB programının Optimization 

Toolbox’ındaki quadprog fonksiyonu kullanılmıştır. Elde edilen çözümler sonuç bölümünde 

verilmiştir.  

– MIQP Yaklaştırım: MIQP probleminin çözümü için lineerleştirme yaklaşımı ile elde edilen 

MILP problemi aşağıdaki gibidir. 

             min
𝑥,𝑧

[
𝑓
1
]
𝑇

[
𝑥
𝑧
] (7) 
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𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 [
𝐴𝑒𝑞
𝑇

0𝑇
]
𝑇

[
𝑥
𝑧
] =  beq 

                      [
2𝐻𝑥0
−1

]
𝑇

[
𝑥
𝑧
] ≤ 𝑥0

𝑇𝐻𝑥0 

                      𝑥𝑖  ∈  𝐷 ⊂  Z 

                      𝑧 ≥  0 (−𝑧 ≤  0) 

Çözüm için MATLAB programının Optimization Toolbox’ındaki intlinprog fonksiyonu 

kullanılmıştır. Elde edilen çözümler sonuç bölümünde verilmiştir. 

– Sırala-Dağıt: Bu yaklaşımda asistanlar önce iş yüklerine göre teker teker karşılaştırma yapılarak 

sıraya dizilmiştir. Ardından dağıtılacak yük pozitif olduğu müddetçe yani dağıtılacak yük olduğu 

müddetçe iş yükü dağıtılmıştır. İlk olarak iş yükü en az asistandan başlanmıştır. Görev dağıtımı, her 

bir döngüde iki birim yük dağıtılacak şekilde yapılmıştır. Her bir adımda görev dağıtımı yapıldıktan 

sonra ikili olarak tekrardan teker teker karşılaştırma yapılıp dağıtım yapılacak asistanlar tekrardan iş 

yüküne göre sıraya sokulmuştur. Bir asistana 6 yüklemeden yani 12 birim yükten fazlası verilmesi 

engellenmiştir. Son olarak da dağıtılacak yük iki birim azaltılıp bir sonraki adıma geçilmiştir. Elde 

edilen çözümler sonuç bölümünde verilmiştir. 

3. Sonuçlar 

3.1. Gözetmen Dağıtım Problemi Örneği 

Bu sayısal örnekte, öğrenciler ve gözetmenler toplam sınıf kapasistesi 710 olan 10 sınıfa 

dağıtılmıştır. Sonuçlar Tablo 1’de gösterilmiştir.  

Tablo 1. Gözetmen ve Öğrencilerin Dağıtımı 

 Kapasite Öğrenci Gözetmen 

Sınıf 1 76 60 2 

Sınıf 2 32 30 1 

Sınıf 3 89 89 3 

Sınıf 4 95 90 3 

Sınıf 5 78 60 2 

Sınıf 6 83 76 3 

Sınıf 7 82 60 2 

Sınıf 8 57 57 2 

Sınıf 9 76 60 2 

Sınıf 10 42 30 1 

 

Tablo 1’de görüldüğü üzere, dağıtılabilecek minimum 21 gözetmen sayısı elde edilmiştir. 

3.2. İş Yükü Dağıtım Problemi Örneği 

Bölüm 2’de anlatılan asistan görev dağıtımı problemindeki asistanların dönem yükü ve önceki 

dönemden gelen eksik/fazla yüklerin toplamı ile hata terimleri Tablo 2’de verilmiştir.  
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Tablo 2. Asistanların Dönem Yükü ve Önceki Dönemden Gelen Eksik/Fazla Yüklerin Toplamı ile Hata 

Terimleri 

 𝒄𝒊 𝒆𝒊 

TA 1 28 -11.4 

TA 2 33 -6.4 

TA 3 38 -1.4 

TA 4 40 0.6 

TA 5 33 -6.4 

TA 6 46 6.6 

TA 7 35 -4.4 

TA 8 32 -7.4 

TA 9 55 15.6 

TA 10 38 -1.4 

TA 11 34 -5.4 

TA 12 42 2.6 

TA 13 32 -7.4 

TA 14 25 -14.4 

 

Yük dengesizliği için bir ölçüt olarak eksik/fazla yükün karelerinin toplamı (YD) kullanılmıştır. 

                𝑌𝐷 =  ∑𝑒𝑖
′2

14

𝑖=1

= ∑(2𝑥1,𝑖 +  2𝑥2,𝑖 +  2𝑥3,𝑖 + 𝑒𝑖)
2 

14

𝑖=1

 

         = ∑(2𝑥1,𝑖 +  2𝑥2,𝑖 +  2𝑥3,𝑖 + 𝑐𝑖 − 𝜇)
2

14

𝑖=1

 

(8) 

Kuadratik optimizasyon, MIQP yuvarla, MIQP yaklaştırım ve sırala-dağıt yaklaşımlarına göre YD 

ölçütleri Tablo 3’te verilmiştir.  

Tablo 3. Asistanların Optimizasyon Yaklaşımlarına göre Yük Dengesizlik Ölçütleri. 

Yaklaşım Türü YD 

Kuadratik Optimizasyon 365.24 

MIQP Yuvarla 377.24 

MIQP Yaklaştırım 435.24 

Sırala-Dağıt 367.24 

Buna göre ele alınan üç yaklaşımdan en düşük yük dengesizlik ölçütü kuadratik optimizasyon 

yaklaşımında elde edilmiştir. Ancak kuadratik optimizasyon yaklaşımından elde edilen çözüm 

yuvarlandığında çıkan sonuç, sırala-dağıt yaklaşımında bulunan çözüme göre yük dengesizlik 

ölçütü bakımından daha yüksek çıkmıştır. Dolayısıyla asistanların yan görevlerini dağıtırken sırala 

ve dağıt yaklaşımı kullanıldığı takdirde en adil tamsayılı dağıtım yapılmış olacaktır. 
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* Sorumlu Yazar 

Özet 

Bu çalışmada, 2019-nCoV salgınını temsil eden zaman gecikmeli sistemin sonlu zaman kararlılık 

analizi ele alınmıştır. Modelde, enfeksiyona maruz kalan kişilerin dağılımını ifade etmek için yeni 

tip çekirdek fonksiyonu kullanılmıştır. Önerilen sistemin sonlu zaman kararlılığını göstermek için 

duruma bağlı bir Lyapunov fonksiyoneli kullanılmıştır. Sonlu zamanlı kararlılığı sağlamak için 

doğrusal matris eşitsizlikleri açısından bir koşul verilmiştir. Bu koşulla, enfekte olmuş, 

doğrulanmış, izole edilmiş ve iyileşmiş kişiler olan değişkenlerin normunun, sabit bir sonlu zaman 

aralığında belirli bir sınırı aşmaması garanti edilmiştir. Genelleştirilmiş minimum / maksimum 

parametrelerin çözümü açıklanarak, önerilen yöntemin geçerliliğini göstermek için sayısal bir 

örnek sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sonlu zaman kararlılığı, zaman gecikmeli sistemler, 2019-nCoV, enfeksiyon 

dinamiği 

1. Giriş 

Yeni tip koronavirüs (2019-nCoV), ilk olarak Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde görülen 

ve dünyaya hızla yayılmakta olan olduğu bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır. Hastalık, şiddetli 

akut solunum yolu semptomları göstermekle beraber risk gruplarında ölümcül olabilmektedir. 

Günümüzde koronavirüsün etki alanı dünya çapında genişlemekle beraber, son istatistiklere göre 

yaklaşık 66 milyon kişi enfekte olurken, bu hastalık nedeniyle 1,5 milyondan fazla kişi hayatını 

kaybetti (Dünya Sağlık Örgütü, 2020, Haftalık Operasyonel Güncelleme - 07 Aralık 2020). Hem 

ulusal hem de uluslararası kuruluşlar tarafından alınan seyahat kısıtlamaları, karantina gibi eşitli 

önlemler yaz aylarında hastalığın kontrol altına alınmasını sağlamış, ancak 2020 Eylül ayından 

itibaren vaka sayısı tekrar artmaya başlamıştır. Bu tür artışı yavaşlatmak ve nihayetinde önlemek 

için enfeksiyon kontrolünü, önleme etkisini ve izolasyon parametrelerinin süresini analiz etmek 

önem arz etmektedir. 

DSÖ’ne göre salgınlar için matematiksel modellerin, insanlar için önemli bir rol oynadığını 

belirtmiştir. Kuluçka süresinin öne çıktığı son 2019-nCoV salgınında, SIR, SEIR, SEIS veya SEIJR 

gibi yaygın kullanılan enfeksiyon modellerinin mevcut salgını modellemekte eksik kaldığı 

görülmüştür. Bu nedenle, 2019-nCoV salgınının özellikle kuluçka süresinin de ele alındığı 

enfeksiyon dinamiklerini tanımlayan yeni modeller (Chen ve diğerleri, 2020a) ve (Chen ve 

diğerleri, 2020b) izolasyon önlemleri için önemli bir yol gösterici olmaktadir.. 

Bu çalışmada, 2019-nCoV salgınının sonlu zaman kararlılık (SZK) analizi yapılmıştır. Dinamik 

sistemlerin asimptotik davranışını dikkate alan diğer kararlılık tanımlarının aksine SZK analizi ile; 

enfekte olmuş, doğrulanmış, izole edilmiş ve iyileşmiş kişilerin normunun belirli bir sınırı aşıp 

aşmadığını belirlemek için analiz yapılmıştır. 

2. 2019-nCoV Salgınının Sonlu Zaman Kararlılığı 

Bu bölümde, 2019-nCoV salgını için önerilen zaman gecikmeli sistemin (Chen ve diğerleri, 2020a) 

özel bir modeli ele alınmıştır. Bu çalışma çerçevesinde, enfeksiyon dinamikleri için dört değişken 

kategorisi ele alınmıştır: 

• 𝐼(𝑡): 𝑡 anında toplam enfekte olmuş kişi sayısı, 
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• 𝐽(𝑡): 𝑡 anında toplam doğrulanmış kişi sayısı, 

• 𝐺(𝑡): 𝑡 anında enfekte olup izole edilmiş ve kuluçka süresindeki kişi sayısı, 

• 𝑅(𝑡): 𝑡 anında toplam iyileşmiş kişi sayısı. 

Dış dünyadan izole bir bölge için aşağıdaki enfeksiyon dinamiklerini ele alalım: 

𝑑𝐼

𝑑𝑡
= 𝔗(𝑡),

𝑑𝐽

𝑑𝑡
= 𝛾 ∫ ℎ1(𝑡 − 𝛿1, 𝑡

′)

𝑡

𝑡−𝛿1

𝔗(𝑡′)𝑑𝑡′, 

𝑑𝐺

𝑑𝑡
= 𝒢(𝑡) − ∫ ℎ2(𝑡 − 𝛿1

′ , 𝑡′)

𝑡

𝑡−𝛿1
′

𝐺(𝑡′)𝑑𝑡′, 

𝑑𝑅

𝑑𝑡
= 𝜅 ∫ ℎ3(𝑡 − 𝛿1 − 𝛿2, 𝑡

′)

𝑡

𝑡−𝛿1−𝛿2

𝔗(𝑡′)𝑑𝑡′. 

(1) 

Burada bölgedeki enfekte kişi sayısının artımı 

𝔗(𝑡) ≔ 𝛽(𝐼(𝑡) − 𝐽(𝑡) − 𝐺(𝑡)), (2) 

ve bölgedeki enfekte olan yeni kişiler 

𝒢(𝑡) ≔ ℓ(𝐼(𝑡) − 𝐽(𝑡) − 𝐺(𝑡)), (3) 

şeklinde ifade edilmiştir. Burada belirtilmesi gereken bir diğer husus ise, 𝐼(𝑡) − 𝐽(𝑡) − 𝐺(𝑡) 
teriminin 𝑡 anında enfeksiyon yayan kişileri temsil ettiğidir. (1)-(3) arasında belirtilen sistem 

dinamiğine göre sabitler ve fonksiyonlar aşağıdaki gibidir: 

• 𝛾: hastalık oranını, 

• 𝜅 ve (1 − 𝜅): iyileşme ve ölüm oranlarını, 

• 𝛽: yayılım oranını, 

• ℓ: maruz kalan insanların izolasyon oranını, 

• 𝛿1: kuluçka süresini, 

• 𝛿1′: doğrulama süresini (𝛿1
′ < 𝛿1), 

• 𝛿2: doğrulanmış kişilerin 𝜅 oranıyla iyileşme, (1 − 𝜅) oranıyla ölüm süresini, 

• ℎ𝑖(𝑡1, 𝑡2), 𝑖 = 1, 2, 3 fonksiyonları 𝑡1 ve 𝑡2 zamanları arasında normalize edilmiş çekirdek 

fonksiyonlarını ifade etmektedir. 

Çalışmanın ana sonucu aşağıdaki gibidir. 

Teorem 1. 2019-nCoV salgınını modelleyen (1) zaman gecikmeli denklemi ele alalım. Aşağıdaki 

koşulları sağlayan 𝜆1, 𝜆2, 𝜆3, 𝜆4, 𝜆5, 𝜆6, 𝜆7, 𝛼1, 𝛼2, 𝛼3 > 0 sabitleri bulunabildiğini varsayalım: 

Ξ ≤ 0, (4) 

𝜆2𝛾ℎ1,𝑚𝑎𝑥
2

𝛿1
≤ 𝜆5𝑒

𝛼1𝛿1 , (5) 

𝜆3ℓℎ2,𝑚𝑎𝑥
2

𝛿1
′ ≤ 𝜆6𝑒

𝛼2𝛿1
′
, (6) 

𝜆4𝜅ℎ3,𝑚𝑎𝑥
2

𝛿1 + 𝛿2
≤ 𝜆7𝑒

𝛼3(𝛿1+𝛿2), (7) 
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Λ(𝜆𝑚𝑎𝑥, 𝜆5, 𝜆6, 𝜆7) ≤
𝜖2

𝑒𝛼𝑇𝑓𝛿2
𝜆𝑚𝑖𝑛, (8) 

Burada ifade edilen matris elemanları ve sabitler aşağıdaki gibi olsun. 

Ξ ≔ [

Ξ11 Ξ12 Ξ13 0
∗ Ξ22 Ξ23 0
∗ ∗ Ξ33 0
∗ ∗ ∗ Ξ44

], 

Ξ11 = −𝛼𝜆1 + 2𝜆1𝛽 + 𝜆5𝛿1𝛽
2 + 𝛿7(𝛿1 + 𝛿2)𝛽

2, 

Ξ12 = −𝜆1𝛽 − 𝜆5𝛿1𝛽
2 − 𝛿7(𝛿1 + 𝛿2)𝛽

2, 

Ξ13 = −𝜆1𝛽 − 𝜆3ℓ − 𝜆5𝛿1𝛽
2 − 𝛿7(𝛿1 + 𝛿2)𝛽

2, 

Ξ22 = −𝛼𝜆2 + 𝜆2𝛾 + 𝜆5𝛿1𝛽
2 + 𝛿7(𝛿1 + 𝛿2)𝛽

2, 

Ξ23 = −𝜆3ℓ + 𝜆5𝛿1𝛽
2 + 𝜆7(𝛿1 + 𝛿2)𝛽

2, 

Ξ33 = −𝛼𝜆3 + 3𝜆3ℓ + 𝜆5𝛿1𝛽
2 + 𝜆6𝛿1

′ + 𝜆7(𝛿1 + 𝛿2)𝛽
2, Ξ44 = −𝛼𝜆4 + 𝜆4𝜅, 

λ𝑚𝑖𝑛 = inf
𝑖={1,2,3,4}

{𝜆𝑖}, λ𝑚𝑎𝑥 = sup
𝑖={1,2,3,4}

{𝜆𝑖}, α = max{𝛼1, 𝛼2, 𝛼3}, 

Λ(𝜆𝑚𝑎𝑥, 𝜆5, 𝜆6, 𝜆7)

= 𝜆𝑚𝑎𝑥 + 3𝜆5𝛿1
2𝑒𝛼1𝛿1𝛽2 + 3𝜆6𝛿1

′2𝑒𝛼2𝛿1
′
ℓ2

+ 3𝜆7(𝛿1 + 𝛿2)
2𝑒𝛼3(𝛿1+𝛿2)𝛽2 

Öyleyse, (1) zaman gecikmeli denklemi (𝜖, 𝛿, 𝑇𝑓) üçlüsüne göre SZK’dır. 

İspat. (1) zaman gecikmeli denklemi için aşağıdaki gibi bir Lyapunov-Krasovskii fonksiyonelini 

ele alalım: 

𝑉(𝜙𝐼 , 𝜙𝐽, 𝜙𝐺 , 𝜙𝑅) =∑ 𝑉𝑖(𝜙𝐼 , 𝜙𝐽 , 𝜙𝐺 , 𝜙𝑅)

4

𝑖=1

, (9) 

Burada her 𝜙𝐼 , 𝜙𝐽, 𝜙𝐺 , 𝜙𝑅 ∈  𝐶([−𝛿1 − 𝛿2, 0], ℝ) ve 𝜙𝔗 ≡ 𝛽(𝜙𝐼 − 𝜙𝐽 − 𝜙𝐺) için tanımlanan 𝑉𝑖, 

𝑖 = 1, 2, 3, 4 aşağıdaki gibidir. 

𝑉1(𝜙𝐼 , 𝜙𝐽, 𝜙𝐺 , 𝜙𝑅) = 𝜆1𝜙𝐼(0)
2 + 𝜆2 𝜙𝐽(0)

2 + 𝜆3𝜙𝐺(0)
2 + 𝜆4𝜙𝑅(0)

2, 

𝑉2(𝜙𝐼 , 𝜙𝐽, 𝜙𝐺 , 𝜙𝑅) = 𝜆5 ∫ ∫𝑒
−𝛼1𝑡

′
 𝜙𝔗(𝑡

′)2𝑑𝑡′𝑑𝑠

0

𝑠

0

−𝛿1

 , 

𝑉3(𝜙𝐼 , 𝜙𝐽, 𝜙𝐺 , 𝜙𝑅) = 𝜆6 ∫ ∫𝑒−𝛼2𝑡
′
 𝜙𝐺(𝑡

′)2𝑑𝑡′𝑑𝑠

0

𝑠

0

−𝛿1
′

 , 

𝑉4(𝜙𝐼 , 𝜙𝐽 , 𝜙𝐺 , 𝜙𝑅) = 𝜆7 ∫ ∫𝑒−𝛼3𝑡
′
 𝜙𝔗(𝑡

′)2𝑑𝑡′𝑑𝑠

0

𝑠

0

−𝛿1−𝛿2

 , 

(10) 

𝑉2, 𝑉3 ve 𝑉4 fonksiyonlarının türevi alındığında 

𝐷,𝑡
+𝑉2(𝐼𝑡, 𝐽𝑡, 𝐺𝑡 , 𝑅𝑡) ≤ 𝛼1𝑉2(𝐼𝑡, 𝐽𝑡 , 𝐺𝑡, 𝑅𝑡) + 𝜆5𝛿1𝔗(𝑡)

2 − 𝜆5𝑒
𝛼1𝛿1 ∫ 𝔗(𝑡′)2𝑑𝑡′

𝑡

𝑡−𝛿1

 , (11) 
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𝐷,𝑡
+𝑉3(𝐼𝑡, 𝐽𝑡 , 𝐺𝑡 , 𝑅𝑡) ≤ 𝛼2𝑉3(𝐼𝑡, 𝐽𝑡 , 𝐺𝑡, 𝑅𝑡) + 𝜆6𝛿1

′𝐺(𝑡)2 − 𝜆6𝑒
𝛼2𝛿1

′
∫ 𝐺(𝑡′)2𝑑𝑡′

𝑡

𝑡−𝛿1
′

 , 

𝐷,𝑡
+𝑉4(𝐼𝑡, 𝐽𝑡, 𝐺𝑡 , 𝑅𝑡)

≤ 𝛼3𝑉4(𝐼𝑡, 𝐽𝑡 , 𝐺𝑡, 𝑅𝑡) + 𝜆7(𝛿1 + 𝛿2)𝔗(𝑡)
2

− 𝜆7𝑒
𝛼3(𝛿1+𝛿2) ∫ 𝔗(𝑡′)2𝑑𝑡′

𝑡

𝑡−𝛿1−𝛿2

. 

elde edilir. Dolayısıyla, (1) denkleminin çözümleri doğrultusunda 𝑉 fonksiyonelinin türevi alınır ve 

terimler düzenlenirse aşağıdaki eşitsizlik elde edilir. 

𝐷,𝑡
+𝑉(𝑋𝑡) ≤ 𝛼𝑉(𝑋𝑡) + 𝑋

𝑇(𝑡)Ξ𝑋(𝑡) + (
𝜆2𝛾ℎ1,𝑚𝑎𝑥

2

𝛿1
− 𝜆5𝑒

𝛼1𝛿1) ∫ 𝔗(𝑡′)2𝑑𝑡′

𝑡

𝑡−𝛿1

 

                                       + (
𝜆3ℓℎ2,𝑚𝑎𝑥

2

𝛿1
′ − 𝜆6𝑒

𝛼2𝛿1
′
) ∫ 𝐺(𝑡′)2𝑑𝑡′

𝑡

𝑡−𝛿1
′

 

                                       + (
𝜆4𝜅ℎ3,𝑚𝑎𝑥

2

𝛿1 + 𝛿2
− 𝜆7𝑒

𝛼3(𝛿1+𝛿2)) ∫ 𝔗(𝑡′)2𝑑𝑡′
𝑡

𝑡−𝛿1−𝛿2

 

(12) 

Burada artırılmış durum vektörü 𝑋(𝑡): = [𝐼(𝑡) 𝐽(𝑡) 𝐺(𝑡) 𝑅(𝑡)]𝑇 olarak tanımlanır. (4)-(7) 

arasındaki koşullardan, 

𝐷,𝑡
+𝑉(𝑋𝑡) ≤  𝛼 𝑉(𝑋𝑡). (13) 

elde edilir. (13) eşitsizliğini (Hagood ve Thomson, 2006) çalışmasındaki Teorem 11 yardımıyla 

integre ettiğimizde 

𝑉(𝑋𝑡) ≤ 𝑒
𝛼𝑡𝑉(𝑋0) ≤ 𝑒

𝛼𝑇𝑓𝑉(𝑋0). (14) 

elde ederiz. 𝑉(𝑋𝑡) fonksiyonelinin (9) ve (10)’daki tanımından 

𝑉(𝑋0) ≤ (𝜆𝑚𝑎𝑥 + 3𝜆5𝛿1
2𝑒𝛼1𝛿1𝛽2 + 3𝜆6𝛿1

′2𝑒𝛼2𝛿1
′
ℓ2

+ 3𝜆7(𝛿1 + 𝛿2)
2𝑒𝛼3(𝛿1+𝛿2)𝛽2)||𝑋0||[−𝛿1−𝛿2,0]

, 
(15) 

ve 

𝜆𝑚𝑖𝑛|𝑋(𝑡)|
2 ≤ 𝑉(𝑋𝑡) (16) 

eşitsizliklerinin geçerli olduğu görülür. (8) koşulundan tüm 𝑡 ∈ [0, 𝑇𝑓] için |𝑋(𝑡)|2 ≤ 𝜖2, diğer bir 

ifadeyle |𝑋(𝑡)| ≤ 𝜖 sağlanır vebu da (1) zaman gecikmeli sisteminin (𝜖, 𝛿, 𝑇𝑓) üçlüsüne göre SZK 

olduğunu gösterir.  

