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KONGRE PROGRAMI 

SÖZLÜ SUNUMLAR 

25 Aralık 2021 - Cumartesi 

Oturum 1 

         

Salon Adı: UMUH BILMES 2021 Oturum Başkanı: Öğr. Gör. Umut Saray 

     Oturum Başkan Yardımcısı: Öğr. Gör. Erdem Kanışlı 

         

Saat Çalışmanın Başlığı Yazarlar 
Sorumlu 

Yazar 

Sunum Yapan 

Yazar 

09:00 - 09:15 
ŞANTİYELERDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ATIK 
YÖNETİMİ 

Feyza Erdem, Rıfat Akbıyıklı Feyza Erdem Feyza Erdem 

09:15 - 09:30 
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE TEDARİK ZİNCİRİ 
YÖNETİMİNİN İNCELENMESİ 

Elif Genç, Rıfat Akbıyıklı Elif Genç Elif Genç 

09:30 - 09:45 
ANTALYA KONYAALTI İLÇESİ SU TÜKETİMİ VE 
PİK FAKTÖRLER 

Fatih Tunç, Erdal Kesgin, 
Hayrullah Ağaçcıoğlu 

Fatih Tunç Fatih Tunç 

09:45 - 10:00 
HİDROLİK MODELLEMEYLE DMA ODASI 
KONUMUNUN BELİRLENMESİ 

Samet Kıran, Ahmet Bilal Sağ, 
Mehmet Melih Koşucu, Mehmet 
Cüneyd Demirel 

Mehmet Melih 
Koşucu 

Mehmet Melih 
Koşucu 

10:00 - 10:15 
SU DAĞITIM ŞEBEKESİ HİDROLİK MODELİNDE 
TÜRBİN İLE ENERJİ ÜRETİMİ 

Harun Alp, Mehmet Melih 
Koşucu, Samet Kıran, Mehmet 
Cüneyd Demirel 

Mehmet Melih 
Koşucu 

Harun Alp 

10:15 - 10:30 
MARMARA ADASI DOLOMİT AGREGA OCAĞININ 
BLOK MERMER OCAĞINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 
"DERBENT MADEN A.Ş" ÖRNEĞİ 

Osman İpek, Gökhan Ekincioğlu, 
İlkay Kaydu Akbudak, Zeynel 
Başıbüyük 

Osman İpek Osman İpek 

Ara 

Oturum 2 

         

Salon Adı: UMUH BILMES 2021 Oturum Başkanı: Öğr. Gör. Umut Saray 

     Oturum Başkan Yardımcısı: Öğr. Gör. Erdem Kanışlı 

         

Saat Çalışmanın Başlığı Yazarlar 
Sorumlu 

Yazar 

Sunum Yapan 

Yazar 

11:00 - 11:15 

UYKU YOKSUNLUĞUNUN FARE UYKU 

ELEKTROANSEFALOGRAMINA ETKİLERİNİN 
LEMPEL-ZİV KARMAŞIKLIĞI VE PERMUTASYON 
ENTROPİSİ DEĞERLERİ İLE BELİRLENMESİ 

Pınar Deniz Tosun 
Pınar Deniz 
Tosun 

Pınar Deniz 
Tosun 

11:15 - 11:30 
COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE DENİZ 
TAŞIMACILIĞI TEDARİK ZİNCİRİNDE RİSK 
YÖNETİMİ UYGULAMALARI 

Umur Bucak, Hakan Demirel, 
Mahmut Mollaoğlu 

Umur Bucak Umur Bucak 

11:30 - 11:45 

HAVACILIK MALZEMELERİNDE YÜZEY ALTI 

BOŞLUKLARININ LAZER ŞOKLU ÇEKİÇLEME 
PERFORMANSINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 

Murat İzci, Hüseyin Kürşad Sezer Murat İzci Murat İzci 

11:45 - 12:00 
VSAT SİSTEMLERİNDE MODÜLASYON VE ÇOKLU 
ERİŞİM TEKNİKLERİNİN PERFORMANS 
KARŞILAŞTIRMASI 

Şule Şahin, Remzi Erkam 

Yiğittürk 
Şule Şahin Şule Şahin 

12:00 - 12:15 
UYDU BAZLI KONUMLAMA SİSTEMLERİNDE 
HASSASİYETİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Remzi Erkam Yiğittürk, Şule 
Şahin 

Remzi Erkam 
Yiğittürk 

Remzi Erkam 
Yiğittürk 

12:15 - 12:30 

YÜKSEK ALAŞIMLI BEYAZ DÖKME DEMİRLERDE 
FARKLI KİMYASAL ANALİZLERDE FARKLI  ISIL 
İŞLEM SU VERME YÖNTEMLERİ İLE  AŞINMA 
DAYANIMINI ARTTIRMA 

Serkan Kaya, Levent Urtekin Serkan Kaya Serkan Kaya 

Ara 
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Oturum 3 

         

Salon Adı: UMUH BILMES 2021 Oturum Başkanı: Öğr. Gör. Umut Saray 

     Oturum Başkan Yardımcısı: Öğr. Gör. Erdem Kanışlı 

         

Saat Çalışmanın Başlığı Yazarlar 
Sorumlu 

Yazar 

Sunum Yapan 

Yazar 

13:00 - 13:15 
OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE VERİ MADENCİLİĞİNE 
YÖNELİK BİR UYGULAMA: BİRLİKTELİK ANALİZİ 

Hilal Keskin, Sermin Elevli Hilal Keskin Hilal Keskin 

13:15 - 13:30 
KÖTÜ HAVA KOŞULLARINDA OTONOM ARAÇLAR 
İÇİN MATEMATİKSEL PROGRAMLAMA TEMELLİ 
ÇÖZÜMLER 

Aslıcan Çağlayan, Emre Çimen 
Aslıcan 

Çağlayan 

Aslıcan 

Çağlayan 

13:30 - 13:45 
SELÜLOZ/PAN NANOLİFLERİNİN KARBON 
ÜRETİMİNDE KULLANIMI 

Ekin Üstem, Meltem Yanılmaz 
Meltem 
Yanılmaz 

Ekin Üstem 

13:45 - 14:00 

C.I.REACTİVE BLACK 5 İLE BOYANMIŞ PAMUKLU 
ÖRME KUMAŞLARDA SOLDURMA EFEKTİ ELDESİ 
VE SÖKÜM İŞLEMLERİ İÇİN EKOLOJİK KİMYASAL 
ALTERNATİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

F.Nilay Çağman, Hatice Şahin, 
Özge Çolakoğlu, Rıza Atav 

Fatma Nilay 
Çağman 

Fatma Nilay 
Çağman 

26 Aralık 2021 - Pazar 

Oturum 4 

         

Salon Adı: UMUH BILMES 2021 Oturum Başkanı: Öğr. Gör. Umut Saray 

     Oturum Başkan Yardımcısı: Öğr. Gör. Erdem Kanışlı 

         

Saat Çalışmanın Başlığı Yazarlar 
Sorumlu 

Yazar 

Sunum Yapan 

Yazar 

09:00 - 09:15 
DENKLEM TAKIMLARI GELİŞTİREREK RÜZGAR 
HIZI TAHMİNLEMESİNDE BASKIN 
PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ 

Cem Emeksiz, İlknur Demir Cem Emeksiz İlknur Demir 

09:15 - 09:30 

KÜRESEL KONUMLAMA SİSTEMİ KULLANILARAK 

MİKRODENETLEYİCİ TABANLI ARAÇ İZLEME 
TASARIMI 

Engin Kurt, Herman Sedef Engin Kurt Engin Kurt 

09:30 - 09:45 
GÜÇ SİSTEMLERİNDE PETERSEN BOBİNİNİN 
KULLANIMI 

Düzgün Akmaz, Harun Gülan Düzgün Akmaz 
Düzgün 
Akmaz 

09:45 - 10:00 
BLDC MOTOR SÜRÜCÜSÜ ANAHTARLAMA 
FREKANSININ MOTOR PERFORMANSINA 
ETKİLERİ 

Buğra Er, Tuba Kocaer, Çağlar 
Acar, Ahmet Fenercioğlu 

Buğra Er Buğra Er 

10:00 - 10:15 
5G VE RADAR UYGULAMALARI İÇİN MODEL 
YENİDEN YAPILANDIRILABİLİR ANTEN TASARIMI 

Halil Paşalıoğlu, Muharrem 
Karaaslan, Volkan Akdoğan 

Halil Paşalıoğlu 
Halil 
Paşalıoğlu 

10:15 - 10:30 
ÇAMAŞIR MAKİNELERİNDE OLUŞAN DENGESİZ 
YÜKÜN MAKİNE ÖĞRENMESİ İLE BELİRLENMESİ 

Hilal İrkil , Ahmet Faruk Bakan Hilal İrkil Hilal İrkil 

Ara 

Oturum 5 

         

Salon Adı: UMUH BILMES 2021 Oturum Başkanı: Öğr. Gör. Umut Saray 

     Oturum Başkan Yardımcısı: Öğr. Gör. Erdem Kanışlı 

         

Saat Çalışmanın Başlığı Yazarlar 
Sorumlu 

Yazar 

Sunum Yapan 

Yazar 

11:00 - 11:15 
FONKSİYONEL OLARAK KADEMELENDİRİLMİŞ 
ABS VE PLA’NIN MEKANİK META MALZEME 
DAVRANIŞININ BELİRLENMESİ 

Munise Didem Demirbaş, Umut 
Çalışkan, Çağlar Sevim, Safa 
Ekrikaya 

Munise Didem 

Demirbaş 

Munise Didem 

Demirbaş 

11:15 - 11:30 

EKSTRÜZYON İLE İMAL EDİLMİŞ AA2024 VE 
AA7075’İN KADEMELENDİRME İŞLEMİNDEKİ GERİ 

YAYLANMA HESAPLARININ SAYISAL VE 
DENEYSEL YOLLA BELİRLENMESİ 

Sedat Işık, Oğuz Girit Sedat Işık Sedat Işık 

11:30 - 11:45 
THE INVESTIGATION OF THE EFFECT OF LINING 
ARC LENGTH ON BRAKE SQUEAL 

Cihan Kirecçi, Mert Çetin, Özgün 
Cem Yılmaz 

Mert Çetin Mert Çetin 

11:45 - 12:00 
ALÜMİNYUM 2024-T3 PLAKADA METAL BURÇ 
TAMİRİ 

Müge Sincer, Hüseyin Kürşad 
Sezer, Faruk Oğuz 

Müge Sincer Müge Sincer 
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12:00 - 12:15 
GRAFİT TOZU KULLANARAK SLA 3B YAZICI İLE 
ISI YAYICI ÜRETİMİ 

Ali Sincer, Murat Tolga Özkan Ali Sincer Ali Sincer 

12:15 - 12:30 
BATARYA TAŞIYICI YAN PROFİLİNİN ÇARPIŞMA 
PERFORMANSININ İYİLEŞTİRİLMESİ 

Dilek Nişancı, Ümit Polat, Enes 
Kurtuluş 

Dilek Şengül 
Nişancı 

Dilek Şengül 
Nişancı 

  

Ara 

  

Oturum 6 

         

Salon Adı: UMUH BILMES 2021 Oturum Başkanı: Öğr. Gör. Umut Saray 

     Oturum Başkan Yardımcısı: Öğr. Gör. Erdem Kanışlı 

         

Saat Çalışmanın Başlığı Yazarlar 
Sorumlu 

Yazar 

Sunum Yapan 

Yazar 

13:00 - 13:15 
KAYISI ÇEKİRDEĞİ KABUĞUNDAN PİROLİZ İLE 
BİYOYAĞ ÜRETİMİ 

Gürkan Kara, Hakan Özcan Gürkan Kara Gürkan Kara 

13:15 - 13:30 
RÜZGAR TÜRBİN ANKRAJLARININ DİŞLERİNDE 
MİKRO SERTLİK DAĞILIMININ KONTROL 
ALTINDA TUTULMASI 

Dergah Uysal, Onur Duman, 
Seren Geçgel 

Dergah Uysal Seren Geçgel 

13:30 - 13:45 
2 ZAMANLI BENZİNLİ MODEL UÇAK MOTOR 
İMALATI 

Muhammed Niyazoğlu, Ahmet 
Tandıroğlu 

Ahmet 
Tandıroğlu 

Muhammed 
Niyazoğlu 

13:45 - 14:00 
KATMANLI ÜRETİMDE YENİ NESİL ÜRETİM 
TEKNOLOJİSİ: VİDALI EKSTRUDER TASARIMI 

Bekir Ekinli, Sezgin Ersoy Bekir Ekinli Bekir Ekinli 

14:00 - 14:15 
TANTAL BORÜR TOZLARININ Ta2O5-B2O3-Mg 
SİSTEMİNDE MEKANOKİMYASAL SENTEZLEME 

YOLUYLA SENTEZLENMESİ 

İlayda Süzer, Amir Akbari, Esin 
Aysel, Sıddıka Mertdinç, M.Lütfi 

Öveçoğlu, Duygu Ağaoğulları 

İlayda Süzer İlayda Süzer 

14:15 - 14:30 
Ba2SmBiO6 PEROVSKİT MALZEMENİN BASINCA 
BAĞLI İZOTERMAL SIKIŞTIRILA BİLİRLİK VE 
BULK MODÜLÜNÜN ANALİZİ 

Sedat Avcı, Mustafa Kurt Sedat Avcı Sedat Avcı 

Ara 

Oturum 7 

         

Salon Adı: UMUH BILMES 2021 Oturum Başkanı: Öğr. Gör. Umut Saray 

     Oturum Başkan Yardımcısı: Öğr. Gör. Erdem Kanışlı 

         

Saat Çalışmanın Başlığı Yazarlar 
Sorumlu 

Yazar 

Sunum Yapan 

Yazar 

15:00 - 15:15 

BİTCOİN DEĞERİNİN ANALİZİNDE DENETİMLİ VE 
DENETİMSİZ MAKİNE ÖĞRENİMİ 
ALGORİTMALARI İLE BİR VERİ MADENCİLİĞİ 
YAKLAŞIMI 

Özerk Yavuz Özerk Yavuz Özerk Yavuz 

15:15 - 15:30 
BASKI DEVRE KARTLARINDA YOL PARÇASI 
GENİŞLİĞİNİN VE AÇIKLIĞIN HESAPLANMASI 
İÇİN ETKİLEŞİMLİ WEB SİTESİ TASARIMI 

Dursun Akaslan, Mehmet Hadi 
Suzer 

Dursun Akaslan 
Dursun 
Akaslan 

15:30 - 15:45 
KARINCA KOLONİSİ OPTİMİZASYON 
ALGORİTMASI KULLANARAK KOMBİNASYONEL 
OPTİMİZASYON PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜ 

Yunus Emre Cengiz 
Yunus Emre 
Cengiz 

Yunus Emre 
Cengiz 

15:45 - 16:00 
İÇECEK ENDÜSTRİSİNDE DEAERASYON 
SÜRECİNİN ÖNEMİ 

Fatih Yeşil, Rohan Kahraman Fatih Yeşil Fatih Yeşil 

16:00 - 16:15 

UTİLİZATİON OF OYSTER MUSHROOM 

(PLEUROTUS OSTREATUS) İN THE DEVELOPMENT 
OF FUNCTİONAL FOODS 

Parvin İbrahimov, Sanem Bulam, 

Nebahat Şule Üstün, Aysun 
Pekşen 

Parvin 
İbrahimov 

Parvin 
İbrahimov 
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FONKSİYONEL OLARAK KADEMELENDİRİLMİŞ ABS VE PLA’NIN MEKANİK 
META MALZEME DAVRANIŞININ BELİRLENMESİ  

Munise Didem Demirbaş1*, Umut Çalışkan2, Çağlar Sevim3, Safa Ekrikaya4 
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* Sorumlu Yazar  

Özet 

Günümüzde kullanılan birçok mühendislik malzemesinin Pozitif Poisson Oranı vardır. 

Teknolojinin ilerlemesi ile Negatif Poisson Oranına (NPO) sahip malzemeler yeni 

çalışmaların konusu olmaktadır. Farklı mekanik özelliklerinden yararlanmak için tasarlanmış 

NPO'lu malzemelere mekanik Meta malzemeler denir. Mekanik meta malzemeler, özellikleri 

kimyasal yapılarına değil fiziksel yapılarına bağlı olan ve doğada, onları oluşturan 

malzemelerde gözlenmeyen özellikler gösteren malzemelerdir. Bu özelliklerden dolayı, 

mekanik Meta malzemeler hücre yapılarının programlanmış bir tasarımı ile ayarlanabilir. 

Geleneksel tekniklerle bu hücre yapılarında meta malzeme üretmek geçmişte zor iken, son 

zamanlarda gelişmiş 3D eklemeli imalat tekniklerinin ortaya çıkması ile üretim noktasından 

yaşanan engeller ortadan kalkmıştır. Bu çalışmada, 3B yazıcı ile üretilen farklı geometrik 

özelliklere ve farklı bileşimsel gradyan üs değerlerine sahip ABS ve PLA malzemeleri 

fonksiyonel olarak derecelendirilerek çekme testi uygulanmış ve Mekanik Meta malzeme 

davranışı gösterip göstermedikleri araştırılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Fonksiyonel Kademelendirilmiş Malzeme, 3B üretim, Mekanik Meta 

Malzeme, mekanik davranış. 
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2 ZAMANLI BENZİNLİ MODEL UÇAK MOTOR İMALATI 

Muhammed Niyazoğlu 1 *, Ahmet Tandıroğlu 2 

1,2 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Erzincan /TÜRKİYE  

1ORCID ID:0000-0003-1333-8150, muhammedniyazoglu@gmail.com 

2ORCID ID: 0000-0002-1648-3436, atandiroglu@erzincan.edu.tr 

* Sorumlu Yazar  

Özet 

Ülkemizde ve dünyada meydana gelen gelişmeler neticesinde, İnsansız Hava Araçlarının (İHA) her 

geçen gün daha fazla kullanıldığını görmekteyiz. Maliyet açısından daha ucuz ve güvenli olan bu 

hava araçları, farklı görevler için kullanım alanı bulmaya başlamıştır. Gelişen teknoloji sayesinde 

yeni özellikler eklenerek birden çok amaca hizmet etmektedirler. Ana tasarım ölçütü olarak 55cc 

hacminde ve iki-zamanlı çalışma prensibinde olması planlanan bu motorun imalat aşamaları ve 

testleri bu çalışma kapsamında incelenmiştir. Manuel talaşlı imalat tezgâhlarda üretimi yapılan bu 

motorun, her bir parça için kullanılan imalat malzemesi ve üretim tekniği detaylı olarak 

anlatılmıştır. Motorun test sonuçlarına göre geliştirilmesi gereken yönleri belirlenerek, gereken 

olası çözüm yöntemleri açıklanmıştır. Ticari olarak ülkemizde bu tarz motorların üretiminin 

olmaması dolayı, ilerleyen yıllarda bu tip motorların üretimini yapmak isteyen girişimciler için 

temel oluşturması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Model uçak motoru,  İki-zamanlı, İHA, Hava Taşıtı  

1. Giriş 

Gelişen teknoloji ve bilimsel keşifler sayesinde makineleşme hızı her geçen yıl artmaktadır. 

Elektronik ve bilgisayarlı kontrol sistemleri mekanik ekipmanların vazgeçilmez birer parçası haline 

gelmiştir. Bu durum mekatronik diye tabir edilen bir dalın doğmasına neden olmuştur. Makinelerin 

işletim sistemlerinin insanlardan bağımsız olarak bilgisayar destekli yazılım sistemleri ile 

yapılmasına başlanması ile birlikte çok daha kararlı, hızlı ve hatasız çalışan makine sistemleri 

ortaya çıkmaya başlamıştır. Yazlımla desteklenen bilgisayar kontrollü araçlar artık otomatik kontrol 

sistemleri ile kendilerine verilen görevleri herhangi bir dış müdahale olmadan yerine 

getirebilmektedir. 

Yakın mesafe ve kısa süreli uçuşlarda genelde elektrik motorlu güç sistemleri kullanılır iken, büyük 

sistemlerde ise piston motorlu veya türbin motorlu sistemler kullanılmaktadır. Taşıma kapasitesi 

uçuş irtifası gibi etkenler bu tip araçlarda güç sistemlerinde belirleyici rol oynamaktadır. Ülkemiz 

şartlarında yerli imkânlar kullanılarak bu tarz motor sistemlerinin geliştirilmesine çok fazla ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu nedenden dolayı iki-zamanlı ve tek silindirli bir insansız hava aracı motorunun 

tasarım ve imalatı bu çalışmanın ana konusu olmuştur.  

2. Kaynak Özetleri 

Melih Okur, İki zamanlı ve iki silindirli model uçak motorunun tasarım ve imalatını yapmış, iki 

parçalı silindir bloğu olarak tasarlanan motoru imal ederek çalıştırmıştır (Okur, 2001). 

Melih MENGİ, İki zamanlı motorlarda enjeksiyon sistemlerinin, emisyon düşürmeye ve motor 

performansını artırmaya yönelik çalışmaları incelemiştir (Mengi, 2005). 

Göksel Kaya, İki zamanlı benzinli bir motorun performansının analizi için MATLAB/SIMULINK 

programı kullanılarak yazılan bir program sayesinde, silindir basıncını ve sıcaklığı, efektif güç, 

efektif moment ve ısıl verim gibi karakteristik değerleri, test sonuçlarına benzer şekilde 

hesaplamıştır (Kaya, 2010). 
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Esenay Arslan, İki zamanlı ve değişken supap mekanizması olan bir motorun, üç farklı besleme 

basıncı ile yanma analizleri ve motor performansını Ansys Fluent programı kullanarak analiz 

etmiştir (Arslan, 2016). 

Mehmet Ali Bayram, İki zamanlı motorlarda kullanılan standart yağların yerine, çeşitli oranlarda 

evsel atık yağlardan elde edilen biyodizel yakıt kullanılarak, emisyon ve performans ölçümlerini 

yapmıştır (Bayram, 2013). 

Muammer Demiralp, Küçük ölçekli insansız hava araçlarında kullanılan standart pistonların yerine 

kompozit yapıya sahip piston üretimi yaparak, imal edilen pistonun standart pistonlardan daha 

performanslı ve uzun ömürlü olduğunu saptamıştır (Demiralp, 2020). 

İsmail Aykut Karamanlı, 3D yazıcı sistemi ile insansız hava aracı parçalarını üreterek, tasarımını 

yaptığı uçağın, ANSYS programı ile analizlerini yapmıştır. 600 metre çapında bir alanda görüntü 

alarak başarılı deneme uçuşları yapmıştır (Karamanlı, 2018). 

Bayram Yağız, İki zamanlı motorlarda yağlayıcı olarak kullanılan mineral yağların yerine bitkisel 

esaslı kanola, hintyağı ve Ayçiçek yağlarını belli oranlarda kullanarak, farklı motor yükleri altında 

daha düşük emisyon değerleri ile motorları çalıştırmıştır (Yağız, 2016). 

3. Kuramsal Temeller 

İçten yanmalı motorların tarihsel gelişimine paralel olarak modelcilikte kullanılan motorlarında 

bezer şekilde üretilip geliştirilmesine davam edilmektedir. Bu süreçte birçok farklı tipte ve boyutta 

motor üretilmiş ve modelcilik projelerinde kullanılmıştır. Model uçak motorları tasarım tiplerine, 

kullandıkları yakıt çeşitlerine ve çalışma prensiplerine göre sınıflandırılabilirler. Bu üç ana ölçüt 

altında, çok fazla çeşitte motor üretilmektedir. Radyo kontrol sistemlerinin icadından sonra model 

uçaklar için uyarlanmış kompakt kumanda sistemleri sayesinde modelcilik çok hızlı bir gelişme 

kaydetmiştir. Serbest uçuş yapabilen herhangi bir devir ayarı olmayan sabit devirli basit motorlar, 

zamanla geliştirilerek karbüratörlü, turbolu olarak üretilmeye başlamıştır. Hassas devir ayarı 

yapılabilen yeni motorların gelişmesinde öncülük etmiştir. Bu süreçte malzeme teknolojisinde 

yaşanan gelişmeler ışığında, daha özellikli malzemeler kullanılarak yapılan motorların devir, yakıt 

tüketimi ve çalışma ömürleri iyileştirilmiştir.  

Benzinli model motorlar benzin ve motor yağı karışımından oluşan yakıtlar ile çalıştırılırlar. Motor 

parçalarının yağlama işlemi yakıt içerinde bulunan yağ ile yapılır. Yağ oranları 1/20 ila 1/30 

civarında olup üretici firmaya göre çeşitlilik gösterebilmektedir. Tek veya çok sayıda silindire sahip 

olanları bulunmaktadır. Ateşleme sistemi olarak batarya veya akü ile beslenen elektronik ateşleme 

sistemleri bu motorlarda kullanılmaktadır. 

 

Şekil 1. Tek silindirli benzinli motor için elektronik ateşleme 

Bu ateşleme sistemleri 6-12 volt arası bir voltaj değerine sahip batarya sistemleri ile beslenirler. 

Okuyucu manyetik sensör vasıtası ile avans ayarı yapılarak çalıştırılırlar. Ayrıca yakıt besleme 

sistemlerinde rölanti devresi ve tam gaz devresi olmak üzere iki türlü yakıt hava ayarı yapılması 

gerekmektedir. 
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Şekil 2. DLE 55 Tek silindirli benzinli motor 

4. Materyal ve Yöntem 

4.1. İmalat Yöntemleri 

Bu çalışmada; Bu projede klasik talaşlı imalat yöntemleri kullanılarak, üniversal tezgâhlar da 

tasarlanan motor parçalarının, imalatını gerçekleştirilmiştir. Kütük malzemeler kullanılarak motoru 

oluşturan parçaların imalatı yapılmıştır. Motoru oluşturan parçalardan karbüratör, piston ve piston 

segmanı hazır olarak kullanılmıştır.  

4.2. Motor Parçalarının İmalat Aşamaları 

4.2.1. Karter 

Mono blok olarak tasarlanan karter çekme alüminyum malzemeden imal edilmiştir. Krank 

mekanizmasına yataklık eden bu parça üzerinde emme manifoldu, karter kapağı ve silindir 

bulunmaktadır. 100mm çapında kütük malzemeden işlenmiştir.  

 

Şekil 3. Karter 

4.2.2. Silindir 

Kartere 4 adet M6 cıvata ile bağlanan bu parça, 100mm çapındaki çekme alüminyum kütük 

malzemeden işlenerek imal edilmiştir. Gömlek ve piston mekanizmasına yataklık eden ve motorun 

en fazla ısınan parçalarından biridir.  

Bu nedenle pervanenin sağladığı hava akımından istifade ederek soğutulması için, hava akımına 

paralel bir şekilde dış yüzeyine kanatçıklar açılmıştır. 
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Şekil 5. Silindir 

4.2.3. Silindir Kapağı 

100mm çapındaki çekme alüminyum malzemenin torna aynasına bağlama payı hesap edilerek 

imalat aşamaları gerçekleştirilmiştir. Silindire 6 adet M5 vida ile bağlanan bu parçada ateşleme 

bujisi ve yanma odası bulunmaktadır. Piston tarafından sıkıştırılan hava ve yakıt karışımının buji 

tarafından ateşlenmesi sayesinde meydana gelen yüksek ısı ve basınca maruz kalan kritik öneme 

sahip olan bir  parçadır. 

 

Şekil 6. Silindir kapağı 

4.2.4. Karter Kapağı 

Bu parça krank mekanizmasına yataklık eden rulmanların bulunduğu kısımdır. Ayrıca kartere yakıt 

ve hava karışımını almaya yarayan döner yataklı valf sisteminin manifolt girişi ve ateşleme avans 

ayar bileziği de bu parça üzerindedir. İlk olarak diğer parça imalatlarında olduğu gibi kaba 

ölçülerde kesilen parça torna aynasına bağlanarak krank mekanizmasının ana rulman yatağı 

açılmıştır. Bu işlem için sırası ile punta matkabı ile delik delme işlemi yapılmıştır. Ardından 10mm 

matkap ucu ile parça boydan boya delinmiştir. Son olarak delik kateri yardımı ile rulman yatağı 

istenilen ölçü ve derinlikte işlenmiştir. 

 

Şekil 7. Karter kapağı 
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4.2.5. Krank 

Krank mekanizması motorlarda düzgün doğrusal hareketi, dairesel harekete çeviren bir parçadır. 

Yanma sonucu meydana çıkan enerjinin dönüşümünü sağlayan ana parçadır. Motorun oluşturduğu 

dönme hareketini pervaneye ileten ve sürekli olarak yük altında çalışmasından ötürü, dayanım ve 

aşınma noktasında, uygun bir malzemeden imal edilmek zorundadır. Bu sebeple bu projede 

kullanılan krank malzemesi, korozyon direnci yüksek olan krom molibden alaşımlı karbonlu 

çeliktir. 

 

Şekil 8. Krank 

4.2.6. Gömlek 

Silindirin orta kısmındaki yuvaya tatlı sıkı bir şekilde geçen ve pistona yataklık eden parçadır. 

Yüksek oranda grafit içeren dökme demir malzemeden imal edilmiştir. Bu parça üzerinde motorun 

kurs boyuna bağlı olarak egzoz ve emme manifolt portlarına ait pencereler bulunmaktadır. Pistonun 

içinde çalıştığı bu parça ile piston arasında 0,04mm tolerans boşluğu bulunmaktadır.  

 

Şekil 9. Gömlek 

4.2.7. Biyel Kolu 

Motorlarda düzgün doğrusal hareketi krank mekanizmasına ileten, bir ucu pistona bağlı diğer ucu 

ise krank koluna bağlı olan parçadır. Balans edilmesi ve işlemesi kolay olması için çekme 

alüminyum malzemeden imal edilmiştir. Alt üst yataklaması zarflı masura rulmanlı olarak 

tasarlanmıştır. Sürtünme katsayısı normal burçlu yataklamalara göre daha düşük olan rulmanlar, 

motor devrinin artmasına olumlu katkıda bulunurlar. Kranklarda vibrasyonu elimine etmek için 

yapılan balans hesaplamalarında önemli bir ölçüt olduğu için ağırlığının mümkün mertebe düşük 

tutulması her koşulda arzu edilen bir durumdur. 

 

Şekil 9. Biyel kolu 

4.2.8. Egzoz 

İçten yanmalı motorlarda yanma sonucunda oluşan gazların motordan dışarı atılmasını sağlayan 

parçaya verilen genel isimdir. Model uçak motorlarında genelde susturucu amacından ziyade 

motorda oluşan egzoz gazının uzaklaştırılması için kullanılan bir parçadır. Alüminyumun ısı iletim 
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katsayısının yüksek olmasından dolayı bu parçanın imalatında yine alüminyum alaşım malzeme 

kullanılmıştır.  

 

Şekil 10. Egzoz 

4.2.9. Egzoz Manifoldu 

Egzoz ile silindir bloğunu birbirine bağlayan, yanma sonucu oluşan egzoz gazının tahliye edildiği 

ara parçaya verilen ismidir. Bu parça 2 adet M5 saplama yardımı ile silindir ve egzozu birbirine 

bağlamaktadır. Diğer imalatlar ile aynı yöntem kullanılarak kaba ölçülerde kesilen parça, tornada 

merkezine punta deliği açılarak imalat işlemlerine başlanmıştır. Merkez kısmından tornada 12mm 

çapında boydan boya delinmiştir. 