3. Sayısal Örnek 

Bu bölümde, 2019-nCoV salgınını modelleyen (1) sisteminin SZK’nı sağlamak için önerilen 

metodolojilerin geçerliliğini ve verimliliğini doğrulamak için sayısal bir örnek sunulmuştur. Bunun 

için aşağıdaki sabitler ele alınmıştır. 

𝛽 = 0.27, ℓ = 0.6, 𝜅 = 0.97, 𝛾 = 0.99, 𝛿1 = 7, 𝛿1
′ = 4, 𝛿2 = 12.  

Teorem 1’i uygulayabilmek için 

𝛼 = 1, 𝛿 = 5, 𝜖 = 50000, 𝑇𝑓 = 14,  

ve simülasyon için başlangıç durum geçmişi 
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𝑋(𝑡) =

{
 

 
[1 0 0 0]𝑇 , 𝑡 ∈ [−19,−12),

[2 0 0 0]𝑇 , 𝑡 ∈ [−12, −6),

[4 0 0 0]𝑇 , 𝑡 ∈ [−6,−3),

[5 0 0 0]𝑇 , 𝑡 ∈ [−3,0],

  

||𝑋0||[−𝛿1−𝛿2,0]
≤ 𝛿  eşitsizliğini sağlayacak şekilde seçilmiştir. Teorem 1 uygulandığında (4)-(8) 

arasındaki koşulları sağlayan sayılar aşağıdaki gibi bulunmuştur. 

λ1 = 438.49, 𝜆2 = 11701, 𝜆3 = 337.67, 𝜆4 = 6347.3, 𝜆5 = 0.48687,  

𝜆6 = 2.1251, 𝜆7 = 2.3232 ⋅ 10
−7, 𝜆𝑚𝑖𝑛 = 300.18, 𝜆𝑚𝑎𝑥 = 12418.  

Bu durum da (1) zaman gecikmeli sisteminin (𝜖, 𝛿, 𝑇𝑓) = (50000,5,14) üçlüsüne göre SZK 

olduğunu göstermektedir. 
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ÇK45 MALZEMESİNİN AŞINDIRICI SU JETİ İLE DELİNMESİ İŞLEMİNDE NOZUL 

İLERLEME HIZININ DELİK KALİTESİNE ETKİSİ 

İsmail Tekaüt 

Gazi Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü. Türkiye 

ORCID ID:0000-0001-8655-0422, ismailt@gazi.edu.tr 

Özet 

Makina parçalarının sökülebilir şekilde montajı veya hareketli mekanizmaların çalışabilmesi için 

delik-mil sistemine ihtiyaç vardır. Bu nedenle, delik delme işlemi sanayide birçok uygulamalarda 

önemli yer tutmaktadır. Delik delme işlemi birçok imalat yöntemiyle gerçekleştirilebilir. Arzu edilen 

delik kalitesi ve geometrik ölçülerinde delik üretmek temel amaçtır. Bu amacı gerçekleştirmek için 

tek sefer ve en az maliyetle üretim önemlidir. Özellikle, delme işlemi esnasında sıcaklık 

istenmiyorsa aşındırıcı su jeti (ASJ) ile delme işleminin yapılması kaçınılmazdır.  Fakat ASJ ile 

delme işleminde delik kalitesini sınırlandıran faktörler bulunmaktadır. Bu faktörlerden en etkili 

olanı nozulun yanal hareket hızı olan nozul ilerleme hızıdır. Bu amaçla, aşındırıcı su jeti ile Çk 45 

çelik malzemenin delinmesi işleminde nozul ilerleme hızının delik kalitesine etkisi araştırılmıştır. 

Beş farklı nozul ilerleme hızında (10, 16, 24, 34 ve 45 mm/dak) 10 mm çapında delikler delinmiş ve 

diğer parametreler sabit tutulmuştur. Farklı nozul ilerleme hızında elde edilen deliklerin delik giriş 

daireselliği ile delik çıkış dairesellikleri karşılaştırılmıştır. Nozul ilerleme hızı artışıyla delik giriş 

daireselliklerinde pek fazla kötüleşme artışı olmazken,  delik çıkış daireselliklerinin oldukça fazla 

kötüleştiği gözlemlenmiştir. Bu durum; artan nozul ilerleme hızıyla birlikte su basıncı ve aşındırıcı 

parçacık oranında azalmaya yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimler: Aşındırıcı su jeti, Çk 45 çeliği, Delik kalitesi, Nozul ilerleme hızı. 

1. Giriş 

Delikler, bağlantı elemanlarının (perçin, vida, pim gibi) takılması ve makine elemanlarının (miller, 

akslar kavramalar gibi) bağlantısı için delinir. Hatalı veya ölçüsünde olmayan delikler birçok açıdan 

olumsuzluklara neden olmaktadır. Bu nedenle tek seferde istenilen ölçülerde delik elde etmek 

oldukça önemlidir. Genellikle talaşlı imalat yöntemiyle üretilen delikler, işlem esnasında ısı 

oluşumunun istenmediği durumlarda ASJ ile üretilmektedir. Aşındırıcı su jeti (ASJ), mikron 

boyutlu aşındırıcı sert tozu ile yüksek basınçlı suyun malzemeden talaş kaldırma işlemidir[1,2]. 

Yüksek basınçlı su ile ince taneli aşındırıcı parçacıkların malzemeye çarparak malzemeden talaş 

kaldırma prensibinden oluşmaktadır. [3,4]. Aşındırıcı su jeti ile malzeme işlenmesinde aşındırıcı 

sertliği ve nozul ilerleme hızı artışı ve kesme derinliğine olumlu etki etmektedir. Nozul ilerleme hızı 

artışı kesilen yüzey su çıkış bölgelerinde yüzey pürüzlülüğünü artırmaktadır    [5,6]. ASJ ile iki tür 

delme işlemi yapılmaktadır. Açılacak delik çapı nozul çapı içerisinde ise nozul hareket etmeden 

delme işlemi yapılmaktadır. Açılacak delik çapı nozul çapından büyük ise nozulun iş parçası 

üzerinde hareket etmesiyle delik açma işleminin gerçekleşmektedir. Delik delme işleminde 

aşındırıcı su basıncı oldukça önemlidir ve basınç düşmesi dış bükey delik oluşumuna neden 

olmaktadır [7]. Nozul ilerleme hızı artmasıyla birlikte nozul eksenini ile aşındırıcı su yörüngesinin 

yaptığı açının büyümekte ve bu açı malzeme kalınlığının artmasıyla daha da artmaktadır Aşındırıcı 

parçacık oranı artışı mikro delik derinliğinde ve delik çapında artışa yol açmaktadır [8,9]. Delme 

derinliğinin artışı aşındırıcı parçacıkların kinetik enerjisini düşürmekte ve delik çapını 

küçültmektedir [10,11].  Yapılan çalışmalardan, aşındırıcı su jeti ile kesme işlemleri ve mikro delik 

delme işlemlerinin yapıldığı ve çalışmaların kesme parametrelerinin optimizasyonu üzerine olduğu 

görülmektedir. Bu nedenle, bu çalışmada Çk 45 çelik malzemesine farklı nozul ilerleme hızında 

delinmiş ve delik girişi ile delik çıkışı daireselliği araştırılmıştır. 
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2. Deneysel Yöntem 

Bu çalışmada, taşıt, motor, makine ve aparat yapımında orta zorlamalı parçalarda ve kalıp setlerinde 

kullanılan 20mm kalınlığında Çk45 çelik malzemesine USEL INTERJET CNC WJ 2040 marka 

aşındırıcı su jeti il e10 mm çapında delikler açılmıştır.  (Şekil 1.)    

 

Şekil 1. ASJ, aşındırıcı parçacık ve iş parçası  

Aşındırıcı su jeti tezgâhı 4000 bar (uygulamada 3800 bar) basınç üreten KMT VI STREAMLİNE 

marka basınç pompası ve 2000x4000 mm ebatlarında çalışma tablasına sahiptir. Kesme değerleri 

CNC kontrol ünitesini oluşturan FAGOR marka yazılım şirketinin önerilen kesme değerleri baz 

alınarak  ( Tablo 1)  nozul ilerleme hızı hariç diğer parametreler sabit tutulmuştur. Çalışmada 80 

mesh ortalama tane boyutunda garnet tozu kullanılmış ve toz boyutunun her bir yığında aynı 

olmamasından dolayı her bir farklı nozul ilerleme hızı için aşındırıcı toz haznesine her seferinde 

kullanılmamış yeniden toz dolumu yapılmıştır. Delik formu oluşturulurken nozul ilk hareketine 

delik merkezinden başlayarak delik formunu oluşturmuştur. Her bir nozul ilerleme hızında ve aynı 

kesme şartlarında dört adet delik elde edilmiştir. Her bir nozul ilerleme hızı için deliklerin delik 

giriş daireselliği ile delik çıkış daireselliği karşılaştırılmıştır. 

Tablo 1. İşleme parametreleri 

Malzeme 

Çk 45 

Nozul 

ilerleme hızı 

(mm/dak 

Kesme 

Süresi 

(dak:sn.sd 

Su 

basıncı 

(bar) 

Kum 

Oranı 

(%) 

Kum 

Kalınlığı 

(mesh 

Kesme 

Yüksekliği 

(mm 

Nozul 

Çap 

(mm) 

Orifis 

Çapı 

(mm) 

1.Test 10 32:31:60 3800 %50 80 2 mm 1.02 0.27 

2.Test 16 20:24:52 3800 %50 80 2 mm 1.02 0.27 

3.Test 24 13:33:53 3800 %50 80 2mm 1.02 0.27 

4.Test 34 9:37:65 3800 %50 80 2 mm 1.02 0.27 

5.Test 45 7:56:09 3800 %50 80 2 mm 1.02 0.27 

3. Sonuçlar ve Tartışma 

Bu çalışmada, Çk 45 çelik malzemesi aşındırıcı su jeti ile 5 farklı nozul ilerleme hızlarında 10 mm 

çapında delinmiştir. Delme işlemi sonrası nozul ilerleme hızlarına göre delinmiş deliklerin aşındırıcı 

su girişi ve çıkışı fotoğraflanarak karşılaştırılmıştır. (Şekil2). 
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Şekil 2. Nozul ilerleme hızına göre aşındırıcı su girişi ve çıkışı fotoğrafları. 

Şekil 2’deki fotoğraflar incelendiğinde nozul ilerleme hızı artışının deliklerin daireselliğini gözle 

görünür şekilde bozduğu görülmektedir. Bu durum; nozul çapından büyük ve nozul hareketi ile 

açılan deliklerde, nozulun dairesel hareket hassasiyetine ve birim yüzeye düşen aşındırıcı 

miktarında meydana gelen azalmaya atfedilebilir. Genellikle, aşındırıcı su jeti ile delme işlemi sabit 

nozul konumunda gerçekleşmektedir. Fakat bu çalışmada, nozul yanal hareket etmektedir. ASJ ile 

delik delme işleminde delik girişlerinin daireselliklerinde nozulun yanal ilerleme hareketi 

hassasiyeti ve iş parçası yüzeyi ile nozul ekseni dikliği oldukça önemlidir. Çünkü nozul dairesel 

hareket ederken kesilen yüzeye dik konumda hareketini gerçekleştirmeli ve titreşim minimum 

seviyelerde kalmalıdır. Aksi halde, daireler elips geometride oluşacaktır. Nozul ilerleme hızı artışı 

delik giriş daireselliklerinde pek fazla kötüleşmeye neden olmazken, delik çıkışlarında gözle 

görülür kötüleşmeye sebep olmuştur (Şekil 2). Bu durum, artan nozul ilerleme hızıyla birlikte birim 

alana tekabül eden aşındırıcı parçacık düşmesindeki azalmaya atfedilir.  

Şekil 2’de nozul ilerleme hızı 10 mm/dak iken delik giriş daireselliği, nozul ilerleme hızının 16, 24, 

34 ve 45 mm/dak olduğu kesme şartlarında da pek fazla kötüleşmemiştir. Nozulun dairesel 

geometriği takibi esnasında tezgah hassasiyeti, nozul iş parçası dikliği ve titreşimden kaynaklanan 

problemler delik girişi daireselliğinde bozulmalara neden olmuştur. Fakat, nozul ilerleme hızı 10 

mm/dak iken delik çıkışı daireselliği (Şekil 2, 1. Delik girişi ve 1. Delik çıkışı), nozul ilerleme 

hızının 16 mm/dak olmasıyla kötüleşmiştir (Şekil 2, 2. Delik girişi ve 2. Delik çıkışı). Delik çıkış 

daireselliği nozul ilerleme hızının 24 mm/dak olmasıyla daha da kötüleşmiş (Şekil 2, 3. Delik girişi 

ve 3. Delik çıkışı), delik çıkış daireselliği tamamlanamamıştır. Delik çıkış daireselliği nozul 

ilerleme hızının 34 mm/dak olmasıyla artmış (Şekil 2, 4. Delik girişi ve 4. Delik çıkışı), nozul 

ilerleme hızının 45 mm/dak olmasıyla delik çıkış daireselliği tamamlanamamıştır(Şekil 2, 5. Delik 

girişi ve 5. Delik çıkışı). Bu durum, artan nozul ilerleme hızıyla birlikte aşındırıcı su basıncı 

düşmesi ve birim alana birim zamanda düşen aşındırıcı parçacık sayısında azalmadan 

kaynaklanmaktadır. Aşındırıcı su jeti ile delik açma işleminde nozul ilerleme hızı artışıyla birim 

yüzeye birim zamanda kesme işlemini yapan aşındırıcı miktarındaki azalma, kesme işlemini 

güçleştirmektedir [1-11]. Nozuldan birim zamanda belirli oranda aşındırıcı parçacık ve sabit 

basınçta aşındırıcı su birim alandan talaş kaldırmaktadır (Tablo 1). Nozul 10 mm/dak ilerleme 

hızıyla hareket ederken 32:31dakikada delme işlemini gerçekleştirirken, nozul ilerleme hızının 16 

mm/dak olmasıyla 20:24 dakikada delme işlemi gerçekleşmiştir. Nozuldan birim zamanda sabit 

basınçta ve belirli oranda aşındırıcı parçacık su karışımının talaş kaldırdığına göre, nozul ilerleme 

hızı artışıyla aynı çap ve derinlikteki delik daha az aşındırıcı parçacık oranıyla delinmiştir. Birim 

alana tekabül eden aşındırıcı parçacık oranı ve birim alanda aşındırıcı su bekleme oranının 
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kısalması aşındırıcı su basıncını düşürerek talaş kaldırma işlemini zorlaştırmıştır. Dolayısıyla, nozul 

ilerleme hızı artışıyla birim alandan talaş kaldıran aşındırıcı parçacık sayısında azalma ve basınç 

düşmesi delik çıkışına doğru talaş kaldırma işlemini daha da zorlaştırmış ve tam bir talaş kaldırma 

işlemi gerçekleşmemiştir. Bu sebepten delik çıkışlarında dairesellik kötüleşmiştir. Bu durum, nozul 

ilerleme hızının 24 mm/dak olduğunda aynı geometrik ölçülerdeki delik 13:33 dakikada, nozul 

ilerleme hızının 34 mm/dak olmasıyla 9:37 dakikada, nozul ilerleme hızının 45 mm/dak olasıyla 

7:56 dakikada delinmiştir. Dolayısıyla, artan nozul ilerleme hızıyla delme süreleri kısalmış ve 

aşındırıcı parçacık ile su basıncındaki azalma delik çıkışlarında talaş kaldırmada zorlanarak delik 

çıkışı daireselliğini kötüleştirmiştir. 

4. Sonuç 

Çk 45 malzemesi beş farklı nozul ilerleme hızında delinmiştir. Delme işlemi sonrası nozul ilerleme 

hızına göre delik dairesellikleri karşılaştırılmıştır. Sonuç alarak; nozul ilerleme hızı artışı delik giriş 

daireselliklerinde pek fazla kötüleşmeye neden olmamış; fakat delik çıkış daireselliklerinin 

kötüleşmesine neden olmuştur. Bu durum, artan nozul ilerleme hızıyla birlikte birim alana düşen 

aşındırıcı parçacık ve aşındırıcı su basıncının düşmesi nedeniyle talaş kaldırma işleminin 

güçleşmesine yorumlanmıştır. 
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Özet 

Günümüzde karakuri mekanizmaları, ilk tasarlanma amacı olan gösterilerde kukla olarak 

kullanılmaktan çok endüstriyel alanda hizmet vermeye başlamıştır. Özellikle seri üretim 

koşullarında, kısa alanlardaki sevkiyat ve parça akışı konularında esneklik sağlayan, üretimdeki 

çalışanın ergonomisini ön planda tutan sistemler haline gelmiştir. Karakuri sistemlerinin 

tamamıyla mekanik bileşenlerden oluşması, hareketinin ise ağırlık farklılıkları ve  yer çekimi 

kuvvetleri üzerine kurulu olması sistemin uygulanabilirliğini artıran etkenler olmuştur.  

Bu çalışmada, yoğun üretim koşulları altında, çalışan ergonomisi ile parçaların kısa ve dar 

alandaki sevkiyatını gerçekleştirecek mekanizmayı tasarlayıp, mevcut üretimsel problemlere çözüm 

bulunması amaçlanmıştır . Ayrıca tasarlanacak olan mekanizma, incelenen literatür 

çalışmalarından farklı olarak, üretimde çalışan personelin sevk etmek istediği parça bütününü bir 

noktadan bir noktaya değil, bir noktadan üç farklı noktaya sevk edilebilme özelliği taşıyacaktır. Bu 

çalışmanın gerçekleşmesi noktasında, karakuri kaizenleri ve çalışma dinamikleri incelenmiş, 

mevcut üretim problemi ve üretim alanı gözetilerek yeni bir tasarım ortaya konulmuştur. Bilgisayar 

destekli tasarım sayesinde ise hem sistem çalışması üretim öncesi simule edilmiş, hem de olası 

problemlere üretim öncesinde çözüm imkanı doğmuştur. Yapılan bu çalışma sayesinde, üretim 

operatörünün, üretilen parçaları daima sabit ve stabil bir yükseklikteki kutuya koyabilmesi ve 

sevkiyat raflarına transfer edebilmesi sağlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Karakuri, Kaizen, Mekanizma, Tasarım,Ergonomi 

1. Giriş 

İmalat endüstrisi son otuz yılda, yönetim yaklaşımlarında, ürün ve süreç teknolojilerinde, müşteri 

beklentilerinde, tedarikçi tutumlarında ve aynı zamanda rekabetçi davranışlarda önemli değişiklikler 

içeren benzeri görülmemiş bir değişim yaşamıştır. Günümüzün son derece dinamik ve bir o kadar 

hızla değişen ortamında, kuruluşlar arasındaki küresel rekabet, üretim kuruluşlarında daha yüksek 

taleplere yol açmıştır.[1] Firmalar, artan talepler karşısında rekabet edebilmek için, rekabetçi 

görünümlerinin yanında esnek kalabilmelerine ve yeni değişken taleplere hızlı yanıt verebilmesine 

olanak  tanıyan yeni yöntemler aramaktadırlar. Firmaların gelişen ve değişen pazar içinde rekabetçi 

kalabilmeleri, iç ve dış pazar müşterilerine ve ekonomisine olumlu yanıtlar verebilmesi,  üretim 

sistemi süreçlerinde sürekli iyileştirmeler yapılmasını zorunlu hale gelmiştir. Bu sebeple kaizen 

yaklaşımı, sürekli olarak bir firmanın ürünlerinde, hizmetlerinde ve süreçlerinde devam eden 

iyileştirmeleri belirlemeye ve uygulamaya çalışmaktadır.[2] Kaizen japonca kökenli bir kelime 

olarak “kai” değişim, “zen” ise daha iyi anlamına gelmektedir. Endüstriyel alanda ise fabrika 

çalışlanlarından yönetim kademelerine kadar şirketin her kademesini kapsayacak şekilde küçük ama 

sürekli iyileştirmelerin elde edilmesi işlemidir. Bu işlem sayesinde gereksiz zaman kayıpları ve 

işlem maliyetleri azalacak, şirket yönetiminin optimizasyonu ile beraber kalitenin artması 

sağlanmaktadır.[3] Endüstriyel ortam koşullarında zaman kaybı pek çok nedenle meydana 

gelebilmektedir. Personelin beklemesi, aşırı üretim, gereksiz veya fazladan hareket etmeyi 

gerektirecek unsurlar ve bir yerden bir yere mal, yük vb. taşıma işlemleri zaman kaybını yaratan 

etmenlerin başında gelmektedir. Özellikle taşıma konularında fabrika bazında pek çok kaizen 

aktiviteleri yapılmaktadır. Günümüzde gelişen teknoloji ile beraber yaygınlaşan otonom araçların, 

fabrika içinde taşımacılık görevini üstlendiği görülmektedir. Yine benzer şekilde insanlı taşıma 

araçları da endüstriyel uygulama alanlarında üretimi hızlandıran önemli bir etmendir. Ancak ne var 
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ki, artan maliyetler, elektronik araçların küçük veya kısa alanlar için yeterince verimli olmayışı gibi 

etkenler, fabrika içi iletimde mekanik çözümlerin de kullanılabilir olmasını sağlamıştır. Özellikle 

fabrika içi kutulama ve raf sistemleri için geliştirilen mekanik çözümler, üretim zamanı ve personel 

sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Geliştirilen bu mekanik çözümlerden en etkin olan yalın 

üretim sistemi “Karakuri Kaizen”idir.[4] 

"Karakuri" terimi, bir kişiyi kandırmak, kızdırmak veya şaşırtmak için kullanılan herhangi bir 

cihaza verilen ad olarak  17. yüzyılda karşımıza çıkmaktadır. Bu cihaz insanları eğlence için 

şaşırtacak, karmaşık hareketler gerçekleştirme konusunda yetkin olan kuklalar olarak kullanılmıştır. 

Bu mekanik kuklalara Japonya'da genellikle "Karakuri ningyo" denir. 

Karakuri karşımıza üç ana katagoride, ‘Butai Karakuri’, ‘Zashiki Karakuri’ ve ‘Dashi Karakuri’ 

olarak çıkmaktadır. Butai Karakuri tiyatrolarda kullanılan kuklalara verilen ad iken Zashiki ve 

Dashi Karakuri ise daha çok dini bayramlarda kullanılan kuklalara verilen isim olmuştur. Bunlardan 

en ünlüsü, aşağıdaki şekil 1’de de gösterilen çay servisi yapan Zashiki Karakuri mekanizması 

olmuştur.[5] 

 

Şekil 1: Çay servisi yapan kukla (Zashiki Karakuri) [6] 

Şekil 1’deki yapıda kuklanın eline koyulan kase ağırlığı ile kukla kolu aşağı yönlü hareket 

etmektedir. Aşağı yönlü kase hareketi, kollara bağlı olan gergi yayını hareket ettirmekte ve bu 

sayede mekanizmanın altında gizli olan tekerleklere hareket imkanı sağlamaktadır. Genellikle çay 

dolu olan bu kaseler, kukladan alındığında mekanizma hareketi son bulur. Boş kase kuklaya tekrar 

konulduğunda ise, kukla geri dönerek başlangıç pozisyonuna geri dönmektedir. Karakuri çalışma 

prensibiyle Japonyanın endüstriyel anlamda modernizasyonuna katkıda bulunmuştur.[7]  

Günümüzde makineler, kaldıraç mekanizmaları, yaylar, dişliler ve şaft gibi basit bileşenleri içeren 

mekanizmalardan oluşmaktadır. Elektronik teknonlojileri günümüzde gelişimini devam ettiriyor 

olsa bile, kuvvet aktarımı, gücün bir yerden bir yere iletimi gibi konularda basit mekanik yapılar 

makineler için hayati öneme sahip olmaya devam etmektedir. Karakuri ise, bu basit bileşenleri ve 

hayal gücünü kullanarak, yapılacak olan işlemlerin daha rahat ve konforlu bir şekilde 

gerçekleşmesini sağlamaktadır.[5]   

1.1. Karakurinin  endüstriyel uygulama örnekleri 

Asya bölgesinde özellikle Japonya,  on yıllardır yalın üretim mekanizmalarının sıklıkla kullanıldığı 

yer olmuştur. Bu sebeple, Japonya Fabrika Bakım Derneği yalın üretim sistemlerin ayrılmaz bütünü 

olan karakuri mekanizmaları hakkında 1993 yılından bu yana “Karakuri geliştirme sergisi” olarak 

bilinen etkinliğin sorumluluğunu üstlenmiştir. Bu sergi, karakurinin çeşitli endüstriler arasında 

yaygınlaşmasını ve japon imalat edüstrisine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu sergiyle birlikte 

400’ü aşkın sistem, endüstriler arasında kullanılmaya ve geliştirilmeye başlanmıştır. 

Lake Hamana Elektrik,  dişli ve kasnak mekanizmalarını kullanarak tasarlamış olduğu yük taşıma 

arabası ile, günde beş defa operatör tarafından boşaltılan 18kg ağırlığındaki atık parçaların el 

değmeden karakuri mekanizmasıyla boşaltılmasını sağlamaktadır. 
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Koyo Seiko ve Toyota’nın ortaklaşmasıyla oluşmuş  JTEKT firması, denge çubuğu ve yay 

kullanarak tasarlamış olduğu otomatik tambur devirme mekanizması sayesinde, tamburun içinde 

azalmış olup içinden alınamayan sıvı materyalin sonuna kadar kullanılmasını sağlamaktadır. 

Honda Motor Grubu, dişli ve kasnak mekanizması kullanarak tasarlamış olduğu tetikleyici 

mekanizma ile, eğimli bir yüzeye yerleştirilen kutunun, kendi ağırlığı sayesinde aşağıya inmesini, 

kutu kaldırıldıktan sonra ise taşıyıcı sistemin tekrar yukarıya çıkmasını sağlamaktadır. 

Aisin Seiki firması, dişli kutusu kullanarak tasarlamış olduğu karakuri ile civatalara otomatik olarak 

diş açacak  mekanizma tasarlamıştır. 

Asya bölgesinde, Toyota, Denso, Aisin, Panasonik, Mazda ve Mitsubishi gibi geniş alanda faaliyet 

gösteren şirketler kendi işletmelerinde çeşitli amaçalarla karakuri mekanizmalarını kullanmaktadır. 

Avrupada ise, AIO, Item, Trilogiq, Virtual Manufacturing, Beewatec ve Volvo gibi firmalar üretim 

merkezlerinde karakuri mekanizmalarını kullanmaktadır. 

Volvo GTO, Belçika’daki araç montaj hattında kullanımını gerçekleştirdiği karakuri mekanizmasını 

tasarlamıştır. Montaj hattının  spesifik bir bölgesinde operatör, önündeki civata kovasından 

birbiriyle aynı olan civatıya seçmek ve montajlama işini yapmaktadır. Operatörün kova içinden 

civata araması sırasında oluşan zaman kaybı ve ergonomik olmayan durumu ortadan kaldırmak için, 

yaylı manyetik bir karakuri mekanizması tasarlanmıştır. [5] 

2. Çalışmanın  amacı ve tasarım süreci  

Bu çalışmaya konu olan karakuri kaizeni, fabrika içinde çalışan personel  için ergonomik üretim 

koşulu oluşturmayı amaçlamıştır. Karakuri sistemlerinin kullanım amaçları doğrultusunda 

malzemenin düşey yönlü hareketi temel kabul edilerek, mevcut ergonomi problemine çözüm 

üretilmiştir.  

Fabrika personeli, üretimini yaptığı herbir parçayı ilgili parçanın sevkiyat kutusuna 

yerleştirmektedir. Sevkiyat kutuları önceden belirlenmiş parça adedine ulaştıktan sonra operatör, 

kutuyu rafa yerleştirmektedir. İlgili kutunun taşınması işlemi üretim hattı içerisinde operatör 

tarafından gerçekleştirilmektedir. Aşağıda, kaizen  çalışmasının temelini oluşturan  akış şeması yer 

almaktadır. 

 

Şekil 2: Karakuri mekanizma tasarımı öncesi hat çalışma durumu 

Yukarıdaki Şekil 2’de operatör, sırasıyla 1. 2. ve 3. Adımları izlemektedir. 1 numaralı alanda 

üretilen parça 2 numaralı alanda kontrol edildikten sonra kutunun içine dizilmektedir. Kutu belirli 

sayıda parça adedine ulaşınca toplam ağırlığı 10kg olmaktadır. Operatör, içi dolu kutuyu ilgili 

parçanın rafına dizmektedir. “A” refans parçası bir rafta dört kutu olacak şekilde yerleştirilirken “B” 

referansına sahip parça üç kutulu raf düzeninde, “C” referanslı parça ise iki kutu raf düzeninde 

Parça Üretim Alanı

1

2

3

4 Kutulu Raf3 Kutulu Raf2 Kutulu Raf

ABC

15 cm
38 cm

50 cm
72 cm
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yerleştirilmektedir. Operatörün 10kg’lık kutuyu her seferinde rafa dizmesi için eğilmesi 

gerekmektedir. Gün içinde defalarca gerçekleştirilen bu işlem, çalışan sağlığını tehlikeye sokmakla 

beraber, çalışma şartlarını iyileştirici önemlerin alınması için de ortam hazırlamıştır.  

Yapmış olduğumuz araştırmalar, 165cm-185cm boy ölçüsüne sahip yetişkin bir insanın ayakta hafif 

ağırlık altında çalışma yaparken, çalışma yüksekliğinin 95cm-100cm olması gerektiğini 

göstermiştir. Aşağıdaki görselde, ortalama insan bedenine ait uzunluk ölçüleri yer almaktadır. 

 

Şekil 3: Antropometrik veri [8] 

Bu görsele göre hafif yükte standart çalışma yükseliği, kişinin dik durumdayken dirsek mesafe 

yüksekliği kadar olmalıdır. Bu ölçülerin veya standart çalışma koşullarının dışına çıkıldığında 

ergonomik çalışma kavramından uzaklaşılmaktadır. 

 

Şekil 4: Ayakta çalışma sırasında gövdenin hafif öne eğimi ve belin alt kısmının statik gerginliği [9] 

Ayakta çalışma işlemleri sırasında vücut proporsiyonunda meydana gelen açısal değişimlerin, 

omurga ve eklemler üzerindeki olumsuz etkileri de literatürde yapılan çalışmalar ile kanıtlanmıştır. 

Şekil 4’deki görselde, ayakta çalışma sırasında omur ile vücut ekseni arasında oluşan 20°’lik eğilme 

açısı betimlenmiştir. Bu açının omurlar üzerinde yarattığı statik baskı kuvvetleri çalışan sağlığını 

olumsuz etkilemekte ve kişinin ağrılar hissetmesine neden olmaktadır.  

Nachemson’un yapmış olduğu çalışmada farklı vücut tiplerine sahip insanların çalışmaları sırasında 

L3 ve L4 omurları üzerinde oluşan baskılar incelenmiştir. [10] Aşağıdaki tabloda ise boy  uzunluğu 

170cm olan  75 kg ağırlığındaki bir bireyin çalışması sırasında oluşan baskı kuvvetleri yer 

almaktadır. 
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Tablo 1: Ayakta çalışma sırasında omurlarda oluşan basınç kuvvetleri 

 

Yukarıdaki tabloya göre, çalışmamıza konu olan 10kg ağırlığındaki kutunun 20° derecelik vücut 

açısıyla taşınması durumunda, L3 omuru üzerinde cm2 başına %49,5 daha fazla yük oluşturduğu 

saptanmıştır. Yapılan bu çalışma, vücut açısının artmasıyla omurlar üzerine binen ağırlığın da 

artmasına bağlı olarak,  seri üretim şartlarında çalışan bireyin ergonomisi için büyük bir önem 

taşımakta, kişinin refahını gözeterek daha sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmaktadır. Bu sebeple 

iyileştirme öncesinde referans veri elde edebilmek amacıyla, seri üretim hattında çalışan bireyin, 

Şekil 2’de belirtilen çalışma durumlarında oluşan vücut eğilme açıları irdelenmiştir. 

2.1. Kutu yükseklikleri ve eğilme açısının belirlenmesi 

Operatörün 4 kutuyu üst üste koyacağı raf düzeni baz alınmış, elde edilen veriler şekil 5’te 

betimlenmiştir. İlk kutunun rafa konulması sırasında operatörün  elinde 10kg’lık yük ile 70°-79° 

aralığında eğildiği saptanmıştır.  

 

Şekil 5: Karakuri tasarımı öncesi kutu set yükseklikleri ve vücut proporsiyonu 

ikinci kutunun rafa konulması sırasında maksimum 58°’lik bir vücut açısıyla çalışmanın yapıldığı 

minimum ise 45°’lik bir açıya sahip olduğunu görülmüştür. Üçüncü kutunun rafa koyulması 

sırasında ise vücut çalışma açısı 25°-35° aralığında değişmektedir. Dördüncü kutunun rafa 

koyulması, standart çalışma yükseklik değerine en yakın çalışma olduğundan 5°-10°’lik vücut 

açısıyla gerçekleştiği saptanmıştır. Şekil 5’teki “A”, “B” ve “C” durumları kişinin sağlığını ve 

yaşam kalitesini önemli derecede etkilemektedir. Bu etkiyi ortadan kaldırmak ve çalışma şartlarını 

iyileştirmek için aşağıdaki çalışma gerçekleştirilmiştir. 

2.2. Karakuri tasarımı 

Ekipman tasarımına başlamadan önce hat çalışması analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda, 

operatörün ürettiği parçaları kutuya koyma yüksekliği daima 1000mm olması gerektiği 

belirlenmiştir. Tek eksende lineer hareketli bir mekanizma tasarımı gerekmektedir.  Tasarlanacak 

olan sistem rafa ait üç farklı referans noktasında da durabilecek şekilde olacaktır. Çalışılan parçaya 

göre 4 kutulu, 3 kutulu ve 2 kutulu raf yüksekliği olacak şekilde üç ayrı yüksekliğe entegre 

olacaktır.  Bu bilgiler ışığında bilgisayar destekli tasarım programı kullanılarak üç boyutlu tasarım 

gerçekleştirilmiştir. 

45 Erkek 170 75 18,7

Omur üzerindeki 

basınç (20 Kg yük ile 

10°-20° eğilme) 

kg/cm²

Yaş Cinsiyet Boy Kilo

43.9 11,30 14,10 16,9

L3 Omur üzerine 

binen vücut ağırlığı 

(kg)

Omur üzerindeki 

basınç kg/cm²

Omur üzerindeki 

basınç (10°-20° 

eğilme) kg/cm²

Omur üzerindeki 

basınç (10 Kg yük ile 

10°-20° eğilme) 

kg/cm²
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Şekil 6:  Karakuri mekanizma tasarımı 

Yukarıdaki  şekil 6’da yapılan üç boyutlu tasarım yer almaktadır. Yapıda “1” ve “2” numara ile 

belirtilmiş olan kısım, kutuların düşey yönlü hareketi sırasında kutu hareketini sınırlandıran stoper 

görevi görmektedir. Alt ağırlık, kutuların yapıya eklenmesiyle birlikte karşı ağırlıkları yukarı yönde 

hareket ettirmektedir.  Karşı ağırlık “1” numaralı engele geldiğinde sistemde iki adet kutu 

bulunmaktadır. Karşı ağırlık “2” numaralı engele geldiğinde ise sistemde üç adet kutu 

bulunmaktadır.  Dört kutulu sistemde ise stoper görevini, konstrüksiyonun alt gövdesi 

üstlenmektedir. Tasarlanan sistemdeki halat seçiminde aşağıdaki hesaplamalar temel alınmıştır; 

Halat kuvveti (𝐹𝐻𝑎): 
1,03𝑥 𝐹𝑦ü𝑘

𝜂𝐻𝑎𝑥 𝜂𝑡𝑜𝑝
 (1) 

Fyük : Sistem askıda dengedeyken halatların taşıdığı maksimum kuvvet olarak kabul edilmiş ve 

840N alınmıştır. 

𝜂𝐻𝑎: Sistemde ağırlıkları taşıyan halat sayısı 

 𝜂𝑡𝑜𝑝: Rulmanlı makaralı yatak randımanı 

Tablo 2: Makara randımanı [11] 

 

Sistemde saptırma makaraları dahil 4 adet makara kullanılmıştır. Yukarıdaki tablodan  bir makara 

için randıman değeri alınmıştır. Sistemdeki tüm makaralar için randıman değeri : 

 𝜂𝑡𝑜𝑝 =  𝜂𝑅𝑌
4 = 0,980 (2) 

Bu durumda halat kuvveti; 

𝐹𝐻𝑎 = 441,4 𝑁   bulunur. 

Bu kuvveti kaldırabilecek halat çapı ise aşağıdaki formüller ile hesaplanmıştır.  

𝑑𝐻𝑎 = 𝑐𝐻𝑎 x √𝐹𝐻𝑎 (3) 

𝑐𝐻𝑎 halat faktörü olup, sistemin günlük 2 saati geçmeyen seyrek çalışma ve normal transport 

koşulları altında, dönmeden veya çok az dönebilen çelik halat kabulü yapılarak 1770 N/mm2 

minimum mukavet değerine sahip çelik halat için 0,090 alınmıştır. Bu durumda; 
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𝑑𝐻𝑎≈ 2 mm  kabul edilebilir.  

Yapılacak olan bu çalışma TOYOTETSU Otomotiv bünyesinde gerçekleştirileceğinden ötürü 

minimum 6mm’lik çapa sahip çelik halat fazlalığı bulunmaktadır. Bu sebeple bundan sonraki 

hesaplamalarda halat 6mm çapında sağ çapraz (zZ)  olacak şekilde düşünülmüştür. İşletme 

emniyeti: 

𝑆𝑘𝑜𝑝 =  𝐹𝐻𝑚𝑖𝑛 / 𝐹𝐻𝑎 (4) 

formülü ile bulunur. Burda 𝐹𝐻𝑚𝑖𝑛 halatın kopma mukavemet değeridir ve kendir özlü standart çelik 

halat tablosu (DIN 3060) kullanılarak 19600N olarak bulunur. Bu durumda; 

𝑆𝑘𝑜𝑝 = 44 olarak bulunur. Sistem 44 kat emniyetli olacak şekilde oluşturulmuştur. 

 Şekil 6’da  kutuların konulduğu tabla “3” numara ile belirtilmiştir. Tabla, düşey eksenli mil 

üzerinde yataklanmış bu sayede sistem çalışır hale getirilmiştir. Kutuların rafa rahat bir biçimde 

kayabilmesi için ise tablaya açı ayarı kazandırılmıştır. Verilen açı sayesinde tabla 5° açı ile 

durmaktadır. Ayrıca sistemin istenilen şekilde çalışabilirliğinin sağlanması ve hassas ayar 

yapılabilmesi amacıyla 250gr-500gr’lık  ayar blokları sisteme entegre edilmiştir. 

 

Şekil 7: Tasarım sonrası operatör çalışma durumu 

Yapılan tasarım sayesinde 4 kutuya kadar, hep aynı yükseklikte parça set edebilme imkanı doğmuş, 

yukarıdaki şekil 7’de görselleştirilmiştir. Operatör, kutular aşağı yönlü hareketini tamamladıktan 

sonra, kutuların tabladan dışarı kaymasını önleyen kilit mandal mekanizmasını el ile hareket 

ettirerek kutuların önünü açmakta, raflara emniyetli şekilde kaymasını sağlamaktadır. 

3. Sonuç 

Aşağıdaki şekil 8‘de eski durumdaki ve mekanizma tasarımından sonraki set yükseklikleri 

betimlenmiştir. Eski durumda 1.set yüksekliği 200mm, 2. Set yüksekliği 430mm, 3. Set yüksekliği 

550mm, 4.set yüksekliği ise 770mm olmaktadır. Yapılan mekanizma tasarımı sayesinde set 

yüksekliği 1000mm sabit değerde,  şekil 8‘de belirtilen yeşil ergonomi bölgesi içinde kalmıştır. 

Şekildeki 2, 3 ve 4 numaraya sahip olup grafiğin pik yaptığı değerler, operatörün boş kutuyu ilk 

koyduğu zamana ait değerlerdir. Operatör boş kutuyu koyduktan sonra sistem aşağı yönlü hareket 

etmekte, bu sayede operatör iş parçalarını hep aynı yükseklikte kutulara doldurmaktadır.  
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Şekil 8: Mekanizma tasarımı öncesi ve sonrası operatör çalışma görseli 

Literatür üzerinde yapılan çalışmalarda karakuri sistemlerinin, bir kutuyu, parçayı veya herhangi bir 

cismi belirli bir noktan diğerine götürmesi üzerine kurulu olduğu görülmüştür. Ancak yapmış 

olduğumuz bu çalışma ile tasarlamış olduğumuz mekanizma, parça kutusunu belirli üç ayrı konuma 

da götürebilme kabiliyetine sahip olmuştur. Yapılan tasarım ile birlikte üretimde esneklik 

sağlanmış, çalışan ergonomisi iyileştirilmiş ve literatüre katkıda bulunulmuştur. 
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* Sorumlu Yazar 

Özet 

Teknolojinin gelişmesiyle veri yığınlarının sınıflandırılması büyük önem kazanmıştır. Verileri 

sınıflandırmak adına optimal ve hızlı çalışması göz önünde bulundurularak algoritmalar 

geliştirilmiştir. Bu algoritmalardan birisi; doğal bağışıklık sisteminden esinlenen yapay bağışıklık 

sistemi içerisinde bulunan klonal seçim algoritmasıdır. Bu çalışmanın amacı; klonal seçim 

algoritmasındaki hafıza hücrelerinin klonlanmasında k-en yakın komşu algoritması prensibiyle 

‘genelleştirilmiş hücreler’ elde etmektir. Çalışmanın hedefine uygun algoritma MATLAB ortamında 

geliştirildi. Çalışmada; Şeker hastalarının tahmini veri seti (2018), Kalp krizi olasılığı veri seti 

(2020), Karar ağacı sınıflandırması veri seti(2017) ve İstenmeyen e-posta sınıflandırması veri 

seti(2020) kullanıldı. Veri setlerine geliştirilmiş klonal seçim algoritması uygulanarak öncelikle 

rasgele antikorlar üretildi ama seçimler k-en yakın komşu algoritması mantığına dayandırıldı. 

Üretilen antikorlar klonlandı ve genelleşmiş hücreler elde edilerek test dataları üzerinden 

sınıflandırma doğruluğu sınandı. Bu işlem her veri seti için 10 kere tekrar edildi ve sonuçlar 

kaydedildi. Geliştirilmiş klonal seçim algoritması kullanılarak Şeker hastalarının tahmini veri seti 

ile %66.23-%74.03 arasında, Kalp krizi olasılığı veri seti ile %77.05-%88,52 arasında, Karar 

ağacı sınıflandırması veri seti ile %87,23-%98,54 arasında ve İstenmeyen e-posta sınıflandırması 

veri seti ile %77,85-%82,52 arasında doğruluk değeri elde edildi. Yapılan çalışma neticesinde 

klonal seçim algoritmasında hafıza hücrelerinin k-en yakın komşu algoritması prensibine bağlı 

olarak belirlenmesi veri setlerine bağlı olarak doğruluk oranı farklılık göstermek ile beraber 

yenilikçi bir yaklaşım olması, bu algoritmanın geliştirilebilirliği yönünden diğer araştırmalara 

kaynak/yardımcı olabilecek niteliktedir. 

Anahtar Kelimeler: Yapay bağışıklık sistemi algoritması, Sınıflandırma, Klonal seçim algoritması 

1. Giriş 

Verileri sınıflarına ayırmak/sınıflandırmak için birçok farklı yöntem bulunmaktadır. Geliştirilen 

yöntemlerin büyük bir kısmı doğadaki sistemlerin çalışma prensiplerinin taklit edilmesiyle 

oluşturulmuştur.  

Yapay bağışıklık sistemi, insan bağışıklık sisteminden esinlenerek oluşturulmuş ve sayısal zeka 

alanında halihazırda gelişmekte olan bir çalışma alanıdır. Bu çalışmada bir yapay bağışıklık sistemi 

algoritması olan klonal seçim algoritması geliştirilerek verileri sınıflandırma konusunda 

olabildiğince yüksek doğruluk oranı elde edilmeye çalışılmıştır. 

1.1. Doğal Bağışıklık Sistemi 

Doğal bağışıklık sistemi; virüs, bakteri, tümör gibi insan sağlığına yönelik birer tehdit oluşturan 

çeşitli biyolojik organizmalara karşı insan vücudunu koruyan, komplike ve çok önemli, oldukça 

kritik bir sistemdir.  