 

Şekil 11. Egzoz manifoldu 

4.2.10. Pervane Burcu ve Pervane  Flanşı 

Pervane burcu krank mili üzerine montaj edilen diğer bir parçadır. Bu parça 4mm kama ile mil 

üzerine sabitlenmiştir. Kamalı olarak imal edilmesinin iki nedeni vardır. Birincisi ateşleme 

sensörünün algılayıcı mıknatısı bu parça üzerine monte edildiği için açısal pozisyonun değişmemesi 

gerekmektedir. Aksi takdirde ateşleme avansı bozularak motorun durmasına neden olabilir. İkinci 

neden ise pervane göbek milinin haricinde dört adet M5 vida ile bu parçaya bağlandığı için 

herhangi bir çözülme veya gevşe durumunun önüne geçilmesi açısından kamalı olarak imal 

edilmiştir.  

 

Şekil 12. Pervane burcu 

Pervane burcu ile pervane 4 adet M5 vida ile birbirine montaj edilmektedir. Bu işlemde pervanenin 

zarar görmesini engellemek için pervanenin önüne 4 adet 5mm çapında aynı merkez mesafesinden 

delinmiş bir flanşa ihtiyaç duyulmuştur. Bu imalat 40mm çapında alüminyum alaşım malzeme ile 

gerçekleştirilmiştir. Torna tezgahına bağlanan malzemenin dış çapı istenilen ölçüye göre torna 

edilmiştir. Ardından merkez deliği matkap yardımı ile tornada delinmiştir. Tornadan sökülen 

malzeme freze tezgâhına bağlanarak divizör yardımı ile delikleri delinmiştir. Bu işlem için 5mm 

çapında HSS parmak freze ucu kullanılmıştır. 

http://www.bilmescongress.com/


IV. Ulusal Mühendislikte Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (UMUH BILMES 2021), 23-26 Aralık 2021, TÜRKİYE 

8 ISBN: 978-605-74786-9-6 www.bilmescongress.com 

 

Şekil 12. Pervane flanşı 

4.2.11. Emme Manifoldu 

Karbüratörün kartere bağlandığı noktada bulunan ara parçaya verilen isimdir. Bu parça ayrıca yakıt 

emiş işleminin yapan çek valfe de yataklık etmektedir. Alüminyum alaşım dolu malzemeden imal 

edilen bu parça divizöre bağlanarak freze tezgâhında parmak freze yardımı ile işlenmiştir. 

 

Şekil 13. Emme manifoldu 

Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından imalatı tamamlanan parçalar tekrardan çapak kontrolü 

yapılarak gerekli tesviye işlemleri yapılmıştır. Silindir kapağı, silindir, karter, karter kapağı emme 

ve egzoz manifoldunun montaj noktalarına uygun olarak klingrit malzemeden conta seti kesilmiştir. 

Parçalar benzin ile yıkanarak temizlendikten sonra montaj işlemine geçilmiştir. 

Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından imalatı tamamlanan parçalar tekrardan çapak kontrolü 

yapılarak gerekli tesviye işlemleri yapılmıştır. Silindir kapağı, silindir, karter, karter kapağı emme 

ve egzoz manifoldunun montaj noktalarına uygun olarak klingrit malzemeden conta seti kesilmiştir. 

Parçalar benzin ile yıkanarak temizlendikten sonra montaj işlemine geçilmiştir. 

 

Şekil 14. Uçak motorunu oluşturan parçalar 

Montaj işlemi tamamlanmış uçak motoru aşağıda verilmiştir. 
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Şekil 15. Montaj işlemi tamamlanmış uçak motoru 

4.2.12. Motor Stant Gövdesi 

Motor ve ölçüm sistemlerinin bağlandığı bu parça 15mm kontrplak malzemeden üretilmiştir. Üst 

kısmında ateşleme sistemi, akü ve yakıt deposu gibi parçaların bulunduğu bir bölme bulunmaktadır. 

Taban da motorun oluşturduğu dönme momentine karşı stabil durmasını sağlayacak ayaklar 

bulunmaktadır. 

 

Şekil 16. Motor Stant gövdesi 

5. Araştırma Bulguları 

Motor tasarımı yapılırken belirlenmesi gereken bazı ana ölçütler bulunmaktadır. Bu ölçütler 

ışığında imalatı gerçekleştirilen motorun ana hatları belirlenmiş olur. Motorların sınıflandırılması 

kısmında belirtilen kıstaslar tasarım konusunda ana hatların belirlenmesinde yardımcı olmuştur. 

Ayrıca imalat sonrası yapılan ölçümler sonucu elde edilen verilerde aşağıda belirtilmiştir. 

Test sonuçları neticesinde motor komple sökülerek hareketli parçalarda yüzey kalitesi kontrolleri 

yapılmıştır. Hareketli parçalarda herhangi bir aşınma ve deformasyona rastlanmamıştır. Üniversal 

tezgâhlarda üretilen bu motorun CNC sistemli talaşlı imalat tezgâhlarında daha hafif ve ergonomik 

olarak ticari ürün olarak üretebileceği anlaşılmıştır. 
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Tablo 1. Tasarlanan ve Üretilen Deney Motorunun Teknik Değerleri 

Motor Tipi ve modeli Tek silindirli 2 zamanlı 

Silindir sayısı 1 

Yakıt tipi Benzin 

Piston çapı(mm) 45,00 

Piston kursu (mm) 34,70 

Silindir hacmi (cm ) 55 

Yanma odası hacmi(cm ) 7,60 

Sıkıştırma oranı 8,2/1 

Motor Gücü (kW/devir) 4,65/7.250 

Moment (Nm/devir) 12,25/7.250 

Ateşleme Sistemi Elektronik 

Ateşleme Avansı (KMA) ÜÖN’dan 30   önce 

Yakıt Emiş Tipi Karterden beslemeli 

Motor Relanti Devri  (rpm) 1.600 

Yakıt besleme sistemi Çek valfli ve karbüratörlü 

Maksimum Devir  (devir/dakika) 7.250 

Yağlama Yağı tipi İki-zamanlı motor yağı 

Yağlama sistemi Yakıt yağlamalı 

Yağ/yakıt oranı 1/15 
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*Sorumlu Yazar 

Özet 

Ar-Ge ve Ür-Ge süreçlerinde prototipleme hızı en önemli kriterlerden birisidir. Bu alanda son 

yıllarda oldukça yaygın olarak kullanılan 3 Boyutlu yazıcılar pek çok alanda ön plana çıkmaktadır. 

3 boyutlu yazıcılar geleneksel üretim metotlarının getirdiği geometrik kısıtlardan bağımsız 

çözümler sunabiliyor olsa da malzeme yelpazesinin kısıtlı oluşu ise aynı oranda test edilebilirliğini 

zorlaştırmaktadır. Bu malzeme kısıtlarından bir tanesi olan termal iletkenlik ise özelikle dar ve 

kapalı alanlarda çalışan elektronik kartlarda ideal ve hızlı çözümler sunabilmenin önüne 

geçmektedir. Bu noktada belli ölçüde bu zorluğu aşabilmek adına Grafit tozu ve kaplaması 

kullanılmıştır. Bu çalışma SLA yazıcı ve reçine ile gerçekleştirilerek reçine içerisine belli oranlarda 

grafit tozu eklenmesi ile birlikte oluşturulan bu kompozit yapının malzemenin termal iletkenliğinde 

iyileşmeler sağladığı gözlenmiştir. Bu alanda yapılmış FDM filamentlerinin üretiminin getirdiği 

maliyet ve zorluklardan bağımsız olarak SLA yazıcı ve reçine daha kolay, düşük maliyetli ve 

ulaşılabilir bir çözüm oluşturmaktadır. Ancak bu kolaylığın getirdiği sorun FDM filementlerine 

göre daha düşük bir termal iletkenliğin elde ediliyor olmasıdır. Çünkü oluşturulan reçine-toz 

çözeltisinin yoğunluk farklarına bağlı olarak çökelme yapması baskı süresinin çok kısa tutulmasına 

sebep olmakta ve bu durum da boyutsal olarak daha ufak ürünlerin oluşturulmasını zorunlu 

kılmaktadır. Ancak yapılan çalışma kapsamında yüzey alanı küçük ve az ısı yayan entegrelerin hot 

spot oluşumunu engellemek ve test süresini uzatmada başarılı olduğu gözlemlenmiştir. Bu durum 

prototipleme sürecinde hızlı test edebilirlik, düşük maliyet ve hızlı karar alabilme imkanları 

yaratarak tasarım iyileştirmelerine ışık tutma adına verimli bir gelişme sağlamıştır. 

Anahtar Kelimeler: SLA,3B Yazıcı, Grafit Tozu, Isı Yayıcı  

1. Giriş 

Yapılmış olan çalışmalardan bir tanesi üç boyutlu yazıcı kullanarak grafit tabanlı kompozit filament 

üretilmesidir ve bu malzemenin iletkenlik ve yarı-iletkenlik durumlarını değerlendirmiştir. 3B 

yazıcı ile üretilebilen transistörün geliştirilmesi çok değerli bir buluştur. Grafit tozu ve iletken 

olmayan PLA kullanılarak 3B yazıcı ile özel yapım filament üretilmiş ve üretilen bu malzemenin 

test sonuçlarına göre iletkenlik özelliği olan grafit aşılanmış, filament üretmenin aslında mümkün 

olduğunu göstermiştir. Tek tabakalı grafen form söz konusu olduğunda karbon da yarı iletkenlik 

özelliği için potansiyel bir karışım malzemesi olabilir. Bu sonuçlara istinaden grafit 3B yazıcılar ile 

transistor üretimi için gelecekte potansiyel oluşturmaktadır [1]. Taormina ve arkadaşları VP süreci 

hakkında genel görüşlerini eklemeli imalat ve polimerler için uygulanan farklı teknolojiler 

üzerinden belirtmişlerdir. Stereolithography ve dijital ışık prosesleri karşılaştırılmıştır, bu 

karşılaştırma farklı görüşler, avantajlar ve limitasyonlar açısından iki süreç için de yapılmıştır. 

Süreç değişkenleri VP süreci gereklilikleri ve olayları sentezlenerek özetlenmiştir. Kompozit ve 

nano kompozit malzeme taban matris malzemelerinden başlayarak uygulama ve tanımlamaların 

temel faktörü örneklendirilmiştir [2]. Lazer sinterleme prosesi boyunca toz yatağında sıcaklık – 

zaman ilişkisi temassız kızılötesi sıcaklık sensörü ile gözlenmiş ve sonuçlar daha sonra sıcaklık – 

mesafe ilişkisine çevrilmiştir. Polikarbonat tozunun parçacık boyutlarının bu bağlamdaki etkisi 

çalışılmıştır. Sıcaklık –mesafe ilişkisi bazı ortak katkı maddeleri için grafit, kuarz, silica ve talk 

kullanılmış ve sonucunda grafitin en yüksek sıcaklık dağılımı sonucunu verdiği gözlenmiştir [3]. Üç 
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boyutlu yazıcılar aracılığı ile kompleks geometrideki parçaların, hassas tolerans değerlerini 

karşılayarak üretim sürecini haftalardan saatler düzeyine düşürmesi elektronik yapısal parçaları 

üzerinden değerlendirilmiştir. Yapılan bir çalışmada altı yüzlü oyun kalıbı tasarımı geliştirilmesi 

çalışılmıştır [4].  Üç boyutlu yazıcı teknolojisi birçok alanda hızlı çözümler sunmasına rağmen hala 

fiziksel-kimyasal malzeme özellikleri kısıtlayıcı bir unsur olarak görülmektedir. Hızlı 

prototiplemede kompleks geometrileri üretme hızı ve maliyet açısından çok avantajlı olması ise bu 

üretim şeklinin popülaritesini giderek artırmaktadır. Yapılan başka bir çalışmada klasik üç boyutlu 

yazıcı malzemelerinin tüm güncel raporları derlenmiştir [5]. Bu çalışmada Üç boyutlu yazıcı 

teknolojisinin en büyük ihtiyaçlarından biri olan malzeme özelliği çeşitliliğini artırma problemi ele 

alınmıştır. Yazarlar kompozit bazlı geri dönüştürülebilir PLA reçineyi grafit ile karıştırarak bu 

malzemenin üretile bilirliğini çalışmışlardır. Üretilen malzemelerin grafit karışım yüzdeleri 

sırasıyla; %1 , %2.5 , %5 , %7.5 ve %10 ‘dur. Oluşturulan malzemeler tribolojik, mekanik ve 

kimyasal açılardan test edilmiş ve sonuçları değerlendirilmiştir [6]. Guo çalışmasında farklı 

eklemeli imalat yöntemleri kullanarak üç boyutlu yazıcı ile grafen tabanlı kompozit malzeme 

üretmiştir. Kullanılan eklemeli imalat yöntemleri; FDM, DIW, SLA ve SLS ‘dir. Üretim sonrasında 

oluşan yapısal karakterizasyon ve farklılıklar simülasyon ve karakterizasyon yöntemleri ile 

açıklanmıştır [7].  

Bu çalışmada eritilerek karıştırılmış geri dönüşümlü PLA ve grafit karışımından oluşan kompozit 

malzeme için farklı karıştırılma teknikleri denenmiştir. Grafitin PLA molekülü üzerindeki manifold 

etkisi, termo- mekanik özellikleri ve yanmazlık özellikleri çalışılmıştır [8].  

Yapılan bu çalışmalarda önceki çalışmalardan farklı olarak hazırlığında kullanılan malzemeler ticari 

olarak hazır kullanılabilir ve kolaylıkla ulaşılabilir, maliyet efektif malzemeler olup kullanılacak 

reçine-toz karışım hazırlığı oldukça basitleştirilmiştir. Daha önceki çalışmalarda yapılmış olan 

FDM filament hazırlıkları için gereken hazırlık sürelerinin çok uzun olmasının aksine hazırlık 

aşaması yaklaşık 1 saat gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanabilmektedir. Bununla birlikte 

basılacak geometriye ve grafit toz miktarına bağlı olarak baskı süreleri toplam süreyi belirleyen asıl 

unsurlar haline gelmiştir. 

2. Üretim Aşamaları 

Yapılacak olan test için ilgili numunelerin tamamı aynı 3B yazıcı, reçine ve grafit tozu kullanılarak 

yapılmıştır. Bu numuneler, grafit tozlarının reçine ağırlığına bağlı yüzdesel ağırlıklar ile 

karıştırılarak elde edilen farklı karışımlardan elde edilmiştir. Kullanılan reçine yoğunluğu 1,1 g/cm3 

ve grafit tozunun yoğunluğu 2,1 g/cm3 olarak belirlenmiştir. Reçineyi düzgün karıştırabilmek için 

aynı reçineden Şekil 1’de gösterilen parça üretilmiş ve kullanılmıştır. 

Üretimin başlangıcında %25 wt. Grafit tozu ile karışım hazırlanmıştır. Şekil 2’de gösterildiği gibi 

hazırlık aşaması; test numunesi için gereken reçine miktarının tartılması, grafit tozunun ilave 

edilmesi, karıştırılması ile sonuçlanmaktadır. 

Yapılan ilk 3B baskı denemesi %25 wt. Grafit tozu ile karıştırılmış reçine ile gerçekleştirilmiştir. 

Ancak yapılan denemede başarısız olunmuş ve parça üretilememiştir. Reçine havuzunun dibinde 

Şekil 3’de gösterilen yaklaşık 0,1mm kalınlığındaki parça kazınarak çıkarılmıştır. Bu durumun 

ardından tablaya yapışmanın sağlanabilmesi amacı ile taban katman sayısı 4 ‘den 8’e çıkartılmış ve 

taban katman ışıklandırma süresi 44 sn.’den 100 sn’ye çıkartılarak tablaya daha sıkı bir tutunma 

sağlaması hedeflenmiştir.  
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Şekil 1. Karıştırma başlığı 

 

Şekil 2.a) Reçinenin Tartılması, b) Grafit Tozunun ilave edilmesi, c) Karıştırma 

 

Şekil 3. %25 wt. Grafit Tozu oranı başarısız baskı sonucu 

Yapılan üretim denemelerine ait baskı parametrelerin verildiği tablo aşağıdadır.  
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Tablo 1.Yapılan numune çalışmaları ve parametreleri 

Baskı No. 
Graift 

Oranı[%] 

Katman 

Kalınlığı 

[mm] 

Taban 

Katman 

Sayısı 

Taban Katman 

Işıklandırma 

Süresi[sn.] 

Normal 

Işıklandırma 

Süresi[sn.] 

Sonuç 

       

1 25 0,05 4 44 4 Başarısız 

2 25 0,025 8 100 10 Başarısız 

3 5 0,05 6 88 6 Başarılı 

4 10 0,05 6 88 6 Başarısız 

5 10 0,025 6 110 10 Başarısız 

6 10 0,05 6 125 12 Başarılı 

 

Yapılan 2 no’lu denemede ise baskı süresi çok uzun gelmiş ve buna bağlı olarak Grafit tozunun 

tablanın dibine çöktüğü gözlemlenmiştir. Bunun sonucu olarak tablanın alt yüzeyinin toz ile 

kaplanması sebebiyle UV ışıklarının geçişi engellenmiş ve başarılı bir baskı elde edilmesinin önüne 

geçmiştir. Çökelmeyi geciktirmek ve parametreleri daha kontrollü bir şekilde denetleyebilmek 

amacıyla karışım seyreltilmiş ve %5 grafit tozu katkılı reçine ile baskı yapılmıştır. Bu deneme 

sonucunda yüzey kalitesi yüksek olmasa da test edilebilecek bütünlükte ve kalitede parçaların 

üretimi gerçekleşmiştir.  

 

Şekil 4.Başarısız baskı görselleri 

Bu sonuçlara bağlı olarak Tablo 1’de 6.Satırda yer alan parametreler ile baskı plakasına tutunma 

başarılı bir şekilde sağlanmış ve test için gerekli olan numuneler hazır hale getirilmiştir. Son olarak 

grafit tozu katkısız iki adet saf reçine ile üretilmiş test numunesi de hazır hale getirilmiştir. Bununla 

birlikte 1 çift grafit tozu katkısız, 1 çift %5 katkılı ve 1 çift %10 katkılı test numunesi 

hazırlanmıştır. 

3. Deney ve Test Düzeneği 

Test için bir adet 5W’lık direnç, güç kaynağı, sıcaklık ölçümü için multi-metreye bağlanan bir 

sıcaklık sensörü, yüzey temasını arttırmak için termal ped, 2 adet grafit tozu katkılı plaka ve 

bağlantı elemanları kullanılmıştır. Direnç güç kaynağına bağlanarak 5V verilerek direncin ısınması 

ve bu ısının grafit tozu katkılı plakalar üzerinde yayılarak atılması gözlemlenmiştir. Bu ısı yayılımı 

FLIR E75 modeli kızılötesi termal kamera ile görüntülenmiş ve yüzey sıcaklığı ölçülmüştür. 

Sıcaklık sensörü, direncin üzerinde bulunan termal ped ve plaka arasında kalacak şekilde 

yerleştirilerek ölçüm alınmıştır. Bu sayede direnç sıcaklığı ve plaka yüzey sıcaklığı eş zamanlı 

olarak görüntülenerek mukayese yapabilme olanağını doğurmuştur. 
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Şekil 5.Deney görseli 

Şekil 5’de görüldüğü iki plaka arasında bulunan beyaz renkli direnç üzerinde kırmızı kablo ile 

bağlanmış sıcaklık sensönrü ve direncin iki ucundan çıkan siyah besleme kabloları bulunmaktadır. 

Kullanılan termal ped, Schlegel marka OP-8800 serisinden 0,25mm kalınlığında bir yüzeyi 

yapışkanlı 6W/m.K termal iletkenliğe sahip termal pedlerdir. Direncin plakalara basan yüzeyleri 

arasına konularak, direnç ve plakanın yüzey pürüzlüğü sebebiyle birbirlerine noktasal veya lokal 

temas eksikliği önlenmiştir. Bu sayede direnç üzerinden termal pede ve termal ped üzerinden 

plakaya düzgün bir ısı transferi gerçekleşmesi sağlanmıştır.  Aşağıdaki formülasyonda da görüldüğü 

üzere ısı transferine paralel olan uzunluk arttıkça termal direnç artmaktadır.  

      𝑅𝜃 =
∆𝑥

𝐴.𝑘
              (1) 

𝑅𝜃=Termal Direnç[K/W] 

∆𝑥=Isı transferine paralel olan parça kalınlığı[m] 

𝐴=Isı transferine dik olan kesit yüzey alanı[m2] 

k=Termal iletkenlik katsayısı[W/m.K] 

Seçilen termal ped termal direcin mümkün olduğunca düşük olması amacıyla ince seçilmiştir. 

Kullanılan direnç ebatları 9mm x 5mm x5mm (uzunluk x genişlik x yükseklik) şeklinde olduğu için 

45 mm2 yüzey alanına sahip 6W/m.K iletkenliğe sahip termal pedin termal direnci yaklaşık olarak 

0,92 K/W çıkmaktadır. Bu değer bize termal pedin her iki yüzey arasındaki sıcaklık farkının çok 

düşük olduğunu ve ısı olarak atılan her bir Watt için 0,92°C fark olduğunu söylemektedir.  

Yapılan deney, kontrollü olabilmesi için ve farkın daha net anlaşılabilmesi amacıyla 4 aşamalı 

olarak gerçekleştirilmiştir. Bu aşamaların ilkinde direnç hiçbir yüzeye bastırılmadan havada tek 

başına iken güç verilmiş, ikinci aşamada grafit tozu katılmamış standart reçine ile basılan numune 

parçaları arasına konumlandırılan dirence güç verilmiş, üçüncü aşamada %5 grafit tozu katkılı 

parçalar arasına konumlandırılan dirence güç verilmiş ve son aşamada %10 grafit tozu katkılı 

parçalar arasına konumlandırılmış dirence güç verilmiştir. Her aşamada limit sıcaklık değeri aynı 

alınmış, dirence yapıştırılan termal ped üzerinde bulunan sıcaklık sensörü değeri 90°C oluncaya 

kadar devam etmiştir. Bu sırada her bir aşamada limit sıcaklık değerine ulaşma süreleri de 

kaydedilmiştir. İlk aşama haricinde diğer aşamaların her birinde 50°C, 70°C, 80°C ve limit sıcaklık 

90°C değerlerinin termal kamera görüntüleri alınarak sıcaklık dağılımları görüntülenmiştir. Her 

aşamada kullanılan plaka ölçüleri 70 mm x 30 mm x 3mm (uzunluk x genişlik x yükseklik) 

şeklindedir. 
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Şekil 6.Deney test düzeneği görseli 

4. Veriler ve Değerlendirme 

Birinci aşamada direnç tek başına test edilmiş ve 90°C sıcaklığa ulaşmasının 2dk 21sn sürdüğü 

görülmüştür. Yerleştirilen plakalar ile birlikte ısı yayılması artmış ve bu sürelerin uzadığı 

görülmüştür. Aşağıdaki grafikte bu sürelerin dağılımı görülmektedir. 

 

Tüm aşamalarda testlere ortam sıcaklığı yaklaşık olarak 23°C iken başlanmıştır. %0 grafit tozu 

katkılı plakalar arasında bulunan direnç sıcaklığının 90°C’ye ulaşması 4dk 41sn, %5 grafit tozu 

kakılı plakalar ile birlikte 6dk 40sn, %10 grafit tozu katkılı plakalarla yapılan ölçümlerde bu sürenin 

7dk’ya çıktığı görülmüştür. 

Bu süreler ile birlikte alınan termal kamera görüntüleri aşağıdaki verilmiştir. 
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Şekil 7.%0 Grafit tozu katkılı plakaların sıcaklık dağılımının termal kamera görüntüleri 

%0 grafit tozu içeren plakalarda sırasıyla, (a)50°C direnç sıcaklığında, (b)70°C direnç sıcaklığında, 

(c)80°C direnç sıcaklığında ve (d)90°C direnç sıcaklığında alınan plaka yüzey sıcaklık dağılım 

görselleri Şekil 7’de verilmiştir. 

 

Şekil 8.%5 Grafit tozu katkılı plakaların sıcaklık dağılımının termal kamera görüntüleri 

%5 grafit tozu içeren plakalarda sırasıyla, (a)50°C direnç sıcaklığında, (b)70°C direnç sıcaklığında, 

(c)80°C direnç sıcaklığında ve (d)90°C direnç sıcaklığında alınan plaka yüzey sıcaklık dağılım 

görselleri Şekil 8’de verilmiştir. 

 

Şekil 9.%10 Grafit tozu katkılı plakaların sıcaklık dağılımının termal kamera görüntüleri 

%10 grafit tozu içeren plakalarda sırasıyla, (a)50°C direnç sıcaklığında, (b)70°C direnç 

sıcaklığında, (c)80°C direnç sıcaklığında ve (d)90°C direnç sıcaklığında alınan plaka yüzey sıcaklık 

dağılım görselleri Şekil 9’da verilmiştir.  
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Tablo 2. Grafit toz oranlarına bağlı direnç sıcaklığı ve yüzey sıcaklık farkları 

Test No Grafit Oranı[%] ΔT50°C [°C] ΔT70°C [°C] ΔT80°C [°C] ΔT90°C [°C] 

      

1 0 16 20,2 21 21,9 

2 5 12,8 13,9 14,4 14,7 

3 10 11,2 10,9 10,2 12 

 

Tablo 2’de alınan ölçümlerde direnç sıcaklıkları ve termal kamera ile görüntülenen plaka yüzey 

sıcaklıkları arasındaki sıcaklık farkları verilmiştir. 

5. Sonuç 

Yapılan bu çalışmada sıcaklık dağılımları ve bu sıcaklıklara ulaşma süreleri ölçülmüştür. Yapılan 

ölçümler neticesinde Şekil 7, Şekil 8 ve Şekil 9’da net olarak görüldüğü gibi grafit oranın arttıkça 

sıcaklığın daha geniş bir alana yayıldığı görülmektedir. Bunun sebebi, Tablo 2’de grafit oranı ile 

düşmekte olan sıcaklık farklarından anlaşıldığı gibi grafit tozunun malzemenin bütününde termal 

iletkenliği arttırıyor olmasıdır. Bu sayede daha fazla ısıyı plaka yüzeyinde dağıtabilip sıcaklığın 

lokal olarak birikmesinin önüne geçtiği çıkarımı yapılabilmektedir.  

Grafit tozu oranı arttıkça malzemenin termal iletkenliği artmakta ancak bununla birlikte aynı oranda 

baskı zorlaşmaktadır. Grafit oranın artması ile birlikte reçine havuzunda dibe çöken tanecik sayısı 

da artmakta ve bu da reçinenin kürlenmesi için gerekli UV ışınlarının baskı tablasına geçişini 

zorlaştırmaktadır. Dolayısı ile bu uygulamada ortaya çıkan en büyük sorunlardan bir tanesi sınırlı 

geometrilerde baskı yapılabilmesidir. Çünkü basılacak olan malzemenin yüksekliğine bağlı olarak 

baskı süresi uzamakta, baskı süresine bağlı olarak grafit taneciklerinin çökelmesi artmakta, bununla 

birlikte malzemenin homojen yapısı bozulmakta ve termal iletkenliği malzemenin basım yönünde 

azalmasına veya baskının baskı plakasına tutunamamasına yol açabilmektedir. 

Bu sorunlara rağmen yapılacak iyileştirmeler ile özellikle elektronik kartlar gibi kapalı ve dar 

alanlarda havalandırmanın kimi zaman kısıtlı olabileceği yerlerde özellikle prototipleme ve test 

aşamalarında kartın belli fonksiyonlarının test edilebilmesi ve kart doğrulamasının yapılabilmesi 

için gerekli olan sürenin kazandırılabilmesi adına hızlı ve düşük maliyetli olarak kart üzerinde belli 

komponentlerde hot spot oluşumunun önüne geçmekte kullanılabileceği bu çalışma ile 

gösterilmiştir.  Bu sayede hem kart doğrulama hem de son üründe kullanılacak olan soğutucu plaka 

vb. çözüm analizlerinin doğrulamasının yapılmasına maliyet etkin bir çözüm sunmaktadır. 
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* Sorumlu Yazar 

Özet 

Otonom araçlar sahip oldukları yazılım ve donanımlar sayesinde, herhangi bir sürücüye ihtiyaç 

duymadan etrafındaki trafik akışını, yayaları diğer araçları algılayarak planlama yapabilen ve 

hiçbir sürücü müdahalesine ihtiyaç duymadan seyir halinde gidebilen araçlardır. Bu konu 80’li 

yıllardan beri üniversitelerin, otomobil üreticilerinin ve pek çok paydaş şirketin çalışma alanı 

olmuştur. Otonom araçlar radar,lidar,stereo kamera gibi donanımları sayesinde bulundukları yeri 

ve çevrelerindeki yaya,trafik işareti ve diğer araçları algılarlar ve sensör verisi üretirler.Bu veriyi 

işleyerek yol planlaması yapıp uygun rotayı belirlerler.Belirledikleri rota üzerinde optimum yol 

seçimi ve  hareket planlaması yaparak herhangi bir sürücü müdahalesine ihtiyaç duymadan trafik 

akışına katılırlar. Günümüzde hızla gelişen otonom araç sektöründe her geçen gün yeni firmalar 

faaliyete başlamakta, halihazırda üretim yapan firmalar ise modellerini çeşitlendirmektedir. Bu 

heyecan verici gelişmelerin neticesinde 2035 yılına kadar otonom araçların hayatımızın değişmez 

birer parçası olması beklenmektedir. Ancak otonom araçların beklenildiği gibi hayatımızın birer 

parçası olabilmesinin önündeki en büyük engellerden biri de otonom araç donanımlarının sensör 

performanslarının kötü hava koşullarında dramatik olarak düşmesidir. Otonom araçlarda bulunan 

stereo kamera donanımları kör edici güneş ve yapışkan yağmur damlalarına maruz kaldığında, 

performanslarında ciddi bir düşüş yaşanmaktadır. Bu durum otonom aracın etrafındaki yayaları, 

diğer araçları ve trafik akışını anlamlandırma becerisini önemli ölçüde etkilemektedir.  

Bu çalışmada yağmurlu hava koşulunda, yapışkan yağmur damlalarına maruz kalmış bir otonom 

aracın stereo kamera donanımdan elde edilen görüntüler üzerinde nesne sınıflandırma problemi ele 

alınmıştır. Söz konusu görüntülerde öznitelik çıkarımı için transfer öğreniminden faydalanılmış ve 

derin sinir ağı modellerinden VGG-16 kullanılmıştır. Aynı zamanda yağmur gürültüsünü 

giderebilmek için derin sinir ağı temelli bir otokodlayıcı eğitilmiş ve gürültülü fotoğraflardaki 

sınıflandırma başarısının artırılabildiği gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kötü hava koşulları, otonom araçlar, nesne sınıflandırma  

1. Giriş 

Yüksek doğrulukla nesne algılama, otonom araçlar için en temel görevdir. Son teknoloji nesne 

algılama yaklaşımları yapay sinir ağlarına dayanır ve sadece yüksek performans sergilemekle 

kalmaz, gerçek zamanlı nesne tespiti yapılabilir ve çok sayıda platformda çeşitli ortamlara 

uygulanabilirler [1]. Ancak iyi hava koşullarında eğitilen ve optimize edilen bu yapay sinir ağları 

yine iyi hava koşullarında yüksek doğruluk vermektedir [2]. Yağmur, kar, sis gibi olumsuz hava 

koşullarında ise doğrulukları dramatik şekilde azalmaktadır. 