Hem hastalıklardan korunmak hem de hastalıklara karşı mücadele edebilmek amacıyla zararlı 

unsurların biyolojik sistemimize girmesinden sonra bağışıklık sistemine ait görevli hücreler söz 
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konnusu zararlı unsurlara karşı savunma durumuna geçer. Bağışıklık cevabı; bahse konu savunma 

durumunda vücudumuzun zararlı yapılara karşı verdiği reaksiyonların bütünüdür.  

Hafıza hücreleri; bağışıklık cevabı hastalığa karşı başarılı olduysa bir başka deyiş ile hastalığı yendi 

ise, zararlı yapılara karşı hassasiyet kazanan hücrelerdir. Bu hücreler sistemde saklı olarak turulur 

ve daha sonra biyolojik sisteme karşı gerçekleştirilecek diğer saldırılara yönelik bağışıklık 

oluşturulur. Böylece süreç içinde gerçekleşecek olan tüm saldırılara karşı çok daha hızlı ve çok 

daha doğru bir bağışıklık cevabı verilebilir. 

1.2. Temel Bağışıklık Sistemi Özellikleri 

İnsan vücüdunda birçok fizyolojik sistem bulunmaktadır ancak doğal bağışıklık sistemini insan 

vücudunda bulunan diğer sistemlerden ayıran bağışıklık sistemine has özellikleri bulunmaktadır. 

İlk olarak, her kişinin bağışıklık sisteminin gelişim oranı ve sahip olduğu yetenekler birbirinden 

farklıdır. Yani her bir insanın kendine özgü bağışıklık sistemi bulunmaktadır. 

Her insanda bulunan bağışıklık sisteminin ortak özelliği, biyolojik sisteme dışardan giren zararlıları 

tespit ederek söz konusu zararlılara karşı bağışıklık cevabı oluşturmaya çalışmasıdır. 

Doğal bağışıklık sisteminin herhangi bir merkezi kontrol sistemi bulunmamaktadır Bağışıklık 

sisteminin bütün hücreleri insan biyolojik sistemine dağılmış şekildedir. 

Vücuda  dışarıdan giren virüs, bakteri, tümör gibi zararlılara karşı bağışıklık sistemi tarafından 

oluşturulan bağışıklık cevabı için, bahse konu zararlıların tamamen tanınmasına ihtiyaç 

bulunmamaktadır. 

Doğal bağışıklık sisteminin; dışarıdan gelen virüs, bakteri ve tümör gibi zararlıları tanıyabilme, 

öğrenebilme ve aynı zararlıya süreç içinde tekrar rastladığında ise daha kolay ve öncekine göre çok 

daha hızlı cevap verebilme özelliği vardır. 

İnsan vücudundaki bağışıklık sistemi farklılaşmayı önerir. Bağışıklık sisteminin, farklılaşmayı 

önermesi vücudun savunma sisteminin güçlenmesi içindir. 

Bağışıklık sisteminin adaptasyon yeteneği bulunmaktadır. İnsan vücudunda meydana gelen dış 

olaylara karşı kendini geliştirerek adapte olabilir. Bu adaptasyon insan vücudunun savunma 

mekanizmasının güçlenerek dış tehditlere ve olaylara karşı dirençli olmasını sağlar. 

Doğal bağışıklık sisteminin en önemli özelliği ise kendine has bir hafıza sistemine sahip olmasıdır. 

Bağışıklık sisteminin kendine özgü hafıza sisteminin olması; süreç içerisinde insan vücuduna giren 

zararlıların tanımlanmasını, öğrenilmesini ve tekrar karşılaşıldığında bu zararlılara karşı bağışıklık 

yanıtının daha kolay ve daha hızlı oluşturulmasını sağlar. Böylece insan vücudunun daha az zarar 

görmesi veya hiç zarar görmemesi sağlanır. 

Kanda farklı oranlarda bulunan ve farklı özelliklere sahip olan 3 çeşit kan hücresi bulunur. Bu 

hücreler kırmızı kan hücreleri (alyuvarlar, eritrositler), beyaz kan hücreleri (akyuvarlar, lökositler) 

ve kan pulcuklarıdır. Beyaz kan hücreleri, doğal bağışıklık sisteminin önemli elemanlarındandır. 

Beyaz kan hücresi olan lenfositler; T lenfositleri ve B lenfositleri olmak üzere iki çeşittir. Kanda 

dolaşan lenfositlerin çoğu T lenfositlerinden oluşur. T lenfositleri, B lenfositlerinin aktif hale 

gelmesini sağlar. B lenfositleri ise T lenfositlerinin oluşturduğu sinyal ile uyarılır ve bağışıklık 

sisteminde vücuda giren yabancı maddeleri zararsız hale getirmek için oluşturulan molekülleri yani 

antikorları üretirler. 

1.3. Bağışıklık Sistemi Yanıtının Oluşması 

İnsan vücuduna giren yabancı maddeler; biyolojik sistemde bulunan ölü hücrelerin, hücre 

kalıntılarının ve insan vücudund abulunan zararlıların yok edilmesinden sorumlu olan makrofaj 

hücreleri tarafından çevrelenir ve insan bağışıklık sistemi uyarılarak diğer bağışıklık sistemi 

hücrelerinin harekete geçmesi sağlanır. 
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Kanda dolaşan lenfositlerin çoğunu oluşturan T lenfositleri, beyaz kan hücrelerini uyarır. T 

lenfositlerinin yaptığı uyarı ile beyaz kan hücreleri çoğalmaya başlar. 

Vücudumuzun bağışıklık sisteminde bulunan ve uyarılan hücrelerin B lenfositleri, vücuda giren 

zararlı maddeleri zararsız hale getirmek için oluşturulan antikorları üretmeye başlar. B lenfositleri 

tarafından üretilen bu antikorlar, zararlıların daha kolay ortadan kaldrılmasını sağlar. 

1.4. Yapay Bağışıklık Sistemi 

Yapay bağışıklık sisteminin temelleri İmmünolog Niels Kaj Jerne ve Teorik biyolog Geoffrey W. 

Hoffmann tarafından 1974 senesinde geliştirilen bağışıklık ağı teorisine dayanmaktadır. Yapay 

bağışıklık sistemi ilk kez 1996 senesinde bilgisayar bilimci Stephanie Forrest tarafından bilgisayar 

virüslerinin tanınması için kullanılmıştır. 

Yapay bağışıklık sistemi temel olarak insan bağışıklık sistemi taklit edilerek geliştirilen; problem 

çözme, optimizasyon ve sınıflandırma gibi konular üzerinde çalışılan, yapay zekanın son yıllarda 

oldukça popülerleşen araştırma alanlarından biridir.  

Yapay bağışıklık sisteminin çok güçlü ve etkili algoritmaları bulunmaktadır. Yapay bağışıklık 

sisteminin en çok bilinen ve kullanılan iki algoritması bulunmaktadır. Bu algoritmalar; klonal seçim 

algoritması ve negatif seçim algoritmasıdır. 

1.5. Klonal Seçim Algoritması 

Klonal seçim algoritması, temel olarak yabancı bir sistemin tanınmasından sonra bağışıklık sistemi 

tarafından; yabancı sisteme karşı bağışıklık cevabının oluşturulması mantığına dayanır. Klonal 

seçim algortimasında adayların elverişlilik ölçümü uygunluk fonksiyonu ile hesaplanarak yapılır ve 

mutasyon operatörü ile adayların öznitelikleri değiştirilir. Klonal seçim algoritması problemin 

çözümü için uygun adayları çaprazlamaz bunun yerine doğrudan kopyalar. 

1.6. Klonal Seçim Algoritması Mekanizması 

Başlangıç popülasyonu problemin çözümü için seçilen adaylardan oluşturulur. Popülasyondaki her 

aday antikor, problem ise antijen olarak sınıflandırılabilir. Antikorlar yalnızca bitlerden oluşan 

dizilerden meydana gelir. Söz konusu bit dizilerinin uzunluğu tercih edilen hassasiyete göre 

ayarlanır. Her adayın bitlerden oluşan dizilerinin uygunluk değerleri hesaplanır. En iyi uygunluk 

değerini taşıyan istenilen sayıda aday seçilir ve kopyalanır. Üretilen kopyalar, uygunluk değeri ile 

ters orantılı olacak şekilde mutasyona uğratılır. Daha sonra uygunluk değerleri tekrar hesaplanır. 

Oluşturulan her kopya popülasyonun en iyi uygunluk değerini taşıyan adayları belirlenerek 

yaşamasına izin verilir ve en kötü uygunluk değerine sahip belirlenen sayıda aday ise rastgele 

üretilmiş adaylarla değiştirilerek popülasyonda farklılaşma sağlanır. 
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Şekil 3: Klonal seçim algoritması çalışma prensibi 

2. Araştırma ve Bulgular 

Çalışma kapsamında; şeker hastalarının tahmini veri seti (2018), kalp krizi olasılığı veri seti (2020), 

karar ağacı sınıflandırması veri seti (2017) ve istenmeyen e-posta sınıflandırması veri seti (2020) 

olmak üzere toplam 4 adet veri seti kullanılmıştır. 

Şeker hastalarının tahmini veri seti; Kızılderili soyundan 21 yaş üstünde 768 kadın adayın 

hamilelik, glukoz, kan basıncı, insulin, cilt kalınlığı, yaş gibi birbirinden farklı 8 öznitelik ve 2 

sınıftan (şeker hastası/şeker hasatası değil) oluşmaktadır. 

Karar ağacı sınıflandırması veri seti; 1372 karar ağacı örneğinin varyans, basıklık, çarpıklık, entropi 

değerleri olmak üzere 4 öznitelik ve 2 sınıftan oluşmaktadır. 
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Kalp krizi olasılığı veri seti; 303 adayın yaş, göğüs ağrısı, cinsiyet, dinlenme kan basıncı, açlık kan 

şekeri, en yüksek ritim ölçümü bilgisi gibi 13 öznitelik ve 2 sınıftan (kalp hastası/kalp hastası değil) 

oluşmaktadır. 

İstenmeyen e-posta sınıflandırması veri seti; 4600 e-postanın içinde geçen yapmak, teknoloji,1999, 

kredi, rapor gibi kelimelerin kullanım sıklığı gibi 57 öznitelik ve 2 sınıftan (istenmeyen e-posta/ 

istenmeyen e-posta değil) oluşmaktadır. 

4 veri setinde de geliştirilmiş olan klonal seçim algoritması 10’ar defa tekrarlanarak test edilmiş ve 

sınıflandırma çalışması sonucunda aşağıdaki tabloda gösterilen doğruluk oranları elde edilmiştir. 

Tablo 2: Data setlerine uygulanan test tekrarları ve sınıflandırma çalışmasında elde edilen doğruluk oranları 

Test 

Sayısı 

Şeker hastalarının 

tahmini veri seti 

Karar ağacı 

sınıflandırması veri seti 

Kalp krizi 

olasılığı veri seti 

İstenmeyen e-posta 

sınıflandırması veri seti 

1.Test 72,08 91,61 78,69 81,87 

2.Test 73,78 98,54 88,52 81,11 

3.Test 74,03 92,34 85,25 81,54 

4.Test 66,23 94,53 78,69 79,84 

5.Test 70,13 95,99 81,96 79,48 

6.Test 73,38 93,80 77,05 77,85 

7.Test 72,73 94,53 80,33 82,52 

8.Test 70,13 89,78 80,33 78,28 

9.Test 71,43 96,35 77,05 81,65 

10.Test 72,73 87,23 78,69 80,46 

2.1. Geliştirilmiş Klonal Seçim Algoritması 

Algoritma, eğitim aşamasında en az hatalı/yanlış sınıflandırmaya sahip olan veya hiç 

sınıflandırmaya sahip olmayan, adayların benzer yapılarının çoğunu tespit edebilen genelleştirilmiş 

bellek hücrelerini geliştirir. 

Algoritma temel olarak genelleştirilmiş bellek hücrelerinin kullanılmasına dayanmaktadır. 

Geliştirilmiş bellek hücreleri; defalarca kez evrimleştirildikten sonra adayların ortak yapısını temsil 

edecek şekilde oluşturulmuştur. 

Sınıflandırma, veri setlerinde bulunan tüm adayların ait oldukları sınıflara göre ayrımının 

yapılmasıdır.  

3. Sonuçlar 

Sınıflandırma hususu yapay zeka ve diğer birçok alanda sıklıkla işlenen ve çözüm getirilmeye 

çalışılan konulardan biridir. Bu çalışmada geliştirilen algoritmayla bahse konu sınıflandırma 

problemlerine bir çözüm üretilmeye ve yüksek doğruluk oranında sınıflandırma gerçekleştirilmeye 

çalışılmıştır. Çalışmada elde edilen sınıflandırma doğruluk oranları, kullanılan veri setlerinin 

büyüklüklerine ve niteliklerine göre farklılık göstermiştir. 

Sınıflandırma problemine çözüm için geliştirilen bu algoritmanın daha sonraki sınıdlandırma 

çalışmalarına yardımcı olabilecek nitelikte olduğu değerlendirilmektedir. Farklı yaklaşımlar ve 

yöntemler kullanılarak algoritma daha fazla geliştirilebilir veya yeni bir algoritma oluşturularak 

sınıflandırma konusuna farklı bir çözüm üretilebilir.  
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Özet 

Kadastro, insan ve toprak arasındaki ilişkiyi düzenleyen ve modelleyen bir bilgi sistemidir. Böylece 

toprak üzerindeki iyelik haklarını belirlemek ve korumakla yükümlüdür. Geleneksel kadastroda 

mülkiyet bilindiği üzere 2 boyutlu parselleri temel almaktadır. Fakat arazi üzerindeki haklar, parsel 

üzerindeki 2 boyutlu yüzeyden ibaret değildir. Böylece arazinin sadece yüzeyde değil 3. boyuttaki 

hak varlığının da kabul edilmesi, bu hakların korunması gerekir. 3 boyutlu kadastro bu hakların 

korunması ve kullanılması için geliştirilmiş bir sistemdir. Ayrıca 3 boyutlu kadastro nesnelerinin 

kullanımını ve uzaydaki mülkiyetin yeniden biçimlendirilmesini sağlayarak var olan 3 boyutlu 

mülkiyet sorununa çözüm yolu bulacaktır. 3 boyutlu kadastro çalışmaları, coğrafi bilgi sistemleri 

içinde ele alınmalıdır. CBS ve fotogrametrinin birlikte kullanılmasıyla da daha etkin verilere 

ulaşmak mümkün kılınmıştır. 3 boyutlu şehir modelleri bunun en güzel örneğidir. Tüm dünyada 

olduğu gibi ülkemizde de 3 boyutlu şehir modellerinin üretilip tamamlanması hedeflenmektedir. 

Ülkemizde bu çalışmalar Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'na ilişkin 

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında yürütülmektedir. Bu bağlamda akıllı şehir yaklaşımı, 

üzerinde yaşanabilirliği ve sürdürülebilirliği mümkün, gelişmiş bir sosyal ve kültürel yaşam 

standartı sağlayan şehirlerin etkinliğini artırmayı hedeflemektedir. Verimliliği ve hizmet kalitesi 

yüksek olan akıllı şehirlerin, bugünün sorunlarına çözüm üretmesi ve gelecekte karşılaşılması 

muhtemel sorunları da engellemesi için bu doğrultuda planlamalarının yapılması sağlanmalıdır. Bu 

bildiride, Geomatik Mühendisliğindeki gelişmelere bağlı olarak 3 boyutlu mülkiyet haritalarının 

oluşturulmasına yönelik bilgiler sunularak mülkiyete yönelik sayısal fotogrametrik görüntülerden 

3B kadastro nesnelerinin elde edilmesine yönelik uygulamalar ele alınarak öneriler geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kadastro, geleneksel kadastro, 2 boyutlu parsel, 3 boyutlu kadastro,  CBS, 

fotogrametri, akıllı şehir 

1. Giriş 

Dünyada giderek artan nüfus, yerleşimde bir takım zorunlulukları ve bunun sonucu olarakta bir 

takım çalışmaları beraberinde getirmiştir. Özellikle büyük şehirlerde artan nüfus sayısına bağlı 

olarak arazinin hem altı hem de üzeri kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde arazi ile ilgili hak, 

kısıtlama ve sorumluluklar birbiri ile çakıştığından şuan ki 2 boyutlu kadastro bu gibi durumların 

çözümünde yetersizdir. Tüm bu eksiklikler 3 boyutlu kadastronun gelişmesini ve üzerindeki ilginin 

artmasını sağlamıştır. Gelişen dünyanın karmaşık yapısı ve nüfus artışı arazi kullanımında daha 

etkili yasal tescil ve konumsal temsili gerekli kılmıştır. Bu sebeple 3B kadastro geliştirilmiş ve 

böylelikle sadece parsel yüzeyindeki haklar değil düşey konumdaki haklar da korunmuştur.  

3 boyutlu kadastro ile ilgili birçok ülke faklı çalışmalarda bulunmuştur. Konu, uluslararası düzeyde 

ilk olarak 2001 yılında Uluslararası Haritacılar Birliği (FIG) bünyesinde yapılan 3B Kadastrolar adlı 

çalıştayda ele alınmıştır. Bu çalıştaydan sonra birçok ülkede 3B kadastro çalışmaları artarak devam 

etmiştir. Yine 2010 yılında Sydney’de yapılan FIG kongresinde 3B kadastro konusu üzerinde daha 

fazla çalışmalar yapılmasını sağlamak amacıyla bir grubun oluşturulmasına karar verilmiştir. Adına 

3B Kadastrolar denen bu grup, 3B kadastrolar için işleyen bir yapı oluşturmak amacıyla 2010-2014 
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yılları arasında faaliyet göstermiştir. 3B kadastro için modeller, 3B kadastro ve konumsal veri 

altyapıları, 3B kadastro ve zaman, 3B kadastro ve kullanılabilirlik bu grubun faaliyet gösterdiği 

başlıklardır (Döner vd., 2011). 

Bu kapsamda daha detaylı verilerin elde edilebilmesi, fotogrametri ve uzaktan algılama veri 

toplama yöntemleri ile hem kolaylaşmış hem de geniş bir çalışma alanı bulmuştur. Çünkü 

fotogrametri ve uzaktan algılama farklı ölçek ve hassasiyette ürünler elde edilmesine olanak tanır. 

Günümüzde fotogrametrik ürünlerin hepsi sayısal olarak üretilmektedir. Sayısal fotogrametri, klasik 

fotogrametri teorisi ile sayısal görüntü eşleme tekniklerinin birleştiği bir sistemdir (Yaşayan, 2011). 

Sayısal fotogrametri, nesnelere ait iki boyutlu görüntü ortamından üç boyutlu bilgi sağlayan ve 

sayısal görüntülerle çalışan bir fotogrametri bilimidir. Girdi olarak sayısal görüntüleri kullanan, 

sorgulamalı veya yarı/tam otomatik yöntemlerle bütün fotogrametrik işlemleri gerçekleştirebilen 

donanım ve yazılımdan oluşur (Asri ve Çorumluoğlu, 2007). Sayısal fotogrametride, uydu 

görüntüleri veya hava fotoğrafları görüntü işleme sistemleri ile sayısal görüntülere dönüştürülürler. 

Bu görüntülere zenginleştirme ve sınıflandırma teknikleri uygulayarak farklı çalışmalarda da 

kullanabilmek mümkündür. 

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin geliştirilmesine paralel olarak sayısal yükseklik modellerinin çeşitli 

alanlar için oluşturulması ve kullanımı daha da kolaylaşmıştır. Günümüzde sayısal fotogrametri 

sayesinde görüntülerden SYM üretimi otomatik olarak yapılmaktadır. Bilindiği üzere sayısal 

yükseklik modeli yeryüzünün sürekli bir biçimde değişen topoğrafik yüzeyini göstermek için uygun 

bir yapıdır. Bu model arazi analizleri ve diğer 3 boyutlu uygulamalar için genel bir veri kaynağıdır. 

3 boyutlu modellerle desteklenen haritalar ile Coğrafi Bilgi Sistemleri sadece konumsal verinin 

değil hacimsel verinin de incelenmesini ve anlaşılabilmesini mümkün kılmaktadırlar. 

2. 3B Fotogrametrik ve Sayısal Modelleme Tekniklerindeki Gelişmeler 

Fotogrametri, yer yüzeyinden belli bir yükseklikteki algılayıcılar tarafından görüntü elde ederek; 

GPS, IMU, YKN gibi ek veriler kullanarak; gerekli değerlendirmeleri, kontrol ve düzeltmeleri de 

yaparak sonuç ürünlere (vektör harita, ortofoto, coğrafi veriler, sayısal arazi modeli, sayısal 

yükseklik modeli, sayısal yüzey modeli, fotoplan, 3 boyutlu model) ulaşan bir teknoloji ve bilim 

dalıdır. Görüntü alımına göre yersel fotogrametri ve hava fotogrametrisi olarak ikiye ayrılır. Yersel 

fotogrametri ile uzak veya yakın mesafeden belirlenen alanların üç boyutlu çizimlerinin elde 

edilmesi mümkündür. Farklı odak uzaklıklarına sahip kamera ve farklı yazılımlar sayesinde üç 

boyutlu modellere ve üç boyutlu konum bilgilerine ulaşılır. Günümüzde yalnızca Geomatik 

alanında değil birbirinden bağımsız birçok alanda kullanılmaktadır. Mimarlık, arkeoloji, endüstri, 

afet yönetimi, tıp bu alanlardan sadece bir kaçıdır. Hava fotogrametrisi ise havadan alınan 

görüntülerin değerlendirilmesi ve işlenmesi sonucu kullanılan bir yöntemdir. Harita yapımında 

büyük ölçüde hava fotogrametrisi kullanılmaktadır. 

Konumsal verinin toplanarak kullanıcıya sunulmasında gün geçtikçe daha da ilerleyen bilgisayar 

teknolojisi şüphesiz Geomatik Mühendisliğini de bu anlamda ileriye taşımıştır. Bunun sonucu 

olarak analog ve analitik fotogrametri yerini sayısal (dijital) fotogrametriye bırakmıştır. Hem 

üreticiler hem de son kullanıcılar analog haritalar yerine oluşturdukları sayısal dünyayı 

geliştirmişler bu alandaki çalışmalarına hız vermişlerdir. Klasik 2 boyutlu fotogrametri, 3 boyutlu 

konum hesabı, sorgulanması, analizi ya da görselleştirilmesi gibi çoğu uygulamada yetersiz 

kalmaktadır. Fakat coğrafi alanın 3 boyutlu konumu günümüzde oldukça önem kazanmıştır. Bu 

durumun sonucu olarak haritalara görselliğin eklenmesi ve kullanıcının kendini daha iyi 

konumlandırması için 3 boyutlu modeller devreye girmiştir. Bugün ki CAD teknolojisi kullanıcılara 

istedikleri bölgenin perspektif görünüşüne ulaşmayı mümkün kılarken, 3 boyutlu görselleştirme 

işlemlerini de sunmaktadır. Sanal olarak şehirler hatta ülkeler arasında dolaşmak da yine bu 

teknoloji ve sistemleri ile mümkündür. Üç boyutlu modelleme günümüzde birçok alanda yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Geomatik mühendisliğinin mekânsal bilgi ile olan etkileşimi konusunda 2 

boyutlu haritaların yetersiz kalması ve CBS’nin tüm dünyada sıklıkla kullanılması sonucunda 

sayısal haritalar, mekânsal modelleme ve 3 boyutlu modellemenin kullanımı hem zorunlu hale 
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gelmiş hem de kullanımı yaygınlaşmıştır. Özellikle 3 boyutlu modelleme ve görselleştirme bu 

anlamda çok ilerlemiştir. 

Sayısal fotogrametri yöntemi ile yapılan 3 boyutlu modelleme işlemlerine genel olarak yakın resim 

fotogrametrisi de denilmektedir. Bu yöntem, çalışma bölgesinin 3 boyutlu konum bilgisine ulaşmak 

için uygulanan bir ölçme teknolojisidir. Burada hava fotogrametrisinden farklı olarak nesne 

doğrudan ölçülmez, nesnenin görüntülerinden faydalanarak ölçümler yapılır. 3 boyutlu verilere 

yüksek doğrulukla ulaşmanın ilk şartı, farklı istasyonlardan ardışık olarak ve bindirmeli bir şekilde 

görüntü alımıdır. Bu şartın sağlanması için de iyi tasarlanmış kamera düzeyine ve uygun bir 

matematik modele ihtiyaç vardır (Asri ve Çorumluoğlu, 2007). Sayısal fotogrametride uydu 

görüntüleri veya hava fotoğrafları görüntü işleme sistemleri ile sayısal görüntülere dönüştürülürler. 

Bu görüntülere zenginleştirme ve sınıflandırma teknikleri uygulayarak farklı çalışmalarda da 

kullanabilmek mümkündür. Çevre sorunlarının geniş bölgelerde hangi boyutlarda yaşandığını 

göstermek veya daha başka amaçlar için bu yöntemler kullanılabilir. Sesli (2006) yayınında kıyı 

alanlarındaki değişimin izlenmesi amacıyla sayısal fotogrametri yöntemini kullanmış ve kıyı 

alanları için ihtiyaç duyulacak haritaların üretilebileceğini vurgulamıştır. 

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin geliştirilmesine paralel olarak sayısal yükseklik modellerinin çeşitli 

alanlar için oluşturulması ve kullanımı daha da kolaylaşmıştır. Günümüzde sayısal fotogrametri 

sayesinde görüntülerden SYM üretimi otomatik olarak yapılmaktadır. Burada istenmeyen nesnelere 

(örneğin ağaç veya bina) fitre yapılabilir. Böylece yapılacak işlemler, otomatik nesne çıkarımı 

sayesinde karmaşık yapıdan arındırılmış olur. Bir sayısal yükseklik modeli yeryüzünün sürekli bir 

biçimde değişen topoğrafik yüzeyini göstermek için uygun bir yapıdır. Bu model arazi analizleri ve 

diğer 3 boyutlu uygulamalar için genel bir veri kaynağıdır. 3 boyutlu modellerle desteklenen 

haritalar ile Coğrafi Bilgi Sistemleri sadece konumsal verinin değil hacimsel verinin de 

incelenmesini ve anlaşılabilmesini mümkün kılmaktadırlar. Bu durum bir örnek ile incelenecek 

olunursa, 3 boyutlu modellerin afet yönetiminde önceden belirlenen felaket senaryolarının modele 

uygulanarak istatistik sonuçlar alınmasına ve böylece herhangi bir afet durumunda en doğru şekilde 

değerlendirme yapılmasına olanak tanınmıştır (Arslan vd., 2010). 

Günümüzde CBS ve fotogrametrinin birlikte kullanılmasıyla pek çok şey kolaylaşmış ve bu iki 

bilim arasında bir bütünlük sağlanmıştır. Gelişen teknoloji sayesinde 3 boyutlu şehir modellerinin 

oluşturulması bu bütünlüğün en iyi tamamlayıcısıdır (Yaşayan, 2011). Fotogrametri ve 3 boyutlu 

modellemedeki tüm bu gelişmelerin CBS ile entegrasyonu sonucunda pek çok uygulama yapılsa da 

halen kentsel alanlardaki yeni tasarımlar, imar uygulamaları, koruma altında olan tarihi yapıların 

restorasyonu veya tanıtımı için modellenmesi, kent bilgi sistemi çerçevesinde 3 boyutlu kadastro 

ihtiyacı, mekânsal alanlarda yol planlaması, mekan ile orman arasındaki ilişkileri düzenleme gibi 

konularda sanal ortamda oluşturulmuş 3 boyutlu görselleştirilmiş ve güncel modellere gereksinim 

vardır. Bu 3 boyutlu görselleştirilmiş modeller coğrafi bilgi sistemlerine altlık oluşturmaktadır. Bir 

sonraki bölümde, 3 boyutlu modelleme teknolojisinin mülkiyet konusuna etkileri ve geliştirilen 

kadastro tekniği açısından 3 boyutlu mülkiyet kavramları incelenecektir. 

3. Kadastroda 3 Boyutlu Mülkiyet Kavramı 

Kadastro, parsellerin öznitelik bilgilerinin tutulduğu bir sistemdir. Başlarda hukuki ve mali amaçları 

gözetirken günümüzde planlama veya diğer idari amaçlarla arazi idaresini ve arazi kullanımını 

desteklemek, sürdürülebilir gelişimi ve sosyal eşitliği sağlamak bunların yanında çevrenin 

korunmasına destek olmak gibi amaçları da taşımaktadır. Bilindiği üzere mevcut kadastronun en 

temel birimi parsellerdir ve bu parseller 2 boyutludur. Mülkiyetin bireyselleşmesi de arazi 

yüzeyinin iki boyutlu sınırlar kullanılarak mülkiyet birimlerine bölünmesiyle başlamıştır (Döner, 

2010). Birbiri ile tutarlılık ve aralarında bütünlük sağlaması açısından bu parsellerin üst üste 

çakışmaması veya aralarında herhangi bir boşluğun olmaması beklenir. Geleneksel kadastroda 

mülkiyet, 2 boyutlu parseller üzerinde var olan hakları kapsamaktadır. Fakat arazi üzerindeki 

haklar, parsel üzerindeki 2 boyutlu yüzeyden ibaret değildir ve parsel sahibi her zaman düşey 
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boyuttaki haklara da sahiptir. Böylece arazinin sadece yüzeyde değil 3. boyuttaki hak varlığının da 

kabul edilmesi, bu hakların korunması gerekir.  

 

Şekil 1: Bir parsel üzerindeki mülkiyet hakkının konumsal boyutu (Stoter, 2004) 

Sosyal ve kültürel yaşamın sonucu olarak büyüyen şehirlerdeki, artan nüfus sayısı ve sık yerleşim 

yerleri birtakım sorunları da beraberinde getirmiştir. Modern kentlerdeki faaliyetlerin etkin ve 

uygulanabilir olması için kurumlardan toplanan mevcut verilerin güncel ve 3 boyutlu olması 

gerekir. Bu verilerin birbirleri ile ilişkilendirilip analiz ve tahminler yapılıp güncel planlarının 

üretilmesi gerekir. Tüm bu işlemleri kentler için sağlayan Kent Bilgi Sistemleridir. Vergi ve 

mülkiyet yönetimi, yapısal oluşumların düzenlenmesi ve takibi, yer altı ve üstündeki yerleşim ile 

altyapı planlaması ve takibi vb. işlemlerin tümü Kent Bilgi Sistemleri tarafından yürütülmektedir 

(Akçın ve Yüceer, 2005). Kent Bilgi Sistemleri bilindiği üzere 2 boyutludur. Böylece kentlerdeki 

karmaşık yapıdan dolayı meydana gelen özellikle mülkiyet sorununa çözüm bulmak için 3 boyutlu 

mülkiyete ihtiyaç vardır. Kentlerde mülkiyet açısından kayda alınmayan alanlar mevcuttur ve bu 

durum mülkiyet karmaşasını meydana getirir. Bakıldığı zaman park, bahçe ve yolların altı ve üstü 

kamuya ait alanlardır ve mülkiyet açısından kayıt dışıdır. Ancak park, bahçe ve yolların altına 

yapılan yapılar ya da gökyüzünde yapılıp bu alanların üzerine taşan yapıların hepsi 3 boyutlu 

mülkiyet sorununu barındıran örneklerdir. 

3 boyutlu kadastro çalışmaları, en temel birim olan parsel üzerinde sadece 2 boyuttaki hakların 

değil üstünde ve altındaki üç boyutlu hak ve kısıtlamaların da hesaplandığı, belirlendiği, 

sorgulandığı konumsal bir veritabanı ile sağlanmalıdır. Böylece iyelik hakkına konu olan tüm 

nesneler modellenebilir. Bununla ilgili olarak Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 2019 yılında ülke 

genelinde bir proje başlatmıştır. Projede Türkiye’deki 40.000 km2 olan yerleşim alanının 3 Boyutlu 

Şehir Modeli üretimi planlanmaktadır. Bu planlama bile konunun önümüzdeki 10 yıl için ne kadar 

önemli olduğunun ifadesidir.  Kurum, 50 km2‘lik alanda havadan görüntü alarak fotogrametrik 

yöntemlerle nokta bulutu, SAM, SYM, ortofoto, 3B şehir modeli üretimi gerçekleştirmeyi ve 

buralardaki binaların 3 boyutlu modelleri ve 3 boyutlu bağımsız bölüm modellerini üretmeyi 

hedeflemektedir. Üretilen tüm bu verilerin sonuç olarak tapu ve kadastro verisiyle bütünleşmesi de 

kadastro bilgi sistemi içerisinde sağlanmış olacaktır (Tufan vd. 2019).  

3 boyutlu kadastro sisteminden beklenen bir diğer husus ise 3 boyutlu sorgulama yapılabilmesidir. 

Taşınmazlar üzerindeki hak ve kısıtlamalar sistemde kayıt altına alınmalı, binalara ait temel 

derinlikler hesaplanmalı ve binalar temelden başlanarak modellenmelidir.  Bağımsız bölüm 

bilgilerine erişim sağlamak için kayıtlarda her bir kat için kat planları da mevcut tutulmalıdır. 

Çünkü bilindiği üzere bağımsız bölümler kat mülkiyetine konu olmaktadır. 3 boyutlu kadastroda 

doğrulanan ve detaylanan bilgi sayesinde taşınmazların hukuksal ve geometrik bilgileri güvence 

altına alınacaktır. Böylelikle ekonomik ilişkilerin düzenlenmesi de sağlanacaktır. Şekil 2’de 

TKGM’nin Gölbaşı test çalışmasından kadastro paftasındaki parsellerde bulunan binaların 3 

boyutlu görünümüne örnek olarak yer verilmiştir (URL 1).  
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Şekil 2:Kadastro paftasında parsellerin üzerinde oluşturulmuş 3 boyutlu binaların görünümü (URL 1) 

Kadastro paftasındaki her bir parsel üzerinde bulunan binaların, tüm katlarındaki bağımsız bölümler 

ve çatılar ayrı ayrı sayısallaştırılmaktadır. Sayısallaştırma işlemi bir CAD programı olan ve dünyada 

yaygın olarak kullanılan Microstation/Bentley yazılımı ile gerçekleştirilmekte, DGN formatında 

sayısallaştırılmış her bir bağımsız bölüm ve çatı modellerinden, CityGML dönüşüm standartlarına 

uyumlu 3 boyutlu binalar oluşturulmaktadır (Şekil 3). GML dönüşümünün gerçekleşmesi için önce 

GeoReferans işlemi yapılmakta ve oluşan 3 boyutlu bina modeli kendi parseline atanmaktadır. 

Burada ortofotodan faydalanarak binanın yönü belirlenmekte ve uygun şekilde 

konumlandırılmaktadır (Şekil 4, URL 3). Mimari çatı, fotogrametrik çatının üzerine uygun şekilde 

oturtulmakta ve çatı aktarma işlemi tamamlanmaktadır. Oluşan 3B çatı alanda eksik yerler varsa 

doldurulmakta hatalı kısımlar düzeltilmektedir. Tüm bu işlemlerin sonunda CityGML 

standarlarında 3 boyutlu objelere ulaşılmaktadır. 

 

Şekil 3: Ortofoto yardımıyla kadastro adası içerisine uygun şekilde konumlandırılmış 3 boyutlu bina ve bu 

binanın 3. Kat 14 nolu bağımsız bölümünün kat planı görünümü (URL 1) 
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Şekil 4: Ortofoto haritadan faydalanarak bina yönlerinin belirlenmesi ve uygun şekilde konumlandırılması 

(URL 3) 

4. Akıllı Şehir Kavramı 

Akıllı şehirler, gelişen teknoloji ve yenilikçi yaklaşımlar sayesinde mevcut kaynakları en verimli 

şekilde kullanarak gelecekte karşılaşılması muhtemel sorunlara çözüm üreten, bunları yaparken 

çevreyi ve doğal kaynakları gözetip koruyan, insan hayatını değerli gören ve yaşam kalitesinin 

yüksek olduğu şehirlerdir. Daha genel bir ifadeyle tanımlanacak olursa kentlerin kaynaklarını daha 

elverişli kullanarak burada yaşayan sakinlere daha iyi hizmet sunmayı amaçlayan bir modernleşme 

çabasıdır (Elvan, 2017). Özünde internet altyapısı ile şekillenen bu sistemde, bütün nesnelere ait 

sensörlerden toplanan veriler internete aktarılmakta ve işlenmektedir. Bu sayede gerçekleşen 

uygulamalar insan hayatını ve şehirlerin yönetimini kolaylaştırmaktadır. Ulusal Akıllı Şehirler 

Stratejisi ve Eylem Planı konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nin 30988 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanması sonucu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler 

Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanmıştır. Genelgeye göre şehirlerin geleceğinin şekillenmesinde 

yapılacak çalışmalar insan odaklı, doğal hayata ve tarihi mirasa saygılı bir biçimde teknolojiden 

azami ölçüde faydalanarak tamamlanmalıdır (URL 2). Böylece akıllı şehir uygulamaları, 

vatandaşların kent yönetimine katılımını artırarak şehirlerde yeni vizyonları hayata geçirecek ve 

yeni çalışma yöntemleri ile strateji belirleyecektir. 
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Şekil 5: Songdo akıllı şehir örneği (Kayapınar, 2017) 

Şehirlerde; zamanla kaynakların kullanımında bir sorun haline dönüşen verimlilik ve 

sürdürülebilirlik problemi, yenilikçi çözümlere olan ihtiyacı artırmaktadır. Bu anlamda kentsel 

sistemlerin oluşmasında ve insan hayatını kolaylaştırıp yaşam kalitesinin artmasında teknolojik 

uygulamaların merkeze alınmasının önemli bir rolü vardır. Böylece akıllı kent kavramı doğmuştur 

(Terzi ve Ocakçı, 2017). Öte yandan büyük şehirlerde hızla artan nüfus sayısı ve çarpık kentleşme 

sonucu pek çok sorun ortaya çıkmaktadır. Bu ve benzeri sorunlar nedeniyle ekonomik ve sosyal 

hayat olumsuz yönde etkilenmekte ve buradaki halkın da yaşam kalitesi düşmektedir. İşte tam da 

burada devreye giren akıllı şehirler, kentsel ve toplumsal problemlere akılcı çözümler üretmektedir 

(Şekil 5). Akıllı şehirlerin temelindeki felsefe, dönüşümdür. Bu dönüşümün kentin sahip olduğu 

dokuya uygun şekilde yapılması, mevcut sistemi ve altyapıyı bozmaması gerekir. Buradan hareketle 

uygulamanın her kentin kendi içinden başlatılması ve yine kendi ihtiyaçları doğrultusunda 

kurgulanması gerekir. Akıllı şehirlere dönüşümün planlanması ve bu sürecin izlenmesi ile ilgili 

farklı yaklaşımlar mevcuttur. Bu yaklaşımlarda akıllı şehir bileşenleri ele alınır. Akıllı şehir 

bileşenleri ise, akıllı altyapı, akıllı güvenlik, akıllı enerji, akıllı yönetim, akıllı eğitim, akıllı sağlık 

hizmetleri, akıllı bina ve akıllı ulaşım olarak belirtilmektedir. Akıllı şehirlerden kastedilen nedir 

sorusuna cevabı ve buralardan beklenen hizmetleri Kayapınar (2017) yayınında genel olarak şu 

şekilde vermiştir. 

• “Haberleşme, enerji dağıtımı ve ulaşım sistemlerinin akıllı altyapı sistemi ile desteklenmesi, 

• Eğitim faaliyetlerinde bilgi işlem sisteminin yaygınlaşması, 

• Bireylerin bilgi işlem sistemleri sayesinde yönetimin faaliyetlerinden haberdar olması, 

• Bina ve yapıların, akıllı bina özelliklerinin tümünü barındırması,  

• Anlık gözleme ve değerlendirme yeteneği olan akıllı güvenlik sistemlerinin şehirde var olması, 

• Sağlık hizmetlerinin eksiksiz ve kısa sürede verilmesi, 

• Akıllı şehir sistemleri sayesinde etkin ve verimli enerji kullanımının sağlanması”. 
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Şekil 6: Kadastroda 3 boyutlu modelleme verisi ve 2 boyutlu mülkiyet haritası (Kuleyin, 2019). 

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insanların büyük şehirlerde yaşama isteği, buralardaki nüfus 

artışına neden olurken sosyal ve toplumsal problemleri de beraberinde getirmiştir. Bu durum toprağı 

en temel kıt kaynağa dönüştürmüş haliyle mülkiyet ve mülkiyet yapıları önem kazanmıştır ve 

üzerinde yapılaştığımız toprak sabitken nüfus giderek artmaktadır. Arazi kullanımın en uygun 

şekilde planlanması özellikle nüfus yoğunluğunun fazla olduğu şehirler için kaçınılmaz olmuştur. 

Böylece mülkiyet yapısında arazinin akıllanması zorunlu hale gelmiştir. Burada çok katlı binalar 

devreye girmiş ve düşey yapılaşma oldukça artmıştır. 2 boyutlu kadastronun buradaki sorunların 

çözümünde yetersiz kaldığı bilinen bir gerçektir ve 3 boyutlu kadastro gereksinimi apaçık ortadadır 

(Şekil 6). 3 boyutlu kadastro sayesinde akıllı şehirler için tasarlanan akıllı bina modellerine altlık 

sağlanacak, 3 boyutlu kadastroda konuma bağlı veri üretildiğinden her binadaki bağımsız 

bölümlerin konumuna (yön, cephe) araziye gitmeye gerek kalmadan ulaşılacaktır. Benzer şekilde 

ada, parsel, bina iç ve dış detay bilgilerine erişim sağlanacak, ayrıca kat irtifakı, hatalı bağımsız 

bölüm bilgileri veya hatalı blok adları sorunları ortadan kalkmış olacaktır. Bu gelişmeler ışığında 3 

boyutlu kadastro ile akıllı şehir uygulamalarının bir arada düşünülmesi elbette kaçınılmazdır. 

Bununla birlikte; 3 boyutlu kadastro sistemi, gelecekteki akıllı şehirlerin oluşturulması noktasında 

yatırımların doğru yerlere planlı bir şekilde yapılmasını sağlayacak, verdiği bilgilerle beklentileri 

karşılayacaktır.  

5. Sonuç 

Son yıllarda nüfusun hızla artması sonucu arazinin altının ve üzerinin kullanılmasıyla çok katlı 

binalar, sıkışık yerleşimler ile yer altındaki ulaşım ve altyapı tesislerinin sayısı da artmıştır. Nüfus 

ve yerleşimdeki bu artışın bir takım sorunları da beraberinde getirmesi elbette kaçınılmazdır. 

Mevcut kadastro sisteminde metro istasyonları, yer altındaki yapılar ile yer altı parkları, birbiri 

üzerine taşmış yapılar, apartmanlar, tarihi eserler, kirli bölgeler vb. taşınmazların hukuki durumu 

belirsizdir. Mülkiyet konusunda yaşanan bu sorunların çözümü için 2 boyutlu kadastronun yetersiz 

olduğu bilinen bir gerçektir. Yaşanan bu mülkiyet sorunu 3 boyutlu kadastronun gelişmesi ve 

tamamlanması sonucunda çözülmüş olacaktır. 3 boyutlu kadastro sistemi, akıllı şehirlerin 

oluşturulması ve yatırımların daha doğru planlanması aşamasında verdiği bilgilerle de önem arz 

edecektir. 3 boyutlu görünüm ile hangi meslek grubunda olursa olsun daha sağlıklı çalışmalar 

meydana çıkacaktır.  