Bir otonom sürüş görevinde nesne algılamanın etkili ve doğru bir şekilde yapılabilmesi için araçlar 

radar, lidar, GPS, kamera gibi farklı sensörlerle donatılmaktadır. Literatürde otonom sürüş 

görevinde nesne tespiti için yaygın olan görüş bu sensör verilerinin aynı nesne için tümleştirilerek 

kullanılmasıdır.Yapılan araştırmalar en doğru nesne tespitinin birden çok sensör verisinin aynı anda 

kullanılmasıyla elde edileceğini göstermiştir. Bunun nedeni farklı sensörlerin, aynı hava 
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koşullarından farklı ölçüde etkilenmesidir. Örneğin yoğun güneşin olduğu ortamlarda kamera 

yansımalar nedeniyle doğru görüntü verememektedir. Böyle bir durumda etkili nesne tespiti 

yapılabilmesi için nesnelerin derinlik ve boyut değerlerini veren Lidar sensörü devreye girmekte ve 

algoritmanın kamera ile ilgili kısmı devreden çıkmaktadır.Böylece doğru nesne tespiti yapılabildiği 

görülmüştür [1]. Benzer bir durum da karlı havalarda Lidar sensörünün diğer sensörlerden daha 

fazla etkilenmesidir. Cisimlerin üzeri karla kaplandığı için boyutları Lidar sensörü ile doğru tespit 

edilemezken, kamera sensörü bu noktada daha doğru sonuç vermektedir. 

Olumsuz hava koşullarının özel bir hali olan yağmurlu havalarda ise, kamera sensörü üzerinde 

biriken yağmur damlaları nedeniyle doğru çalışamamakta, görüntü üzerinde piksel bazlı bozulmalar 

meydana gelmektedir. Bozulma, yağmur damlacıklarının  boyutu, kamera sensörünün merceği 

üzerinden akması ya da orada kalması gibi nedenlere bağlı olarak farklı boyutlar kazanmaktadır.  

Otonom sürüş görevinin başarıya ulaşabilmesi için iki temel görevin yerine getirilmesi 

gerekmektedir. Bu temel görevler birbiri ile entegre şekilde çalışan algılama ve karar verme 

sistemlerinin doğru şekilde çalışması ve sonucunda otonom aracın istenen yere ulaşmasının 

sağlanmasıdır.  

 

Şekil 1. Otonom Araçlarda Algılama ve Karar Verme Sistemleri [3] 

Karar verme sistemi, algılama sisteminden gelen sensör verilerini kullanarak öncelikle rota 

planlaması yapar. Bu sayede araç gitmek istediği lokasyonu başlangıç ve bitiş noktası şeklinde tayin 

eder. Rota planlaması, en kısa yolun seçilmesi ile devam eder. Burada otonom araç hedefine 

ulaşmak için farklı yol seçenekleri varsa onları değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda bir karar 

verir ve harekete başlar. Bu aşamadan sonra nihai hedef, canlı yada cansız herhangi bir nesneye 

çarpmadan istenilen noktaya ulaşabilmektir. Tüm bu süreç algılama sisteminden gelen verilerle 

devamlı olarak desteklenir ve her bir adım tam zamanlı olarak kontrol sistemi tarafından denetlenir. 

Karar verme sistemi ve ona bağlı olan tüm alt sistemlerin çalışabilmesi algılama sistemine bağlıdır. 

Algılama sistemi araç üzerindeki sensör donanımları sayesinde; 

✔ Otonom aracın konumunu, 

✔ Etraftaki diğer araçların konumunu ve otonom aracın bu araçlara olan mesafesini, 

✔ Etraftaki yayaları ve bu yayaların otonom araca göre konumlarını, 

✔ Trafik işaret ve levhalarını, 

✔ Yol senaryosundaki diğer tüm canlı ve cansız nesneleri, 

tam zamanlı ve doğru bir şekilde tespit etmekle görevlidir. Otonom sürüş görevi bir bütün olarak ele 

alınırsa en önemli bileşenin nesne tespiti olduğu söylenebilir. Çünkü aracın harekete geçebilmesi 

için tüm çevresini olduğu gibi tanıması ve anlamlandırması gerekmektedir. İşte bu temel görev 

normal hava koşullarında sağlıklı bir şekilde yapılabilirken, kötü hava koşullarında sensörlerin 

etkilenmesi nedeniyle etkin bir şekilde ve yüksek doğrulukla yapılamamaktadır. 
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Bu çalışmada otonom sürüşte doğru nesne tespitini etkileyen kötü hava koşullarından yağmurlu 

hava koşulu seçilmiştir. Bu koşul altında çalışırken nesne tespiti doğruluğu dramatik şekilde düşen 

RGB kamera da verisi iyileştirilmek istenen sensör olarak seçilmiştir. Kamera sensöründeki 

bozulmanın iyileştirilmesine yönelik bir yaklaşım önerilmektedir. Amaç yağmurlu havalarda 

kamera sensöründen gelen bilginin doğruluğunu arttırarak nesne tespitine katkı sağlayabilmektir. 

2. Kullanılan Veri Seti ve Yöntem 

Bu çalışmada kullanılması öngörülen sensör verileri Oxford Üniversitesi’nin bilgisayarlı görü 

laboratuvarında görev almış olan araştırmacıların ortaya koyduğu çalışmada kullanılan ve erişime 

açık olan veritabanıdır. Bu veritabanı, Oxford RobotCar veriseti [4] ve CamVid [5] veri setinin 

birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Bir tanesi yapay yağmur üretecine maruz bırakılmış diğeri ise 

herhangi bir dış koşuldan etkilenmeyen iki stereo kamera, yan yana konularak otonom sürüş görevi 

sırasında bu iki kameradan görüntüler toplanmıştır. Bu sayede aynı sahnenin hem güneşli hem de 

yağmurlu hava koşullarında çekilmiş RGB görüntülerinden oluşan iki veri seti elde edilmiştir. Her 

iki veri seti de ayrı ayrı ikili nesne sınıflandırma görevi için yaya, araba ve trafik işareti içerip 

içermeme durumlarına göre etiketlenmiştir. Öncelikle güneşli hava görüntülerinden oluşan etiketli 

veriler, Open-CV kütüphanesi kullanılarak okunmuş ve bu görüntülerdeki özniteliklerin 

çıkarılabilmesi ve nesne sınıflandırma görevi için evrişimli sinir ağı katmanlarından oluşan VGG-

16 modeli ve bu model için imagenet ağırlıkları kullanılmıştır.  

 

Şekil 2. Sensör verileri dataseti [6] 

İlk senaryoda güneşli hava koşulu durumu için, tüm etiketli veri setlerinin nesne sınıflandırma 

sonuçları VGG-16 modeli [7] kullanılarak elde edilmiştir. Bu senaryoda VGG-16 modelinde 

sınıflandırma adımı için kullanılan 1000 farklı sınıfta olasılıksal çıktı üreten softmax aktivasyon 

fonksiyonu sadece 2 sınıf için çıktı üretecek şekilde yeniden eğitilmiş ve sınıflandırma sonuçları 

alınmıştır. Ardından VGG-16 modeli, imagenet ağırlıklarıyla birlikte sadece bir öznitelik çıkarıcı 

olarak kullanılmış ve model ilk tam bağlantılı katmana kadar çalıştırılmıştır. Bu katmandan hemen 

sonra sınıflandırma performanslarının araştırılması için softmax yerine sınıflandırıcı olarak doğrusal 

Destek Vektör Makineleri (SVM)[8] ve ÇKF (çok yüzlü konik fonksiyon) [9] algoritmaları modele 

ayrı ayrı entegre edilerek sınıflandırma başarıları ölçülmüştür. Aynı işlemlerin tamamı yağmurlu 

hava koşulu veri setleri üzerinde de yapılarak nesne sınıflandırma performansları ölçülmüştür. Tüm 

veri setlerinde tüm sınıflandırıcıların güneşli hava koşulunda, temiz görüntüler üzerindeki 

performanslarının, yağmurlu hava koşulunda yağmurlu görüntüler üzerindeki performanslarından 

daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu aşamadan sonra, yağmurlu hava koşulunda elde edilen 

görüntülerin üzerindeki yağmur gürültüsünün temizlenmesi için yine VGG-16 tabanlı bir gürültü 

giderici otokodlayıcı model oluşturulmuştur.  

Bu otokodlayıcı modelin eğitim başarısının artırılması ve eğitim süresinin kısaltılabilmesi için 

transfer öğreniminden faydalanılmıştır. Kodlayıcı kısmında VGG-16 modelinin imagenet ağırlıkları 

kullanılmış ve modelin kodlayıcı katmanları dondurularak eğitim aşamasına dahil edilmemiştir. 

Sadece kod çözücü adımı için model eğitilmiş ve tüm yağmurlu hava koşulundan etkilenmiş 

gürültülü veriler otokodlayıcı sayesinde gürültü temizleme adımından geçirilmiştir. Bu adımın 

gürültüleri temizlemedeki başarısı ve kullanılan nesne sınıflandırma algoritmalarının sınıflandırma 

performanslarının ölçülebilmesi için gürültüden arındırılmış veriler de, diğer iki koşula sahip veri 

setlerine uygulanan öznitelik çıkarma ve nesne sınıflandırma algoritması aşamalarından 
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geçirilmiştir. Böylece elde edilen tüm sonuçlar karşılaştırılmıştır. Araba ve yaya içerip içermeme 

durumuna göre etiketlenmiş verilerde otokodlayıcı ile temizlenen görüntüler üzerinde, kullanılan 

algoritmaların nesne sınıflandırma başarısının herhangi bir gürültü temizleme işlemi yapılmayan 

gürültülü verilere göre iyileştirildiği gözlemlenmiştir. 

2.1. Öznitelik Çıkarıcı Olarak VGG-16 Algoritması ve Transfer Öğrenmesi 

Yapay sinir ağları insan beyninin bilgiyi işleme tekniği baz alınarak geliştirilmiş bir bilgi işlem 

teknolojisidir. İnsan beyninin öğrenme ve öğrendiği bilgiyi işleyebilme yeteneğini matematiksel 

olarak modelleyebilme uğraşının bir sonucudur. 1950’li yıllarda McCulloch ve arkadaşları [10] 

yapay sinir ağlarını ilk defa ilgili makalelerinde tanıtmıştır. 2010 yılına kadar pek de popüler 

olmayan bu makine öğrenmesi yöntemi, Alex Krizhevsky ve arkadaşlarının [11] ImageNet 

Classification with Deep Convolutional Neural Networks (ILSVRC) [12] isimli dünyanın en büyük 

nesne sınıflandırma meydan okumasında çarpıcı sonuçlar almıştır. O zamandan beri yapay sinir 

ağları pek çok araştırmacının gerçek hayat problemlerini çözebilmek için üzerinde çalıştığı bir 

araştırma alanı haline gelmiştir. 2015 yılında Oxford Visual Geometry Group tarafından geliştirilen 

ve ismini buradan alan VGG ağ yapısı ise yine bu meydan okumayı kazanmıştır.[7] Bu çalışmada 

evrişim katmanlarının sayısına bağlı olarak ismi değişen VGG ağı mimarilerden VGG-16 

kullanılmıştır. Bu ağ yapısı diğer yapılardan farklı olarak ard arda evrişim katmanları 

kullanmaktadır. Evrişim işlemi yapılırken boyut azalsa da ağın kanal sayısı artmakta ve derinleşen 

ağ sayesinde modelin piksellerden öğrenme kapasitesi artmaktadır. Tam bağlantılı son katmanda 

1000 sınıflı olasılıksal hesaplama yapan softmax aktivasyon fonksiyonu kullanılmaktadır. Bu 

modelde toplamda 138 milyon parametre hesaplanmaktadır. 

 

Şekil 3.VGG-16 Ağ Mimarisi[13] 

Derin evrişimli sinir ağı modellerinin büyük veri kümeleri üzerinde eğitilmesi günler hatta haftalar 

almaktadır. Bir yandan yüksek doğruluk alırken bir yandan da bu süreci kısaltmanın en iyi yolu, 

VGG modeli gibi büyük veri setleri üzerinde önceden eğitilmiş ve kaydedilmiş ağırlıkları yeniden 

kullanmaktır. Transfer öğrenimi adı verilen bu uygulama sayesinde hem faydalı özniteliklerin daha 

kısa sürede öğrenilmesi sağlanır hem de eldeki imkanlarla ulaşılması mümkün olmayacak kadar 

kaliteli bir model çalışılan problem üzerinde kullanılabilir. [14] 2014 ILSVRC kazananı VGG 

modeli araştırmacıları, hem modellerini hem de öğrenilen ağırlıkları çevrim içi olarak kullanıma 

sunmuşlardır. Bu sayede pek çok araştırmacı bu görüntü sınıflandırma modelini kendi 

problemlerine uygulayarak yüksek doğrulukta çözümler elde edebilmiştir.  
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Şekil 4.(a) Otokodlayıcının ilk katmanından çekilen 

öznitelik haritaları 

Şekil 4.(b) Otokodlayıcının 11. Katmanından çekilen 

öznitelik haritaları 

Şekilde rastgele ağırlıklarla ve ImageNet ağırlıklarıyla başlatılan VGG-16 modelinin farklı evrişim 

katmanlarından alınan özniteliklerin görseline yer verilmiştir. İlk katmanda iki modelinde 

öznitelikleri öğrenme başarısının benzer olduğu görülürken, modelin daha derin katmanlarına 

inildikçe rastgele ağırlıkların önemli özniteliklerin bir kısmını öğrenemediği ancak VGG-16 

modelinin bu öznitelikleri yüksek başarı ile öğrendiği gözlemlenmektedir. 

Bu çalışmada VGG-16 modeli ilk tam bağlantılı katmana kadar alınarak, modelin öznitelikleri 

öğrenme başarısından faydalanabilmek için bir öznitelik çıkarıcı olarak kullanılmıştır. Bunun için 

modelin ilgili katmanlarıyla bu katmanlara ait ağırlıklar alınmış ve eğitilmeden dondurulmuştur. 

Ardından nesne sınıflandırma probleminin çözülebilmesi için modele SVM ve ÇKF algoritmaları 

ayrı ayrı entegre edilerek sınıflandırma başarısı ölçülmüştür. Karşılaştırma için tüm model 

sonuçlarının yanı sıra 1000 sınıfa olasılıksal atama yapan softmax aktivasyon fonksiyonunun 

sınıflandırma performansı da veri setleri üzerinde tek tek denenmiştir. Elde edilen  karşılaştırmalı 

sonuçlara Bölüm 3’ te yer verilmiştir. 

2.2. Nesne Sınıflandırma Problemi için Destek Vektör Makineleri ve Çok Yüzlü Konik 

Fonksiyon Algoritmasının Kullanılması 

Denetimli öğrenme uygulamaları içinde sınıflandırma görevi önemli bir yer tutmaktadır. 

Sınıflandırma, sınıfı bilinmeyen bir örneğin hangi sınıfa ait olduğunu araştıran denetimli öğrenme 

tekniğidir. Eldeki veri setinin her bir örneği, sahip olduğu belirli özellikler neticesinde bir sınıfa 

dahildir. Sınıflandırma algoritmaları eldeki veri setinden bir örüntü çıkarır ve bunu bir modele 

dönüştürür. Bu model daha önce hiç karşılaşmadığı bir verinin sınıfına dair olasılıksal bir sonuç 

üretir. Bulunan modelin en uygun model olması sınıflandırma görevinin ana hedefidir.  

Destek vektör makineleri (SVM), doğrusal ve doğrusal olmayan sınıflandırma problemlerinin 

çözümüne olanak tanıyan bir makine öğrenmesi tekniğidir. Cortes ve Vapnik tarafından [8] 

geliştirilerek literatüre kazandırılan bu ayırma yöntemi, 1963 yılında yine Vapnik tarafından 

geliştirilen bir algoritmaya dayanmaktadır. Destek vektör makineleri ile sınıflandırmanın temel 

amacı, iki boyutlu bir uzayda sınıflandırma yapmanın yanında, daha yüksek boyutlu öznitelikler 

uzayında da hiper düzlemler sayesinde en uygun sınıflandırmaya olanak tanımasıdır [15]. 

Destek vektör makinelerinin eğitim aşamasında kullanılmak üzere T sayıda örnekten oluşan bir 

eğitim veri seti olsun. Bu veri setindeki her bir i noktası i = 1,2,3..T olmak üzere, her 𝑥𝑖 girdisi N 

adet özniteliğe  ve  𝑦𝑖= +1 yada 𝑦𝑖= -1 olmak üzere iki sınıf etiketinden birine sahiptir. 

{𝑥𝑖, 𝑦𝑖  } için,  i= 1,2,3,..T, 𝑦𝑖  ∈ {-1,+1}, x ∈ 𝑅𝑁 (1) 

Bu durumda destek vektörlerinden geçecek şekilde çizilen iki hiper düzlemin denklemi ; 

〈𝑤, 𝑥〉 + 𝑏 + 1 (2) 
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〈𝑤, 𝑥〉 + 𝑏 − 1 (3) 

Şeklinde ifade edilir. 𝑅𝑁, N boyutlu uzayı simgelemektedir. Hiper düzlemin normali w ağırlık 

vektörü, b ise eğim değerini göstermektedir [16]. 

Bir birim vektör olan w, 
𝑤

‖𝑤‖
 şeklinde ifade edilebilir. Bu durumda kenar payı k = 

1

‖𝑤‖
 olur. 

Destek vektörlerinden geçen iki hiper düzlemin arasındaki fark 2k olduğundan,  
2

‖𝑤‖
 şeklinde ifade 

edilebilir. Dolayısıyla optimum hiper düzlemin denklemini bulmamızı sağlayacak olan w ve b 

değerleri hesaplanırken, temelde bir eniyileme problemi çözülür. İşlem kolaylığı sağlaması 

açısından 
2

‖𝑤‖
 = 

1

2
 ‖𝒘‖2 şeklinde yazılabilir. Bu durumda amaç fonksiyonu ; 

𝑦𝑖 (〈𝒘, 𝒙〉 + 𝑏 )  =  1  kısıtı altında ; 

1

2
 ‖𝑤‖2 değerinin enküçüklenmesi haline dönüşür [8]. 

Bu eniyileme  problemi Lagrange denklemleri kullanılarak; 

L(w,b,a) = 
1

2
 ‖𝑤‖2 - ∑𝑘

𝑖=1 𝑎𝑖 𝑦𝑖  (〈𝑤, 𝑥𝑖〉 + 𝑏 ) + ∑𝑘
𝑖=1 𝑎𝑖  (4) 

şekline dönüştürülür ve çözüme ulaştırılır [16]. 

A ve B kümeleri 𝑅𝑁 ‘de tanımlı sonlu iki nokta kümesi olsun. Eğer bu kümelerdeki noktaları içine 

alan en küçük düzensiz yapılar(konveks örtü) birbiri ile kesişmiyorsa, bu iki kümeyi birbirinden 

ayıran sonsuz sayıda hiper düzlem bulunmaktadır. Ancak bu iki kümenin konveks örtüleri 

kesişiyorsa, o zaman bu iki kümeyi birbirinden ayırmak için, sınıflandırma hatasını en aza indiren 

optimum bir hiper düzlem bulunabilmektedir. Bu matematiksel yaklaşım [17] de ortaya 

konulmuştur. 

 

Şekil 5. Geometrik temelli dört ayırma yaklaşımı [9] 

Çok yüzlü konik fonksiyon algoritması(ÇKF), konveks örtüleri kesişen iki nokta kümesini 

ayırabilmek için , üç boyutlu uzayda doğrusal olmayan bir konik sınıflandırıcı olarak tanımlanmıştır 

[9]. Algoritma öncelikle A kümesine ait rastgele bir noktayı seçer ve bu noktaya en yakın A 

kümesine ait olacak ve B kümesini de açıkta bırakacak şekilde bir çok yüzlü çizdirerek üç boyutlu 

uzayı böler. Algoritmanın durdurma kriteri A kümesine ait açıkta hiç nokta kalmamasıdır. 

Algoritmanın sonucunda çok yüzlüyü oluşturan her bir hiper düzlemin denklemi ve ilgili değerleri 

bulunmuş olur. 
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Şekil 6. Üç boyutlu uzayda iki kümeyi ayıran çokyüzlünün gösterimi [9] 

VGG-16 algoritması ilk tam bağlantılı katmana kadar bir öznitelik çıkarıcı olarak kullanılmış 

ardından sınıflandırıcı olarak modeldeki softmax katmanı yerine destek vektör makineleri ve çok 

yüzlü konik fonksiyon algoritmaları modele eklenerek nesne sınıflandırma performansı 

ölçülmüştür. Sonuçlar Bölüm 3’te detaylı olarak açıklanmıştır. 

2.3. Gürültü Temizleme Adımı için VGG-16 Tabanlı Otokodlayıcı ve Hiperparametre 

Optimizasyonu 

Yapışkan yağmur damlaları nedeniyle bozulmaya uğrayan görüntülerde gürültü temizleme işlemi 

otonom araçlarda nesne tespitinin sağlıklı yapılabilmesi için zor görevlerden biridir. Bu görevin 

başarıya ulaşabilmesi için literatürde matematiksel programlama ve derin öğrenme temelli 

yaklaşımlar geliştirilmiştir.Yamashita ve ark. yağmuru gürültüsünü temizleyebilmek için Pan-Tilt 

kamera sistemini kullanarak olası temiz görüntü ile yağmurlu görüntüyü birleştiren ve böylece 

temiz görüntüyü tahmin eden bir yaklaşım geliştirmişlerdir [18]. Yine Yamashita ve ark. stereo 

kameralardan elde edilen görüntü çifleri arasındaki eşitsizlikleri kullanarak geometrik olarak temiz 

görüntüyü yeniden oluşturdukları bir yaklaşım önermişlerdir [19] .Eigen ve arkadaşları evrişimli 

sinir ağlarını kullandıkları bir GAN modeli ile yağmur gürültüsünü temizlemişlerdir [20]. Parov ve 

ark. köprü katmanlarında 9 adet Res-Net bloğunun kullanıldığı bir U-Net modeli önermişler ve 

temizlenen görüntülerdeki performansı ölçmek için semantik segmentasyon problemine çözüm 

aramışlardır [6].  

Bu çalışmada evrişimli sinir ağı modellerinden VGG-16 tabanlı bir otomatik kodlayıcı,gürültü 

temizleyici olarak önerilmiştir. Otokodlayıcının kodlayıcı kısmında VGG-16 modelinin ilk 3 bloğu 

kullanılmış ve ImageNet ağırlıkları ağırlık olarak modele tanıtılmıştır. Modelin bu kodlayıcı 

katmanları tamamen dondurulmuş ve sadece kod çözücü katmanları eğitilmiştir. Eğitim verisi 

olarak sınıflandırma için kullanılacak veri setinde bulunmayan 1000 adet güneşli hava verisi ve bu 

verilerin görüntü çifti olan yağmurdan etkilenmiş 1000 adet yağmurlu hava verisi seçilmiştir. 

Ardından otokodlayıcıya girdi verisi olarak yağmurlu görüntüler verilmiş, çıktı olarak da temiz 

veriler verilerek eğitim başlatılmıştır. Bu sayede eğitim aşamasında modelin kirli verileri 

temizlemesi sağlanmıştır. Metrik olarak doğrulama seti için ayrılan veri setindeki piksel bazlı 

yeniden oluşturma kaybının en aza indirilmesi olan mean squared error (MSE) seçilmiştir.  

 

Şekil 7. Önerilen model 
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Bu adım sonrasında gürültülü veriler eğitilmiş otokodlayıcıdan geçirilerek temiz veriler elde 

edilmiştir. Bu temiz veriler üzerinde öznitelik çıkarma işlemi yapılarak, sınıflandırma adımına 

geçilmiştir. Güneşli hava veri setindeki sınıflandırma başarısı ile yağmurlu hava veri setindeki 

sınıflandırma başarısı temizlenmiş veriler üzerinde yapılan sınıflandırma işlemi sonuçlarıyla 

karşılaştırılmıştır. Tüm sonuçlar Bölüm 3’te ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

3. Sonuçlar 

VGG-16 ile öznitelikleri öğrenilen ve ardından sınıflandırılan veri setlerinde ait bilgiler Şekil 8’de 

yer almaktadır. Tüm veri setlerinde güneşli hava verilerindeki sınıflandırma başarısının, yağmurlu 

hava verilerinden daha yüksek olduğu görülmektedir. Aynı zamanda VGG-16 modelinin softmax 

sınıflandırıcısından alınan sonuçlar da karşılaştırma verisi olarak tabloda sunulmuştur.  

   

Şekil 8. Öznitelikleri çıkarılan veri setlerinin sınıflandırma sonuçları 

Gürültü temizleme adımı için eğitilen otokodlayıcıdan geçirilmiş yağmurlu hava veri setinin 

sınıflandırma performansları ise Şekil 9’da sunulmuştur. Otokodlayıcının araba ve yaya veri 

setlerinde sınıflandırma başarısını iyileştirebildiği gözlemlenmiştir. 

 

Şekil 9. Yağmur gürültüsü temizlenmiş verilerin sınıflandırma sonuçları 

Yapılan araştırmalar 2035 yılına gelindiğinde, otonom araçların hayatımızın vazgeçilmez bir 

parçası olacağını göstermektedir. Otonom sürüş görevinin en zorlu problemi olan nesne tespitinin 

doğru ve etkili bir şekilde yapılabilmesi çok önemlidir. Doğru bir nesne tespiti yapılmadığında ya 

da donanımsal hatalar meydana geldiğinde ölümlü kazalar gerçekleşebilmektedir. Tüm bunların 

yanı sıra, olumsuz hava koşullarında doğru nesne tespiti yapılabilmesi eldeki algoritmalarla 

mümkün olamamaktadır. Bu alanda yüksek doğruluk içeren çalışmaların olması otonom sürüşün 

yaygınlaşabilmesi açısından hayati önem taşımaktadır. Bu çalışma otonom sürüşün en zor 

problemine bir çözüm yaklaşımı olarak geliştirilmiştir. İlerideki çalışmalarda diğer sensörlerin de 

farklı hava koşullarından etkilendiği durumlar için gürültü temizleme yöntemleri önerilecek ve tek 

bir kötü hava koşulu için uygun sensör tümleştirmesi üzerinde durulacaktır. 
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*Sorumlu Yazar 

Özet 

Fırçasız Doğru Akım Motorları (FDAM) fırça ve kollektör içermediği için uzun ömürlü ve yüksek 

verimlidir. Birçok uygulamada fırçalı DA motorların yerini almaktadır. FDAM’un çalışabilmesi ve 

kontrol edilebilmesi için elektronik komütasyon gerekmektedir. Bu nedenle ilave bir elektronik 

sürücü ve rotor konum bilgisi gerekir. Sürücü alan etkili sensörlerden almış olduğu sayısal konum 

bilgisine göre ilgili fazı anahtarlayarak trapezoidal bir sinyal ile motoru sürmektedir. Bu durumda 

performansın donanım ve yazılımda optimize edilmesi gerekmektedir. Performans iyileştirme 

çalışmalarında, anahtarlama frekansı motor performansını doğrudan etkilemektedir. Bu çalışmada 

farklı anahtarlama frekanslarına göre motorun yüklenme testleri yapılmıştır. Bu testler 13 V DA 

gerilim altında motora düşük yükten aşırı yüklenmeye kadar belirli aralıklarda tork uygulanarak 

motorun akım, hız, verim ve güç değerleri ölçülmüştür. Testlerde anahtarlama frekansı 

değiştirilerek aynı tork değerlerinde hız ve akım değerleri yorumlanmıştır. Elde edilen sonuçlara 

göre Fırçasız motor performans verileri değerlendirilerek farklı yüklerde 10 kHz ve 15 kHz 

Anahtarlama frekansı değerlerinde iyileşmeler tespit edilmiştir. Motor sürücüsü 9 kHz ile 

başlayarak 15 kHz değerine ulaşacak şekilde optimize edilmiştir performansta daha iyi sonuçlar 

sağlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler; Fırçasız Doğru Akım Motor Sürücüsü, PWM Frekansı, Fırçasız Motor  

1. Giriş  

Fırçasız Doğru Akım Motoru (FDAM) yüksek kalkış momentine sahiptir ve değişken hızlı 

uygulamalarda sıklıkla tercih edilmektedir. Fırçalar olmadan mekanik aşınma, ses ve sıcaklık 

minimize edilebilir. Kontrol algoritması Doğru Akım fırçalı motorlarına oranla oldukça karmaşıktır. 

Rotor konumunun algılanarak komütasyon işlemi yapılması gerekir. Rotor konumunun 

algılanabilmesi için sensörlü kontrolde alan etkili sensörleri kullanılır. Yükte kalkması gereken 

uygulamalarda alan etkili sensörleri kullanmak avantajlıdır. Motor kalkışı için üç adet sensörden 

gelen verileri değerlendirerek uygun fazı tetikler. Hızlanmaya bağlı anahtarlama açılarının kontrolü 

zorunludur. Diğer taraftan, hızlanma oranı da yük özelliklerine bağlıdır. Başlangıç süresini 

kısaltmak sürülen yükün özelliklerine bağlı olduğu gibi uygulanan kontrol yöntemine de bağlıdır. 

Sadece akımlar kontrol edildiğinde, motor hızı sistemin mekanik dinamiklerine göre artacaktır. 

FDAM sürücü dalga formları gözlemlenerek optimum çalışma durumu sağlayacak kontrol 

karakteristiği elde edilebilir. FDAM tork karakteristiği, motor akımı ve hızına göre uygun, önceden 

hesaplanmış açma ve kapama açıları uygulanarak daha sonra çalışma sırasında optimize edilebilir. 

Bu kontrol metoduyla beraber trapezodial bir sinyal ortaya çıkacaktır. Sürücü devresi üzerindeki 

anahtarlama frekansı etkisi motorun yük ve hızına bağlı olarak değişmektedir.  
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Şekil 1’de kullanılan fırçasız doğru akım motoru ve Şekil 2’de kullanılan sürücü gösterilmiştir. 

Sürücü üzerinde besleme girişi, faz çıkışları, alan etkili sensör beslemesi, alan etkili sensör girişi ve 

hız bilgisi girişi bulunmaktadır. Kart yapısı; Mikroişlemci, MOSFET sürücü, MOSFET ve 

Regülatörlerden oluşmaktadır. Gerekli donanım hesaplamaları yapılmıştır. 

  

Şekil 1: Fırçasız doğru akım motoru Şekil 2: FDAM sürücüsü 

 

Bekiroglu ve Dalgin (2020) çalışmasında FDAM hız ve konum kontrollerini algoritma tabanlı bir 

kontrolör kullanılarak gerçekleştirmiştir. Motorun konum verilerini elde etmek için alan etkili 

sensörleri kullanılmıştır. Kontrol sisteminde sinüs ve trapezoidal referans modelleri 

kullanmışlardır. Önerilen kontrol sistemi, motorun konum kontrolü yanında hız kontrolü için de 

çalıştırılmıştır. Geliştirilen hız ve konum kontrol yöntemi hem trapezoidal hem de sinüzoidal 

komütasyon teknikleri için test edilmiştir. Bu komütasyon tekniklerinden elde edilen sonuçlar 

karşılaştırılmıştır. Farklı yük ve çalışma koşulları altında motorun hız ve konum sonuçları elde 

edilmiştir. 

Papathanasopoulos ve arkadaşları (2020), kritik uygulamalarda FDAM sürücüsünün güvenilir 

durum izlemesi için alternatif bir yaklaşım önermiştir. Alan etkili  pozisyon sensörü tabanlı 

sürücülere odaklanarak, dengesiz sistem çalışması teşhisi için veri odaklı bir yaklaşım 

sunulmaktadır.  

Zhang ve ark (2020), FDAM özelliklerine ve çalışma prensibine göre, donanım ve yazılım 

açısından fırçasız DA motorun bir sürücü kontrolörü tasarlanmıştır. Kontrol sistemi, güç kaynağı 

devresi, sürücü devresi ve algılama devresi dahil olmak üzere mikroişlemci olarak 

STM32F103RBT6 kullanılmıştır.  