Şehirlerin birbirine bağlı bir ekonomide rekabet etmeleri ve şehrin insanının refahını sürdürülebilir 

bir şekilde temin etmesi için şehirlerin, yeni teknolojileri ve yenilikçi yaklaşımları yakından takip 

etmesi gerekir. Bu gerekliliğin bir sonucu ise şehirlerle ilgili çözümlerin belirli bir sistem içerisinde 

ele alınmasıdır. Bu bağlamda akıllı şehir yaklaşımı, üzerinde yaşanabilirliği ve sürdürülebilirliği 

mümkün, gelişmiş bir sosyal ve kültürel yaşam standartı sağlayan, insan hayatını değerli gören ve 
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önceliği bu olan şehirlerin, etkinliğini artırmayı hedeflemektedir. Verimliliği ve hizmet kalitesi 

yüksek olan şehirlerin, bugünün sorunlarına çözüm üretmesi ve gelecekte çıkması muhtemel 

sorunları da engellemesi için bu doğrultuda planlamaların yapılması sağlanmalıdır. Tüm bu 

gelişmelerin şehir ve insan hayatına entegrasyonu ile ekonomik alanda bir rekabet meydana gelse 

de dünyadaki akıllı şehir uygulamalarında da görüldüğü gibi akıllı şehir planlama yöntemlerinde 

sürdürülebilirlik ilkesi esastır. 
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Özet 

İnşaat projelerinde, yapılan çalışmanın başarılı olmasının önemli unsurlarından biri de 

çalışanların iş güvenliğinin sağlanmasıdır. İş güvenliği inşaat projesinin planlanmasından 

teslimine kadar ki tüm sürecin bir parçası olarak ele alınmalıdır. İnşaat sektörü tüm dünyada 

olduğu gibi ülkemizde de iş kazaları ve meslek hastalıklarının yoğun yaşandığı bir iş koludur. İş 

kazalarının önlenmesi kavramı içerisinde; işverenler ile çalışanlar arasındaki koordinasyon 

oldukça önemlidir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği için, son yıllarda  yapılan kanuni düzenlemelere 

ragmen iş kazalarının önüne geçilememektedir. Yaşanan kazaların sonucunda çalışanlar, 

çalışanların yakınları, işverenler sosyal ve ekonomik kayıplara uğramaktadır. İş kazaları veya 

meslek hastalıkları işverenler üzerinde oldukça büyük etkiler oluşturabilir. Bu etkilerin tamamının 

sigorta ile güvence altına alınması da mümkün değildir. Kazaların yaşanmaması bir işletmede 

zaman ve para tasarrufu sağlayacağı gibi çalışanların yaşayacağı zararları da büyük ölçüde 

önleyecektir. Bu araştırmada iş kazaları ve meslek hastalıklarının maliyetlerine odaklanılmış ayrıca 

inşaat sektöründe yaşanan iş kazaları ile ilişkili ekonomik maliyetleri anlamak için ayrıntılı bir 

literatur çalışması gerçekleştirilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Maliyet, İnşaat Sektörü, İş Güvenliği, İş Kazaları 

1. Yapım İşlerinde Hastalıklar ve İş ile İlişkili Yaralanma Maliyetleri 

ILO tahminlerine göre (ILO, 2012 ve ILO, 2015), her yıl 2,3 milyondan fazla kadın ve erkek 

işyerinde iş kazası veya hastalıktan ölüyor. 350.000'den fazla ölüm, ölümcül kazalardan ayrıca 2 

milyon ölüm ise ölümcül işlerle ilgili hastalıklardan kaynaklanmaktadır. Bu sayılara ek olarak, 313 

milyondan fazla işçi ciddi yaralanmalara ve işten uzak kalmaya sebep olan ölümcül olmayan iş 

kazalarına karışmaktadır. ILO ayrıca her yıl işle ilgili 160 milyon ölümcül olmayan hastalık 

vakasının meydana geldiğini hesaplamıştır.  

Şantiyelerde kazalarının maliyetleri, işverenler için büyük endişe kaynağıdır. Çoğu insan kazaların 

gerçekte ne kadara mal olduğunun farkında değildir, çünkü masrafların çoğu açık değildir. Bir 

şirketin genel başarısı kazaların önlenmesine dikkat edilmesi ile artacaktır.   

İş kazalarının maliyetleri, etkili önleyici tedbirlerle azaltılabilir ve bu şekilde verimlilik artırılabilir.  

İnşaat endüstrisinde ölümcül ve ölümcül olmayan işyeri yaralanmaları riskinin yüksek olmasına 

rağmen mesleki yaralanmalarla ilgili maliyetlere ilişkin çok az hesap bulunmaktadır. 

Maliyet tahminleri, yaralanmaların sıklığını ve ciddiyetini, endüstrideki sorunlu alanları 

vurgulamak ve güvenlik müdahaleleri durumunu tanımlamak için kullanılabilecek tek bir ölçütte 

birleştirecektir.  Bu tür müdahalelerin ekonomik değerlendirmeleri, mesleki yaralanmalarla ilişkili 

maliyet tahminlerinden fayda sağlayacaktır. 
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Kazayla ilgili giderler yönetim tarafından genellikle hafife alınır, çünkü: 

• Kazaların kaydı tutulmaz, 

• Kazalardan kaynaklanan maliyetler hesaplanmaz, 

• Yalnızca bariz mülk kaybı kaydedilir (hasarlı binalar, yapılar, ekipman veya araçlar), 

• Dolaylı maliyetler ve kaybedilen karlar hesaba katılmaz, 

• Kazayla ilişkili maliyetler, bir işletmenin performansının diğer göstergeleriyle 

karşılaştırılmaz. 

Mesleki yaralanma ve hastalıkların maliyetleri üç geniş kategoriye ayrılabilir. Bunlar doğrudan 

maliyetler, dolaylı maliyetler ve yaşam kalitesi maliyetleridir. 

Doğrudan maliyetler; hastane, doktor ve yardımcı sağlık hizmetleri, rehabilitasyon, bakım evi, evde 

sağlık bakımı, tıbbi ekipman, cenaze masrafları, tıbbi talepler için sigorta idari masrafları, ruh 

sağlığı tedavisi için ödemeler, polis, yangın, acil ulaşım ve yapı hasarını içerir. 

Dolaylı maliyetler ise şunları ifade eder: 

(1) Ücret kayıplarını ve hane halkı üretim kayıplarını içeren mağdur verimlilik kayıpları;  

(2) İşçilerin tazminat ücret değiştirme programları ve hastalık iznini uygulama maliyetini içeren 

idari maliyetlerdir. 

Yaşam kalitesi maliyetleri, yaralanma veya hastalık sonucunda mağdurların ve ailelerinin 

yaşadıkları acı ve ıstıraba atfedilen değeri ifade eder.   

Mesleki yaralanma maliyetlerini değerlendirmeye yönelik bu yaklaşım, ulaşım yaralanmaları, 

doğum kusurları, şiddet veya tüketici ürünü yaralanmalarının maliyetlerini hesaplamak gibi diğer 

alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır (Hendrie vd., 2003; Lopez vd., 1995; Miller vd., 1996; 

Lawrence vd., 2000). 

Burada sunulan maliyetler, vakaya dayalıdır. Yaralanmaları önlemek, tüm bu maliyetleri ortadan 

kaldıracaktır. Dolayısıyla, vakaya dayalı maliyetler, bir değerlendirme veya kaynak tahsisi 

bağlamında maliyet tasarruflarını tahmin etmek için kullanılacak uygun maliyetlerdir. 

2. Sağlık ve Güvenlikte Detaylı Maliyet Kategorileri 

2.1. Doğrudan Maliyetler:  

Ölümcül olmayan yaralanmalar için doğrudan maliyetler, hastaneye yatırılanlar ve tanı ile 

hastaneye yatırılmayanlar için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Hastanede yatan mağdurlar için doğrudan 

maliyetler, beş teşhise özgü değişkenin ürünüdür. Bunlar; 

• Hastanede kalış süresi, 

• Günlük hastane maliyeti, 

• Maaş ödemelerinin hastane ödemelerine oranı, 

• İlk 6 aydaki maliyetin ilk kabul sırasındaki maliyetlere oranı, 

• Ömür boyu tıbbi ödemelerin bugünkü değerinin ilk 6 aydaki ödemelere oranı. 

Hastanede kalmayan mağdurların doğrudan maliyetleri teşhise özgü değişkenlerin ürünüdür. Bunlar 

da; 

• Bir yaralanma veya hastalığın tıbbi tedavi gerektirme olasılığı, 

• Doktor muayenehanelerine veya acil servislere yapılan ziyaretlerin sayısı, 

• Hastaneye kaldırılmamış ziyaretler başına ödemeler, 
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• İlaç ve diğer giderler dahil olmak üzere ödemelerin tıbbi ziyaretler için yapılan 

ödemelere oranı, 

• Hastanede kalmayan vaka başına yaşam boyu tıbbi ödemelerin bugünkü değerinin ilk 

6 aydaki ödemelere oranıdır. 

Ölümcül olmayan hastalıklar için, doğrudan maliyetler daha az bilgi mevcut olduğu için basit bir 

şekilde hesaplanmıştır. Hastaneye yatışlar için yıllık tıbbi harcama, kalış süresi, günlük maliyet ve 

hastane artı profesyonel ücret ödemelerinin hastane ödemelerine oranının ürünü olarak 

hesaplanmıştır. (Waehrer vd., 2007).  

Miller ve Galbraith'e (1995) göre, her bir ölüme 18.300 dolarlık sabit bir tıbbi maliyet atfedilir. 

Waehrer ve arkadaşları (2007), tedavi edilen vakalara herhangi bir iş kaybı olmaksızın 777 $'lık 

(2002 yılı referans alınmıştır) sabit maliyet, kısıtlı iş aktiviteleri olan bazıları tıbbi olarak tedavi 

edilmeyen vakalara 618 $ atfediliyor. Bu hesaptaki 777 $ ve 618 $ Ulusal Sağlık Araştırmasından 

hesaplanmıştır (Miller vd., 2002). 

2.2. İnşaatın "Ölüm Dörtlüsü" 

2018 yılında Amerika Birleşik Devletinde yapılan bir araştırmada özel sektörde meydana gelen 

4.774 işçi ölümünün 1.008'i veya %21,1'i şantiyede meydana geldiği tespit edildi. Yani meydana 

gelen ölümlerin beşte biri inşaatta oluştu. İnşaat sektöründe, özel sektör işçi ölümlerinin (otoyol 

çarpışmaları hariç) önde gelen nedenleri arasında yüksekten düşmeler, ardından cisim çarpması, 

elektrik çarpması ve arada kalma (sıkışma) durumları izledi. "Ölüm Dörtlüsü" olarak adlandırılan 

bu durum BLS (2018) raporlarında inşaat işçi ölümlerinin yarısından fazlasından (%56,6) 

sorumluydu. 

Tablo 1: İnşaatın Ölüm Dörtlüsü 

Vaka Ölüm Sayısı Ölüm Oranı 

Yüksekten Düşme 338 %33,50 

Nesne veya Ekipmanla Çarpışma 112 %11,10 

Elektrik Çarpması 86 %8,50 

Çöken Yapı ve Ekipman Arasında Araya Sıkışma 35 %3,50 

Toplamlar 571 %56,60 

 

Tabloda belirtilen ölüm dörtlüsü'nün ortadan kaldırılması halinde Amerika'da her yıl 571 işçi 

hayatının kurtulacağı varsayılabilir. 

İşyeri yaralanmalarının doğrudan maliyetleri oldukça açıktır, ancak dolaylı maliyetler daha büyük 

olabilir. Buradaki zorluk işçilerden biri yaralandığında maliyetlerin yüksek olmasıdır. Bir yedek 

parçayı temin etmek üç haftayı bulabilir, ekipman arıza süresi, kesintiye uğramış iş programı ve ilk 

başta belli olmayabilecek diğer değişkenler ele alındığında, maliyetler görünenden daha yüksek 

olabilir. Doğrudan maliyetler genellikle işçi sağlık sigortası tarafından karşılanmaktadır. 

2.3. Dolaylı Maliyetler: 

Ölümcül olmayan vakalar için dolaylı kayıplar ya da verimlilik kayıpları kısa vadeli ve uzun vadeli 

kayıplara ayrılabileceği gibi ücret ve hane halkı verimlilik kayıpları olarak da ayrılabilir. Model, 

yirmi farklı yaralanma ve hastalık kategorisi için süreyi (işten uzak geçen günleri), her tanı 

kategorisiyle birlikte açıklayıcı değişkenler olarak yaş, cinsiyet, ırk, görev süresi, firma büyüklüğü 

ve vücut kısmı ile kullanılması gibi durumları alarak, ayrı ayrı tahmin etti. Kalıcı toplam sakatlık 

vakaları olarak atanan vakalar bu süre modellerinin dışında tutulmuştur.  Ayarlamalarımız, işten 

uzakta geçirilen günlerin genel tahminini yaklaşık %12 artırmamıza neden oluyor.  Kısa vadeli 

ücret kayıpları için Waehrer vd. (2007), işten uzak günlerin sayısını, yaralanma kurbanı olarak aynı 

yaş grubu, ırk, cinsiyet, sektör ve meslekten bir işçinin aldığı tahmini günlük ücret oranı ile çarptı. 
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Toplam kalıcı sakatlıktan kaynaklanan uzun vadeli ücret kayıpları %2,5 ıskonto oranı ve farklı yaş 

(5 sene aralığında) cinsiyet kategorileri (Hodgson ve Meiners, 1982) için, standart yaş-kazanç 

modeli kullanılarak hesaplanan ömür boyu ücret kaybı tahminlerine dayanmaktadır. İşçinin mevcut 

sektörünü ve mesleğini daha doğru yansıtmak için, tüm kalıcı sakatlıklar için uzun vadeli ücret 

kayıpları, saat ücretlerinin yaş, ırk, cinsiyet, endüstri ve mesleğe göre farklı yaş ve cinsiyet 

kategorileri için saatlik ücretlerinin oranıyla çarpılmıştır. Miller ve ark. (1998), Waehrer ve diğerleri 

(2007) hane halkı iş kaybı süresini, işten uzak günlerin sayısı ile 365/243 çarpı 0,9 olarak 

hesaplamışlardır. Bu hesaplamalar, ücretli işin yapılmadığı günlerde ev işinin kaybedilebileceğini 

açıklamaktadır ve ayrıca ücretli iş için kaybedilen zamanın %90'ının ev işlerinde de kaybedildiğini 

gösteren sonuçları yansıtmaktadır (Douglass vd., 1990). 

Levitt ve Samelson'a (1993) göre dolaylı maliyetler aşağıda belirtilen bileşenlerden oluşur. 

• İşe döndükten sonra hem yaralı işçilerin hem de çalışan personelin işgücü 

üretkenliğinin azalması, 

• Temizlik maliyetleri, 

• Yenileme maliyetleri, 

• Bekleme maliyetleri, 

• Fazla mesai maliyeti, 

• İdari masraflar, 

• Yedek işçi için oryantasyon,  

• Gecikmelerden kaynaklanan maliyetler, 

• Denetim maliyetleri; 

• Yeniden planlama ile ilgili maliyetler, 

• Ulaşım maliyetleri, 

• Yaralının çalışmadığı sırada ödenen ücretler. 

Dolaylı veya gizli maliyetler genellikle doğrudan maliyetleri aşar. Dolaylı maliyet verilerine 

erişmek, doğrudan maliyetlere göre önemli ölçüde daha zordur, çünkü bu bilgi genellikle biriktikçe 

arşivlenmez veya ölçülmez. Dolaylı maliyet tahminleri yapılırken, kayıtların yanlış olması, eksik 

olması veya her ikisinin birden olması yaygındır. Washington Üniversitesi tarafından yürütülen 

araştırma, dolaylı maliyetlerin (talepler ve maddi hasar maliyetleri hariç) doğrudan kazaların 

maliyetinin 1,67 katından fazla olduğunu belirlemiştir (Hinze, 1994). Diğer araştırmalar, doğrudan 

maliyetler ile dolaylı maliyetler arasındaki oranın, 1:20 - 1:1 (OSHA, 1996) oranını arasında büyük 

değişkenlik gösterdiğini göstermektedir. Güney Afrika'da yapılan araştırmalar dolaylı maliyetlerin 

doğrudan maliyetlerin 14,2 katı olduğunu belirlemiştir (Smallwood, 2000). 

Bu maliyetler genellikle sigortalı veya doğrudan maliyetlerin birkaç katıdır. Doğrudan ve dolaylı 

maliyetler arasındaki ilişki bir buzdağına benzetilebilir (Bird, 1974) Sigorta yoluyla telafi edilebilen 

maliyetler görünür durumda olduğu gibi sigortasız veya dolaylı maliyetler, yüzeyin altında gizlidir. 

Buzdağı örneğindeki gibi maliyetlerin çoğu hemen görünmez. Bu konuda daha önce yapılan 

çalışmalarda dolaylı maliyetlerin tahmini oranları 1:1'den 1:36'ya kadar değişmektedir. Oran için 

ihtiyatlı bir tahmin 1: 2'dir, ancak bazı otoriteler kazalara bağlı yaralanmaların toplam maliyetini 

hesaplarken 1:4 oranını kullanır (Güney Afrika Çalışma Bakanlığı, 2008). 

Genellikle sigorta kapsamında olmayan dolaylı maliyetler aşağıdaki gibidir. 

• Fazla mesai maliyetleri, 

• Yaralı çalışan tarafından kaybedilen zaman, 

• Boştaki işçi zaman kaybı, 
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• Düzeltici çalışma / düzeltme, 

• Yaralanan çalışanın üretkenlik kaybı maliyetleri, 

• Denetim ve yönetim zaman kaybı, 

• Olay inceleme maliyetleri, 

• Üretim kaybı ve süreç gecikmeleri, 

• Ulaşım maliyetleri, 

• Yedek çalışanların eğitimi, 

• Ek tıbbi masraflar, 

• Ekipman, tesis, alet veya diğer mülklerde hasar, 

• Âtıl tesis ve ekipman, 

• Yasal giderler, 

• Moral düşüklüğü, 

• Yaralı çalışan / aile tarafından karşılanan genel maliyet, 

• Negatif imaj, 

• Cenaze Masrafları, 

• Diğer (acı ve ıstırap dahil). 

Pillay ve Haupt'a (2008) göre, genellikle göz ardı edilen bu dolaylı maliyetlerin, işletmenin genel 

performansı için oldukça zararlı olduğu bulunmuştur. Şunu vurgulamakta yarar var ki kazalara 

ilişkin tüm dolaylı maliyetleri tamamen belirlemek için kullanılabilecek kesin veya nihai maliyet 

faktörleri listesi bulunmamaktadır. 

2.4. Yaşam Kalitesi Maliyetleri: 

Ölümcül olmayan yaralanmalar için yaşam kalitesi maliyetleri, haksız fiil sorumluluğu davalarında 

jüri kararları kullanılarak tahmin edilmiştir. Cohen (1988), Viscusi (1988), ve Rodgers (1993) 

giderek daha popüler hale gelen bu maliyetlendirme yönteminin temelini oluşturan teorik çerçeveyi 

kurdular. Yöntem, yaralanıp kurtulan bir kişinin yaşam kalitesine, bir jüri tarafından hükmedilen 

telafi edici tazminat miktarı ile mağdurun talep ettiği cepten harcadığı maliyetler arasındaki farkla 

yaklaşılabileceğini varsayar. Ölüme bağlı yaşam kalitesi maliyetleri, yaralanmayı önlemek için 

ödeme istekliliği ile mağdur maaşı ve bununla ilişkili ev iş kaybı maliyetleri arasındaki fark olarak 

hesaplanabilir. Miller (1990), iş riskinin işçi ücretleri üzerindeki etkisine dair 30 vakayı incelemiş 

ve işyeri ölümleri başına vergi sonrası tazminat olarak ortalama 2,7 milyon dolarlık ortalama ödeme 

istekliliği (1993 dolar) hesaplamıştır. Dolaylı maliyetler çıkarıldıktan sonra, ortalama bir işçi için 

yaşam kalitesi maliyetinin işyerinde ölümü başına 1,9 milyon dolar olduğu tahmin edilmiştir. Bu 

tahmin, her grup için ortalama yaşam beklentisi kullanılarak farklı yaş grupları için ayarlanmıştır.  

Kötü çalışma koşulları birçok tarafa maliyet getirir (Mossink, De Greef, 2002'den uyarlanmıştır) 
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Şekil 1: Kötü çalışma koşulunun diğer taraflar üzerindeki etkisi (Kaynak: De Greef and Van den Broek, 2004) 

ABD'de inşaat sektöründeki ölümcül ve ölümcül olmayan yaralanmaların toplam maliyetinin yılda 

yaklaşık 13 milyar dolar (2000 dolar) olduğu tahmin edilmektedir. Ölümleri ve ölümcül olmayan 

yaralanmalar ve hastalıklar, çoğunlukla işten uzak günlerde meydana gelen yaralanmalar toplamın 

%40'ı, toplam maliyetin ise %60'ını temsil ettiği tahmin edilmektedir (Waehrer vd., 2007a ve b & 

Dong vd. 2007). Ortalama olarak, bir inşaat işçisinin ölümü 4 milyon dolar değerinde zarara neden 

olurken, işten uzak günlerin dahil olduğu ölümcül olmayan bir yaralanma yaklaşık 42.000 dolara 

mal oluyor. 

ABD'de, ortalama olarak, bir inşaat işçisinin ölümü 4 milyon dolar değerinde zarara neden olurken, 

işten uzak günler dahil olduğu ölümcül olmayan bir yaralanma yaklaşık 42.000 dolara mal oluyor. 

Bu tahminler arasında; doğrudan maliyetler (hastaneler, doktorlar, ilaçlar için ödemeler gibi), 

dolaylı maliyetler (ücret kayıpları ve ev üretim kayıpları, işçi tazminatını uygulama maliyetleri) ile 

yaşam kalitesi maliyetleri yer alır. 

3. İş (İnşaat) Kazalarının Gerçek Maliyeti: 

İnşaat ve iş kazalarının maliyetleri işverenleri ilgilendiren büyük bir alandır. Pek çok insan 

harcamaların büyük çoğunluğunun belli olmamasından kazaların gerçekten kaça mal olduklarının 

farkında değillerdir. Kazaların önlenmesine dikkat edilmesi bir şirketin genel başarısını artırabilir ve 

artıracaktır. 

Çoğu insan kuruluşun kaza maliyetlerini ödemek için bir kenara para ayırdığına inanıyor. Ancak 

işverenler paranın karlardan gelmesi gerektiğini bilir. Bir dizi ciddi kaza karları radikal olarak 

azaltabilir. Kazalar aşağıda belirtildiği gibi direk (doğrudan) maliyetler sınıfına girer. 

• Hastane, 

• Hastane ve rehabilitasyon masrafları, 

• Çalışanlara tazminat ödemeleri, 

• Yüksek sigorta primleri ya da sigortalanabilirlik kaybı. 

Fakat kazalar daha az belirgin olarak endirekt (dolaylı) maliyetler olarak kabul edilir ve genellikle 

sigorta yapılmaz. Bunlar normal çalışma prosedürlerindeki çeşitli kesintileri içerir örneğin 

çalışanların yaralı çalışana yardım etmek için durduğu veya teslimatta tutarsızlıklara neden olan 
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üretim düşüşü gibi. Eğer karlar maliyetleri karşılamada yetersiz ise şirketler yeni ekipman ve 

tesislerin tedarikini ertelemek zorunda kalabilirler. 

Şirketler sıklıkla sigortalı olduklarını belirterek kazaların maliyetlerini minimize etmeye çalışırlar. 

Ancak sigorta toplam kaza maliyetinin yalnızca bir kısmını oluşturur. Dahası kaza kayıplarının 

artışı gibi şirketlerin sigorta primleri de artacaktır. Açık olarak kazalar direkt veya endirekt olarak 

karlılığı azaltacaktır.  

Kaza maliyeti buzdağı aşağıda Şekil 2’ de gösterilmiştir. 

 

Şekil 2: Kaza maliyeti buzdağı (Kaynak: https://hsseworld.com/what-is-the-difference-between-incidents-and-

accidents/accident-cost-iceberg/ ) 

Heinrich 1920’lerde kaza maliyetleri araştırmasına öncülük etti (Heinrich, 1931). Araştırma 

sonuçları dolaylı maliyetlerin direk maliyetlerden dört kat daha büyük olduğunu göstermiştir. 

Heinrich’in direkt ve endirekt kaza maliyetleri arasındaki 1/4 oranı güvenlikle ilgili literatürdeki 

önceki çalışmalarda sıklıkla kullanılmıştır (Manuele, 2011). Doksan yıllık bir çalışmaya rağmen 

Heinrich’in oranı günümüze kadar güvenilirliğini sürdürdü. Bununla birlikte Heinrich, kaza maliyet 

oranının mutlaka 1/4'e sabitlenemeyeceğini ifade etti. O bir kaza durumuna ve kazanın ciddiyetine 

bağlı olarak bu oramım farklı olabileceğini savundu. (Rohani vd.) 

Öteki çalışmalar farklı sonuçlar buldu. Bunlar; 

Bird (1974) ‘te olay maliyetlerini buzdağı teorisi olarak adlandırarak sundu. Buzdağına benzeyen 

bir gösterimde “Kazaların gerçek maliyetleri ölçülmeli ve kontrol edilmeli” altyazısı ile Bird, 

sigortalı ve sigortasız maliyet oranlarını gösterdi. Bird ve Germain (1985) aynı oranları kullandılar 

fakat her bir kategoride hangi maliyetlerin dahil edildiğini açıklamalarına eklediler. Minimum 

olarak Bird’in verileri işverenlerin sigortasız maliyetlerin 6 (5+1) ‘ila 1 $’ı sigortalı maliyetler 

oranında karşıladığını gösteriyor. Maksimumda ise bu oran 53 $ (50+3) ile 1$ dır. Bird’in buzdağı 

tasviri pek çok metinde ve makalede yayınlandı ve onun maliyet oranı sıklıkla tekrarlandı 

(Manuele, 2011). 

Ağustos 1981’de Stanford Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü yuvarlak masa toplantısı 

sözleşmesi altında 260 numaralı teknik raporu (İnşaat güvenlik performans iyileştirmesi: 
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Kullanıcının rolü başlığı altında) yayınladı. Manuele (2011)’ e göre bu çalışma inşaat sektöründe 

direk ya da endirekt yaralanma ya da hastalık maliyetleri ile ilişkili kaza sıklığını ve şiddetini 

azaltmaya yönelik rehberlik sağlamak için yapıldı. Stanford çalışması direk ya da endirekt 

yaralanma yada hastalık maliyetlerinde önemli veri noktaları oluşturulduğundan beri önemli bir 

eserdir (Stanford, 1981). Tüm talepler için gizli maliyetlerin toplamının, kar ödemeleri toplamıyla 

bölümünden elde edilen sonuç 1,6/1 olup, bu oran endirekt maliyetlerin direk maliyetlere oranıdır. 

Ancak raporun uyarısında, 1,6/1 oranın düşük olmalı çünkü belirli dolaylı maliyet verisi ihmal 

edilmiştir (OSHA para cezaları, duruşmalar, üçüncü şahısların sorumlulukları, yasal işlemleri ve 

kaza maliyetlerinin gelecekteki işçi tazminat primleri üzerindeki etkisi gibi).  

Bir grup araştırmacı NIOSH’lı sözleşme altında kapsamlı bir araştırma yaparak 1997 de bir rapor 

sundular. “1992 de Meydana Gelen Meslek Hastalıkları ve Yaralanmaların Maliyeti” (Leigh, 

Markowitz, Fahs, vd. 1997). Raporun başlığı bir işveren tarafından karşılanan dolaylı ve doğrudan 

yaralanma ve hastalık maliyetlerinin belirlenmesinde referans olarak değerli olacağını önerebilir. 

Ancak bu rapor; bir bütün olarak topluma maliyetleri belirlemek gibi farklı bir amaç için 

oluşturuldu. Bu nedenle, veri kategorileri farklılık gösterir ve bu da raporun işveren maliyetlerini 

belirlemek için bir kaynak olarak yararlılığını en aza indirir. Rapor şu sonuca varmıştır; “ABD’de 

meslek hastalıkları ve yaralanmaların maliyetlerini tanımlamak zor bir hedef olmuştur. Çalışmamız 

ulusal verileri kullanarak meslek hastalıkları ve yaralanmaların ulusal maliyetini tahmin etmek ilk 

amacımız olduğunu gösterdi. Ancak çalışmamızla bile bu hedefe ulaşılamadı” (Leigh vd., 1997). 

Biraz revizyonla Stanford raporunun yuvarlak masa toplantısı versiyondaki verilerin kullanımının 

yayınlanması ve tanıtımı ile Stanford araştırmasının ortaya çıkması OSHA bu oranlara güvenirliliği 

getirdi. OSHA, verilerinin kaynağını şu şekilde kabul eder: “İnşaat Güvenlik Performansı 

İyileştirmesi Yuvarlak Masa Toplantısı: Rapor A-3, Ocak,1982” Endirekt (dolaylı) maliyet oranı 0-

2,999 $ için “Ödenen Fayda Aralığı” Yuvarlak Masa Toplantısı raporunda 4,1/1’dir. (Manuele, 

2011). 

4. İş Yaralanmaları ve Hastalıklarının Ekonomik Maliyetlerini Neden Tahmin Ederiz? 

OSH ekonomilerine olan ilgi nispeten yenidir ve ulusal düzeydeki maliyet tahminleri yalnızca son 

20 yılda ortaya çıkmaktadır (Beatson ve Coleman, 1997; Schulte, 2005). Öncelikle bu çalışmanın 

arkasındaki asıl amaç farkındalık yaratmaktı ancak diğer hedefler giderek daha önemli hale geldi. 

Pratik anlamda; işçilerin sağlığı ve refahına yönelik etik bir taahhüt yeterli bir kılavuz olabilirken, 

İSG (OSH) iyileştirmelerinin ekonomik olarak faydalı olduğuna dair kanıtların tipik olarak 

oynayacağı önemli bir rol vardır. Bu insan kaynakları yönetiminde uzun süredir devam eden bir 

geleneğin, zayıf çalışma koşullarının üretkenlik ve maliyet kontrolüne yol açtığı tehdide işaret eden 

kurumsal düzeye açıktır. İSG ye yapılacak yatırım, pozitif bir geri kazanım oranı taşıyıp taşımadığı 

değerlendirilmeli ve tartışılmalıdır. Etik bir bakış açısıyla, bunun en iyi ihtimalle gereksiz olduğu 

yargılanmalıdır, ancak ekonomik argümanın yöneticilere ekstra motivasyon sağladığı şüphe 

götürmez. (ILO, 2003)  

ILO’nun İSG alanında en yüksek profilli yayımlarından biri olan “Sayılarla Güvenlik” dünya 

çapında sayısız kez atıfta bulunulan bir bulgu olan mesleki yaralanmalar ve hastalıklar nedeniyle 

küresel gelirin %4'ünün kaybedildiğini öne sürmektedir. (ILO, 2003) 

4.1. Ekonomik Hususların İSG Politikasına Entegre Edilmesi 

Bu nedenle farkındalık, ekonomik analizin geçerli bir hedefi olarak göz ardı edilmemelidir. Bununla 

birlikte, İSG politikasının nasıl geliştirilmesi gerektiğine ışık tutan başka hedefler de vardır. Bunlar, 

paydaş analizi, net maliyet analizi, önceliklendirme ve politika entegrasyonunu içerir. (ILO, 2012) 

4.1.1. Paydaş Analizi:  

Günümüzde sadece İSG maliyetlerini toplamanın yeterli olmadığı, dağıtımlarının da çok önemli 

olduğu kabul edilmektedir. Bu bilgi paydaşlar için kullanışlıdır ancak bir ülkenin politika ile zıt 

amaçlarla çalıştığı İSG sistemi yönlerini bulmakta önemlidir. 
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4.1.2. Net Maliyet Analizi:  

Hem işletme hem de sosyal düzeyde, İSG yatırımlarının hızı ve ölçeği hakkında kararlar 

alınmalıdır. Diğer değerli hedeflere kıyasla mesleki riski azaltma ihtiyacı ne kadar acildir? İSG 

programını birçok zaman dilimine yaymakla karşılaştırıldığında yakın gelecekte ne kadar risk 

azatlımı hedeflenmelidir? Karar vericiler hangi düzeyde yatırımı karşılayabilir? Tüm bu sorulara en 

iyi cevabı vermek için tek bir formül yoktur, ancak hem İSG yatırımının maliyeti hem de yatırım 

yapmamanın maliyeti hakkında güvenilir ekonomik veriler değerli girdi sağlayabilir. Ana fikir, 

elmaları elmalarla karşılaştırmaktır. Parasal maliyetler; birkaç çapraz kategorik varsayımları 

yapmadan (ki bu varsayımlar her durumda tartışmalı olacak ve karar verme sürecinde etkileyecek) 

sağlık sonuçları ile direk olarak karşılaştırılamaz. (Yani, mali kaynaklar ile insan sağlığı arasındaki 

takas konusunda bir varsayımda bulunmak, sadece yargıyı kolaylaştırmak değil, büyük ölçüde 

yargıdır). Öte yandan hem yatırımların parasal maliyetleri hem de olumsuz sağlık sonuçlarından 

kaçınıldığından, bunlar kendi aralarında kıyaslanabilir hatta tek bir net maliyet ölçümünde 

birleştirilebilir. İSG hizmetleri için bir bütçe ortaya koyan hükümet, ortaya çıkması beklenen 

tamamen mali tasarruflar için makul bir tahmine sahip olmaktan faydalanır. Bu, net maliyetler 

temelinde hareket etmesini sağlar ayrıca bu net maliyetleri ekonomik olmayan gerçekleştirmeyi 

umduğu hedefleri (ya da basitçe ölçülmeyen) diğerleriyle karşılaştırmak için kullanılır. 

4.1.3. Önceliklendirme:  

Pratik olarak kararların alınması için çok sayıda risk ve risk bileşimi vardır. Genel bir İSG bütçesi 

içinde çeşitli potansiyel girişimler dikkat çekmek için rekabet eder. Ekonomik etkenler öncelikleri 

belirlemede belirleyici olmasa da, büyük olasılıkla ilgisiz de değildir. Bir örnek vermek gerekirse, 

birkaç sanayileşmiş ülkede yapılan araştırmalarda uzun rehabilitasyon dönemleri nedeniyle kas-

iskelet sistemi bozukluklarının ekonomik maliyetleri vurgulanmıştır. (Dagenais vd., 2008) 

4.1.4. Politika Entegrasyonu:  

Politika entegrasyonu, sanayileşmiş ülkelerdeki İSG programlamasında küçük bir rol oynamıştır. 

Öte yandan, bu makalenin iddiası, İSG'yi ekonomik kalkınmanın temel kaygılarına dahil etmenin, 

gelişmekte olan dünyadaki çalışma ortamı profilini yükseltmek için merkezi bir önem taşıdığı 

olacaktır. Ekonomik maliyetin boyutu ve sıklığı, İSG ve diğer politikalar arasında bağlantı kurmak 

için ortak bir dil sağlar. Örneğin, istenen işgücünü güvence altına almak için İSG harcamaları 

eğitim, okuldan işe müdahaleleri ve diğer programlarla karşılaştırıldığında nasıldır? Olumsuz hane 

halkı ekonomik şoklarından kaçınarak yoksullukla mücadele hedeflerine nasıl katkıda bulunurlar? 

Hedeflenen İSG hizmetleri, küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemek için tasarlanmış diğer 

programları nasıl tamamlayabilir? Basit İSG maliyet muhasebesi yalnızca bir ilk adımdır, ancak 

politikalar arası sinerjileri dikkate almak için genel bir çerçeve sağlamak için gereklidir. 

5. Sonuçlar 

İş kazaları ve hastalıkları, mağdur olanlar ile aileleri için ölçülemez insan acılarına neden olmakta, 

ayrıca işletmelerin verimliliğini ve üretkenliğini olumsuz yönde etkileyerek bir bütün olarak 

toplumlar için büyük ekonomik kayıplara yol açmaktadır. İşyeri kazalarının ve hastalıklarının 

görülme sıklığı, sosyal güvenlik sistemlerinin sürdürülebilirliği üzerinde de önemli bir etkiye 

sahiptir çünkü engellilik yardımlarının veya sağlık ve çalışanların yaralanma sigortası programları 

tarafından ödenen emekli maaşlarının maliyeti nihayetinde bir bütün olarak toplum tarafından 

karşılanmaktadır. Bir iş kazası veya hastalığının toplam maliyeti genellikle olduğundan az 

hesaplanır çünkü belirli maliyetler işletme dışında kalır ve bazı dahili maliyetlerin ölçülmesi veya 

tanınması zor olabilir. Örneğin telafi edilen zaman, üretim kaybı, azalan iş kapasitesi ve daha düşük 

işgücü katılımı gibi. İş kazaları veya meslek hastalıklarının dolaylı maliyetlerinin, doğrudan 

maliyetlerin dört ila on katı kadar fazla olabileceği tahmin edilmektedir. İşyeri sağlığını ve 

güvenliğini iyileştirmenin bir işletme için ek bir maliyet olduğu şeklindeki geleneksel inanç, 

kademeli olarak çalışanların sağlığı, güvenliği ile refahının bir işletmenin ekonomik 

sürdürülebilirliğinin ve örgütsel gelişiminin ayrılmaz bir parçası olduğu anlayışıyla 
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değiştirilmektedir. Artan sayıda başarılı işletme, İSG yönetim sistemleri aracılığıyla sağlık ve 

güvenlik ile yönetimsel ve kalkınma sorunları arasında bağlantı kurarak çalışanların refahını ve 

işletmelerin karlılığını dengeli bir şekilde birleştirmenin mümkün olduğunu göstermiştir. Birçok 

ülkede işletmeler, İSG'ye yatırım yapmanın verimlilik, üretkenlik ile rekabet gücüne katkıda 

bulunan ekonomik ve sosyal faydalar getirdiğini fark ederek bu konuya daha fazla önem vermeye 

başladılar. İşte yaşanan bir kaza hem para hem de zaman kaybına neden olur. Sigorta tüm masrafları 

karşılamayabilir. Kazayla ilgili toplam giderler, bir işletmenin yıllık geliri ile kıyaslanabilir. Ancak 

kazalar önlenebilir, bu da zaman ve para tasarrufu sağlar. Kazalara karşı kesin sigortalı olmak 

imkansızdır, ancak iş güvenliği ve sağlığını önemli ölçüde iyileştirmek mümkündür, bu da 

kesinlikle daha az öngörülemeyen maliyet ve kayıplarla sonuçlanacaktır. İşçileri korumanın ve 

paradan tasarruf etmenin en iyi yolu sigorta ve önleme kombinasyonudur. İş sağlığı ve güvenliğine 

(İSG) yatırım yapmak hem doğrudan hem de dolaylı maliyetleri düşürür, sigorta primlerini 

düşürürken aynı zamanda performansı ve üretkenliği artırır. Ayrıca İSG yatırımları devamsızlığı da 

azaltarak çalışanların moralini artırır. 
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* Sorumlu Yazar  

Özet 

Patent veri tabanı analizi; patentlerde yer alan tekniğin bilinen durumu bilgilerini inceleyerek, 

teknolojik gelişimin izlenmesi sağlayan bir yaklaşımdır. Bu çalışma ile kritik yapılardaki hasarların 

ve bozulmaların erken tespitine ve bu sayede erken önlemlerin alınmasına olanak sağlayan yapısal 

sağlık izleme sistemlerinin uçaklarda kullanımına yönelik patent veritabanı analizi yapılarak, konu 

hakkındaki gelişmeler ve farklı çözümlerin sunulması hedeflenmektedir. Uçak yapıları; yüksek 

yükler, yorulma ve aşırı sıcaklık değişimleri gibi zorlu koşullarda çalışmaktadır. Yapısal sağlık 

izleme ile sistemin gerçek zamanlı olarak gözlemlenmesi, sensörler aracılığıyla hasara duyarlı 

özelliklerin çıkarılması ve mevcut durumu belirlemek için bu özelliklerin istatistiksel analizi 

sağlanmaktadır. Gelişen havacılık endüstrisinde yapısal sağlık izleme teknolojilerinin doğru 

entegrasyonu ile uçaklarda güvenliğin ve verimin arttırılması, bakım ve onarım masraflarının 

önemli ölçüde azaltılması amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Havacılık, Uçak, Yapısal Sağlık İzleme, Patent 

1. Giriş 

Gün geçtikçe gelişen teknoloji her sektörde değişimi de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle 

teknolojinin hızına erişmek ve teknolojinin eğilimini inceleyebilmek adına patent veri tabanı analizi 

yapılması son derece önem arz etmektedir. Patent analizleri ile edinilen bilgi ile tasarımların ürüne 

dönüşmesi daha hızlı ve etkin bir şekilde sağlanmaktadır. Dünyada önde gelen şirketler patent veri 

tabanı analizi ile teknolojileri takip ederek fark yaratacak veya alternatif olabilecek nitelikteki 

ürünleri tasarlayabilmek adına çalışmaktadırlar. Ayrıca, ilgili oldukları teknik alanlardaki yeni 

teknolojileri hızlı ve etkin bir şekilde kendi ürünlerine entegre etmekte söz konusu analizden 

yararlanmaktadırlar.  

 

Şekil 6: WIPO 2019 Patent Raporu [1] 

2019 yılında Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından raporda patent başvurularının her yıl 

artarak devam ettiği görülmektedir. Raporda dünyanın her yerinden gelen başvuruların 2018 yılında 
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3.3 milyon patent başvurusuna ulaştığı belirtilmektedir. Tüm sektörlerde olduğu gibi havacılık 

sektöründe de her geçen yıl patent başvuru sayılarında artış görülmektedir.  

Bloomberg her yıl dünyanın en yenilikçi 60 ekonomisini belirleyen inovasyon endeksini 

yayınlamaktadır. Endeks kapsamında her yıl 200’den fazla ekonomi yedi parametre üzerinden 

değerlendirilmektedir. Patent aktivitesi de bu metriklerden bir tanesidir. 

 

Şekil 7: En yenilikçi ekonomiye sahip ülkeler  

 

Şekil 8: Ekonomi değerlendirme metrikleri  

2. Yapısal Sağlık İzleme 

Yapısal Sağlık İzleme (SHM), “bir yapının sağlığını değerlendirmek için yerleşik sensörlerden veri 

alma ve analiz etme süreci” olarak tanımlanmaktadır [2]. 

 

Şekil 9: Yapısal sağlık izleme 
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Mühendislikteki bir sensör başarısız olursa, tüm sistem çok hızlı bir şekilde bozulabilirken, 

biyolojideki bir sensör arızalandığında bu neredeyse hiç kaydedilmez. Sonuç olarak, sensörlerin 

yapılara entegrasyonu, sistemin genel güvenilirliğini azaltacağından, uçak gibi mühendislik 

sistemlerinin operatörleri tarafından genellikle pek takdir edilmemektedir. Bu nedenle Yapısal 

Sağlık İzleme (SHM)'yi entegre etmek, mühendisliğin yanı sıra SHM sisteminin de tam olarak 

anlaşılmasını gerektirmektedir, böylece sistemin genel güvenilirliği muhtemelen en büyük maliyet 

faktörü olarak optimize edilebilmektedir[3]. 

 

Şekil 10: Yapısal sağlık izleme (SHM) ile/olmadan bakım stratejileri [2] 

Yapısal sağlık izleme uygulamasının faydalarını vurgulamak için, Şekil 5’de her yapı / mekanik 

sistem için hizmette yaşanan bozulma sürecini gösterilmektedir. Malzemenin özelliklerini ve 

özellikle malzemenin tokluğunu iyileştirerek eğrinin eğimi azaltılır ve yapının dayanıklılığı 

arttırılmaktadır. Satın alma maliyetlerinin yanı sıra, yaşam döngüsü maliyetlerini (YDM) etkileyen 

ikinci ana faktör, başlangıç hasarlarından sonra yapıyı tatmin edici bir durumda tutmak ve 

kurtarmak için gereken bakım veya eylemlerle ilgilidir [2]. 

 

Şekil 11: Yapısal sağlık izleme teknolojileri sııflandırılması [2] 

2.1. Patent Veri Tabanı Analizi ile Uçaklarda Kullanılan Yapısal Sağlık İzleme Sistemlerinin 

İncelenmesi  

Yenilik ve buluş basamağı içeren ve sanayiye uygulanabilir her unsur patent ile korunabilmektedir. 

Tüm sektörlerde olduğu gibi havacılık sektöründe de patent veri tabanı analizinin kullanımı 

teknolojiyi ve yönelimlerini takip etmek açısından önem arz etmektedir. Fikirlerin ürüne 

dönüştürülmeden önce patent veri tabanı ile mevcut teknolojiye hakim olunması zaman yönetimi, 

ticari gelir elde etme vb. gibi önemli kazançlar sağlamaktadır.  
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Bu çalışmada kullanılan araştırma yöntemi uygulama sırasına göre aşağıda belirtilmiştir. Patent 

analizi “Derwent Innovation Tool” kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

2.1.1.  Son 10 yılda uçaklarda kullanılan sağlık izleme sistemleri incelemesi 

Bu çalışmada kullanılan arama algoritması aşağıda gösterilmektedir; 

▪ ALL=(structural NEAR1 health NEAR1 monitoring) AND ALL=(aircraft* OR aerospace* 

OR aeronautic* OR aeroplane* OR airplane*) AND PY>=(2010) AND PY<=(2020); 

Grafik 1: Son 10 yılda yapılan patent başvuruları [4] 

 

2010 – 2020 yılları arasındaki son 10 yıllık analizde 2016 – 2019 yılları arasında uçaklarda 

kullanılan yapısal sağlık izleme sistemleri patent başvurularında artış olduğu görülmektedir. 

2.1.2.  Son 4 yılda uçaklarda kullanılan sağlık izleme sistemleri incelemesi 

Aşağıda 2016 – 2020 yılları arasında yer alan patent başvurularının analizi görülmektedir. 

Gerçekleştirilen analizde 948 INPADOC patent ailesi elde edilmiştir.  