Su ve ark. (2019) çalışmasında, güç devresi, sürücü izolasyon devresi, iletişim devresi ve koruma 

devresi dahil olmak üzere çekirdek olarak STM32 mikro işlemcisi ile kontrol sistemini 

tasarlanmıştır. Güç kaynağı ve filtre devresi, güç kaynağı dalgalanmasını azaltarak güç kaynağının 

kararlılığını arttırmak için tasarlanmıştır.  

Pindoriya ve ark. (2018), FPGA kullanarak fırçasız doğru akım motor sürücü tasarımını ve 

uygulamasını gerçekleştirmiştir. FPGA, dijital darbe genişlik modülasyonu kontrol tekniğini 

kullanarak altı darbeli üç fazlı bir eviriciyi çalıştırır. Bu kontrol stratejisi basit ve güçlüdür, akım 

sensörü gerektirmeden motor kontrolü sağlanmıştır.  Önerilen tekniğin simülasyonu 

MATLAB/Simulink kullanılarak gerçekleştirilmiş ve karşılık gelen sonuçlar FPGA kartının 

deneysel sonuçları ile doğrulanmıştır. 

Kolano ve Ark. (2021), Fırçasız motorun sensörlü kontrolünde rotorunun konumunu belirleyen 

elemanların hatalı performans göstermesi veya arızalanması durumunda olumsuz etkileri azaltmak 

için çalışmıştır. Ctibor ve ark. (2019) Fırçasız motorun sürücüsü STM32 ARM mikro denetleyici 

kullanılmıştır.  Uygulama yapısını, kullanılan sürücüleri ve çevre birimlerini ve uygulanan kademeli 

kontrol yapısını açıklamıştır. Echle ve ark. (2020), trapezoidal ters-emf dalga formuna sahip bir 
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eksenel akılı motor için FDAM sürücü yöntemlerinin karşılaştırmalı analizi sunulmaktadır. 120 

derece iletimli FDAM modunun en iyi verimlilik performansına sahip olduğu göstermiştir. 

Bu çalışmada farklı anahtarlama frekanslarına göre motorun yüklenme testleri yapılmıştır. Bu 

testler 13 V DA gerilim altında motora düşük yükten aşırı yüklenmeye kadar belirli aralıklarda tork 

uygulanarak motorun akım, hız, verim ve güç değerleri ölçülmüştür. Testlerde anahtarlama frekansı 

değiştirilerek aynı tork değerlerinde hız ve akım yorumlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre 

Fırçasız motor performans verileri değerlendirilerek farklı yüklerde 10 kHz ve 15 kHz Anahtarlama 

frekansı değerlerinde iyileşmeler tespit edilmiştir. Motor sürücüsü 9 kHz ile başlayarak 15 kHz 

değerine ulaşacak şekilde optimize edilmiştir performansta daha iyi sonuçlar sağlanmıştır. 

2. Motor Kontrol Yapısı 

FDAM yapıları gereği elektronik olarak kontrol edilir ve doğru akım komütasyonu için kontrol 

işleminde rotor pozisyon bilgisi gerekir. Bu çalışmada alan etkili sensörleri kullanılarak pozisyon 

bilgisi alınmıştır. Fırçasız DA motorların kontrolünde, iki ayrı kapalı çevrim kullanılır. Birincisi, iç 

kontrol çevrimidir ve burada motor akımı veya momenti kontrol edilir. Bu amaçla, motor faz 

sargılarının akımları sürekli takip edilerek, referans akımı izlemesi sağlanır. İkincisi ise, dış kontrol 

çevrimidir. Bu çevrimde, motor hızı kontrol edilir. Geri besleme olarak, pozisyon sensörlerinden 

alınan gerçek motor hız ve konum bilgisi hız denetleyicisinde işlenmektedir.  

  

Şekil 3: FDAM sürücü şematik diyagramı 

Şekil 3’de gösterilen FDAM sürücünün şematik diyagramı verilmiştir. Üç faz dengeli sistemlerde 

açı ile rotor relüktanslarında herhangi bir değişiklik olmadan nominal akımda çalışıldığı 

varsayıldığında gerilim denklemleri  (1), (2), (3) nolu eşitlikler ile verilmiştir. 

𝑉𝑎 = 𝑅𝑎𝐼𝑎 + 𝐿𝑎 (
dIa

dt 
)+ 𝐸𝑎      (1) 

𝑉𝑏 = 𝑅𝑏𝐼𝑏 + 𝐿𝑏 (
dIb

dt 
)+ 𝐸𝑏      (2) 

𝑉𝑐 = 𝑅𝑐 𝐼𝑐 + 𝐿𝑐 (
dIc

dt 
)+ 𝐸𝑐      (3) 

Burada ; 𝑉𝑎, 𝑉𝑏, 𝑉𝑐 Giriş faz gerilimleri (V), 𝐼𝑎, 𝐼𝑏, 𝐼𝑐, Stator faz akımları (A), 𝐸𝑎, 𝐸b, 𝐸c zıt EMK 

(V) dır. La = Lb = Lc = Ls, Henry cinsinden armatür endüktansları ve Ra = Rb =Rc= R, ohm 

cinsinden armatür dirençleridir 

FDAM ilk adımda dirence ve endüktansa bağlı olarak (1), (2), (3) formüllerinde yer verilen 

formüller kullanılmıştır. Armatür üzerindeki endüktans zamana bağlı bir değişken olup anahtarlama 

frekansı ile doğrudan bağlantılıdır. Üzerinde çalışılan FDAM için endüktansı ağırlıklı olmak üzere 

gerekli özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1: Fırçasız doğru akım motoru özellikleri 

Parametre Değer Birim 

Nominal Hız 4000 Rpm 

Nominal Gerilim 13 V 

Stator sargı faktörü 0.866025  

d ekseni reaktif endüktansı Lad 5395.06 nH 

d ekseni reaktif endüktansı Laq 5395.06 nH 

d ekseni endüktansı L1+lad 27593.9 nH 

d ekseni endüktansı L1+laq 27593.9 nH 

Armatür kaçak endüktansı L1 22198.9 nH 

Sıfır dizi endüktansı L0 4095.96 nH 

Armatür faz direnci R1 0.0282124 Ohm 

d ekseni zaman sabiti 191230 Ns 

q ekseni zaman sabiti 191230 Ns 

 

Fırçasız DA motor, sabit mıknatıslı bir rotora sahip ve elektronik komütasyon için rotor pozisyonu 

bilinmesi gereklidir. Döner manyetik alan rotor pozisyonuna göre anahtarlanan yarı iletken 

elemanlar ile kontrol edilir. Fırçasız DA motorlarda kutup değişimi yarı iletken anahtarlarla 

elektronik olarak yapılır. Sensör konumlarına göre tetiklenecek ilgili fazlar Tablo 2’de 

verilmektedir. Bu tetiklemeler sonucu motor trapezodial sinyal ile beraber sürülür. Fırçasız DA 

motorlarda komütasyon altı adımdan oluşur. Her bir adım 60’ ar derecelik elektriksel aralıklara 

denk gelir ve iki sargı enerjilendirilir. Anahtarlama adımlarının sırasını rotor konumu belirler. Bu 

yüzden fırçasız DA motorlarda kontrol için rotor konumunun bilinmesi esastır. 

Tablo 2: Sensor konumları ve ilgili fazlar 

Sensor Lojik Konumları Sürücü Çıkışları 

HA HB HC YÖN GLA GLB GLC GHA GHB GHC 

1 0 1 1 /PWM 0 1 PWM 0 0 

1 0 0 1 0 /PWM 1 0 PWM 0 

1 1 0 1 1 /PWM 0 0 PWM 0 

0 1 0 1 1 0 /PWM 0 0 PWM 

0 1 1 1 0 1 /PWM 0 0 PWM 

0 0 1 1 /PWM 1 0 PWM 0  

1 0 1 0 1 0 /PWM 0 0 PWM 

1 0 0 0 0 1 /PWM 0 0 PWM 

1 1 0 0 /PWM 1 0 PWM 0 0 

0 1 0 0 /PWM 0 1 PWM 0 0 

0 1 1 0 0 /PWM 1 0 PWM 0 

0 0 1 0 1 /PWM 0 0 PWM 0 

 

Çalışmada kullanılan motor, 150 W mekanik güç 12/8 oluk-kutup komibinasyonuna ile 3500 d/d 

etiket değerlerine sahiptir ve santrifüj pompa tahrikinde kullanılmaktadır. Bu motorun Festo 

DriveLab motor test cihazı yardımıyla tork testleri gerçekleştirilmiştir. Festo test sistemindeki servo 

motor mili kaplin vasıtasıyla test motoruna bağlanır. Servo motoru test motoruna belirlenen 

aralıklarla yük uygular ve test motorunun çektiği akım, hız, çalışma gerilimi ve uygulanan yük 

torku kaydedilerek tork testi gerçekleştirilir. 

12V FDAM sürücüsü ile birlikte çalıştırılmıştır. Festo tork testi ölçüm cihazına bağlanan motorun 

yük altındaki davranışı gözlenmiş olup, motorun tork, hız, güç ve verim gibi grafikleri elde edilmiş 
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ve motorun çalışma eğrisi çıkarılmıştır. Tork testi düzeneği Şekil 4’de verilmiştir. Motora ait tork 

testi sonuçlarının frekansa göre değişimini Tablo 3, Tablo 4 ve Tablo 5’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 4: FDAM tork testi düzeneği 

Faz grafikleri frekans farklarını gösterebilme amacıyla %50 doluluk oranına sahip darbe genişliği 

modülasyonlu (DGM) sinyali ile alınmıştır. Motorun Faz-Faz grafikleri ise %94 doluluk oranına 

sahip DGM Şekil 5’de gösterilmiştir. Grafikleri osiloskop ekranından alabilmek için Rohde & 

Schwarz arayüzü kullanılmıştır. Trapezodial faz sinyali içerisindeki anahtarlama sıklığı frekans 

olarak ifade edilir. Grafiklerde frekans farkları açıkça görülmektedir. Şekil 6, Şekil 7, Şekil 8 ve 

Şekil 9’da trapezodial faz sinyali üzerindeki anahtarlama sayısı açıkça fark edilmektedir. 

Anahtarlama frekansını değiştirmek yazılımsal olarak ön ölçekleyici kaydedicisi ile sağlanmaktadır. 

Anahtarlama frekansı belli bir faz sinyali içindeki sıklığı ifade etmektedir. Bu da motorun 

endüktansı ve zaman sabitine bağlı olarak verileri doğrudan etkilemektedir. Aynı zamanda frekans 

ise ses değişimi de gerçekleşmektedir.  

 

Şekil 5: Faz-Faz grafiği 
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Şekil 6: %50 DGM 20 kHz    Şekil 7: %50 DGM 15 kHz 

    

Şekil 8: %50 DGM 12 kHz    Şekil 9: %50 DGM 8 kHz 

Anahtarlama frekansı olarak motor sarımdaki bobin endüktansına göre seçilmesi gereken 

anahtarlama frekansı vardır. FDAM sürüşünde kalkıştan itibaren 9kHz’den başlayarak 15 kHz’e 

ulaşması belirlenmiştir. FDAM yükünden ötürü kalkışlarda nispeten düşük frekans tercih 

edilmektedir. Nominal hızında ise 15 kHz’in daha iyi olduğu kararlaştırılmıştır. Çalışmalarda 10 

kHz- 15 kHz- 20 kHz anahtarlama frekanslarında motor yüklenmiştir. Çıkan veriler Tablo 3, Tablo 

4 ve Tablo 5 olarak çıkış grafikleri ile beraber kaydedilmiştir. 

Anahtarlama frekansı olarak motor sarımdaki bobin endüktansına göre seçilmesi gereken 

anahtarlama frekansı vardır. Motor sürüşünde kalkıştan itibaren 9 kHz’den başlayarak 15 kHz’e 

ulaşması belirlenmiştir. Motor yükünden kaynaklı, kalkışlarda nispeten düşük frekans tercih 

edilmektedir. Nominal hızında ise 15 kHz’in daha iyi olduğu kararlaştırılmıştır. Çalışmalarda 10 

kHz-15 kHz-20 kHz anahtarlama frekanslarında motor yüklenmiştir. 

Tablo 3: DGM frekansı = 10 kHz 

Tork Hız Akım Gerilim Pgiriş Pçıkış Verim 

0.17 Nm 3810 d/d 8.1 A 13 V 105.30 W 67.83 W 64% 

0.27 Nm 3590 d/d 11.1 A 13 V 144.30 W 101.51 W 70% 

0.36 Nm 3390 d/d 13.6 A 13 V 175.44 W 127.81 W 73% 

0.45 Nm 3170 d/d 17.4 A 13 V 226.20 W 149.39 W 66% 

0.55 Nm 3200 d/d 19.4 A 13 V 265.78 W 184.32 W 69% 

0.63 Nm 2470 d/d 23.2 A 13 V 283.04 W 162.96 W 58% 
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Tablo 4: DGM frekansı = 15 kHz 

Tork Hız Akım Gerilim Pgiriş Pçıkış Verim 

0.17 Nm 3860 d/d 8.5 A 13 V 110.50 W 68.72 W 62% 

0.29 Nm 3610 d/d 11.8 A 13 V 153.40 W 109.64 W 71% 

0.34 Nm 3480 d/d 13.5 A 13 V 175.50 W 123.91 W 71% 

0.44 Nm 3220 d/d 16.9 A 13 V 219.70 W 148.37 W 68% 

0.50 Nm 3190 d/d 19.0 A 13 V 248.90 W 167.04 W 67% 

0.54 Nm 3176 d/d 20.2 A 13 V 274.72 W 179.61 W 65% 

0.64 Nm 3300 d/d 23.1 A 13 V 300.30 W 221.18 W 74% 

0.69 Nm 2540 d/d 26.1 A 13 V 334.08 W 183.54 W 55% 

0.79 Nm 2380 d/d 30.0 A 13 V 396.00 W 196.90 W 50% 

0.83 Nm 2310 d/d 31.2 A 13 V 424.32 W 200.79 W 47% 

0.89 Nm 1862 d/d 35.1 A 13 V 431.73 W 173.55 W 40% 

0.95 Nm 1736 d/d 38.4 A 13 V 503.04 W 172.71 W 34% 

Tablo 5: DGM frekansı = 20 kHz 

Tork Hız Akım Gerilim Pgiriş Pçıkış Verim 

0.17 Nm 3900 d/d 8.6 A 13 V 112.66 W 69.43 W 62% 

0.27 Nm 3680 d/d 11.5 A 13 V 150.65 W 104.05 W 69% 

0.39 Nm 3350 d/d 15.4 A 13 V 200.20 W 136.82 W 68% 

0.49 Nm 3250 d/d 18.7 A 13 V 250.58 W 166.77 W 67% 

0.57 Nm 2550 d/d 23.4 A 13 V 285.48 W 152.22 W 53% 

3. Sonuç 

Bu çalışma verimli, düşük maliyetli ve güvenilir bir kullanım ile sürülen FDAM’da frekansa bağlı 

olan değişimleri incelemektedir. FDAM’ın hızını kontrol etmek için rotor pozisyon bilgisine bağlı 

olarak ilgili fazların anahtarlama elemanlarına DGM sinyali uygulanarak motor sürüşü sağlanır. 

STM32F031 Mikroişlemci yapısı ile beraber frekans değişiklikleri için ön ölçekleyici kaydedicisini 

barındırır. Elde edilen sonuçlar yüklü kalkış anlarında motorun düşük frekanslı olmasının yüksek 

frekansa oranla daha iyi sonuç verdiğini göstermiştir. Yük dengesi sağlanmış motorda ise en 

optimal frekansın sağlanması öncelikli olmalıdır.  Deneysel gösterim sonuçları basılan devre kartı 

üzerinde motor sürüş gerçekleştirilirken akımın osiloskop çıktıları paylaşılmıştır. Osiloskoptan 

alınan grafiklerde 8kHz den itibaren 20 kHz’e kadar çeşitli grafikler verilmiştir. Bu grafikler faz 

toprak ve faz-faz şeklinde verilmiştir. Faz-toprak grafiklerinde anahtarlama frekansı değişikliği 

açıkça görülmektedir. Bu çalışmada motor dinamik modeline ve barındırdığı endüktans ile 

anahtarlama frekansı ilişkisine yer verilmiştir. Gerçekleştirilen motorun verileri paylaşılmıştır. Bu 

sayede 13V FDAM’ın sensörlü kontrolü ve yükte kalkışının frekans sayesinde iyileştirilmesi 

sağlanmıştır. Böylece yüklü kalkışlarda DGM frekansı düşük, motor yol aldıktan sonra yüksek 

frekansa geçilmektedir. 
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NOT: Bu yayın, KORMAS Elektrikli Motor San.Tic.A.Ş. Ar-Ge Merkezinde tamamlanan 

7190809 numaralı “Fırçasız Doğru Akım Motorlu Manyetik Kavramalı Pompa Tasarımı” projesi 

kapsamındaki Ar-Ge çalışmalarından elde edilmiştir. 
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* Sorumlu Yazar 

Özet 

Rüzgar enerjisi; doğal, yenilenebilir, temiz ve sonsuz bir güç olup kaynağı güneştir. Güneşin 

dünyaya gönderdiği enerjinin %1-2 gibi küçük bir miktarı rüzgar enerjisine dönüşmektedir. 

Güneşin, yer yüzeyini ve atmosferi homojen ısıtmamasının bir sonucu olarak ortaya çıkan sıcaklık 

ve basınç farkından dolayı hava akımı oluşur. Bir hava kütlesi mevcut durumundan daha fazla 

ısınırsa atmosferin yukarısına doğru yükselir ve bu hava kütlesinin yükselmesiyle boşalan yere, aynı 

hacimdeki soğuk hava kütlesi yerleşir. Bu hava kütlelerinin yer değiştirmelerine rüzgar adı 

verilmektedir. Rüzgar gücünü kullanarak elektrik üretme teknolojisi yeni bir teknolojidir ve 

mekanik, elektrik-elektronik, aerodinamik ve kontrol alanlarında gelişmeye devam etmektedir [1]. 

Rüzgar türbinleri oluşturan parçalar; Nacelle,Hub, Kule, Alt Kule, Kanatlar ve Bağlantı 

elemanları’ dır. Bağlantı elemanları türbindeki bağlantı noktalarına göre standart, geometri ve 

boyutsal açıdan farklılıklar gösterirler. Bu bağlantı elemanlarından en önemlisi türbin gövdesinin 

zemine bağlandığı ankraj kafesleridir. Ankraj kafesleri rüzgar türbin santrallerinde (RES) çelik 

gövdenin beton zemine bağlanıp gömülerek statik ve dinamik yüklerde türbini ayarkta tutan 

bağlantı kafesidir. RES ankraj kafesleri ankrajlar, somunlar, taban ve tavan plakalaları ve korozif 

etkilere karşı önlemede destek elemanlarından oluşur. Ağirlikli olarak istenilen kalite standartlarını 

karşılaması için 34CrMo4, 42CrMo4 gibi ıslahlı çeliklerden üretilir. 10.9 kalitede üretimi sağlanır.  

RES türbinlerinde kanatlara gelen değişken rüzgar kuvvet yönlerini ankraj kafesleri, ankraj 

kafeslerinde dinamik ve statik yükleri ankraj bağlantı elemanları grubu karşılar. Dolayısıyla türbin 

bağlantı elemanları diş açma ve bağlantı elemanları üretim [2,3] standartlarını karşılayacak 

mekanik özelliklerde üretilmelidir. Res bağlantı elemanlarına ısıl işlem kusurlarının daha sonraki 

proseslerdeki olumsuz etkilerini görebilmek adına, ısıl işlem sonrası diş açma işlemi yapılmaktadır. 

Özellikle diş açma sırasında diş açılan malzemelede karbürüzasyon, dekarbürüzasyon, çatlak ve 

üretim parametrelerine ya da diş açma kalıbına bağlı kusurlar var ise bu proses sonrası tespit 

edilir. Diş açılan malzemelere kalite laboratuvarlarında %100 çatlak kontrolü ve diş üzerindeki 

Vickers sertlik dağılımı kontrolü yapılır. Rüzgar türbin bağlantı elemanlarında enerji devi 

firmaların müşteri şartnamelerinde bu sertliğin 320-390 Vickers arasında tutulması istenir. Bu 

değerleri optimizasyon üzerine yapılacak olan çalışmada malzeme cinsi, ısıl işlem ve diş açma 

yöntemleri üzerine araştırmalar gerçekleştirilmelidir. Sertlik ölçümü için diş üzerinden numune 

aşağıdaki ölçüm mesafesinden şekil 1’deki gibi çıkarılır. 

 

Şekil 1 : Ölçüm Numunesi Çıkarma 
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Numune çıkarıldıktan sonra diş üzerinde şekil 2’deki noktalardan sertlik ölçümü gerçekleştirilir. 

 

Şekil 2 : Diş Üzerinde Ölçüm Noktaları 

Alınan bu değerler ilgili rapor tablolarına HV1 , HV2 , HV3 şeklinde kaydedilir. 

1. Amaç 

RES bağlantı elemanlarının üretiminde kritik olan diş açma prosesindeki parametrelerin 

optimizasyonu gerçekleştirildikten sonra, doğru seçilmiş malzemenin uygun ısıl işlem parametreleri 

ile ıslah edilmesi sağlanıp, diş açma sırasında dişteki vickers sertlik dağılımını kontrol altında 

tutmak hedeflenmektedir. Bu yöntem dişlerdeki kopma mukavemetini olumlu yönde etkileyecektir. 

2. Özgün Değer / Katma Değer / Önem 

Elektrik enerjisi üretiminde alternatif enerji kaynakları arasında günden güne yatırımları artırılan ve 

değer kazanan rüzgâr enerji rüzgâr türbinleri vasıtasıyla elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. 

Gelişen teknoloji ve ihtiyaç duyulan enerji miktarları günden güne artmaktadır. Bu da RES’lerin 

kapasite artışını zorunlu kılmaktadır. RES’lerde kapasite artışı demek daha büyük kanat açıklığı, 

daha büyük gövde ve dolayısıyla daha mukavim bağlantı elemanları anlamına gelmektedir. RES 

projelerinde kullanım yerine göre çeşitlilik gösterse de en önemli bağlantı elemanları ankraj 

kafesindeki ankrajlardır diyebiliriz. Ankrajların üretimindeki diş açma prosesi de dişin kalitesini 

belirleyen en önemli unsurdur. Bu araştırma ile günümüz RES türbinlerine ve gelecekteki daha 

yüksek kapasiteli RES türbinlerine bağlantı daha mukavim bağlantı elemanları sağlanacaktır. En 

önemli kısım ise kalitede sürekliliği sağlayabilemek olacaktır. Araştırmamız ile malzeme cinsi, iç 

yapısı, ısıl işleminin uygunluğu laboratuvar testleri ile kontrol edildikten sonra diş açma prosesi 

optimize edilecektir. Tüm önceki etkenler optimize edilse dahi vickers sertlik dağılımı kontrol altına 

alınamıyor ise diş açma prosesindeki parametreler optimize edilmeye çalışılarak, gerekli ise 

kullanılan diş açma kalıplarında (rule, vals, ovalama topu olarak da adlandırılır) dizayn değişikliği 

yapılacaktır. Tüm bu araştırma ile hedef olan dişteki vickers sertlik dağılımını kontrol altına almak 

için tüm aşamalar yapılandırılacak ve iyileştirilecektir. 

3. Kaynak Araştırması 

Literatürde direkt olarak dişlerdeki mikro sertlik dağılımına soğuk şekillendirmenin etkisini 

inceleyen bir çalışma yoktur. Ancak ovalama yöntemiyle diş açmanın malzeme mekanik ve mikro 

yapılara etkilerini inceleyen az sayıda çalışma mevcuttur. Çelik malzemeler ovalayarak 

şekillendirilirken deformasyon oranı ile mikro sertlik arasında direk bir bağ mevcuttur. İlgili 

makaleden ‘’ The Cold Rolling Effects on the Microstructure and Micro-Hardness of Al-Mg-Si 

Alloy [4]’’ alınan grafik şekil 3’de gösterilmiştir. 
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Şekil 3 : Deformasyon Seviyesinin Bir fonksiyonu Olarak Mikro sertlik Değişimi 

Odaklanacağımız kısım daha çok deformasyon hızı ile ilgili olacaktır. Deformasyon hızı ile ilgili 

direkt bir çalışmaya literatürde rastlanamamış olsa da ‘’ Effects of thread rolling processing 

parameters on mechanical properties and microstructures of high-strength bolts’’ makalesinde 

proses parametrelerinin etkisi incelendiği görülmüştür [5].  Bu konuda da proses parametreleri ve 

diş açma kalıpları incelenip, deneysel çalışmalarla desteklenerek geliştirme ve optimizasyon 

çalışmaları yapılacaktır.   

4.  Materyal ve Yöntem 

Çalışmada ovalayarak diş açma yöntemiyle dişleri açılacak olan ıslahlı ovalama çapındaki ve aynı 

döküm numaralı diş açılmış çeliklerde numuneler alınarak, soğuk şekillendirme sırasında diş 

üzerindeki mikro sertlik dağılımının ölçümü için sırasıyla aşağıdaki test ve prosesler 

gerçekleştirilecektir. 

Kesme Prosesi: Öncelikle gelen ankraj malzemesinin sertlik ve spektral analizlerinin yapılması için 

şerit testere makinesinde (şekil 4) tam boy çubuğun uç kısmında yaklaşık 100 mm kesim işlemi 

yapılır. İlgili hammadde uygun ise daha sonra ankraj imalat işlemleri sırasında diş açılmış olan aynı 

döküm malzemenin dişli kısmında da numune alma testeresinde (şekil 5) numune alma işlemi 

gerçekleştirilerek, mikro sertlik ölçümü için diğer proseslere aktarılır 

 

 

http://www.bilmescongress.com/


IV. Ulusal Mühendislikte Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (UMUH BILMES 2021), 23-26 Aralık 2021, TÜRKİYE 

41 ISBN: 978-605-74786-9-6 www.bilmescongress.com 

 

Şekil 4 : Şerit Testere 

 

Şekil 5 : Numune Hazırlama Testeresi 

Rockwell Sertlik Ölçüm: Sertlik ölçümü için, mamul ve malzeme standardında aksi 

belirtilmedikçe, deney düzgün, pürüzsüz, oksitli   tufalları, yabancı maddeleri ve özellikle de yağları 
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olmayan yüzeyler üzerinde yapılmalıdır. Sertlik deneyi için alınacak numune ölçüleri en az 10x10 

mm ölçülerde olmalıdır. 

Hazırlıklar, ısınma ve soğuk şekillendirme nedeniyle yüzey sertlindeki değişiklikler en az olacak 

şekilde yürütülmelidir. İz derinliğinin az olacağı durumlarda bu özellikle önemlidir. Deney 

sonrasında HR30 dışında deney parçasında, izin aksi tarafına gelen yüzeyde gözle görülür hiçbir 

deformasyon olmamalıdır. Rockwell sertlik ölçümü, sertlik ölçüm cihazında belirli bir yük altında, 

konik veya küre biçiminde delici bir cisim, sertliği ölçülecek numuneye batma miktarının, 

malzemenin sertliği hakkında bilgi vermesi esasına dayanan bir sertlik ölçme yöntemidir. Sertlik 

ölçümü ile ıslahlı alınmış çeliğin ilgili kaliteyi sağlayıp sağlamayacağı kontrol edilir. 

Bakalite Alma: İncelenecek numuneler şayet küçük ve biçimsiz ise zımparalama ve parlatma 

esnasında elle tutmak güçlük taşır. Bu durumda numuneler genellikle kaplanır. Numuneyi 

kaplamanın diğer önemli bir şeklide zımparalama esnasında temizliğinin korunmasının 

sağlanmasıdır. Kaplanacak numune sıcak ve basınç altında yapılır. Basınç ve sıcaklığın etkisi ile 

tozlar birbirine tamamen yapışarak numunenin etrafını sarar. Laboratuvarda kullanılan bakalit 

cihazının kalıp çapı 40 mm’dir. Genellikle Acrylic tipi bakalit tozu kullanılır. Bu bakalit tozu 240 

bar 170 °C (cantigrat) derece arasında 12 – 15 dakika arası numune hazırlanmış olur. Numune 

bakalitten alındıktan sonra diğer numunelerle karışmaması için numunenin kodlanması gerekiyor. 

Kodlama genellikle kodlanmış numunenin arka yüzeyine metal kalemi ve/veya numune etiketi 

yardımı ile yapılır. 

Parlatma: Parlatma işlemi numune kalıba alındıktan sonra mikroskobik inceleme için 

parlatılmaları gerekir.  Parlatma işlemi çeşitli parlatma kademelerini içerir. Her kademede bir 

önceki kademede kullanılan aşındırıcılardan daha ince aşındırıcı kullanılır. Böylece her kademenin 

numune yüzeyinde yarattığı deformasyon, çizik minimuma indirilmiş olur. Aşındırıcılar tane 

büyüklüğü mesh ve mikron cinsinden belirtilir. Zımparalar ise genellikle (zımpara no) su ile ifade 

edilir. Zımpara kâğıdı SiC taneleri kullanılır. Zımpara kâğıtları aşağıdaki tabloya göre zımpara tane 

no’su arttıkça zımpara tane boyutu küçülür. 

Mikrosertlik Deneyi: Deneyin yapılışında aksi belirtilmedikçe deneyler (23 ± 5) ºC sıcaklıkta 

yapılmalıdır. Tablo 1’de [6] deney kuvvetleri gösterilmiştir. Deney parçası rijit bir destek üzerine 

yerleştirilmelidir. Destek yüzeyleri temiz olmalı ve üzerinde yabancı madde (tufal, yağ, kir, vb.) 

bulunmamalıdır. Deney parçalarının destek üzerinde kaymayacak şekilde sağlam tutturulmuş 

olması önemlidir; böylece deney sırasında yer değiştirme olmaz. Basma ucu deney yüzeyine temas 

ettirilir ve önceden belirlenen değere ulaşılıncaya kadar, sarsıntıya veya titreşime yol açmadan 

deney yüzeyine dik yönde kuvvet uygulanır. Deney kuvvetinin ilk uygulanmaya başladığı andan 

başlayarak istenilen kuvvet değerine ulaşıncaya kadar geçen süre 2 s’den az 8 s’den çok 

olmamalıdır. Düşük-kuvvet sertlik ve mikrosertlik deneylerinde bu süre 10 s’yi aşmamalıdır. 

Düşük-kuvvet sertlik ve mikrosertlik deneylerinde basma ucunun yaklaşma hızı 0,2 mm/s’yi 

geçmemelidir. Deney kuvvetinin uygulandığı süre, (süreye bağımlı özellikleri bu aralığı uygun 

olmayan bir aralık yapan malzemelerin deneyleri hariç) 10 s - 15 s kadar olmalıdır. Bu deneyler için 

daha uzun bir süre uygulanmasına müsaade edilir ve bu süre sertlik gösterilişinin bir parçası olarak 

belirtilmelidir. Deney süresince, cihaz sarsıntıdan ve titreşimden korunmalıdır. Çelik, bakır ve bakır 

alaşımlarında herhangi bir izin merkezleri ile deney parçasının kenarı arasındaki mesafe, iz köşegen 

ortalamasının en az 2,5 katı; hafif metaller, kurşun, kurşun alaşımları, kalay ve kalay alaşımlarında 

iz köşegen ortalamasının en az 3 katı olmalıdır. Çelik, bakır ve bakır alaşımlarında komşu iki izin 

merkezi arasındaki mesafe, iz köşegen ortalamasının en az 3 katı; hafif metaller, kurşun, kurşun 

alaşımları, kalay ve kalay alaşımlarında iz köşegen ortalamasının en az 6 katı olmalıdır. İki komşu 

izin büyüklüğü birbirinden farklı ise mesafe, daha büyük olan izin ortalama köşegeni esas olarak 

belirlenmelidir. İki köşegen uzunluğu ölçülür. Vickers sertliği hesaplanması için yapılan iki 

okumanın aritmetik ortalaması alınır. Düz yüzeyler için, iki izin köşegenleri arasındaki fark % 5’ten 

fazla olmamalıdır. Fark daha büyükse bu, raporda belirtilmelidir. 
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Tablo 1 : Deney Kuvvetleri 

MİKROSERTLİK DENEYİ 

Sertlik Sembolü Deney Kuvveti Anma Değeri F,N 

HV 0,01 0,09807 

HV 0,015 0,1471 

HV 0,02 0,1961 

HV 0,025 0,2452 

HV 0,05 0,4903 

HV 0,1 0,9807 

 

Ovalama yöntemiyle açılacak olan dişlerde diş üzerinden alınan numunelerdeki mikro sertlik 

dağılımına bakarak kontrol altına alınmaya çalışılacaktır. Diş açma toplarının tasarımı ve ovalama 

prosesi parametrelerindeki optimizasyon ve iyileştirme çalışmaları ile hedeflenen sınır aralığında 

kalınacağı düşünülmektedir. 

Ovalama Prosesi : Ovalama makinelerinde ovalama topları (rule, vals) ile cıvata dişleri 

açılmaktadır. Cıvata dişleri diş açmak için ovalama çapına getirilmiş, standartta belirli diş üstü, diş 

dibi çapı ve bölüm dairesi çapına uygun olacak şekilde doğru hatveli ruleler ile diş açılır. Diş 

açmada kullanılan en yaygın iki rule çeşidi vardır. Biri basçek, diğeri ise ring rulelerdir. Basçek 

ruleler ile rule boyu kadar diş açılabilirken, ring rulelerde ise sonsuz uzunlukta diş açılabilmektedir. 

Ovalama makinalarında parametreler baskı kuvveti, baskı süresi, mil devri, yaklaşma hızı, diş açma 

kalıbı bağlama açısıdır. Şekil 6’da ovalama prosesi gösterilmiştir. 

 

Şekil 6 : Ovalama Prosesi 

5. Yöntem 

Ovalama yöntemiyle diş açılan ürünlerde, uzun diş boyu olan ürünlere ring diye adlandırılan tipteki 

ovalama kalıpları ile diş açılmaktadır. Ring ovalama kalıplarının (role) kendine özgü tasarımı 

vardır. Rolelerin dişlerinde helisel bir açı yoktur ancak malzemenin ilerlemesini ve uygun profilde 

diş açılmasını sağlamak için tezgâhta rölenin bağlandığı mile açı verilerek diş açma işlemi 

gerçekleştirilir.  
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Şekil 7 : Ring Role 

Ring rölelerin dizaynı üzerindeki tasarımsal çalışmalar ile deformasyon hızını düşürerek mikro 

sertlik dağılımının belirli bir aralıkta kalmasını sağlamaya çalışılmıştır. Ayrıca maksimum değeri de 

geçmesi önlenecektir. 

6. Sonuç  

Soğuk şekillendirme ile deformasyon hızının dişlerdeki mikro sertlik dağılımına etkisi olduğu 

yapılan deneysel çalışmalar ile gösterilmiştir. Buradaki en büyük etkenin ise rule dizaynındaki 

revizyon kök neden olduğu da tespit edilmiştir. 

 

Şekil 8 : Ring Role Dizaynı 
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Role dizaynında giriş kısmı diş profilinin nihai geometrisine ulaşana kadar geçirdiği ön 

şekillendirme diyebiliriz. Dolayısıyla giriş kısmının uzun olması deformasyon hızına etki eder ve 

mikro sertlik dağılımı olumlu etkilenir. Aşağıda bu konuda yapılmış deneysel çalışma grafiği vardır. 

 

Şekil 9: 16 Giriş Rule Sertlik Dağılımı 

Standart 7 giriş yapılan rulelerde giriş uzunluğu 16 girişe çıkarıldığında mikro sertlik dağılımı 400 

vickers altında kalmıştır. 
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* Sorumlu Yazar 

Özet 

Günümüzde küresel ısınma ve çevre problemlerinin giderek artmasıyla birlikte, elektrikli araçlara 

olan ilgi ve ihtiyaç her geçen gün artmakta ve artması beklenmektedir. Utility Dive isimli haber 

kaynağından elde edilen bilgiye göre; 2021 yılında elektrik araç satış miktarları 6 milyon 

seviyesine ulaşmıştır. Bu satış adeti, 2010 yılı satış oranına göre %83’lük, 2009 yılı satış oranına 

göre ise %169’luk artış anlamına gelmektedir.  

Elektrikli araçlar, karbondioksit salınımını azaltmada, küresel ısınmanın en aza indirilmesinde en 

çevreci dönüşüm yollarından biridir. Ancak bu dönüşüm, yolcu güvenliği vb. açıdan birçok 

bilinmezliği, gelişime açık konuları da beraberinde getirmektedir. Batarya güvenliği bu konuların 

başında gelmektedir. Batarya güvenliği konusunda en kritik görev ise batarya kutusu yapısında en 

kritik parçalardan biri olan yan kesit çarpışma profillerine düşmektedir. BatteryPowerOnline bilgi 

kaynağına göre lityum-iyon bataryaların yapısal olarak dengesiz olmaları nedeniyle, çarpışma 

anında batarya modüllerinde termal çökmeler, yangın riski ve hatta patlama ihtimali 

bulunmaktadır. Bu durum birinci dereceden insan hayatını tehlike altına sokmaktadır. Batarya 

kutularında güvenliğin sağlanması adına ISO2626-2, UN38.3, ECE-R100, GB/T 34570 

standartlarının olduğu bilinmektedir. Tüm bu standartlar pil dâhil tüm batarya kutusu çözümünü 

kapsamına almaktadır. Pil olmaksızın, batarya kutusuna veya alt parçası olan yan kesitine özgü 

indirgenmiş bir kabul şartı veya ilgili standart halen geliştirilme aşamasındadır. 

Bildiriye konu olan çalışmada, batarya taşıyıcı ürününün en kritik parçası olan yan profilinin farklı 

malzemelerle ve farklı üretim teknolojileriyle ürün geliştirilmesi yapılmıştır. Çalışma sonunda hem 

batarya güvenliğinin hem de araç güvenliğinin arttırılması hedeflenmiştir.  

Gerçekleştirilen çalışmada ekstrüzyon, rollform başta olmak alternatif olarak geliştirilen 

tasarımlar CATIA yazılımında modellenmiştir. Ürün geliştirme sürecinden sonra HyperWorks 

sonlu elemanlar analizi mühendislik yazılımı kullanılarak non-linear bükülme analizi yapılmıştır. 

Yan çarpışma profilinin olası çarpışma durumlarında sergileyeceği davranışlar 

incelenmiştir.(deformasyon, enerji emilimi vb.) Geliştirilen alternatif tasarımlar üretilebilirlik 

kapsamında değerlendirilmiştir. Her bir alternatif tasarım, aynı şartlarda sonlu elemanlar 

analizine tabi tutularak, sonuçları karşılaştırılmıştır. Çalışma sonunda, deformasyon ve enerji 

emilimi değerlerini sağlayan, üretilebilir, ~ % 30 ağırlık avantajı sağlayan optimum çözüm elde 

edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Batarya Taşıyıcı, Yan Çarpışma Kesiti, Alüminyum, Rollform, Köpük, 

Optimizasyon 
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1. Giriş 

Batarya kutuları elektrikli araçların zemininde yer alan, en kritik ve gelişime açık parçasıdır. 

Batarya kutusunun yan profilleri ise, elektrikli araç batarya sistemlerinin güvenlik açısından en 

kritik kısmı olduğundan genellikle yan çarpışma profili olarak adlandırılırlar. Yan kesitleri özellikle 

yandan çarpışma durumunda doğrudan görev yapmaktadır (Şekil 1). [1] 

 

Şekil 1: Batarya kutusunun araçlardaki konumu (solda ve ortada) ile yan çarpışma profilinin batarya 

kutusundaki yeri (sağda)  

Bu kapsamda yeni yöntemlerin, malzemelerin, pillerin geliştirme çalışmaları dünya çapında büyük 

bir hızla sürdürülmektedir. Çalışma yapılmadan önce batarya kutusu, yan kesit, 3 nokta eğme 

analizi özelinde yapılmış literatür araştırmaları gerçekleştirilmiştir. Buna göre: 

2004 yılında Kenji Takada ve Wlodek Abramowicz tarafından gerçekleştirilen çalışmada “Fast 

Crash Analysis of 3D Beam Structures Based on Object Oriented Formulation” çalışmasında 3 

boyutlu kirişlerin deneyler yardımı ile bükülmeleri incelenerek, bu bükülmeleri simüle edebilen 

sonlu eleman formülü türetilmiş, türetilen sonlu eleman modeli geleneksel yöntemlerle kıyaslanmış 

ve bu kirişlerin dinamik bükülmeleri incelemiştir (Takada, Abromowicz, 2004, s. 2688). 

2013 yılında  J. Istiyanto ve arkadaşları tarafından konu alınan çalışmada ‘Autodesk Inventor’ 

uygulaması kullanılarak geliştirilen batarya taşıyıcıya ‘Ansys’ ortamında yapılan analizler 

sonucunda batarya taşıyıcı üzerinde güçlendirmeler yapılmış ve bu güçlendirmelerin etkileri olarak 

oluşan stres değerlerinde 1300 MPa, deformasyon oranlarında ise 37 mm azalma gözlenmiştir 

(Istiyanto ve diğerleri , 2013). 

2014 yılında yapılan başka bir çalışmada batarya taşıyıcıların güvenliğinin arttırılıp hafifletilmesi 

amacı ile hibrit alimünyum köpük kullanılmış, termal iletkenliği mevcut monokok aliminyumdan 

500 kat daha düşük, % 57 daha rijit / mukavim ve % 89 daha hafif bir batarya taşıyıcı üretilmesi 

başarılmıştır (Baumeister ve diğerleri, 2014). 

2016 yılında gerçekleştirilen çalışmada ise Nissan LEAF ve Chevrolet VOLT araçları üzerinde 

yapılan incelemeler sonucunda mevcut duruma göre daha mukavim bir elektrik araç bataryasının 

mekanik tasarım gereksinimleri karşılayacak çalışmalar ortaya çıkarılmıştır (Aror ve diğerleri, 

2016). 

2019 yılında konu alınan“ Lightweight and Safe Composite Battery Housings” isimli farklı bir 

çalışmada kompozitten tasarlanan batarya kutusunun, geleneksel malzemelerle geliştirilen batarya 

kutuları gibi isterleri karşıladığı bunun yanı sıra mevcut duruma göre %40 daha hafif olduğu 

belirtilmiştir. Daha düşük bir termal kondüktiviteye sahip olduğu için batarya içi yangın 

durumlarında içyapının ısınmasının %300’lere varan oranlarda daha uzun sürdüğü ve en yüksek 

ulaşılan sıcaklığın %50 daha az olduğu da yine çalışma içerisinde detaylandırılmıştır (Schludi, 

Joos,2019). 

2019 yılında Kang ve arkadaşları tarafından yapılan “Welding Deformation Analysis, Using an 

Inherent Strain Method for Friction Stir Welded Electric Vehicle Aluminum Battery Housing, 

Considering Productivity” isimli çalışmasında sürtünme karıştırma kaynağı kullanılan batarya 

taşıyıcıda, kaynak sırasında oluşan deformasyonlar sonlu elemanlı analiz uygulamaları ve testlerle 
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incelenmiştir. Kaynak işlemi sırasına parçalarında oluşan deformasyonlar incelenmiş ve sürtünme 

karıştırma kaynak uygulamalarında oluşan büzülmelerin kaynak hattını bozduğu gözlemlenmiş, bu 

bozulmaları engellemek için sonlu eleman analiz uygulamaları ile kaynaklama işlemi 

canlandırılarak gerilme değerleri hesaplanmış, hesaplanan değerlere göre sürtünme kaynağı yolu 

yeniden hesaplanmış ve kaynak tekrarlanmıştır. Kaynak sonunda sonlu elemanlı analizle elde edilen 

sonucun proses ile kıyaslandığında %11.1 hata ile sonuç verdiği gözlemlenmiştir (Kang ve diğerleri 

, 2019). 

2020 yılında ele alınan “Design and Optimization of Battery Housing in Electric Cars” çalışmasında 

mevcut durumdaki elektrikli araç batarya paketleri üzerinde ağırlık ve malzeme azaltma hedeflenen 

tez çalışmasında Volvo araca ait bir batarya kutusu incelenip, CATIA yazılımı kullanılarak 3D 

dataları geliştirilmiştir. Tasarımların geliştirilmesinin ardından HyperWorks yazılımı kullanılarak 

statik analizler ve topoloji, topogrofi optimizasyonları yapılmıştır.  Elde edilen yeni tasarımda %28 

daha yüksek deformasyon gözlenirken %65 oranında malzeme maliyetinde azalma ve %7 

oranlarında ağırlık azaltması sağlanmıştır (Bala, Kamaraju, 2020, s.82). 

Bu çalışmada; mevcut alüminyum ekstrüzyon kesitinden geliştirilmiş yan çarpışma profiline, 3 

nokta eğme testi analizi yapılmıştır. Ürün geliştirme ve doğrulama kısımlarında mühendislik 

yazılımları kullanılmıştır. Analiz sonuçlarında hedef değerler belirlenmiştir. Mevcut tasarıma 

alternatif, farklı üretim yöntemlerinden tasarımlar geliştirmiştir. Alternatif geliştirilen tasarımlara da 

3 nokta eğme testi analizi uygulanarak, sonuçlar üretilebilirlik, uygunluk, hafiflik gibi bir çok 

parametre gözeterek optimum sonuç elde edilmiştir. 

2. Materyal ve Yöntem 

Çalışmada mevcut batarya kutusunun yan kesiti ile farklı metodolojilerden alternatif geliştirilen 

ürün geliştirme sürecinde CATIA V5 R30 mühendislik yazılımı kullanılmıştır. Mevcut yan 

çarpışma parçasının tasarımı müşteri isterlerine göre gerçekleştirilmiştir. Müşteri isterleri: batarya 

kutusu ürünün tasarım hacmine uygun, yandan gelecek kuvveti absorbe etme fonksiyonu bulunan 

tasarımdır. Mevcut yan çarpışma kesitine HyperWorks mühendislik yazılımı aracılığı ile 3 nokta 

eğme testini simüle eden analiz oluşturulmuştur. HyperWorks yazılımı kullanılarak yapılan analiz 

şu şekilde detaylandırılabilir: 

Mevcut batarya yan profili tasarımı ve geliştirilen tüm alternatif batarya taşıyıcı yan profillerinin 

tamamı, HyperMesh uygulamasında Radioss çözücüsü ile, ara yüzey oluşturma aracı kullanılarak, 

orta yüzeylere ayrılıp bu yüzeyler birleştirildikten sonra ağ örme (mesh) işlemi gerçekleştirilmiştir. 

Ağ modeli Radioss çözücü dosyası olarak çıktısı alındıktan sonra, HyperCrash uygulamasına veri 

girişleri yapılmıştır. HyperCrash uygulamasında materyal, kontak, çarpışma parçasına dayatılmış 

yer değiştirme, destek ve çarpışma parçaları için rijit elemanlar ve sınır koşulları atandıktan sonra 

Radioss çözücüsü ile çözdürülmüştür (Şekil 2-3). Çıkan sonuçlar HyperView programı ile 

incelenmiştir. 

 

Şekil 2: 3 nokta bükme analizi 
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Şekil 3: Analiz sınır şartlarının tanımlanması  

 

Şekil 4: Mevcut yan çarpışma profilinin tasarımı  

Şekil 4’te mevcut yan çarpışma profili görülmektedir. Yan profil 6xxx serisine ait alüminyum 

ekstrüzyon teknolojiyle üretilmiştir. Kalınlığı ortalama 5 mm civarındadır. Toplam ağırlığı 8,871 

kg’dir. Tasarıma yakından bakıldığında yandan gelecek kuvvetlere dik federler eklenerek 

geliştirilmiştir. 

Ardından analizi yapılan Şekil 4’teki mevcut tasarımın, feder yapılarının enerji sönümleme 

durumları değerlendirilmiştir. Sonuçlara göre ilgili feder yapının lokasyonlarının, açılarının, cidar 

kalınlığının arttırılması veya azaltılması veya parçanın alternatif malzemerle kullanılması 

değerlendirilmiştir. Mevcut tasarıma alternatif olarak, ekstrüzyon ve rollform, alüminyum köpük 

ağırlıklı olmak üzere üretilebilirlik çatısı altında farklı ürün geliştirmeleri yapılmıştır.  

 

Şekil 5: Örnek bir alüminyum ekstrüzyon prosesi (solda) [2] ile alüminyum ekstrüzyondan üretilmiş örnek parça 

görseli (sağda) [3]  
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Şekil 6: Örnek bir rollform prosesi [4] 

Şekil 5’te gösterilen örnek bir ekstrüzyon prosesinde amaç bir metal blokun, kovanlara 

yerleştirilerek, bir ıstampa yardımıyla basınç altında, belirli profillere sahip matrisler içerisinden 

geçirilerek şekillendirilmesidir. Şekil 6’da ise rollform prosesinden örnek bir görsel bulunmaktadır. 

Rollform: Rulo haldeki sacın, rulo açıcıda açılarak, formlandırma kalıbı adı verilen merdaneler ve 

standlar arasından geçirilerek şekil almasıdır. Her iki prosesin birbirine göre avantajları ve 

dezavantajları bulunmaktadır. Ancak her iki proses de otomotivde aktif olarak kullanılan 

yöntemlerdir. Bu iki proses batarya kutularının karkasında tercih edilmektedirler. 

3. Bulgular 

 

Şekil 7:Mevcut yan çarpışma profiline yapılmış analiz sonuçları 

Şekil 7’de mevcut yan çarpışma profiline yapılmış analiz sonuçları yer almaktadır. Buna göre bu 

profilin enerji absorbasyonu 2 kj, maksimum kuvveti ise ~33 kN’dur. 
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Şekil 8: Alternatif geliştirilen yan çarpışma profili tasarımları   

Şekil 8’de tasarlanan alternatif yan çarpışma profilinin görseli bulunmaktadır. Şekil 8’e göre 

alternatif 1,4,5 tasarımları alüminyum ekstrüzyon ile, alternatif 2 ve 3 alüminyum ekstrüzyon + 

alüminyum köpük hibrit çözümüyle, alternatif 6 çelik malzeme odaklı rollform prosesiyle, son 

olarak da alternatif 7 ise çelik malzeme rollform tasarımının alüminyum köpük ile hibrit çözümü 

odağında geliştirilmiştir. 

 

Şekil 9: Geliştirilen alternatif 1 yan çarpışma profili tasarımı  

Şekil 9’daki alternatif 1 tasarımı alüminyum ekstrüzyon prosesine uygun olarak geliştirilmiştir. 

Malzeme değiştirmeden, profilin ana kalınlığının inceltilmesi, ancak feder dağılımının daha sık ve 

farklı açılardan dizilmesiyle tasarım tamamlanmıştır. Parça 6,166 kg olup bu da mevcut tasarıma 

kıyasla %30,4’lük bir avantaj anlamına gelmektedir.  
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Şekil 10: Geliştirilen alternatif 2 yan çarpışma profili tasarımı  

Şekil 10’daki alternatif 2 tasarımı alüminyum ekstrüzyon ve alüminyum köpük entegrasyonu ile 

hibrit bir çözüm odağında geliştirilmiştir. Profilin mevcut tasarıma benzetilmesi ve federleri 

arasında köpük kullanılmasıyla avantaj yaratılmak istenmiştir. Parça 5,826 kg olup bu da mevcut 

tasarıma kıyasla %34,3’lük bir avantaj sağlamaktadır.  

 

Şekil 11: Geliştirilen alternatif 3 yan çarpışma profili tasarımı  

Şekil 11’deki alternatif 3 tasarımının, Şekil 10’daki alternatif 2’den farklı olarak ekstrüzyonda daha 

sık ve fazla feder eklenmesi söz konusudur. Bu sayede mukavemet arttırılması hedeflenmiştir. Parça 

6,110 kg olup bu da mevcut tasarıma kıyasla %31,1’lik bir avantaj sağlamaktadır.  

 

Şekil 12: Geliştirilen alternatif 4 yan çarpışma profili tasarımı  

Şekil 12’deki alternatif 4 tasarımda ise feder dağılımları dış kısımda 3 mm seviyesinde tutulurken iç 

kısımların kalın bir feder olan 5 mm cidarlarla dizilmesi gerçekleştirilmiştir. Parça 6,758 kg olup bu 

da mevcut tasarıma kıyasla 23,8’lik bir avantaj sağlamaktadır.  
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Şekil 13: Geliştirilen alternatif 5 yan çarpışma profili tasarımı  

Şekil 13’deki alternatif 5 tasarımda ise ana hat montaj yapılan yerler olan alt, üst ve sol kısımdan 

sabit bırakmış, sadece sağ kısımda bir genişleme yapılarak geliştirilmiştir. Parça kalınlığı ise her 

yerde 3,5 mm olarak tasarlanmıştır. Parça 7,070 kg olup bu da mevcut tasarıma kıyasla 20,3’lik bir 

avantaj sağlamaktadır.  

 

Şekil 14: Geliştirilen alternatif 6 yan çarpışma profili tasarımı  

Şekil 14’teki alternatif 6 tasarımda ise rollform prosesinin avantajlarının kullanılabileceği bir 

tasarım geliştirilmiştir. Parça kalınlığı ise rollform prosesine uygun olarak 1,3 mm olarak 

tasarlanmıştır. Malzeme olarak ise DP800 kullanılmıştır. Parça 7,979 kg olup bu da mevcut 

tasarıma kıyasla 10,0’luk bir avantaj sağlamaktadır.  

 

Şekil 15: Geliştirilen alternatif 7 yan çarpışma profili tasarımı  

Şekil 15’teki alternatif 7 tasarımda ise rollform prosesinin avantajlarının yanı sıra alüminyum köpük 

ile entegrasyonlu bir çözüm geliştirilmiştir. Parça kalınlığı ise rollform prosesine uygun şekilde 1,2 

mm olarak tasarlanmıştır. Malzeme olarak ise DP800 kullanılmıştır. Parça 7,774 kg olup bu da 

mevcut tasarıma kıyasla 12,3’lük bir avantaj sağlamaktadır.  
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Şekil 16: Geliştirilen alternatif yan çarpışma profili tasarımlarının analizi 

Şekil 16’da her bir alternatif tasarıma yapılan analizlerin görseli yer almaktadır. Her bir alt tasarım 

HyperWorks yazılımında, mevcut tasarım ile aynı kondisyonda analize tabi tutularak sonuçları 

incelenmiştir. 

 

Şekil 17: Geliştirilen alternatif yan çarpışma profili tasarımlarının analiz sonuçları 

Şekil 17’de geliştirilen yan çarpışma profil tasarımlarının enerji absorbasyonu ve maksimum kuvvet 

açısından zamana bağlı diyagramları yer almaktadır. 

Tablo 1: Geliştirilen alternatif yan çarpışma profili tasarımlarının analiz sonuçları özet tablosu 
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Şekil 17’deki diyagramın tabloya dökülmüş hali olan Tablo 1.’e yakından bakıldığında alternatif 

7’nin alternatifler arasında enerji absorbasyonu açısından en zayıf olduğu görülmektedir. Bunun 

yanı sıra hafifletme oranı açısından alternatif 6’nın en son sırada yer aldığı anlaşılmaktadır. 

Alternatif 1, alternatif 2 ve alternatif 3’un geri kalan alternatiflere kıyasla cazip olduğu görülmüştür. 

4. Sonuç 

Alternatif 1 tasarımı analiz sonuçlarında; enerji absorbasyonu açısından 2 kj’den 3,45 kj’e çıkması 

ve maksimum kuvvetlerindeki benzerliğin yanı sıra hafiflik açısından % 30,4 görülmüştür. Bu 

çözümde alüminyum köpük kullanılmaması, sadece ekstrüzyon kesiti odağında geliştirilmesinden 

dolayı diğer köpüklü çözümlere kıyasla daha ekonomik olacağı ön görülmektedir.  

Alternatif 2 ve alternatif 3 tasarımlarına bakıldığında ise enerji absorbasyonu açısından 2 kj’den 

3,2-4,1 kj’lere çıkabildiği, ancak maksimum kuvvet açısından mevcut 33 kN’dan 54-58 kN’lara 

çıktığının ve bunu sağlarken %30-35 skalasında ağırlık kazancı sağladığı anlaşılmıştır. Ancak 

maksimum kuvvetinin mevcut duruma göre fazla yükselmesinin ani darbeler karşısında araçta 

istenmeyen sonuçlar yaratabileceği, kısacası riskli durum olarak görülebileceği söylenebilir. 

Çalışma sonunda alternatif 2 ve alternatif 3 tasarımı üzerinde daha çok çalışma/çalışmalar yaparak 

iyileştirmeler sağlanabileceği, köpük teknolojisinin işlevselliği ve enerji absorbasyonundaki katkısı 

analiz sonuçlarıyla kanıtlanmıştır. 
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* Sorumlu Yazar 

Özet 

Elektronik devre elemanlarını hem mekaniksel hem de elektriksel olarak birbirine bağlayan 

plaketlere baskı devre kartları adı verilmektedir. Baskı devre kartları üzerindeki devre 

elemanlarının arasındaki elektriksel bağlantılar bakırlı yüzde oluşturulan yollarla sağlanmaktadır. 

Günümüzde kullanılan baskı devre kartları çok katmanlı bir yapıya sahip olup bu katmanlar 

serigrafi, lehim maskesi, bakır ve FR4 olarak bilinen malzemelerden oluşmaktadır. Devre 

elemanları arasındaki iletken yolları oluşturmak için en önemli unsurlardan ikisine yol parçası 

genişliği (trace) ve açıklık (clearance) adı verilir. Yol parçasının genişliği devre elemanları 

arasındaki yolun elektrik akımını taşıyacak yeterli kapasiteye sahip olup olmadığını belirtmek için 

kullanılmaktadır. Yollar arasındaki açıklık değeri de elektriksel devrenin yalıtım açısından yüksek 

başarım ile çalışması için önemli bir unsurdur. Günümüzde yol parçası genişliği ve açıklık 

değerlerinin belirlenmesi için IPC2221standartı kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı baskı devre 

kartlarında kullanılan bakır iletken yolarının genişlik ve açıklık değerlerinin hesaplanmasını 

sağlayarak ilgili kişilere ulusal anlamda bir farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır.  Bu amaca 

ulaşabilmek için; birinci aşamada yol parçası genişliği ve açıklığı etkileyen unsurları incelenmesi 

ve ikinci aşamada IPC-2221 standardındaki 6.2 kısmında belirtilen denklemleri kullanarak 

hesaplamaların yapılması hedeflenmektedir. Bu çalışma, baskı devre kartlarında kullanılan bakır 

iletken yolların taşıyabileceği akım kapasitesinin doğru hesaplanması ve elektriksel yalıtımın 

sağlanması için araştırmacılara yol göstermek açısından faydalı olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Baskı Devre, Yol Parçası Genişliği, Açıklık, Web, IPC-2221 

1. Giriş 

Yarı iletken teknolojisinin gelişimi ile bilgisayarlar, tabletler, akıllı telefonlar, robotlar, algılayıcılar, 

eyleyiciler ve benzeri elektrik-elektronik aygıtların üretiminde yaşanan hızlanmayla birlikte baskı 

devre kart teknolojisinin kullanımı sanayide yaygınlaşmaya başlamıştır (Ege, Kesen, Yüce, & Genç, 

2021). Elektronik devre elemanlarının üzerine yerleştirildiği ve elemanlar arasındaki elektriksel 

bağlantıların bakırlı yollarla sağlandığı plakalara baskı devre kartı veya plaket adı verilmektedir 

(MEB, 2011).  Baskı devre kartı kısaca PCB olarak adlandırılmakta olup İngilizce Printed Circuit 

Board sözcüklerinin ilk harflerinden oluşmaktadır. Genel olarak, bir baskı devre kartının üretimi, 

bakır yolların oluşturulması, deliklerin delinmesi ve lehimlemenin yapılmasını gerektirmektedir 

(Salihmuhsin, Baba, Yilmaz, & Sekkeli, 2012). PCB programları tarafından elde edilen tasarımlar 

kullanılarak kartlar üzerine yollar oluşturulmakta ve delik delebilen aygıtlar geliştirilmektedir 

(Salihmuhsin, Baba, Şekkeli, & Yılmaz, 2015). PCB üzerine yerleştirilen devre elemanlarının 

özellikle transistörlerin zaman geçtikçe küçülerek kendini geliştirmesi baskı devre tasarımında 

karmaşıklığı artırmakta ve elemanların yerleştirme süresini uzatmaktadır (Çakır, Küçüksille, & 

Altıntaş, 2018). Günümüzde bu tür sorunların en aza indirgenmesi için Altium, DipTrace , Eagle, 

KiCAD, OrCAD ve benzeri PCB programları kullanılmaktadır.  

1957 yılında 6 (altı) baskı devre kart üreticisinin bir araya gelmesiyle baskı devre kartları ile ilgili 

standartların belirlenmesi amacıyla Association Connecting Electronics Industries (IPC) olarak 
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adlandırılan bir dernek kurulmuştur. Günümüzde ise 4000’den fazla şirketin üye olmasıyla birlikte 

IPC uluslararası bir endüstri birliğine dönüşmüştür (Uygur, 2020). Dernek tarafından baskı devre 

kartları ile ilgili genel standartların ilk sürümü (IPC-2221) 1998’de, ikinci sürümü (IPC-2221A) 

2003’te ve üçüncü sürümü   2012 yılının kasım ayında IPC-2221B olarak yayımlanmıştır (IPC, 

2012).  Baskı devre kartlarındaki bakır yol parçalarının genişliği, kalınlığı, uzunluğu ve açıklığının 

belirlenmesi için günümüzde IPC-2221B standardı kullanılmaktadır. Baskı devre kartlarındaki bakır 

yolların temel amacı ister analog, ister dijital veya güç olsun, her türlü elektrik sinyalini bir 

bağlantıdan diğerine aktarmak olup bu bağlantı bir devre elemanın ucu, daha geniş bir yol parçası, 

plaketin diğer bir katmanı veya boş bir ped veya test noktası olabilir. (San Francisco Circuits, 

2021). Bu çalışmanın amacı baskı devre kartlarında elektrik sinyalini taşımak için kullanılan bakır 

yol parçalarının genişliğini ve açıklığını hesaplayabilmek için İnternet üzerinde erişebilir ve 

etkileşimli bir web sayfasının tasarımını ve gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Bu amaca ulaşabilmek 

için şu hedefler belirlenmiştir: 

• Birinci hedefimiz; baskı devre kartları ile ilgili uluslararası endüstride kullanılan IPC-2221B 

standardına bağlı kalarak bakır yolların genişliğini ve açıklığını hesaplayabilmek için gerekli 

değişkenlerin belirlenmesini sağlamaktır. Bu hedefe ulaşabilmek için baskı devre kartı 

üzerinde yer alan bakır yollarının genişliğini ve açıklığını etkileyen unsurlar ayrıntılı olarak 

incelenecektir.  

• İkinci hedefimiz; bakır yollarının genişliğini ve açıklığını etkileyen unsurlara dayalı 

matematiksel denklemleri formüle etmektir. Örneğin, baskı devre kartları çok katmanlı 

olduğu için iç katman ve dış katmanlardaki bakır yollarını etkileyen unsurlar 

farklılaşacağından dolayı formüllerde değişebilecektir. 