▪ ALL=(structural NEAR1 health NEAR1 monitoring) AND ALL=(aircraft* OR aerospace* 

OR aeronautic* OR aeroplane* OR airplane*) AND PY>=(2016) AND PY<=(2020); 

Grafik 2: Patentlerde kullanılan ilgili IPC sınıfları [4] 

 

En fazla başvuru yapılan patent sınıfı ve açıklamaları Tablo 1’de gösterilmektedir. 
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Tablo 1: Kullanılan ilgili IPC sınıflandırmaları [5] 

Sınıf  Açıklaması 

G01N29/04 Investigating or analysing materials by the use of ultrasonic, sonic or infrasonic waves; 

Visualisation of the interior of objects by transmitting ultrasonic or sonic waves through the 

object  

➢ Analysing solids 

G01M5/00 Investigating the elasticity of structures, e.g. deflection of bridges or air-craft wings 

G01B 11/16 Measuring arrangements characterised by the use of optical means  

➢ for measuring the deformation in a solid, e.g. optical strain gauge 

G01N 29/44 Investigating or analysing materials by the use of ultrasonic, sonic or infrasonic waves; 

Visualisation of the interior of objects by transmitting ultrasonic or sonic waves through the 

object 

➢ Processing the detected response signal 

G01N 29/24 Investigating or analysing materials by the use of ultrasonic, sonic or infrasonic waves; 

Visualisation of the interior of objects by transmitting ultrasonic or sonic waves through the 

object 

➢ Probes 

Grafik 3: En fazla patent başvurusu yapan firmalar [4] 

 

Grafik 3’de uçaklarda kullanılan yapısal sağlık izleme sistemleri ile ilgili en fazla patent başvurusu 

yapan firmalar görülmektedir. Analiz sonucunda Amerika menşeili sivil ve askeri uçak/helikopter 

üreticisi Boeing Co.’nun en fazla patent başvurusu yaptığı görülmektedir. Boeing Co. firmasını 

Çin’de yer alan Nanjing Havacılık ve Uzay Bilimleri Üniversitesi ve Beihang University takip 

etmektedir. Dünyanın sayılı uçak üreticilerinden biri olan Airbus ve Sikorsky Aircraft Corp. 

firmalarının da konu ile ilgili patent başvuruları yaptıkları görülmektedir. 

2.2. Uçaklarda Kullanılan Kompozit Yapıların Yapısal Sağlık İzleme  

Yapısal sağlık izlemenin alüminyum alaşımları gibi geleneksel malzemelerden yapılmış uçaklara 

entegrasyonu son on yılda gündeme gelmiştir, çünkü çoğu durumda tahribatsız muayene, uçağın 

güvenilirliğini sağlamak için yeterli durumdaydı[6]. Bununla birlikte, metalik malzemeler yavaş 

yavaş yerini kompozit malzemelerle değiştirmektedir ve kompozit malzemeler için hasar çoğu 

durumda görünmezdir. Ayrıca, kompozitler nispeten yeni olduğu için, güvenlik endişeleri ortaya 

çıkmaktadır. Bunlar, Yapısal Sağlık İzleme (SHM)'nin büyük ilgi görmesinin iki nedenidir[6]. 
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Şekil 12: Uçaklarda Kompozitlerin Gelişimi 

Kompozitlerdeki yaygın hasarlar, çoğu üst yüzeylerin altında meydana gelen ve zar zor görülebilen 

lif kırılması, matris çatlaması, lif-matris sıyrılması ve katlar arasında delaminasyondur. 

Kompozitlerin performansını ciddi şekilde düşürebilirler ve yıkıcı yapısal arızaları önlemek için 

zamanında tanımlanmaları gerekmektedir[7]. Yapısal sağlık izleme de sıcaklık, gerilme, gerinim, 

titreşim vb. gibi farklı yapısal bilgiler elde etmek için çeşitli sensörler hedef yapılarla entegre 

edilmektedir. Bilinen yapısal sağlık izleme sensörleri direnç gerinim ölçerler (resistance strain 

gages), fiber optik sensörler (fibre optic sensors), piezoelektrik sensörler (piezoelectric sensors), 

eddy akımı sensörleri (eddy current sensors) ve mikroelektromekanik sistemler (MEMS) 

sensörlerdir[7]. 

 

Şekil 13: Şekil 10 -  Kompozitlerde genel olarak görülen hasarlar [2] 

 Bu çalışmada kullanılan arama algoritması aşağıda gösterilmektedir; 

▪ ALL=((structural NEAR1 health NEAR1 monitoring)) AND ALL=(composite*) AND 

ALL=(aircraft* OR aerospace* OR aeronautic* OR aviation* OR airplane*) AND 

PY>=(2010) AND PY<=(2020); 
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Grafik 4: Son 10 yılda yapılan patent başvuruları trend analizi [4] 

 

Grafik 4’de 2010 – 2020 yılları arasında uçaklarda kullanılan kompozit yapıların yapısal sağlık 

izleme sistemleri konusunda en fazla patent başvurusunun uçaklarda kullanılan yapısal sağlık 

izleme patentlerine paralel olarak 2016 – 2019 yılları arasında olduğu görülmektedir.  

 

Şekil 14: Topografik harita [4] 

Konu ile ilgili topografik harita Şekil 9’da gösterilmektedir. Topografik harita da yer alan tepeler 

patent başvurularının yoğun olduğu teknoloji alanlarını göstermektedir. Kablosuz enerji ( power 

wireless transmission), kuzu dalgaları (lumb waves), montaj araç yapılandırması (assembly vehicle 

configure), optik fiber (optical fiber) konularında patent başvurularının yoğunukta olduğu 

görülmektedir. 

 

 

 

 

http://www.bilmescongress.com/


 III. Ulusal Mühendislikte Bilimsel ve Mesleki Çalışmaları Kongresi (UMUH BILMES 2020), 12-15 Aralık 2020, TÜRKİYE 

140 ISBN: 978-605-80297-8-1 www.bilmescongress.com 

Grafik 5: En fazla patent başvurusu yapan firmalar [4] 

 

Grafik 5’de en fazla patent başvurusu yapan firmalar görülmektedir. Analiz sonucunda Amerika 

menşeili sivil ve askeri uçak ve helikopter üreticisi Boeing Co.’nun en fazla patent başvurusu 

yaptığı görülmektedir. Boeing Co. firmasını Çin’de yer alan Nanjing Havacılık ve Uzay Bilimleri 

Üniversitesi ve Beihang University takip etmektedir. Dünyanın sayılı uçak üreticilerinden biri olan 

Airbus ve BAE Systems Firmalarının da patent başvuruları yaptıkları görülmektedir. 

Grafik 5: Yıllara göre en fazla patent başvurusu yapan firmalar [4] 

 

2019 ve 2020 yıllarında yayınlanan patent başvuruları incelendiğinde Boeing Co, Airbus Operations 

GMBH ve Beihang Universitesinin en fazla patent başvurusu yaptıkları görülmektedir. 
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Şekil 15: Patent başvurularının ülkelere ve bölgelere göre  dağılımı [4] 

Grafik 6: Boeing firmasının patent başvuruları sınıfları [4] 

 

Boeing Co firmasının 2016- 2020 patent başvuruları incelendiğinde genel olarak “test, kaçak, 

anormalite, izleme, sensör, tespit, muayene (G01M)” ve “uçak, insansız hava aracı, iha, uçuş, iniş, 

rotorcraft, tahrik (B64D)” unsurlarını içeren sınıflar üzerine yaptıkları patent en çok başvuru 

yapılan sınıflar olarak görülmektedir. 2019 ile 2020 yılları arasında “anten, milimetre dalgası, 

radyatör, radar, radyo frekansı, kablosuz iletişim, mobil terminal (H01Q)” , kablosuz iletişim, kanal 

durum bilgileri, kullanıcı ekipmanları, beamformıng, uplınk, radyo frekansı, iletim (H04B) ve 

ultrasonik dönüştürücü, ultrasonik, akustik, dalga, görüntüleme (B06B) unsurlarını içeren sınıfa 

patent başvurusunun arttığı görülmektedir. 
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2.2.1. Kompozit yapılarda kullanılan Yapısal Sağlık İzleme Sistemleri ile ilgili Öne Çıkan 

Patentler 

Airbus Operations GmbH firmasına ait US20200198800A1 numaralı patent dökümanında, 

Tekniğin Bilinen Durumu: Genellikle bir matris malzemesine gömülü elyaf katmanlarından oluşan 

kompozit bileşenlerle, delaminasyonlar gibi ek ilgi konusu olaylar meydana gelebilmektedir. 

Delaminasyonların tespiti için, ultrasonik ses dalgalarına duyarlı olan farklı konumlarda birkaç 

sensörün yanı sıra doğrudan ilgili bileşene bir ultrasonik ses vericisinin dâhil edilmesi bilinen bir 

yaklaşımdır. Sensörler, tespit edilen ses dalgalarına göre bir değerlendirme birimine bir sinyal 

gönderir. Uygun bir değerlendirme algoritması bu sinyalleri analiz edebilir, buradan bir 

delaminasyon ve delaminasyonun kaba pozisyonları hesaplanabilir. Bu nedenle, yeterli bir sağlık 

izlemesinin sağlanması için ilgili bileşenin büyük ölçüde değiştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, 

kesin sonuçlar ancak gerekli tüm konumlara yerleştirilen yeterli sayıda sensör kullanıldığında 

mümkündür. Bileşenin karmaşıklığına bağlı olarak bu, çok fazla çaba gerektirektedir.  

Patent ile Getirilen Teknik Çözüm: Patent kapsamında entegre bir yapısal sağlık sensörü 

düzenlemesine sahip bir fiber kompozit bileşen önerilmiştir; bileşen, bir matris malzemesine 

gömülü çok sayıda fiber katmanını içermektedir, burada katmanlar, paralel ve birbirine mesafeli 

olarak düzenlenmiş en az iki gerilme algılayıcı lif (strain sensing fibers) içermektedir, burada 

gerilim algılama lifleri, lityumlanmış karbon lifleridir, burada bileşen, bileşenin bir dış sınırlayıcı 

yüzeyinden veya bir dış kenarından erişilebilen bir elektriksel bağlantı cihazını içermektedir ve 

burada elektrik bağlantı cihazı, gerilim algılayıcı liflere bağlıdır. Gerinim algılama lifleri, 

piezoelektrik özelliklere sahip lityumlanmış karbon lifleridir.  

 

Şekil 11: US20200198800A1 numaralı patent dökümanına ait şekil  [8] 

Bombardier Inc firmasına ait US10429351B2 patent dökümanında, 

Tekniğin Bilinen Durumu: Uçak gibi mobil platformlar, çerçevelerinin çeşitli yapısal bölümlerini 

oluşturmak için genellikle sandviç tipi kompozit yapılar gibi çok katmanlı yapıları içermektedir. 

Havacılıkta ve özellikle uçakların bakımında, bu tür yapılarda su varlığını tespit etmek önemli 

olabilmektedir. Suyun varlığı, kaplamalardan birinin hasar gördüğünün bir göstergesi olabilir ve 

ayrıca yapıların değerini ve ağırlığını etkileyebilir. 

Patent ile Getirilen Teknik Çözüm: Patent kapsamında yapısal hasar ve / veya sıvı (örneğin su, 

yakıt, buzlanmayı önleyici sıvı, nem vb. gibi sağlık koşullarının tespiti dâhil) kompozit yapıların 

sağlık izlemesini yürütmek için cihazları, aparatları, tertibatları ve yöntemleri açıklanmaktadır. 

Aynı zamanda kompozit yapıların acousto-ultrasonik (örneğin, kılavuzlu dalga) muayenesinin 

gerçekleştirilmesine yönelik cihazları, aparatları, tertibatları ve yöntemleri de açıklamaktadır. 
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Patent kapsamında yapıya mekanik enerji verilmesi; yapı boyunca iletilen mekanik enerjiyi 

algılama ve algılanan mekanik enerjiye bağlı olarak yapıdaki su girişinin varlığının belirlenmesini 

içeren bir yöntem açıklanmaktadır.  

 

Şekil 12: US10429351B2 patent dökümanına ait şekil [9] 

Boeing Co. Firmasına ait EP2431156B1 patent dökümanında,  

Tekniğin Bilinen Durumu:  Kompozit ve bağlı yapıların yapısal sağlık izlemesi (SHM), öncelikle 

yapıyı sorgulayan ultrasonik dalgalar gönderen ve alan piezo-elektrik sensör ağlarına veya gerilim, 

nem, sıcaklık ve benzerlerini ölçen gömülü fiber optik sensörlere odaklanmıştır. Geleneksel 

tahribatsız muayene yöntemleri, yapının uçuşa elverişliliğini tahmin etmek için yapı içindeki 

kusurları ölçmeye dayanır. Bununla birlikte, bu inceleme yöntemleri, kusurların olmadığı herhangi 

bir konumda bağın kohezyonunu belirleyemeyebilir. Ayrıca piezo-elektrik ve fiber optik tabanlı 

SHM yöntemlerinin, sensörlerin yerleştirilmesi, sensörlerin bağlanabilirliği ve destekleyici 

sistemler için maliyetlerle ilgili sınırlamaları vardır. Yapının performansını olumsuz etkileyebilecek 

çatlaklar, süreksizlikler, boşluklar veya gözeneklilik gibi herhangi bir kusurun belirlenmesi için bu 

tür yapıların incelenmesi arzu edilmektedir. 

Patent ile Getirilen Teknik Çözüm: kompozit yapıya dahil edilen manyetostriktif parçacıklar, 

bileşik yapıya uygulanan çok sayıda ferroik sensör dizisi aplikleri ve dizi içindeki sensörleri 

sorgulamak için kablosuz iletişimli bir kontrolör. 

 

Şekil 13: EP2431156B1 patent dökümanına ait şekil [10] 

Boeing Co. Firmasına ait US8766511B2 numaralı patent dökümanında,  

Tekniğin Bilinen Durumu:   Mikro sensörler gibi küçük sensörler, yapısal sağlık izleme (SHM) 

sistemleri ve kompozit veya metal yapılar gibi yapıları sürekli izleme yöntemleri ve yapıların 
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performansını, olası hasarını ve mevcut durumunu değerlendirmek için malzeme özelliklerini 

gerilme seviyelerini ölçmek dâhil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılabilmektedir.  

Bilinen SHM sistemleri ve yöntemleri, bir poliimid substrat veya başka uygun substrat üzerine 

entegre edilmiş küçük, sert, seramik disk sensörlerinin kullanımını içerebilmektedir. Bu tür bilinen 

sensörler tipik olarak bir yapıştırıcı ile bir yapıya manuel olarak bağlanmaktadır. Bu tür manuel 

kurulum, işçilik ve kurulum maliyetlerini artırabilir ve bu tür yapıştırıcı zamanla bozulabilir ve 

sensörün yapıdan ayrılmasına neden olabilir. Mikro-elektromekanik sistemler (MEMS) ve 

yöntemler gibi bilinen sensör sistemleri ve usulleri, nanopartiküllere sahip olan kurşun zirkonat 

titanat (PZT) sensörleri gibi bir substrat piezoelektrik sensörleri üzerine biriktirmenin kullanımını 

içerebilir. Bu tür bilinen yöntemlerle imal edilen PZT sensörlerinin uygulamaları, PZT sensörlerinin 

fiziksel geometrisi ile sınırlı olabilir. 

Patent ile Getirilen Teknik Çözüm: Patent kapsamında yapısal sağlık izleme sistemlerinde ve 

yapılara yönelik yöntemlerde kullanılabilen dağıtılmış bir nanopartikül piezoelektrik sensör ağı için 

geliştirilmiş bir yöntem içermektedir.  

Yapı üzerine bırakılan dağıtılmış bir nanopartikül mürekkep bazlı piezoelektrik sensör tertibatları 

ağına sahiptir. Her bir düzenek, çok sayıda nanoparçacık mürekkebi bazlı piezoelektrik sensöre ve 

çok sayıda sensörü birbirine bağlayan çok sayıda iletken mürekkep gücüne ve iletişim kablosu 

düzeneğine sahiptir. Sistem ayrıca, nanopartikül mürekkep bazlı piezoelektrik sensör tertibatlarının 

dağıtılmış ağını yapı üzerine biriktiren bir mürekkep biriktirme aparatına sahiptir. Sistem ayrıca, 

dağıtılmış ağa elektrik gücü sağlayan bir elektrik güç kaynağına sahiptir. Sistem ayrıca, yapının 

yapısal sağlık verilerini sensörlerden gelen bir veya daha fazla sinyal yoluyla alan ve işleyen bir 

veri iletişim ağına sahiptir. Yapısal sağlık verileri, yapının performansını olumsuz bir şekilde 

etkileyen kopmalar, zayıf bağlanma, gerinim seviyeleri, nem girişi, malzeme değişimi, çatlaklar, 

boşluklar, delaminasyon, gözeneklilik ve düzensizlikler veya diğer uygun yapısal sağlık verilerini 

içerebilir. 

yapısal sağlık izleme sistemi (170) ayrıca sensörlerden (110) bir veya daha fazla sinyal (92) yoluyla 

yapının (30) yapısal sağlık verilerinin (174) alınması ve işlenmesi için bir veri iletişim ağı (179) 

içerir. Veri iletişim ağı (179) kablosuz olabilmektedir. 

 

Şekil 14: US8766511B2 patent dökümanına ait şekil [11] 

Shenyang Gas Cylınder Safety Tech Co Ltd firmasına ve Shenyang Aerospace Universitesine 

ait CN111175352A numaralı patent dökümanında, 

Tekniğin Bilinen Durumu: Şu anda, en yaygın yapısal sağlık izleme yöntemleri, kılavuzlu bir 

dalga piezoelektrik seramik sensörü, bir fiber ızgara sensörü ve benzerini içermektedir. Kılavuzlu 
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dalga izleme, kompozit materyalin imalat sürecinde, piezoelektrik seramik sensörün kompozit 

materyal içine gömülmesi veya kompozit materyalin yüzeyine yapıştırılmasıdır ancak kompozit 

malzemede kılavuzlanan dalganın yayılması anizotropiye, çok modlu örtüşmeye ve güçlü genlik 

zayıflamasına sahiptir ve büyük ölçekli bir kompozit malzeme yapısının yüksek hassasiyetli 

izlenmesinin gerçekleştirilmesi zordur. Fiber ızgara sensörü, kompozit malzeme yapısı sağlık 

izleme alanına yaygın olarak uygulanmaktadır, ancak fiber ızgara sensörü kırılgandır; karmaşık bir 

yapıya sahip bir bölgede dağıtmak ve kontrol etmek zordur ve maliyeti yüksektir. 

Patent ile Getirilen Teknik Çözüm:  Patent,  esnek bir devre ile birleştirilmiş bir mikro-nano sensör 

yapısı sağlık izleme yöntemi sağlamaktadır ve kompozit malzeme sağlığı izlemesinin teknik alanı 

ile ilgilidir. Esnek bir devre ile birleştirilmiş bir mikro-nano sensör yapısı ile sağlık izleme yöntemi 

sağlanmaktadır, burada esnek devre bir ortak katot devresidir veya ortak bir anot devresidir, iletken 

tellerin sayısı büyük ölçüde azaltılır, izlenen bir noktanın izleme yönü artırılır, esnek bir sensör 

dizisinin gömülmesinden kaynaklanan kusurların bir kompozit malzemenin mekanik özelliği 

üzerindeki etkisi daha da azaltılır, Kompozit malzeme yapısına çok sayıda sensörün 

yerleştirilmesinden kaynaklanan kusurlar büyük ölçüde azaltılır ve sensörlerin hayatta kalma oranı 

iyileştirilmektedir. 

 

Şekil 15: CN111175352A patent dökümanına ait şekil [12] 

Sikorsky Aircraft Corp firmasına ait US10683106B2 ait patent dökümanında,  

Tekniğin Bilinen Durumu: Lamine kompozit yapıların, örneğin delaminasyon, dağılma, çekirdek 

ezme, vb. Gibi görünmeyen hasar modları vardır. Bu hataları tespit etmek ve izole etmek için 

kullanılan çeşitli tahribatsız muayene (NDI) yöntemleri vardır, ancak bu yöntemler bütünleşik, 

çevrimiçi dağıtım için elverişli değildir. Örneğin, ultrasonik tarayıcılar veya termal görüntüleme 

yöntemleri kullanılabilmektedir. Termal görüntüleme yöntemleri, NDI'de büyük parçaları aynı anda 

incelemek için yaygın olarak kullanılmaktadır, ancak özel ekipmanlar ve ışık / ısı kaynakları 

gerektirmektedir. Piezoelektrik tabanlı aktif ve pasif ultrasonik teknikler yapıya daha kolay 

yerleştirilebilir; ancak gerekli sensör yoğunluğu daha büyük veya daha karmaşık parçalar için 

yüksek olabilir. Ayrıca, piezo-elektrik temelli bu teknolojilerin hasarın yerini belirleme veya 

değerlendirme konusunda çok hassas olduğu kanıtlanmamıştır. 

Patent ile Getirilen Teknik Çözüm: Bir veya daha fazla termal tabaka sensörü, yapının durumunu 

izlemek ve / veya belirlemek için yapı boyunca termal akının algılanmasına izin vererek yapıdan ısı 

alması için yapılandırılabilir. Yapının dış yüzeyine bir veya daha fazla tabaka sensörü 

yerleştirilebilir. Belirli uygulamalarda, bir veya daha fazla tabaka sensörü, sıcaklığa bağlı olarak 

görsel rengi değiştiren sıcaklığa duyarlı bir kaplama içermektedir. Bilgisayarlı cihaz, termal 

sinyallerin konumuna bağlı olarak bir veya daha fazla termal tabaka sensörünün bir termal haritasını 

oluşturmak ve / veya sıcak nokta veya soğuk nokta olup olmadığını belirlemek için 

yapılandırılabilir. Bilgisayarlı cihaz, örneğin bir uçak sistemleri izleme bilgisayarına (örneğin, 
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uçakta) veya bir bakım bilgisayarına bağlanmak üzere yapılandırılmış bir kablolu veya kablosuz 

iletişim sistemi içerebilir. 

 

Şekil 16: US10683106B2 patent dökümanına ait şekil [13] 

3. Sonuçlar 

Hızla ilerleyen teknoloji ile eş zamanlı olarak ilerleyebilmek için dünyada o alandaki teknolojinin 

hangi noktada olduğunu ve eğilimini doğru bir şekilde analiz etmek gerekmektedir. Patent veri 

tabanı analizleri ilgili alanda tekniğin bilinen durumunda mevcut olan çözümleri ve firmaların hangi 

konular üzerinde çalışmalar yürüttüklerini böylece olgunlaşma aşamasında teknolojilerin takibi 

yapılabilmektedir. Dünya rekabet ortamının hızla arttığı günümüzde patent veri tabanı ile ulaşılan 

bilgiler son derece önemlidir ve Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını daha doğru bir şekilde 

ilerlemesini sağlamaktadır. Bu çalışmada, uçaklarda kullanılan, uçakların güvenilirliğinin 

arttırılması, maliyetlerin azaltılması konusunda son derece önemli olan yapısal sağlık izleme 

sistemlerinde son yıllarda yayınlanmış patent başvuruları incelenerek tekniğin bilinen durumunda 

yer alan problemlere getirilmiş problemler incelenmiştir. Analizde, tekniğin bilinen durumunda yer 

alan uçaklarda kullanılan yapısal sağlık izleme için kullanılan yöntemler ve mevcut durumda yer 

alan problemlerin/ eksikliklerin çözümüne yönelik yöntemlerin geliştirilmesi ile ilgili yapılan patent 

başvuruları incelenmiştir. Yapısal sağlık izleme sistemlerinin gelişen uçak teknolojileri ile 

gelişmeye devam edeceği değerlendirilmektedir. 
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