2. Uluslararası Terimler 

Baskı Devre Kartlarıyla ilgili yapılan ulusal ve uluslararası çalışmalarda birçok terim 

kullanılmaktadır. Çalışmamızda kullandığımız terimlerin Türkçe ve İngilizce karşılıkları Tablo 1’de 

gösterilmiştir. 

Tablo 1: Terimler 

Sıra İngilizce Türkçe İngilizce Türkçe 

1 Trace Yol Parçası Placement Yerleştirme 

2 Clearance Açıklık Layer Katman 

3 Printed Circuit Board Baskı Devre Kartı Inner Layer İç Katman 

4 Trace Width Yol Parçası Genişliği Outer Layer Dış Katman 

50 Trace Thickness Yol Parçası Kalınlığı Constant Sabit 

3. Yol Parçası Genişliği ve Açıklık 

IPC-2221A ve 2221B standartlarına göre baskı devre kartı üzerinde yer alacak olan iletkenlerin 

minimum genişliği ve kalınlığının karar verilebilmesi için iki temel unsur esas alınmaktadır. Bunlar 

sırasıyla gerekli akım taşıma kapasitesi ve izin verilen maksimum iletken sıcaklık artışı olarak 

adlandırılmaktadır. Bu unsurlara göre gerekli olan akım miktarını etkileyen değişkenler Tablo 2’de 

gösterilmekte olup gösterilen değişkenlere göre akım taşıma kapasitesi; 

I = k∆𝑇0,44𝐴0,725 (1) 

olarak hesaplanmaktadır. Denklemde verilen k sabiti iç ve dış katmanlar için değişmekte olup bu 

değer iç katmanlarda 0,024 ve dış katmanlarda 0,048 olmak üzere iki kat olarak alınmaktadır.  
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Tablo 2: Akım Taşıma Kapasitesini Etkileyen Unsurlar 

Sıra Unsur Birim Açıklama 

1 I A Amper olarak Akım 

2 ∆T 𝐶0 Santigrat olarak Sıcaklık 

3 A Mil Yol Parçası Alanı 

4 k  İç Katman (0,024) ve Dış Katman (0,048) Sabiti 

 

∆T iletkenin izin verilen sıcaklık artışı olup baskı devre kartında kullanılan malzemenin maksimum 

güvenli çalışma sıcaklığı ile baskı devre kartının maruz kalacağı termal ortamın maksimum 

sıcaklığı arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır. Konveksiyonla soğutulan baskı devre kart 

düzenekleri için termal ortam baskı devre kartının kullanılacağı maksimum ortam sıcaklığıdır. Bir 

konveksiyon ortamındaki iletimle soğutulan baskılı levha düzenekleri için, sıcaklık artışı, iletimle 

soğutulan parçaların dağılan gücü tarafından sağlanır ve baskılı levha ve/veya soğutucudan soğuk 

levhaya doğru olan sıcaklık artışı da dikkate alınmalıdır. IPC-2221A ve 2221B standartlarına göre 

birsek katmanlardaki iletkenler arasındaki boşluklar, mümkün olduğunca en üst düzeye 

çıkarılmalıdır.  

4. Sonuçlar  

Baskı devre kartları hem mekaniksel olarak devre elemanlarını bir arada tutma hem de devre 

elemanları arasındaki elektriksel bağlantıları yapma açısından önemli bir yere sahiptir. Günümüzde 

her baskı devre kartlarının boyutları gittikçe küçülmekte olduğu için bakır yolların genişliği ve 

kalınlığı azalmakta ve birbirlerine yaklaşmaktadır. Dolayısıyla, yol parçalarının genişliği ve 

açıklığının hesabı gittikçe önem arz etmektedir. Bu çalışma ile ulusal anlamda IPC-2221 

standardının önemi vurgulanmaya çalışılmış olup yol parçası genişliği ve açıklığını etkileyen 

unsurlar ve denklemler ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışma sonucu elde edeceğimiz bilgiler ile ileride 

şu çalışmalarında yapılması planlanmaktadır; 

• Birinci hedefimiz; baskı devre kartları üzerindeki yol parçası genişliği ve açıklığı üzerine  

ilişkisel bir veritabanı tasarımı tasarlamaktır. Bu hedefin gerçekleşebilmesi için veritabanı 

için gerekli olan tablolar (entities), özellikler (attributes) ve ilişkiler (relationship) 

belirlenecektir.  

• İkinci hedefimiz; İnternet üzerinden erişilebilir ve etkileşimli bir web sayfası tasarlamak ve 

üretimini gerçekleştirmektir. Bu hedefe ulaşabilmek için Model-View-Controller desteği 

olan bir script dili kullanılacaktır. 

Bu hedeflerin başarıya ulaşılması durumunda işletim sistemlerinden bağımsız 7/24 saat erişilebilir 

ve etkileşimli bir web sayfası aracılığı ile baskı devre kartına ilgili bireylere ve kurumlara bakır 

yolların genişliğini ve açıklığını hesaplayabilecekleri dijital bir ortam sunulacaktır.  
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* Sorumlu Yazar  

Özet 

Tedarik zinciri kavramı her sektörde kullanılabilir bir kavram olmakla beraber genellikle üretim 

endüstrisinde kullanılmaktadır. Rekabet ortamının arttığı bu zamanlarda ise rekabet içerisindeki 

firmalardan daha avantajlı duruma gelmek için farklı yöntemler ve sistemler kullanılmalıdır. 

Tedarik zinciri de bu avantajı sağlayacak kavramlardan bir tanesidir. Tedarik zinciri ürünün 

üretiminden son kullanıcıya ulaştırılmasına kadar geçen süreçte etkin olarak görülmektedir. İnşaat 

endüstrisinde de son zamanlarda öneminin anlaşıldığı tedarik zinciri kavramı, firmaların maliyet ve 

planlamalarında oldukça etkin rol oynamaktadır. Tedarik zincirinin iyi yönetildiği firmalarda 

Tedarik Zinciri Yönetimi maliyet ve süre açısında firmalara oldukça büyük avantaj sağlamaktadır. 

İyi bir Tedarik Zinciri Yönetimi inşaat yapım sürecinin iş programı ile koordine devam ettirilmesi 

için kullanılacak her türlü malzemenin kullanılacağı bölüme gecikme olmaksızın iletilmesini 

gerektirmektedir. İnşaat şirketlerinin kârlılıklarının ve proje veriminin yükseltilmesi başarılı bir 

Tedarik Zinciri Yönetimi için oldukça önemlidir. Bu çalışmada farklı Tedarik Zincirlerinin inşaat 

sürecini, inşaat maliyet ve sürelerini nasıl etkileyeceği konusu üzerinde durulmuştur. Bu 

çalışmadaki amaç Tedarik Zinciri Yönetemi’nin uygulandığı bir inşaat sürecine nasıl ve ne şekilde 

etki ettiğini göstermektir. 

Anahtar Kelimeler: Tedarik Zinciri, Tedarik Zinciri Yönetimi, İnşaat Maliyet Yönetimi, Proje 

Yönetimi 

1. Giriş 

İşletmelerde daima taşıma ve depolama işlerinin mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Günümüzden 

1000 yıl öncesinde de 200 yıl öncesinde de ürünlerin bir yerden başka bir yere taşınması ve 

depolanması yapılmaktaydı. Lojistik tanımından başka biçimde üstünde durulan kısım ise 

etkileşimli hareketlerin entegre bir biçimde gerçekleştirilmesiydi. Bu durum alışılmış şekilde 

geçmiş zamandan şimdiye ulaşan ve tüm organizasyonları ayrı ayrı yönetme işinden farklı bir bakış 

açısı olarak ortaya çıkmıştır (Baki, 2004). 

Tedarik zinciri, hammaddenin yeryüzünden çıkarılması ile başlayıp satılacak ürün için istenilen 

satın alma ve elde etme işlemleriyle devam eder. Ardından, satışlara gereken desteğin verilmesi 

gerekçesiyle araç yönetimi ve depo idaresine yönelir. Ürünlerin son kullanıcılara ulaştırılmasıyla ve 

kullanılmasıyla son bulur. Tedarik zincirindeki malzemeler hammadde kaynaklarından, bu 

hammaddeleri yarı mamullere çeviren bir üretim seviyesine geçer. Ardından yarı mamuller 

bitirilmiş ürünleri ortaya çıkarmak amacıyla bir diğer seviyede bütünleştirilir. Kazanılan ürünler 

dağıtım yerlerine, ardından da satıcılar ve müşterilere iletilir. Tedarik zincirindeki yönetimin amacı 

ürünün üretiminden müşteriye ulaşımına kadar olan operasyonları yönetmektir. Tedarikçiden son 

kullanıcılara, malzeme elde etmeden ürün tasarımı ve tüketimin ardından tekrardan kullanıma, 

depolamadan dağıtıma ve muhasebeye. Tedarik zincirinin bu derece karışık görülmesinin sebebi, 

bir takım istisnalar dışında hiç kimsenin veya hiçbir bölümün üst çalışanların bütünü konusunda 

sorumluluk bilincinde ya da bilgili olmamasıdır. Oluşan bu karışıklığa karşın, tedarik zincirinin 

bütünleştirilmesinden oluşturulan yararlar göz alıcıdır (Elagöz, 2006). 
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Tedarik zinciri tüm faktörleri düşünüldüğünde içinde bir matematiği, mantığı, istatistiği ve tahmini 

içinde bulunduran yapı ortaya çıkar. Tüm bu yapının ayakta kalabilmesi için hatasız bir akış, 

meydana gelebilecek problem ve yeni imkanlara karşı yetkin ve etkin hareketlilik ve esneklikte 

olmalıdır. Tedarik zinciri planlama işlemi yapılırken zincir planlaması, pazarın, zincir üyelerinin ve 

zincirin ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde meydana getirilmelidir. Bu yaygın yapı planlaması 

gerçekleştirilirken Modelleme, Planlama (Tasarlama), Kaynak Yaratma, Üretim, Müşteriye iletme 

hareketidir. (Kurt, 2015). 

Tedarik zinciri yönetimiyle, şirketler son kullanıcının taleplerine daha iyi cevap verebilmekte, 

üretimi mevcuttan fazla verimli duruma ulaştırabilmekte ve tedarik akışını daha kolay 

yönetebilmektedir. Oldukça yarar sağlamasına karşın süreçte çok sayıda üye bulunması ve karışık 

durumundan kaynaklı tedarik zinciri yönetim sürecinin olması gerektiği biçimde oluşturulması 

kolay olmayabilmektedir. Buradaki  proseste yönetici kişilere nasıl faaliyetler meydana 

getirebilecekleri hususunda yardım etmek için, daha önce meydana getirilmiş tedarik zinciri 

adımlarının üzerinde durulması neticesinde tedarik zincirinin yedi maddesi ortaya çıkmıştır 

(Anderson vd., 2007). 

2. Tedarik Zinciri 

Tedarik kelime anlamı olarak, araştırarak bulmaktır. Firmalar yönünden ise tedarik sözcüğünün 

anlamı, üretim prosesinde ihtiyaç duyulan hammadde, yan madde ve sermaye ürünlerinin 

incelenerek ortaya çıkarılması ve elde edilmesi amacıyla gerçekleştirilen etkinlikler olarak 

tanımlanmaktadır (Palamutçuoğlu 2011). 

Bir tedarik zincirinde; tedarikçiler, imalatçılar, dağıtıcılar, toptancılar, perakendeciler olarak farklı 

iş faaliyetlerinden meydana gelen sistemde, hammaddenin elde edilmesinden ürünlerin son 

kullanıcılara ulaştırılması ve pazarlanmasına kadar olan bütün proseslerin beraber uyum içerisinde 

hareket etmesine olanak yaratması üzere, ürünlerin ve bilginin akışını yöneten bütünleşik bir akış 

şeklinde ifade edilebilir (Paksoy, 2005). Şekil 1’e bakıldığında tedarik zincirini meydana getiren 

halkalar görülmektedir. 

 

Şekil 1: Tedarik zinciri halkaları 

2.1. Tedarik Zinciri Süreçleri 

Tedarik zincirinde üretim süreçleri ürünün ne tür müşteri kitlesine hitap edeceği, üretim seviyesinde 

ne gibi yollar izleneceği, ürüne kullanımı süresince ne çeşit geliştirmeler yapılacağı, rekabet ettiği 

ürünlerin pazar hareketlerine nasıl tepkiler göstereceği gibi ürünün üretimden meydana gelen 

sevkiyata ve pazardan aldığı geri bildirilere gösterilecek tepkilerin oluştuğu kısımdır (Kurt, 2015). 

2.1.1. Ürünün Tasarlanması 

Ürün tasarlanması, ürün üretimi gerçekleşmeden önceki ilk safhadır. Ürün, bu noktada pazar 

ihtiyaçlarına göre tasarlanır, ortaya konacak ürünün tasarlanmasından sonra ürünü üretebilmek için 

ihtiyaç duyulan ekipmanların ulaşabilme çalışmaları gerçekleştirilir. Ürünün ömrü süresince 

izleyeceği süre bu noktadan oluşacağından bir diğer pazar geri dönüşleri ile geliştirilecek olan 

ürünü için güncelleme ya da iyileştirme için ihtiyaç duyulan gereklilikler incelenir (Kurt, 2015). 
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Tasarlama seviyesinde ürünün üretim maliyeti analizi de bu kısmın önemli vazifelerindendir. 

Ürünün ne tarz envanterlerden oluşturulacağı, barındırdığı katma değer seviyesi gibi prosesler de bu 

noktada belirlenir. Lakin ürün üretilmeden gerçekleşen bu tasarım çalışması maliyetleri, ürünün 

gerçek maliyetini tam anlamıyla yansıtmaz. Ürünün tasarım seviyesiyle üretim seviyesi arasında 

benzersizlikler görüleceğinden bu noktada ortaya çıkacak maliyetleri yalnızca bir gösterge olarak 

düşünmek doğru bir davranış olacaktır. Ürünün tasarlanması sürecindeki en önemli bölümlerden 

biri de ürünün yalın, anlaşılır ve kullanımının zor olmamasıdır. Ürünün rekabet içerisinde 

olabilmesi için ihtiyaç duyulan detay çıkarımlar da bu kısımda son haline gelip üretilmeden önce bir 

bakıma pazarlama stratejilerine de olanak sağlamaktadır (Kurt, 2015). 

2.1.2. Ürünün Planlanması 

Üretimin planlaması ürünün üretilene kadar geçireceği proseslerin hepsinin planlanması ve bu 

zamanlarda ortaya çıkacak satış siparişleri ve satın alma siparişlerinin de bir yandan da üretimin tip 

ve tüketimine göre planlanması anlamı taşımaktadır. Üretimin planlaması yapılırken üretim 

malzemelerini pazara talep gösterilecek malzeme ve yine pazarda faal olarak var olan malzeme 

şeklinde iki bölüme ayrıştırabiliriz. Piyasaya yeni talep gösterilecek malzeme ile alakalı geri 

bildirimler bitirilmeden gerçekleşecek üretim planlama ve yapılacak alım maliyelerinde net 

görünmeyen durumlardan dolayı oluşacak yükseliş görünecektir. Ürünün tasarım durumunda üretim 

için istenilen ihtiyaçları netleşse de pazarın vereceği tepki bilinmediğinden pazara çıkarılacak ürün 

için gerçekleşecek alım kayıp satış maliyetini ortadan kaldırmak için yükümlü olacaktır (Kurt, 

2015). 

2.1.3. Ürünün Süreçleri ve Tesislerin Planlanması 

Üretim prosesleri ve fabrikaların planlanması ürünün tasarlanıp ortaya konmasına karar alınmasının 

ardından ki süreyi oluşturur. Bu noktada tasarlanması bitirilen ürününün meydana getirilmesi için 

mevkii, tedarikçi sıklığı, fabrikaların kapasite ve gerçekleştirecekleri faaliyetlerin seviyeleri, hangi 

üretim fabrikasının hangi iş ile alakalı olacağı, üretimin bölünmesi mi yoksa ayrı ayrı üretim 

gerçekleştirilmesinin ardından montaj kısmına mı getirileceği gibi detay kısımlarının bu noktada 

netleştirilmelidir (Kurt, 2015). 

Tedarik zincirinde ürün ya da hizmetin oluşturulmasında taşımacılık ürünler ile şirketin oluşturacağı 

üretim prosesi birbirleriyle bütünleşecek kalitede ve proseste olmalıdır. Bu sebeple tedarik 

zincirinde ürün ve servis üretiminin oluşumunu tedarik süreci ile beraber incelemek ve bu süreç 

açısından hareketlerin birbirleri ile bağlantıları bütünsellikle tasarlanmalıdır. Bundan dolayı Tedarik 

Zinciri Yönetimi’nde üretim öncesi lojistik tedarik ile üretim sonrası taşımacılık hareketleri 

birbirleriyle uyum içerisinde olmalıdır. Tedarik zincirinin yönetiminde planlama, müşteriden geriye 

doğru akışın irdelenmesi ile gerçekleştirilmelidir. Akışın tedarikten müşteri siparişine doğru akışı 

doğru bir faaliyet olmayabilir (Türker, Balyemez ve Biçer, 2005). 

3. Tedarik Zinciri Yönetimi 

Tedarik zinciri, Quinn (1997) tarafından hammadde safhasından başlayarak müşteriye kadar 

ürünlerin hareketi ile alakalı olan hareketlerin tamamı şeklinde tanımlamaktadır. Bu hareketler 

içerisine tedarik, üretim planlama, sipariş süreci, malzeme yönetimi, taşımacılık, depolama ve son 

kullanıcı hizmetleri girmektedir. Bazı kaynaklarda Tedarik Zinciri Yönetimi’nin de tanımı 

yapılmaktadır. Bu tanımları özetleyecek olursak Tedarik Zinciri Yönetimi’ni, tedarikçiden son 

kullanıcıya kadar olan faaliyetlerin bir dağıtım kanalın ile toplam akışını yöneten birleştirici bir 

felsefedir şeklinde tanımlanabilir (Ellram ve Cooper, 1993). 

Tedarik zinciri hammadde ve parça tedarik kaynakları, üretim ve montaj, depolama ve envanter 

dağıtımı, sipariş girişi ve sipariş yönetimi, tüm kanallara ulaştırma,  son kullanıcıya ulaştırma ve 

bütün faaliyetlerin incelenmesi amacıyla ihtiyaç duyulan bilgi sistemleri içerisinde bulunmak 

kaydıyla, hammadde safhasında son kullanıcıya kadar bir ürünün dağıtımında mevcut bütün 

faaliyetleri ifade etmektedir. Tedarik Zinciri Yönetimi, bütün bu faaliyetlerin tün bir proses şeklinde 
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idare etmektir. Yönetim, bir kurumda mevcut kısımlar ve ayrıca tedarikçiler, taşımacılar, üçüncü 

şahıs işletmeler ve bilgi sistemciler gibi harici ortaklar barındıran zincirdeki mevcut bütün ortakları 

bütünleştirir (Altaygil, 2001). 

3.1. Tedarik Zinciri Yönetimi’nin Amacı 

Tedarik Zinciri Yönetimi; firmaların kaynaklarının dış kaynaklarla bütünleştirilerek faal şekilde 

çalışmasının yolunu açmaktır. Burada ulaşılmak istenen hedef geliştirilmiş üretim kotasını, pazar 

duyarlılığı ve son kullanıcı/tedarikçi ilişkileri gibi firmaların bütün verimini meydana getiren 

değerlerin artırılmasıdır. Tedarik Zinciri Yönetimi, hammaddelerin temininden imalat ürünlerine ve 

buradan da son kullancııya işlenmiş ürünlerin iletilmesine kadar ki bütün tedarik zinciri süreci 

boyunca bilgiye dayalı karar vermemizi sağlamaktadır (Erarslan 2003).  

Bir diğer deyişle Tedarik Zinciri Yönetimi; “müşteri merkezli kurumsal vizyon çerçevesinde 

gelişen, bir işletmenin iç ve dış bağlantılarının idaresini gerçekleştiren ve ardından iç fonksiyonellik 

ile iç organizasyon arasındaki sinerjinin birleştirilmesini ve koordinasyonunu sağlayan bir yapı” 

şeklinde incelenebilir. İç tedarik zincirinin başarılı birleşimi ağırlıklı olarak, tedarik zincirindeki 

halkalar arasındaki mükemmel ve zamanında bilgi aktarımına bağlıdır (Baradan ve Özboğa, 2010). 

Taşımacılığın en temel amacının, “yönetilebilir, tahmin edilebilir ve hedeflenen müşteri hizmet 

düzeyi oluşturmaktır” diyebiliriz. Fakat bu hizmet seviyesi, son kullanıcıya ve firmaya göre 

değişiklik gösterecek, önceki cümlede sözü geçen hedeflerden bazıları üzerine oluşacaktır. Daha 

geniş kapsamda Tedarik Zinciri Yönetimi’nin amaçlarından bahsetmek gerekirse, Tedarik Zinciri 

Yönetimi’nin temel amaçları şöyle açıklanabilir (Küçüksolak, 2006); 

• Üretimin düzen içerisinde ve durmaksızın sağlayacak malzeme, servis ve bilgi akışını 

gerçekleştirmek. 

• İşletme karlılığını yükseltmek için malzeme maliyetlerini ve kayıpları minimize etmek. 

• Satış anına kadar ürün özelliklerini korumak ve değer kaybetmesini engellemek maksatlı 

olarak ürün kalitesini korumak. 

• Tedarikçi ilişkilerinin sağlıklı ve düzgün şekilde yürütülmesi. 

• Temin edilen materyalleri ve servisi standart hale getirmek. 

• İhtiyaç duyulan materyalleri ve hizmetleri en düşük maliyetle sağlamak. 

• İşletme fonksiyonları arasında iletişim ve koordinasyonu en iyi şekilde sağlamak ve 

minimum idari giderlerle çalışmak. 

4. İnşaat Sektöründe Tedarik Zinciri  

İnşaat tedarik zinciri, müşterinin ihtiyaç ve isteklerinden başlayarak en son yıkımına kadarki 

oldukça geniş bir süreçtir. İnşaat tedarik zinciri yönetimi ise tasarım, inşaat, ana yüklenici, alt 

yüklenici ve tedarikçi arasındaki bilgi, malzeme ve nakit akışlarının etkin olarak yönetilmesidir 

(Şerbetçioğlu, 2007). 

Yapı idaresine verilen önemin yükselmesi ile beraber yeni teknik araştırmalara yönelim ve 

uygulanma görülmüştür. Bu sebeple planlamaya verilen önem artmış, projenin üretim maliyetlerini 

en aza indirerek gereken sürede bitirilmesi birincil amaçtır. Amaca ulaşabilmek adına 

gerçekleştirilecek kontrollere bakacak olursak malzemeyi sürekli kontrol etmek, malzeme miktarını 

iş programından faydalanılarak doğru belirlemek, doğru zamanda ve istenilen kalitede sipariş 

etmek, malzeme israfının önüne geçmek, kontrol birimi ile beraber ve paralel çalışmak şeklinde 

sıralayabiliriz (Baraban ve Özboğa, 2010). 
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4.1. İnşaat Tedarik Zinciri Yönetimi 

İnşaat yapımı ve diğer sektörlerin üretim proseleri arasında bulunan ve proselerin kendisinden gelen 

asıl farklılıklar, üretim tedarik zinciri yönetimi uygulamalarının doğrudan inşaat sektörüne 

uygulanmasında zorluk oluşturmaktadır (Young vd., 2011).  

Tedarik Zinciri Yönetimi arzın öngörülebildiği, çeşitliliğin az, üretim kapasitesinin fazla olduğu 

endüstrilerde başlamıştır. Bu nedenle bu konudaki araştırmaların büyük bir kısmı da yüksek 

kapasiteli üretim gerçekleştiren sektörler üzerine yapılmaktadır. Bu araştırmalar büyük ölçekli, 

ekonomik bakımdan güçlü bir üretici ile onu destekleyen ekonomik açıdan zayıf tedarikçi veya alt 

yüklenicileri ele almıştır. 

İnşaat Tedarik Zinciri’nde inşa edilen yapının özelliği gereği tedarikçilerden ana yüklenici şirkete 

malzeme akışı gerçekleştirilmekte lâkin ana yükleniciden son kullanıcıya fiziksel bir dağıtım 

yapılamamaktadır. Üretilen ürünler yani inşa edilen yapılar taşınamaz olduğundan dağıtımı 

gerçekleştirilememekte, proje teslimi yapılamamaktadır. Dolayısıyla özellikle lojistik ve depolama 

konusundaki tedarik zinciri faaliyetleri inşaat endüstrisi için genel anlamda geçerliliğini 

yitirmektedir (Çotur, 2017). 

İnşaat yapım sürecinin iş programı ile koordine devam ettirilmesi için kullanılacak her türlü 

malzeme ve ekipmanın kullanılacağı bölüme durmaksızın ve gecikme gerçekleşmeden 

ulaştırılmalıdır. İnşaat şirketlerinin kazançlarının ve proje veriminin yükseltilmesi başarılı bir 

taşıma yönetimi için oldukça önemlidir (Arıkan, 2009). Mossman’a (2008) göre organize olarak 

yönetilen inşaat taşımacılığı iş güvenliğini yükseltmek ve karbon ayak izini düşürmektedir. 

Voigtmann ve Bargstädt’a (2010) göre inşaat taşımacılığı; her türlü envanterin inşaat alanlarına 

girişi-çıkışı ve sahadaki faaliyetlerinin planlanması, uygulanması ve denetimini ifade etmektedir 

(Baradan ve Özboğa, 2010). 

İnşaat alanlarında depolama bölümleri genel olarak sınırlıdır. Özellikle inşaat alanını şehir merkezi 

ya da nüfusun fazla olduğu kısımlarda bulunması depolama sahalarını sınırlandırmaktadır (Arıkan, 

2009). Depolama sahalarının sınırlı olması, proje devam ederken malzemeye gereksinim duymamak 

amacıyla tedarikçi ve alt yüklenicilerle iletişimin ve envanter gereksinim planlamasının oldukça 

özenli gerçekleştirilmelidir. Bu şekilde yapılmadığında malzeme yokluğunda gecikmeler ve hemen 

gerek duyulan malzemelerin şantiyeye ulaştırılması durumunda ekstra maliyetler meydana 

gelmektedir (Vidalakis vd., 2011).  

İnşaat alanında gerçekleşecek malzeme taşımaları yatay ve düşey taşımalar şeklinde 

isimlendirilmektedir. Düşey taşımalar için genel olarak sabit ya da hareketli vinçler, yük asansörleri 

yardımıyla gerçekleştirilmektedir. Yatay taşımalar için ise forkliftler, taşıma arabaları gibi vasıtalar 

kullanılmaktadır. Hazır betonun taşınması ise pompalar yardımıyla sağlanmaktadır. Bütün taşımaya 

destek araçların haricinde kas gücüyle taşımaların oldukça yaygın olduğu anlaşılmaktadır. 

(Voigtmann ve Bargstädt, 2010; Tuzkaya, 2015). 

İnşaatın tasarım durumunda taşımacılık bakımdan uygulanabilirliğin denetlenmesi maliyetlerin 

azaltılması ve inşaat kalitesinin yükseltilmesi bakımından oldukça önemlidir (Mossman, 2008). 

İnşaat endüstrisinde taşımacılığın verimden yoksun biçimde yönetilmesi neticesinde sistem 

içerisinde atıklar sebebiyle gereksiz giderler meydana gelmekte, inşaatlar mümkün olandan daha 

düşük kaliteli olarak tamamlanmakta, inşaat proje süreleri uzamakta, sağlık ve güvenlik riskleri 

artmaktadır. Bu açıdan inşaat sektöründe yaygın olan yetersiz lojistik uygulamalar yerine diğer 

sektörlerde görülen en iyi uygulamaların adapte edilmesiyle inşaat tedarik zinciri üzerindeki kontrol 

düzeyini arttırmak ve inşaat alanlarına teslimat sürecini geliştirmek, iş gücü ve toplam verimliliği 

arttırmak mümkün görünmektedir. (Robbins ve Thomas, 2013) 

4.2. İnşaat Sektöründe Satın Alma 

İnşaat sektörü diğer sektöreler ile kıyaslandığında oldukça dikkatli davranılmalıdır. Satın alma 

sürecinin bu konu ile alakası mevcuttur. İnşaatın, bir tedarik zinciri olduğunu söyleyemeyiz. Bu 
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serileri organize etmek karmaşık ve zordur. Böylelikle, inşaat projeleri işçi ve malzeme 

durumlarının birleşimi gerektirir (Şerbetçioğlu, 2007). 

İnşaatta son kullanıcı-tedarikçi bağlantıları genel olarak ortaklıktan çok yakınlık bağlantısı 

görünümündedir. Yakınlık bağlantılarına dayanan satın alma yaklaşımının pazar avantajlarını 

kazanmaya olanak yarattığı düşünülmektedir. Fakat, gerçekte durumun bu şekilde olup olmağı 

hususunda bazı kuşkular mevcuttur. Birçok tedarik pazarı gerçek pazar durumlarının birkaç işaretini 

göstermektedir. Böylelikle rekabetçi tekliflerde başka etkileri barındırır (Dubois, 2007). Cox ve 

Thompson  (1997)  

4.3. İnşaat Tedarik Zincirindeki Problemler 

Geçtiğimiz on yıldan teknolojinin gelişimi ve kültürel farklılıkların bir neticesi olarak inşaat 

sektöründe farklılıklar oluşmasına karşın, inşaat tedarik zincirlerinde önemli farklılaşma 

görülmemiştir.  

 

Şekil  2: İnşaat tedarik zincirindeki problemler (Vrijhoef ve Koskela, 2000). 

Vrijhoef ve Koskela’ ya (2000)  göre önemli sayılabilecek sorunlar, Şekil 2’de belirtilen inşaat 

tedarik zincirinde mevcut farklı katılımcılar ya da seviyelerin ara yüzlerinden ortaya çıkmaktadır. 

İnşaat tedarik zincirinde aşağıdaki zayıf bağlantılarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz (Xue, 2005): 

• Son kullanıcılar ve işletmeciler arasındaki rakipsel bağlantı. 

• Risklerin ve karın bölüştürülmesinin yeterli olmaması. 

• Parçalanmış yaklaşımlar. 

• “kazan/kaybet” yaklaşımlarına gerekli özverinin sağlanmaması. 

• Kalitesizlik, karışıklıklar, anlaşmazlıklar ve iddialar ile ters performans takip kayıtları ile 

neticelenen güç hakimiyeti. 

• Yalnızca fiyat tekliflerinin üzerinde durmak. 

4.4. Tedarik Zincirinin Avantaj ve Dezavantajları 

Tedarik zinciri yönetimi; fiyat, kalite ve teknoloji gibi kavramların geliştirilmesine ve faaliyetlerin 

verimliliğini oluşturmaktadır. Tedarik zinciri yönetimi faaliyetleri, kullanışlı gelişim hareketi için 
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zemin hazırlar. Koordine strateji, haberleşme liderliği ve iş süreci yönetimini geliştirir (Altunbaş, 

2005). 

Üretim şirketlerinin hepsi içlerinde tedarik zinciri yönetimi sistemini barındırmaktadır. Fakat 

bunların birçoğu geliştirilmemiş, kompleks ya da kontrol edilemez durumdadır. Benzer biçimde bir 

takım şirketler de tam bütünleşmeyi oluşturamamışlardır. Tedarik zinciri yönetimi, sürekli 

gelişmemiş durum ile yüksek verimlilik arasındadır. Rekabet ortamı oluştuğunda şirketin 

devamlılık içinde hangi noktada olduğunun araştırılması gerekmektedir. Tedarik zinciri yönetimi 

bazen öncelikli aktiviteler sebebiyle çok zaman kaybına sebep olmaktadır. (Altunbaş, 2005). 

4.5. Tedarik Zincirinde Malzeme Yönetimi 

İnşaat sektöründe kullanılan malzemenin gerek duyulduğu zamandan üretimde kullanılma zamanına 

kadar olan süreçte malzemenin planlama yapılması ve kontrol yapılabileceği bilinmektedir. 

Planlama sürecinde malzemenin kullanılması, denetiminin yapılması, maliyet üzerinde olan etkileri, 

organizasyon yapısı ve sistemin planlanması bulunmaktadır (Şerbetçioğlu 2007). 

İnşaat sektöründe malzeme yönetimi; malzemenin hesaplanan metrajı, gerekli olan malzemelerin 

bulunması için talep etme bilgilerinin hazırlanması, talep bilgilerinin malzemenin teminini yapan 

ilgili bölüme gönderilmesi, malzemelerin alınacağı tedarikçilerin belirlenmesi, tedarikçilerden fiyat 

alınması, alınan fiyatların incelenmesi, tedarikçi firmanın seçilmesi ve sözleşmenin yapılması, 

tedarikçilerin bulunan malzemenin uygun zamanda teslim edilmesi için kontrollerinin yapılması, 

malzemelerin istenilen özelliklerde olması için kalite kontrolünden geçirilmesi, malzemelerin 

şantiyeye güvenilir ve en uygun fiyatlı olarak tesliminin yapılması, hurda ve iade edilecek 

malzemelerin gönderilmesi işlemlerinin gerçekleşmesine yönelik yapılan bütün planlama, kontrol 

ve denetleme uygulamalarını kapsamaktadır.(Vidal, ve Goetschalckx, 1998). 

Tedarik zincirinde malzeme yönetimi malzemenin seçilmesi, satın alınması, envanter yönetimi, 

temel fonksiyonlar olarak düşünülmektedir. Malzeme seçimi, malzemenin en ekonomik sipariş 

miktarı ve en uygun zamanının belirlenmesinde gerekli olan bilgileri içermektedir. Malzemenin 

satın alınması şirket ve satıcılar arasında geçen ilişki ile bağlaştırılmaktadır. Malzemeleri en uygun 

fiyatlı,en iyi kalitede ve uygun zamanında sağlamak ile piyasa şartlarında şirket kaynaklarına 

uyulacak şekilde birleştirmek güç bir durumdur. Malzeme yönetiminde, ihtiyaç olan malzemeler 

belirlenir, satıcı şirketler bulunur ve fiyat teklifleri alınır, sipariş verilir ve durumu takip edilir ve 

gelen malzeme teslim alınır. Satın alma şirket içinde bulunan bölümler ile şirket dışında olan satıcı 

şirketler arasındaki dinamik ilişkilerdir.(Çetiner, 2004). Malzeme yönetiminin en ekonomik ve 

fonksiyonel şekilde açıklanabilen amaçlarına ulaşmasında asıl işlevi envanter yönetimidir. Üretim 

yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan tüm malzemenin, gerekli olduğu zamanda ihtiyaç durumunda 

bulunmasını sağlayacak sistemleri kurup çalıştırmak ve bu faaliyetlerle ilgili tüm maliyetlerde 

tasarruf yaparak, işletme emellerine katkı sağlamak amaçlanmaktadır. (Yenersoy, 1990). 

Yönetimin yüksek verimlilik sağlamaktaki rolü oldukça büyüktür. Malzemenin ihtiyaç duyulduğu 

anda hazırda olmaması halinde işçiler ve makineler boşta kalabilir. Malzeme yönetiminin kontrolü, 

bu isteklerin olması gereken en uygun anda yapılması, malzemelerin en ekonomik şekilde elde 

edilmesi ve stokların gereğinden fazla olmasının önüne geçilmesini sağlamaktadır (Çetiner, 2004). 

İnşaat işlerinde şantiyenin dışında olan siparişlerde ortaya çıkan problem oldukça büyük bir 

sıkıntıdır. Siparişlerin verildiği vakit çok önemlidir. Zamanından önce verilen sipariş depolama 

sorununa neden olur, zamanından geç verilen sipariş de üretimde aksaklığa sebep olur ve bu yüzden 

de malzeme yönetiminde süre ve maliyeti olumsuz  şekilde etkilemektedir. Bu yüzden doğru 

zamanda ve doğru miktarda malzeme siparişi verilmelidir. 

Yapım kaynaklarının aynı anda ülke kaynaklarının düzgün kullanımında, şantiye yönetiminin ve 

onunla ilgili olarak malzeme yönetiminin önemi oldukça önemlidir. Bu sebeple malzeme 

yönetiminin nasıl problemler oluşturduğunu anlamak ve problemleri en uygun yöntemleri 

uygulayarak, zamanında gerekli olan önlemleri alarak doğru çözümlere ulaştırmak gerekir. (Çetiner, 

2004) 
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5. Örnek Bir Projede Tedarik Zincirinin İncelenmesi 

Proje devlete ait bir otoyol projesidir. Karayolları Genel Müdürlüğünce Yap-İşlet-Devret (YİD) 

ihale modeli ile ihale edilmiştir. Projenin uzunluğu otoyol ve bağlantı yolları olmak üzere toplamda 

430 km civarındadır. Çalışma içerisinde kullanılan proje verileri, tüm proje içerisindeki sorumluluk 

alanı 72 km olan bir müteahhit firmanın ilk 32 km’lik kısmını kapsamaktadır. Çalışma içerisinde 

kullanılan 32 km’lik projenin başlangıç tarihi 01.04.2015, bitiş tarihi 15.01.2018’dir. Toplam 

çalışılan proje süresi 986 gündür. Projenin öngörülen tamamlanma maliyeti 554.929.552,00 ₺’dir. 

Projenin 32 km’lik olan kısmında 9,5 milyon m3 yarma toprağı, 6,8 milyon m3 dolgu toprağı, 63 

adet menfez, 15 adet alt geçit köprüsü, 8 adet üst geçit köprüsü ve 3 adet viyadük bulunmaktadır. 

Tablo 1: Aylık beton kullanımı 

 

Tablo 2: Aylık beton kullanımı çizelgesi 
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6. Sonuç 

Tedarik zinciri yönetiminin projelerde etkin olarak uygulanması proje süre ve maliyetine olumlu 

etki göstermektedir. 

Örnek projede de beton kullanımının aylara göre farklılık gösterdiğini tablo ve grafikte görmüştük. 

Bu farklılık genel olarak azalma şeklinde görülmektedir. Bu aşamada, proje başında kurulan beton 

santrallerinin daha sonraki aylarda tam verimli bir şekilde kullanılamayacağını gösterir. Bu aylarda 

beton üretimi yapan santrallerin, projede kullanılacak beton miktarına göre azaltılması ve beton 

tedariğinin dışarıdan ayrıca yapılabilmesi kararına varılabilir. Böylece proje süreci boyunca proje 

maliyetinde değişiklik görülecektir.  

Tedarik zinciri yönetimi anlayışının benimsenmesi ile verilen bu kararların projenin süre ve 

maliyetine olumlu katkı sağladığı anlaşılmaktadır. 
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* Sorumlu Yazar 

Özet 

Bu çalışmada, açık alanlarda keşif veya gözlem amacıyla kullanılabilecek, kullanıcının internet 

erişimi olduğu sürece, Dünya’ nın herhangi bir noktasından hareketini kontrol edebileceği, Küresel 

Konumlama Sistemi ile konum bilgisini elde edebileceği ve kamera görüntüsünü izleyebileceği, 

mikrodenetleyici tabanlı bir mobil araç tasarımı gerçekleştirilmiştir. Donanım tasarımında, temelde 

Raspberry Pi 4 ve onunla uyumlu çevre bileşenleri kullanılmıştır. Sistemin yazılımı, Python, HTML 

ve PHP dilleri kullanılarak tasarlanmıştır. HTML ve PHP dilleri web sayfasının tasarımı için, 

Python dili ise sistemin gerçekleştirmesi amaçlanan diğer tüm işlemleri için gerçekleştirmek için 

kullanılmıştır. Raspberry Pi 4 üzerinde yazılan bir Python uygulaması ile kamera, GPS ve gerilim 

monitör modüllerinden alınan veriler kullanılarak bir web sayfası oluşturulmuştur. Bu sayede, 

kullanıcının aracın kamera, konum ve pil şarj durumu bilgilerini görüntüleyebilmesi sağlanmıştır. 

Ayrıca, web sayfasına bir tuş takımı eklenmiş, böylece kullanıcının aracı uzaktan yönetebilmesi 

sağlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mobil araç, Konum bulma, Uzaktan kontrol, Mikrodenetleyici, Araç izleme. 

1. Giriş 

Günümüzdeki teknolojik gelişmeler neticesinde, sivil ve askeri sektörde insanlar için zor veya 

tehlikeli şartlarda görevlerini yerine getirebilmek için insansız araçlara ihtiyaç gün geçtikçe 

artmaktadır. Bu nedenle, çok sayıda disiplini bünyesinde barındıran bu sistemler üzerine dünya 

genelinde birçok çalışma yapılmaktadır. 

Günlük hayatımızda evimizde kullandığımız mutfak robotu veya benzeri elektronik cihazlar, 

işyerlerinde kullandığımız yazıcılar, fotokopi makinesi gibi makineler bir robot değildir. Bir 

makineye robot diyebilmek için, olmazsa olmaz öncelikli şartı algılamadır. Bir robot sınırlı da olsa 

çevresel ortamdan bazı algılamalar yapabilmelidir. Bu algılamalar; sıcaklık, konum, yanıcı gaz, 

renk, ışık ve şekil gibi geniş bir alanı kapsamaktadır. Algılamayı gerçekleştiren robot, elde ettiği 

tüm verileri özerk bir şekilde yorumlayabilmeli, bu algıya karşılık nasıl bir harekette bulunacağına 

karar verebilmelidir. Vereceği bu kararı uygulamaya koyabilmelidir [1]. 

Robotların imalat sürecinde, elektrik-elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, makine 

mühendisliği, endüstri mühendisliği ve matematik alanlarında bilgi sahibi olmayı gerektirmektedir. 

Robotlar bir bütünden öte birçok parçadan meydana gelmiştir [2]. 

Mobil robot tasarımı, yukarıda da belirtildiği gibi disiplinler arası çalışma gerektiren en kapsamlı 

çalışma alanlarından birisidir. Mobil robotlar, sabit bir noktada çalışmanın aksine, sürekli yer 

değiştiren ve bu sırada kontrol edilmesi gereken mekanik bir ana yapıyı içerir. Robotun sürekli 

hareket etmesi, değişen ve birçok belirsizlikle dolu bir ortamda bulunması ve dolayısı ile 

denetlenebilmesinin zorlaşması anlamına gelmektedir [3]. 

Bu sebeple, mobil robotlar için çok daha gelişmiş bir kullanıcı arayüzüne ve haberleşme 

teknolojisine ihtiyaç duyulmaktadır. 
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Çelik ve Yiğiter’in 2010 yılında tasarladığı mobil keşif robotunun üzerinde konumlandırılan 

ultrasonik mesafe algılayıcısı yardımıyla robotun içinde bulunduğu alan hakkında ek bilgilere sahip 

olması sağlanmıştır. Robotun kontrolü manuel veya sanal bir harita üzerinde çizilen bir yol üzerinde 

otomatik olarak gidecek şekilde yapılmıştır [3]. 

Önal, 2011 yılındaki çalışmasında DC motorlu bir mobil aracın RF aracılığıyla bir bilgisayar 

tarafından kontrolünü sağlamıştır. Araç üzerine yerleştirilen kamera sayesinde bilgisayar başındaki 

kullanıcı kumanda ettiği aracın gittiği yerleri rahatlıkla görebildiği gözlemlenmiştir. Kullanıcı ara 

yüz programında Delphi 10.0 tercih edilmiş ve PIC-C programlama dili kullanılmıştır [4]. 

Şahin ve Yalvaç’ın 2012 yılında tasarladıkları MyRobot, üzerinde bulunan kamera aracılığıyla 

bulunduğu ortamdan elde ettiği ses ve görüntü bilgilerini kablosuz olarak gönderme üzere 

tasarlanmıştır. RF modülü aracılığıyla bir komut alınır alınmaz önce komutla birlikte gelen 

tanımlayıcı kimlik bilgisi kontrol edilmiş, eğer kimlik bilgisi MyRobot’un kimlik bilgisi ile aynı ise 

robota gelen komutu yorumlama aşamasına geçilmiştir. Bu aşamada komut çözülmüş ve ardından 

robot tekrar dinleme moduna geçirilmiştir [5]. 

Gürçam, 2015 yılında, bilgisayar tarafından eş zamanlı kontrolü yapılan bir mobil robot kol 

tasarlamıştır. Kullanıcı operatörün direktifleri doğrultusunda bilgisayarın USB portuna bağlantısı 

yapılan 15 kanal RF verici modül aracılığı ile araç üzerinde bulunan RF alıcı modüle kablosuz bir 

şekilde iletilerek haberleşme sağlanmıştır [6]. 

Ulukuş’ un 2016 yılında tasarladığı mobil robot ile çevreden sensörler yardımıyla alınan veriler 

işlenmiş, konum bilgisini alma ve yer değiştirme hareketi, uygun yazılım ile gömülü bir sistem 

üzerinde gerçekleştirilmiştir [7]. 

Kuzu’nun 2016 yılında yaptığı mobil araştırma ve müdahale robotunda saniyede 750 tur dönebilen 

motorlar kullanılmıştır. Kablosuz erişim mesafesi 1 km olarak ölçülmüş ve kullanılan erişim noktası 

ile kameradan açık alanda 400 metreye kadar görüntü alınabilmiştir. Kullanıcı arayüzü C# ile 

mikrodenetleyici yazılımı, C dilinde Arduino IDE ile yazılmıştır [8]. 

Vatansever’in 2017 yılında tasarladığı paletli gezgin robot, Türkçe sesli komutlar kullanılarak 

uzaktan kablosuz bir biçimde kontrol edilebilecek ve görüntü aktarımı gerçekleştirebilecek şekilde 

tasarlanmıştır. Tasarlanan paletli gezgin robota verilen ses komutlarının, robot tarafından, yaklaşık 

iki saniye gecikmeli olarak algılanıp gerçekleştirildiği görülmüştür. Robotun açık alan kontrol 

mesafesinin 360 metre, bina içi etkin mesafesi ise 23 metre olduğu belirtilmiştir [9]. 

Aktaş ve Arkadaşları tarafından 2017 yılında, kullanıcının isteğine göre Wi-Fi veya Bluetooth ile 

kontrol edilebilen bir mobil robot tasarlanmıştır. Mikrodenetleyici olarak NodeMCU kullanılmış ve 

kullanılan mesafe sensörü ile aracın engellere çarpması önlenmiştir. Ayrıca eklenen sıcaklık, nem 

ve gaz sensörleri ile ortam verilerine uzaktan erişim sağlanmıştır [10]. 

Matlı’nın 2019 yılında yaptığı çalışmada mekanum tekerli bir mobil robot platformu geliştirilmiştir. 

Bu platform kapalı ortamda çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Tasarlanan ve üretilen mobil robot 

etrafı algılamada LIDAR algılayıcı kullanmıştır. LIDAR verilerini yorumlamada ve gerekli kontrol 

işaretlerinin üretilmesinde Intel NUC markalı bir mini bilgisayar kullanılmıştır [11]. 

Işık ve Çetin tarafından 2020 yılında paletli yapıya sahip otonom bir mobil robot tasarlanmıştır. 

Kontrol için Arduino ve Raspberry kartları kullanılmıştır. Robotta bulunan Raspberry kart ve Pi 

kamera kullanılarak robotun etrafındaki aktiviteler internet üzerinden başka bir bilgisayara 

aktarılmıştır. İnternete bağlanmak için bir Wi-Fi modülü kullanılmıştır. Robotun otonom hareket 

etmesi için GPS modülü kullanılmıştır. Ultrasonik mesafe sensörü ile otonom mobil robot, engelleri 

aşarak yeni bir rota bulabilmesi sağlanmıştır. Hareket sırasında bataryanın zayıflaması durumunda, 

bataryanın bir kablo ile şarj edilmesine gerek kalmadan kablosuz şarj edilebilecek şekilde 

tasarlanmıştır [12]. 
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2. Tasarım 

Önceki çalışmalar incelendiğinde, çeşitli konularda geliştirme yapılabileceği açıkça görülmektedir. 

Bunlardan en önemlisi, araç kontrol mesafesinin artırılabilecek olmasıdır. İncelenen çalışmalarda, 

kameralı kontrol mesafesinin maksimum 400m   olduğu görülmüştür. Bu çalışmada tasarlanan 

sistem ile kullanıcının, internet erişiminin olduğu herhangi bir yerde, robot ile etkileşime 

geçebilmesi amaçlanmıştır. 

Geliştirilebilecek bir diğer konu ise aracın konumunun gerçek zamanlı olarak kaydedilerek 

kullanıcıya gösterilebilecek olmasıdır. Tasarlanan sistem ile robotun bulunduğu konum bilgisinin 

kaydedilmesi ve kaydedilen bilgiler kullanılarak o anda ve geçmişte bulunulan konumların bir 

harita üzerinde gösterilmesi amaçlanmıştır. 

Bir diğer geliştirilebilecek konu ise pil şarj durumu bilgisidir. Kullanıcının, aracın pil şarj durumunu 

uzaktan kontrol edebilmesi, kullanım senaryosuna göre büyük önem taşıyabilmektedir. Bu 

çalışmada tasarlanan sistem ile kullanıcının anlık olarak bu bilgiyi kontrol edebilmesi ve pil gerilimi 

çok düşük seviyelere düştüğünde, pillere zarar gelmesini önlemek için aracın gücünün otomatik 

olarak kesilebilmesi amaçlanmıştır. 

Tüm bu geliştirilebilecek konuların yanı sıra, tasarlanan sistem ile kullanıcının, video kamera 

vasıtasıyla aracın hareketini uzaktan izleyebilmesi ve bir tuş takımı ile aracın hareketini 

yönetebilmesi amaçlanmıştır. Tasarlanan mobil araç Şekil 1’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 1: Tasarlanan mobil robot 

2.1. Donanım 

Tasarlanan sistemin blok diyagramı Şekil 2’de gösterilmiştir. Bu sistemde, kontrol birimi olarak 

Raspberry Pi 4 kullanılmıştır. İnternet erişimini ve konum bilgisini sağlayabilmek için Raspberry Pi 

4 ile uyumlu olarak çalışabilen Sixfab 4G/LTE/GPS Hücresel Modem modülü, kamera 

görüntüsünün aktarılması için Raspberry Pi V1.3 kamera modülü kullanılmıştır. 

Donanım bloklarının güçleri hesaplandığında, sistemin stabil bir şekilde en az 1 saat çalışması için 

25W ~ 30W arasında bir güç ihtiyacı olduğu hesaplanmıştır. Bu güç ihtiyacını karşılamak için, 

sistemde, 3 adet 3.7V 2800 mA Li-Po pil kullanılmıştır. Pillerin sağladığı güç, DC-DC çevirici 

modüller ile gerekli gerilimlere çevrilerek, Raspberry Pi 4 ve L293D Motor Sürücü Modülü 

üzerinden diğer modüllere güç verilmiştir. Ayrıca, pillerin şarj edilebilmesi için TP4056 Li-Po Şarj 

Modülü kullanılmıştır.  

Sistemde bulunan 3 Li-Po pilden ikisi paralel olarak LTC1871 voltaj yükselteci devresinin girişine 

bağlanmıştır. Voltaj yükselteci üzerindeki trimpot, Raspberry Pi 4’ün çalışması için gereken 5.1V 

gerilim değerine ayarlanmış ve çıkışı Raspberry Pi’ nin güç girişine bağlanmıştır. Diğer 3.7V 

2800mAh’ lik Li-Po pil ise MT3608 voltaj yükselteci devresinin girişlerine bağlanmıştır. MT3608 

voltaj yükselteci üzerindeki trimpot yardımıyla çıkış gerilimi ve akımı 9V değerine ayarlanmıştır. 
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Şekil 2: Sistemin blok diyagramı 

INA3221 devresi ile 3 Li-Po pilin gerilimlerinin ölçülmesi ve Raspberry Pi’ ye aktarılması 

sağlanmıştır. 

Aracın hareketi için 4 adet DC motor ve motorların sürülebilmesi için L293D entegresi 

kullanılmıştır. L293D entegresi iki farklı kaynakla çalışan bir entegredir. Kaynakların bir tanesi 5V 

olup entegreyi aktif ederken, diğeri ise kullanılacak motorun özelliklerine göre 36V’ a kadar olan 

motorları beslemek için kullanılır. Bu sebeple, L293D entegresi Raspberry Pi’ nin 5V pininden ve 

MT3608 devresinin çıkışından gelen 9V ile beslenmiştir. Motorların ileri ve geri yönde dönebilmesi 

ve motorların hızını da kontrol etmek için ilgili 6 pin Raspberry Pi’ nin ilgili pinlerine bağlanmıştır. 

Kamera görüntüsünün alınabilmesi için Raspberry Pi’nin CSI (Kamera Seri Arayüzü) portuna, 

Raspberry Pi V1.3 kamera modülü bağlanmıştır.  

İnternet bağlantısının sağlanabilmesi için, Sixfab 3G-4G/LTE/GPS Hücresel Modem Modülü’ nün 

SIM kart yuvasına, bir micro-SIM kartı takılmış ve USB kablosu ile Raspberry Pi’nin USB 3.0 

girişine bağlanarak sistemin donanım bağlantıları tamamlanmıştır. 

2.2. Yazılım 

Sistemin yazılımı, Python, HTML ve PHP dilleri kullanılarak tasarlanmıştır. HTML ve PHP dilleri 

web sayfasının tasarımı için, Python dili ise sistemin gerçekleştirmesi amaçlanan diğer tüm 

işlemleri için gerçekleştirmek için kullanılmıştır.  

Yazılımın gerçeklenebilmesi için bazı üçüncü parti yazılımlara ihtiyaç duyulmuştur. Raspberry Pi’ 

ye internet üzerinden erişebilmek için tamamen ücretsiz üçüncü parti bir yazılım olan RealVNC 

yazılımından faydalanılmıştır. Bu yazılım sayesinde, kullanıcının, aracın IP bilgisine ihtiyaç 

duymadan, sadece kullanıcı adı ve şifresini girerek web sayfasına erişebilmesi sağlanmıştır. 

Konum bilgilerini, internet ortamında saklamak ve ihtiyaç duyulduğunda okuyabilmek için PubNub 

Gerçek Zamanlı İletişim Platformu kullanılmıştır. 

Aracın konumunu ve izlediği yolu harita üzerinde gösterebilmek için Google Harita API’ leri 

kullanılmıştır. 

2.3. Sistemin Çalışması 

Kullanıcının web sayfasına erişebilmesi için, Raspberry Pi’ ye ve uzaktan erişim yapacak cihaza, 

RealVNC Uzaktan Masaüstü Yazılımı kurulmuş, bu sayede, kullanıcının, robotun IP bilgisine 

ihtiyaç duymadan sadece kullanıcı adı ve şifresini girerek web sayfasına erişebilmesi sağlanmıştır. 
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Şekil 3: Kullanıcının Raspberry Pi’ye bağlanması 

Sistemin yazılım kısmında Python, HTML ve PHP dillerinden faydalanarak bir web sayfası 

tasarlanmış, kamera görüntüsü, motor yön tuşları ve Li-Po pillerin doluluk yüzdeleri ile mobil 

robotun bulunduğu konum bilgisi web sayfasına aktarılmıştır. 

 

Şekil 4: Sistemin kamera ve motor kontrol sayfası 
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Şekil 5: Sistemin konum bilgisi kontrol sayfası 

3. Sonuçlar 

Bu çalışmada, açık alanlarda keşif veya gözlem amacıyla kullanılabilecek, kullanıcının internet 

erişimi olduğu sürece, Dünya’ nın herhangi bir noktasından hareketini kontrol edebileceği, konum 

bilgisini elde edebileceği, kamera görüntüsünü izleyebileceği ve pil şarj durumunu kontrol 

edebileceği bir mobil araç tasarımı gerçekleştirilmiştir. 

Tasarım donanımsal olarak incelendiğinde, temelde Raspberry Pi 4 ve onunla uyumlu çevre 

bileşenleri kullanılmıştır. Yazılım açısından bakıldığında ise Raspberry Pi 4 üzerinde çalışacak 

Python uygulamaları ile amaçlanan tasarıma ulaşma yöntemi izlenmiştir. 

Gerçekleştirilen tasarım ile başlangıçta belirlenen hedeflere ulaşılmış, bunun yanı sıra ileriye 

yönelik çalışmalarda eklenebilecek veya geliştirilebilecek özellikleri de olduğu görülmüştür. 

Örneğin, web arayüzünün mobil cihazlardan (telefon, tablet) kullanımının kolaylaştırılması, üçüncü 

parti bir yazılım kullanmadan direkt olarak araç ile bağlantı kurulabilmesi, aracın hızının 

hesaplanarak web arayüzünde gösterilmesi, aracın engellere çarpmasının engellenmesi gibi 

konulara yönelik çalışmalar yapıldığında sistemin stabilite, güvenilirlik ve kullanılabilirlik 

açılarından daha iyi duruma getirilebileceği söylenebilir. 

4. Kaynakça 

[1] Öcal M. S., “Android Kontrollü Wifi Keşif Robotu,” Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi, 

Elektrik - Elektronik Mühendisliği, 2017. 

[2] Kuzu, E., “Kablosuz Kontrol Edilebilen Mobil Araştırma ve Müdahale Robotu,” Yüksek Lisans 

Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Makine Mühendisliği, 2016. 

[3] Yiğiter E., “Mobil Keşif Robotu Tasarımı,” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, 2010. 

[4] Önal, Ö., “Seri Porttan Kablosuz Ağ İle Haberleşebilen Kameralı Araç Kontrolü,” Yüksek 

Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Elektrik – Elektronik Mühendisliği 

Mühendisliği, 2011.  

http://www.bilmescongress.com/


IV. Ulusal Mühendislikte Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (UMUH BILMES 2021), 23-26 Aralık 2021, TÜRKİYE 

76 ISBN: 978-605-74786-9-6 www.bilmescongress.com 

[5] Şahin, İ. and Yalvaç, M., “Myrobot: Kablosuz Kontrol Edilebilen Mobil Araştırma Robotu,” e-

Journal of New World Sciences Academy NWSA- Education Sciences, 1C0499, 7, (1), 340-347, 

2012. 

[6] Gürçam, K., “Kablosuz Uzaktan Kontrollü Kameralı Mobil Robot Kol,” Yüksek Lisans Tezi, 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Elektrik – Elektronik Mühendisliği, 2015. 

[7] Ulukuş, S., “Çok Yönlü Tekerlekli Mobil Robot Tasarımı ve Gömülü İşletim Sistemi Üzerinden 

Web Tabanlı Kontrolü,” Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Elektronik Bilgisayar 

Eğitimi Anabilim Dalı, 2016. 

[8] Kuzu, E., “Kablosuz Kontrol Edilebilen Mobil Araştırma ve Müdahale Robotu,” Yüksek Lisans 

Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Makine Mühendisliği, 2016. 

[9] Vatansever, A., “Ses ile kontrol edilen paletli gezgin robot tasarımı,” Yüksek Lisans Tezi, 

Trakya Üniversitesi, Makine Mühendisliği, 2017. 

[10] Aktaş, M. and Polat, F. and Oflezer, M., “Bluetooth ve Wifi Kontrollü Mobil Robot Tasarımı  

ve Uygulaması,” İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, Cilt 7, Sayı 3, 2018. 

[11] Matlı,  M.,  (2019),   “Kapalı  Alanda  Lazer Mesafe  Ölçer  Temelli  Dinamik  ve Statik 

Engellerden Sakınabilen Zeki Mobil Robot,” Yüksek Lisans Tezi, Karabük Üniversitesi, 

Mekatronik Mühendisliği, 2019.  

[12] Işık, A. H. and Çetin, Ö., (2020),  “Multifunctional and Low Cost Autonomous Mobile Robot,” 

Gazi Journal of Engineering Sciences, vol. 6, no. 2, pp. 105-110, 2020. 

 

 

http://www.bilmescongress.com/


IV. Ulusal Mühendislikte Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (UMUH BILMES 2021), 23-26 Aralık 2021, TÜRKİYE 

77 ISBN: 978-605-74786-9-6 www.bilmescongress.com 

ANTALYA KONYAALTI İLÇESİ SU TÜKETİMİ VE PİK FAKTÖRLER 

Fatih Tunç 1 *, Hayrullah Ağaçcıoğlu 2, Erdal Kesgin 3 

1,2,3 Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, Türkiye  

1ORCID ID:  0000-0002-6224-3150, fatihtunc23@outlook.com 

2ORCID ID:  0000-0002-1860-9848, agacci@yildiz.edu.tr 

3ORCID ID:  0000-0002-9441-5359, ekesgin@yildiz.edu.tr 

* Sorumlu Yazar 

Özet 

İsale ve şebeke gibi su temini tesislerinin tasarımında, kişi başına günlük ortalama su 

tüketimlerinin yanında, günlük ve saatlik maksimum su tüketimlerinin de bilinmesi gerekmektedir. 

Bu tüketimlerin belirlenmesi için mevcut su temini tesislerindeki debilerin kayıt altına alınması ve 

bu kayıtların değerlendirilmesi gerekmektedir. Günlük ve saatlik su tüketimlerinin (minimum veya 

maksimum) belirlenmesi için de günlük ve saatlik pik faktörlerin tayin edilmesi gerekir.  Bu 

çalışmada; Antalya ili Konyaaltı ilçesine ait su tüketim verileri analiz edilerek, maksimum günlük 

ve maksimum saatlik pik faktörler belirlenmiştir. Çalışmada günlük maksimum günlük pik faktör 

1.348 ve maksimum saatlik pik faktör 1.937 olarak bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Akış, Su Tüketimi, Pik Faktör   

1. Giriş 

Geçen yüzyılda endüstrileşmenin, yaşam standartlarının ve altyapı yatırımlarının artması sonucu su 

tüketiminde ciddi bir artış olmuştur (Donaldson 2018). Bu bağlamda su temini sistemleri tasarımları 

ve su toplama, arıtma, depolama ve içme suyu dağıtım şebekesi için gerekli olan altyapılar büyük 

önem arz etmeye başlamıştır. Bu sistemlerin, normal ve anormal talep koşulları altında, uygun 

basınçlarla şebekenin her noktasında yeterli su tedarikini garanti etmesi gerekmektedir (Oliveira vd. 

2020). 

Su temini ve atıksu sistemlerindeki akışlar günün saatine ve yılın zamanına göre sürekli olarak 

değişir. Bu akışların büyüklüklerini ve değişimlerini anlamak, su temini ve atıksu sistemi 

performansı için vazgeçilmezdir. En yüksek su talebi, bir şebekenin en gayrimüsait işletim 

durumlarından birini temsil ettiği için, su dağıtım sistemi tasarımında önemli bir role sahiptir.  En 

yüksek su akışını tahmin etmek için en yaygın yaklaşımlardan biri boyutsuz bir pik faktör değeri 

kullanmaktır. Pik faktör, birim zaman başına hacim olarak ifade edilen, belirli bir süre boyunca 

alınacak en büyük akış hacmini ifade eden maksimum akışın ortalama günlük akışa oranıdır 

(Zhang, Buchberger, ve Van Zyl 2005). 

Su kullanımı zamanla sabit değildir. Yıllık, mevsimlik, aylık, haftalık, günlük, saatlik ve anlık 

zaman dilimlerinde bile su tüketimi değişkenlik gösterir. Pik faktörü, bir su dağıtım sistemindeki su 

kullanım değerlerinden oluşan pik akış süresi ile oldukça ilgilidir. Akışın ölçüldüğü zaman aralığı 

azaldıkça pik faktör değeri artar. Bunu nedeni, zaman aralığı boyunca ortalama akış hızının 

alınmasıdır. Anlık pik faktör, saatlik pik faktörden büyüktür; saatlik pik faktör ise günlük pik 

faktörden büyüktür (Scheepers 2012). 

Tüketici sayısının pik faktör değeri belirlemede önemli bir etkisi vardır. Tüketici sayısı arttıkça, pik 

faktör küçülür.  Maksimum su tüketimi genellikle küçük topluluklarda yani nüfusun az olduğu 

bölgelerde daha fazladır. Çok büyük yerleşim yerlerinde yani çok nüfuslu bölgelerde ise su ihtiyacı 

zamanla sabit olmaya eğilimlidir ve maksimum su ihtiyacı ortalamaya yakındır (Balacco vd. 2017). 
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Pik faktör değerine büyük etkisi olan parametrelerden biri de servis alanıdır. Akış özellikleri 

bölgelere göre değişir ve genelde saha araştırması yapılarak pik faktör değerleri hesaplanır. Farklı 

bölgelerin genelde kendilerine özgü ampirik formüller içeren pik faktör hesaplama yöntemleri 

vardır (Scheepers 2012). 

Türkiye’de orta büyüklükteki şehirlerde maksimum günlük pik faktör 1,5 ve maksimum saatlik pik 

faktör 2,25 olarak alınabilir. İstanbul’da maksimum günlük pik faktör 1,3, ve maksimum saatlik pik 

faktör 1,70 olarak göz önüne alınmaktadır.  

2. Antalya Konyaaltı Analizi 

Konyaaltı Antalya’nın 19 adet ilçesinden biri olup tarihi Likya dönemine dayanmaktadır. Konum 

olarak Antalya’nın batı ucunda yer alıp ilçe ile aynı isme sahip ünlü bir ilçesidir. Antalya Limanı’na 

kadar 7 km boyunca uzanmaktadır. İsmini konum olarak falezler üzerinde yer almasından dolayı 

halk dilinde ‘‘Koyaaltı’’ biçiminde söylenirken mevcut isim olan Konyaaltı’na evirilmiştir. Her 

turizm döneminde milyonlarca turist ağırlayan Konyaaltı’nın 2020 verilerine göre nüfusu 

189.000’dir. Şekil 1’de Konyaaltı ilçesinin haritası gösterilmektedir.  

 

Şekil 1: Antalya ili Konyaaltı ilçesi haritası. 

3. Pik Faktör Denklemleri ve Hesabı 

İçme suyu kullanımı yılın her günü ve saati kullanıma göre değişmektedir. Belli bir zaman içinde 

akış değerinin en yüksek veya en düşük olduğu durumlar bulunabilir. Kullanıma bağlı olarak pik 

akışı hesaplamak için yaygın olarak kullanılan yaklaşım boyutsuz bir pik faktör değeri 

hesaplamaktır (Tan vd. 2021).  

Pik faktör boyutsuz bir değer olup belli bir zaman aralığında su tüketiminin maksimum veya 

minimum olduğu değerin günlük ortalama su tüketim değerine oranı ile hesaplanır.  

                             𝑃𝑖𝑘 𝐹𝑎𝑘𝑡ö𝑟 =  
𝐵𝑖𝑟 𝑦𝚤𝑙 𝑖ç𝑒𝑟𝑖𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑣𝑒𝑦𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 (𝑠𝑎𝑎𝑡𝑙𝑖𝑘, 𝑔ü𝑛𝑙ü𝑘) 𝑎𝑘𝚤ş

𝐵𝑖𝑟 𝑦𝚤𝑙 𝑖ç𝑒𝑟𝑖𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑖 𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑔ü𝑛𝑙ü𝑘 𝑎𝑘𝚤ş
                                       (1) 

Boyutsuz pik faktör değeri gerek içme sularında gerek atık su tesislerinde yaklaşık 100 yıldır 

kullanılmaktadır (Zhang vd. 2005). Pik faktörler aşağıdaki denklemlerde verildiği gibi günlük ve 

saatlik akış verileri kullanılarak hesaplanmalıdır.  

                                                                                             𝑃𝐹max 𝑔ü𝑛𝑙ü𝑘 = 
𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝐺ü𝑛𝑙ü𝑘 𝐴𝑘𝚤ş

𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 𝐺ü𝑛𝑙ü𝑘 𝐴𝑘𝚤ş
                                                                             (2) 

                                                                                            𝑃𝐹min 𝑔ü𝑛𝑙ü𝑘 = 
𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 𝐺ü𝑛𝑙ü𝑘 𝐴𝑘𝚤ş

𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 𝐺ü𝑛𝑙ü𝑘 𝐴𝑘𝚤ş
                                                                                (3) 

                                                                                            𝑃𝐹max 𝑠𝑎𝑎𝑡𝑙𝑖𝑘 = 
𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑆𝑎𝑎𝑡𝑙𝑖𝑘 𝐴𝑘𝚤ş

𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 𝐺ü𝑛𝑙ü𝑘 𝐴𝑘𝚤ş
                                                                             (4) 

                                                                                            𝑃𝐹min 𝑠𝑎𝑎𝑡𝑙𝑖𝑘 = 
𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑆𝑎𝑎𝑡𝑙𝑖𝑘 𝐴𝑘𝚤ş

𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 𝐺ü𝑛𝑙ü𝑘 𝐴𝑘𝚤ş
                                                                                (5)  
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Burada Maksimum Günlük Akış: 12 ay boyunca 1 günde geçen en yüksek akış değeri, Minimum 

Günlük Akış: 12 ay boyunca 1 günde geçen en düşük akış değeri, Maksimum Saatlik Akış: 12 ay 

boyunca 1 saatte geçen en yüksek akış değeri, Minimum Saatlik Akış: 12 ay boyunca 1 saatte geçen 

en düşük akış değeri ve Ortalama Günlük Akış: 12 ay boyunca geçen ortalama günlük akış 

değeridir.  

Literatürde maksimum saatlik pik faktörle ilgili kullanılan bağıntılar genellikle atıksu toplama 

sistemi için verilmiştir. Bu bağıntılardan pik faktörün nüfus ile alakalı olduğu ilk olarak Harmon 

(1918) ve Babbit (1928) tarafından ortaya konmuştur. Harmon (1918) tarafından önerilen denklem 

aşağıdaki şekildedir ve burada P= Nüfus, PF= Pik Faktördür. 

                                                                                                    𝑃𝐹 =  
18 + √𝑃/1000

4 + √𝑃/1000
                                                                                             (6) 

Yine Harmon’a ek Babbit nüfusu parametre olarak kullanıp aşağıdaki denklemi oluşturmuştur.  

                                                                                                             𝑃𝐹 =  20 𝑃−0.2                                                                                                   (7) 

Metcalf ve Eddy (1935) tarafından yapılan çalışmanın sonucu olarak ise aşağıdaki denklem elde 

edilmiştir. Bu denklem sonucunda nüfusun beş binden daha az sayıda olduğu bölgelerde pik 

faktörün 4 değeri ile sabit olduğunu, nüfusun beş bini aştığı durumlarda ise denklemde görüldüğü 

gibi logaritmik olarak azaldığını ve pik faktörün bu denkleme göre hesaplandığı belirtilmiştir. 

                                                                                                  𝑃𝐹 =    4          𝑃 ≤  5.000                                                                                          (8) 

                                                                                                  𝑃𝐹 =
4.8

𝑃0.113
    𝑃 > 5.000                                                                                           (9) 

Johnson (1942) ise aşağıda verilen ilişki ile pik faktör hesabının yapılabileceği sonucuna varmıştır.  

                                                                                                              𝑃𝐹 =  
5.2

𝑃0.15
                                                                                                     (10) 

Gifft (1945) ise yaptığı araştırmada Metcalf ve Eddy ve Johnson’un deklemlerinin sonuçlarını 

kullanarak Babbit denklemini revize etmiştir ve aşağıdaki ilişkiyi kurmuştur. 

                                                                                                             𝑃𝐹 =
5

𝑃0.167
                                                                                                     (11) 

Pik faktör hesabı ile ilgili bir çalışma ise İspanya’da Martinez-Solano (2008) ve çalışma arkadaşları 

tarafından elde edilmiştir.  

                                                                                                      𝑃𝐹 =  
17.12

√𝑃
+ 2.185                                                                                            (12) 

4. Sonuçlar 

Antalya Konyaaltı İlçesi 2020 yılı su tüketim grafiği Şekil 2’de verilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi 

maksimum günlük su tüketimi Temmuz ayının ilk günü gerçekleşmiş olup, Temmuz ayı boyunca 

pik değere yakın tüketim gerçekleşmiştir. 11 Mart 2020 tarihinde 24.902 m3/gün olan su tüketimi 

15 Mart 2020 tarihine kadar 42.896 m3/gün değerine kadar artış göstermiştir. Bunun sebebi dünya 

genelinde yaşamı etkileyen Covid-19 pandemisi ile ilgili Türkiye’de ilk vakanın görünmesidir. 11 

Mart 2020 tarihinde Türkiye’deki ilk vaka resmi kanallarca açıklanmış, evde geçirilen zamandaki 

artışı sebebi ile su kullanımı artış göstermiştir. Pandemi sebebi ile devam eden yasaklar neticesinde 

ilk vakanın açıklandığı tarihten Temmuz 2020 tarihine kadar benzer tüketim değerleri görülmüştür. 

http://www.bilmescongress.com/


IV. Ulusal Mühendislikte Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (UMUH BILMES 2021), 23-26 Aralık 2021, TÜRKİYE 

80 ISBN: 978-605-74786-9-6 www.bilmescongress.com 

 

Şekil 2: 2020 yılı Konyaaltı günlük su tüketim değerleri grafiği 

Akım verilerinin analizi sonucunda Antalya Konyaaltı ilçesine ait maksimum ve minimum günlük, 

maksimum ve minimum saatlik debiler Tablo 1’de verilmiştir. Beklenildiği üzere günlük ve saatlik 

bazda maksimum tüketim yaz aylarında gerçekleşmiştir. 

Tablo 1: 2020 Konyaaltı ilçesi günlük tüketimleri 

Akış Tipi Akış Oranı 

Maksimum Günlük Akış 44962,43  (𝑚3/gün) 

Minimum Günlük Akış 22844,72   (𝑚3/gün) 

Maksimum Saatlik Akış 2686,83   (𝑚3/saat) 

Minimum Saatlik Akış 428,72   (𝑚3/saat) 

Ortalama Günlük Akış 33289,61 (𝑚3/gün) 

 

Maksimum ve minimum günlük ve saatlik debiler, günlük ortalama debiye bölünerek, günlük ve 

saatlik minimum ve maksimum pik faktörler elde edilmiş ve Tablo 2’de verilmiştir. Maksimum 

saatlik pik faktör 1.937 ve maksimum günlük pik faktör ise 1.35 olarak bulunmuştur. Konyaaltı 

ilçesindeki şebekenin hizmet ettiği nüfus dikkate alındığında elde edilen pik faktörlerin İstanbul’da 

kullanılan pik faktörlere uyumlu olduğu görülmektedir. 

Tablo 2: Akış verilerine göre pik faktör değerleri 

Pik Faktör (PF) Çeşidi Pik Faktör Değeri 

PF Maksimum Saatlik 1.937 

PF Minimum Saatlik 0.308 

PF Maksimum Günlük 1.348 

PF Minimum Günlük 0.685 

 

Antalya Konyaaltı ilçesi 2020 yılı su tüketim verilerinin paylaşılması ve değerli iş birlikleri için 

Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü’ne teşekkürü borç biliriz.  
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* Sorumlu Yazar 

Özet 

Günümüzde reaktif boya sökümleri konvansiyonel olarak genelde hidrosülfit kullanılarak 

yapılmaktadır. Ancak çevresel açıdan daha ekolojik kimyasalların kullanımı önem kazanmıştır. Bu 

çalışma kapsamında hidrosülfite alternatif olabilecek kimyasal alternatifi bulunması hedeflenmiştir. 

Öte yandan, ağır koşullar altında yükseltgen ve/veya indirgen madde ile işlem yapıldığında boya 

sökümüne kadar gidilebilirken eğer işlemler ılıman ve kontrollü şartlar altında yapılırsa boyayı 

sökmeden sadece rengi biraz yıpratmak ve açmak mümkün olabilecektir. Bu düşünceden hareketle 

söz konusu çalışmanın bir diğer amacı reaktif boyalı pamuklu kumaşlarda boyama sonrası 

uygulanacak bir ard işlem ile renklerde soldurma etkisi sağlanması ve böylece eskimiş görünümlü 

bir ürün üretimi için uygun yöntem geliştirilmesi olarak belirlenmiştir. Bu amaçla çalışmada C.I. 

Reactive Black 5 boyası ile boyanmış pamuklu örme kumaşlarda boya sökümü ve/veya soldurma 

efekti elde etmek için hidrosülfit, sodyum hidroksimetan sülfinat ve potasyum persülfat ile 3’er 

farklı konsantrasyonda çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmaların sonucunda hidrosülfite 

alternatif olarak renk soldurma efekti eldesinde asidik ortamda çalışan sodyum hidroksimetan 

sülfinat, boya sökümünde ise potasyum persülfat kullanılabileceği saptanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Reaktif, boyama, Renk soldurma, Ekoloji, Sodyum hidroksimetan sülfinat, 

Potasyum persülfat 

1. Giriş 

Günümüzde yüksek yaş haslıkları, geniş renk paleti, canlı ve parlak renk tonları vermesi ve çok 

sayıdaki boyama yöntemine uygunluk gibi avantajları nedeniyle reaktif boyarmaddeler, selüloz 

esaslı liflerin ve karışımlarının boyanmasında kullanılan en önemli boyarmadde sınıfını 

oluşturmaktadır. Selülozik liflerin yarıdan çoğu reaktif boyarmaddelerle boyanmaktadır (Yurdakul 

ve Atav, 2006). Reaktif boyarmaddelerin ışık haslıkları çok iyi, yaş haslıkları yüksektir. Ancak 

bazik çözeltilere (merserizasyon, kaynar bazik yıkama vb.) karşı dayanımları ve klor haslıkları iyi 

değildir. Bazik işlemlerde, özellikle yüksek sıcaklıklarda, liflere kovalent olarak bağlanmış 

boyarmaddenin bir kısmı hidrolize uğrayarak kopmakta ve lifle reaksiyona girme isteği olmayan 

boyarmadde şekline dönüşmektedir. Perboratlı yıkama haslıkları bazı vinilsülfon tiplerinde çok iyi 

değildir. Zamanla renkte açılma meydana gelir (İçlioğlu, 2006). 

Renk sökümü, farklı nedenlerle (boya kaynaklı, apre işlemi vb.) hatalı üretilen malzemeleri (iplik, 

kumaş) düzeltmek için yapılan bir işlemdir.  

Yöntemin temeli, rengi veren boyayı tekstil malzemesinden bağlama reaksiyonunun tersi şekilde 

uzaklaştırmak ve ürünü renksiz hale getirmektir. Böylece malzemede tespit edilen hata ortadan 
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kaldırılır ve malzeme yeniden boyamaya hazır hale getirilir. Renk sökümü indirgen veya yükseltgen 

kimyasallarla yapılmaktadır (Balcı ve Oğulata, 2012). Renk söküm işleminde kullanılan 

kimyasalların çevre kirliliği üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır (Eren, Gümüş ve Eren, 2016).  

Günümüzde reaktif boya sökümleri konvansiyonel olarak genelde hidrosülfit kullanılarak 

yapılmaktadır. Ancak çevresel açıdan daha ekolojik kimyasalların kullanımı önem kazanmıştır. Bu 

çalışma kapsamında hidrosülfite alternatif olabilecek kimyasal alternatifi bulunması hedeflenmiştir. 

Öte yandan, ağır koşullar altında yükseltgen ve/veya indirgen madde ile işlem yapıldığında boya 

sökümüne kadar gidilebilirken eğer işlemler ılıman ve kontrollü şartlar altında yapılırsa boyayı 

sökmeden sadece rengi biraz yıpratmak ve açmak mümkün olabilecektir. Bu düşünceden hareketle 

söz konusu çalışmanın bir diğer amacı reaktif boyalı pamuklu kumaşlarda boyama sonrası 

uygulanacak bir ard işlem ile renklerde soldurma etkisi sağlanması ve böylece eskimiş görünümlü 

bir ürün üretimi için uygun yöntem geliştirilmesi olarak belirlenmiştir. Bu amaçla çalışmada C.I. 

Reactive Black 5 boyası ile boyanmış pamuklu örme kumaşlarda boya sökümü ve/veya soldurma 

efekti elde etmek için hidrosülfit, sodyum hidroksimetan sülfinat ve potasyum persülfat ile 3’er 

farklı konsantrasyonda çalışmalar yapılmıştır.  

2. Materyal ve Yöntem 

Çalışmada Ne 28 pamuk ipliğinden üretilmiş %100 pamuklu süprem kumaş kullanılmıştır. 

Denemelerde bisazo kromofora sahip reaktif grup olarak bifonksiyonel VS/VS (VS: vinilsülfon) 

esaslı C.I. Reactive Black 5 boyası kullanılmıştır. Pamuklu kumaşlar öncelikle iki basamaklı 

yönteme göre %3’lük koyulukta boyanmıştır.   

Ardından indirgen madde olarak; 

Hidrosülfit: 1-2-4 g/L, 80°C, 15 dk., 15 mL/L sudkostik (38°Bé’lik) pH 14 

Hidroksi metan sülfinik asit türevi esaslı ticari ürün (Ultra Clean WF (Setaş Kimya): 1-1,5-2 

g/L, 80°C, 15 dk., pH 4 (asetik asit ile)   

Yükseltgen madde olarak ise; 

Potasyum persülfat: 10-20-40 g/L, 80°C 15 dk., pH 10-10,5 

ile işlem yapılmıştır. 

Renk verimi değerlerinin tespiti: Renk açma işlemleri sonrası renk verimini tespit edebilmek 

amacıyla kumaş numunelerinin 400-700 nm’lik spektral bölgede ve maksimum absorbsiyon 

(minimum remisyon) dalga boyunda spektral fotometre (D65/10°) kullanılarak %R (remisyon) 

değerleri ölçülmüş ve Kubelka/Munk formülüne göre renk verimi (K/S) değerleri hesaplanmıştır; 

𝐾/𝑆  = (1 − 𝑅)2/ 2𝑅  

R: Maksimum absorbsiyon dalga boyundaki reflektans değeri 

K: Absorbsiyon katsayısı 

S: Yayılma katsayısı 

Spektral fotometre ile numunelerin ayrıca CIEL*a*b* değerleri ölçülmüştür. 

L*: Açıklık/koyuluk değeri (100: İdeal beyaz, 0: ideal siyah) 

a*: Kırmızılık/yeşillik değeri (+ daha kırmızı, - daha yeşil) 

b*: Sarılık/mavilik değeri (+ daha sarı, - daha mavi)  

İşlem görmemiş kumaş numunesinin renk verimi değeri 100 kabul edilerek çeşitli kimyasallarla 

renk açma işlemi görmüş kumaşların bağıl (%) renk verimi değerleri hesaplanmış ve bu elde edilen 

değerler 100’den çıkartıldığında renk açma (%) değerleri bulunmuştur. 
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3. Bulgular ve Tartışma 

Çalışmada C.I. Reactive Black 5 boyası ile boyanmış pamuklu örme kumaşlarda boya sökümü ve 

soldurma efekti eldesi için konvansiyonel hidrosülfitin yerine daha ekolojik indirgen ve yükseltgen 

madde alternatifleri araştırılmıştır. Hidrosülfit, sodyum hidroksimetan sülfinat ve potasyum 

persülfat ile 3’er farklı konsantrasyonda yapılan çalışmalara ait varyans analizi sonuçları Tablo 1’de 

verilmektedir.  

Tablo 1: Renk soldurma efekti eldesine ilişkin varyans analizi sonuçları 

Kaynak DF Adj SS Adj MS F-Değeri P- Değeri 

Kimyasal Tipi 2 4900,1 2450,07 34,98 0,003 

Konsantrasyon 2 918,6 459,28 6,56 0,055 

Hata 4 280,1 70,03   

Toplam 8 6098,8    

 

Tablo 1 incelendiğinde renk soldurma üzerine hem kimyasal tipinin etkisinin istatistiksel olarak 

önemli (p<0,05), kimyasal konsantrasyonunun etkisinin ise önemsiz (p>0,05) olduğu bulunmuştur. 

Bunun üzerine kimyasal tipinin etkisine ilişkin farkın kaynağını bulmak için Tukey testi yapılmış 

olup sonuçlar Tablo 2’de verilmektedir. 

Tablo 2: Kimyasal cinsinin etkisine ilişkin Tukey sonuçları 

Kimyasal Tipi N Ortalama Grup 

Potasyum persülfat 3 82,1324 A  

Hidrosülfit 3 59,3919 A  

Sodyum hidroksimetan sülfinat 3 25,3505  B 

 

Tablo 2 incelendiğinde hidrosülfit ve potasyum persülfatın aynı grupta yer aldığı yani boya sökümü 

veya renk soldurma açısından bu iki kimyasalın etkisi arasındaki farkın istatistiksel olarak önemsiz 

olduğu anlaşılmaktadır. Ancak sodyum hidroksimetan sülfinat ile potasyum persülfat ise 2. bir 

grupta yer almakta olup bununla diğer iki kimyasal arasında önemli farklılık bulunduğu 

söylenebilir. Renk açma (%) için ana etkileşimler ve etkileşim plotları sırasıyla Şekil 1 ve Şekil 

2’de verilmektedir. 

 

Şekil 1: Renk açma (%) için ana etkileşimler 
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Şekil 2: Renk açma (%) için etkileşim plotları 

Şekil 1 ve 2 incelendiğinde hidrosülfit veya potasyum persülfat ile yüksek konsantrasyonda 

çalışıldığında benzer bir boya söküm performansı sağlanabildiği anlaşılmaktadır. Hatta persülfatın 

bir miktar daha yüksek söküme yol açtığı söylenebilir. Ancak burada her iki kimyasaldan önerilen 

miktarda kullandılığı, yani hidrosülfit için 1-2-4 g/L kullanılırken, potasyum persülfat için 10-20-40 

g/L kullanıldığı göz ardı edilmemelidir. Hidrosülfitte bu verilen aralık için konsantrasyon arttıkça 

boya sökümü artmış, persülfatta ise çok keskin bir değişimi gözlenmemiştir. Genel olarak potasyum 

persülfatın 10 g/L konsantrasyonda sağladığı söküm etkisi hidrosülfitin 4 g/L konsantrasyonda 

sağladığına benzerdir. Bu durum potasyum persülfatın hidrosülfit yerine daha ekolojik bir söküm 

alternatifi olarak kullanılabileceğini ortaya koymaktadır. Zira bilindiği gibi potasyum persülfat sulu 

ortamda hidrojen peroksit ve sülfürik asit oluşturmakta ve etki mekanizması hidrojen peroksit gibi 

yükseltgen söküm şeklinde olmaktadır. Bu her iki kimyasal ile de eğer bir boya sökümü değil de 

renk soldurma efekti eldesi isteniyorsa çok daha düşük konsantrasyonlarda çalışılması gerekeceğini 

hatırlatmakta fayda vardır. 

Şekil 2’den sodyum hidroksimetan sülfinat ile çalışılırken kullanım miktarı arttıkça renk açma 

efektinin arttığı, ancak söküm efekti elde edilemediği görülmektedir. Burada hidroksimetan 

sülfinatın maksimum 2 g/L olarak kullanılmış olduğu dikkate alınacak olursa, daha yüksek 

konsantrasyonlarda çalışılarak bu kimyasalın da bir söküm alternatifi olarak değerlendirilebilme 

potansiyeli olduğu söylenebilir. Öte yandan 1-1,5 g/L konsantrasyonlarda kullanılması durumunda 

renkte bir soldurma etkisi yaratılabileceği saptanmıştır. 

Bütün bu bulgular Şekil 3’de verilen fotoğraflardan kolaylıkla görülebilmektedir. 
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Şekil 3: Çeşitli kimyasallarla yapılan renk açma işlemlerine ilişkin fotoğraflar 

4. Genel Sonuçlar 

Hidrosülfitin çevresel açıdan sakıncaları bilindiğinden son yıllarda boya sökümü işlemlerinde buna 

alternatif ekolojik kimyasal arayışları söz konusudur. Bu çalışma kapsamında elde edilen bulguların 

ışığı altında poliester boyama sonrası indirgen yıkama işlemlerinde kullanılan hidroksimetan 

sülfinat esaslı asidik ortamda çalışan indirgen kimyasalların veya denim sektöründe kullanılan 

potasyum persülfatın boya sökümünde hidrosülfite daha çevredostu bir alternatif olarak 

kullanılabileceği saptanmıştır. Hafif bir renk soldurma için düşük, daha etkili bir soldurma için orta 

konsantrasyonda kullanılmalıdır. Yüksek konsantrasyon ise artık soldurma efekti eldesinden çıkıp 

boya sökümüne doğru gidecektir. Bunun ötesinde renk sökümü performansında boya kromoforu 

temel belirleyicidir. Bu nedenle, bundan sonra yapılacak çalışmalarda daha farklı kromofor gruplara 

sahip reaktif boyalarla da çalışmanın genişletilmesinin literatüre katkı sağlayacağını belirtmekte 

fayda vardır.  
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* Sorumlu Yazar  

Özet 

Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak vererek şimdiki neslin ihtiyaçlarını 

karşılama süreci “Sürdürülebilirlik” olarak ifade edilir. Sürdürülebilirliği oluşturan üç önemli 

faktör; ekonomi, çevre ve toplumdur. Sürdürülebilir kalkınmanın karmaşık ve çok boyutlu yapısının 

toplum, ekonomi ve çevre arasında bir denge kurmasını gerektirmektedir. Uygulamaya 

dönüştürülmesi güçtür ve bu etkili araçların kullanımını gerektirir. Atık yönetimi bu araçlardan 

biridir. Atık Yönetimi; ürünlerdeki zararlı maddelerin çevreye olan olumsuz etkilerini en aza 

indirgenmesi ve malzemelerin ikincil kaynak olarak kullanılması nedeniyle sürdürülebilir kalkınma 

açısından önemli bir alandır. Ekonomi açısından sürdürülebilirlik kavramı değerlendirildiğinde, 

üretim aşamasındaki faaliyetlerin çevresel etkilerine dikkat edilmesi ve yenilenebilir kaynakların 

üretim sürecinde kullanılması önemlidir. Girişim, fizibilite çalışması, tasarım, planlama, ihale, 

yapım, kullanım, yıkım aşamalarından oluşan yapı yaşam döngüsü, sürdürülebilirliği sağlamak için 

doğru mimari tasarım, programlama ve inşa faaliyetleri yapılmalıdır. Sürdürülebilirlik ekonomik 

açıdan incelendiğinde üretime dikkat ederek sektördeki denge bozukluklarından kaçınılmalıdır. Bu 

çalışmada, şantiyelerdeki atıkları tespit edilecek ve atıkların atık yönetimi ile nasıl 

değerlendirilebileceği incelenecektir. Atık yönetiminin sürdürülebilir yapıma olan etkileri üzerinde 

durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Yapım, Atık, Atık Yönetimi 

1. Giriş 

Sürdürülebilir gelişim prensiplerinin; binanın ve alt yapısının planlanıp tasarlanmasına ve inşa 

edilmesiyle hammaddelerin çıkarılıp yararlı hale getirilmesine, yıkım ve sonrasında çıkan atıkların 

yönetimine kadar kapsamlı bir inşaat döngüsü uygulanmasına sürdürülebilir yapım denir [1]. 

Değerli hammaddelerin atıklardan geri kazanılabilmesi, enerji kullanımını azaltılabilmesi ve 

çevreye verilecek zararların en aza indirilebilmesi sürdürülebilir atık yönetiminin 

gerçekleştirilmesine bağlıdır [2]. Atık yönetimi; atığın toplanmasını, sınıflarına göre ayrıldıktan 

sonra kısa süreliğine depolanmasını, geri kazanılmasını, taşınması işlemlerini ve son olarak bertaraf 

tesislerinde işletilmesi sonrası kontrolünü ve benzeri işlerin tamamını ifade eder[3].  

2. Sürdürülebilirlik  

Sürdürülebilirlik, ekosistemin, toplumun veya devam etmekte olan herhangi bir sistemin temel 

kaynakları tüketmeden sonu belli olmayan bir geleceğe kadar işlevini sürdürmesi olarak 

tanımlanmaktadır[4]. Sürdürülebilirlik, kirlilik ve atığı sınırlandırarak, doğal kaynakları koruyarak, 

dezavantajlı insanların durumunu iyileştirerek, insanlar arasında olumlu ilişkiler kurarak, 

yardımlaşmaya ve faydaya önem vererek ve yeniden ekonomilerini canlandırmak için yaşam 

kalitesini artırmak üzerine ortaya konulmuş çok-boyutlu bir yöntemi içermektedir [5]. 

Sürdürülebilirliğin üç bileşeni toplum, çevre ve ekonomi olarak öne çıkmaktadır. Şekil 1 de 

sürdürülebilirliğin bu üç bileşenin geçmiş dönemlerde topluluklarda birbirlerinden ayrı 

değerlendirildiği görülmektedir. Bu oluşumda, ekonomik, çevresel ve toplumsal konular birbirinden 

bağımsız olarak ele alındığında ortaya çıkacak sonuçların diğer bir bileşen için uzun vadede 
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sorunlara sebep olacağı bilinmektedir. Bunun sonucunda Şekil 2’de görüldüğü gibi bileşenlerin 

birbirleriyle ilişkilendirilmesi gereği oluşmaktadır [1]. 

 

Şekil 1: Toplulukları oluşturan ekonomi, toplum ve çevre bileşenlerinin bağımsız olarak ele alınması [1] 

 

Şekil 2: Toplulukları oluşturan ekonomi, toplum ve çevre bileşenlerinin ilişkilendirilmesi [1] 

2.1. İnşaat Sektöründe Sürdürülebilirlik 

İnsanların barınma ihtiyaçlarına dayanarak gelişen ve yaşam kalitesinin artırılması konusunda da 

etkin rolü bulunan medeniyet mühendisliğinin faaliyet alanı, geçmişte olduğu gibi günümüzde de 

doğa ile etkileşim halindedir [6].  Gelişmekte olan ülkeler, inşaat endüstrisinde artan ihtiyaçlarını 

karşılamak için ilerlemeye ihtiyaç duymaktadır [7]. Her ülkenin şartlarına göre inşaat sektörünün 

faaliyetlerinin kapsamı ve faaliyet alanları değişebilmektedir. Ancak inşaat sektörü için aşağıda 

olduğu gibi genel tanımlar yapılabilmektedir [8]. 

İnşaat sektörü, yeni binaların inşaatı, teknik hizmetler, inşaat malzemelerinin üretimi ve ticareti, 

danışmalık hizmeti ve mülk yönetimi, inşaat teknolojileri, mevcut konutların bakım ve onarımına 

bağlı müteahhitlik hizmeti ve üretim planlaması gibi bir çok alanı içinde barındırmaktadır [8].  

İnşaat sektörü, öncelikli konut olmak üzere fabrika, liman, su regülatörü, yol, havaalanı, 

kanalizasyon, gölet, baraj gibi inşaat islerini bünyesinde toplarken, anıt ve heykel çeşitleri, bahçe 

mimarisi dahil, park tanzimi inşaatlarını da bünyesinde barındırmaktadır. İnşaat işleri üstyapı ve 

altyapı olarak ikiye ayrıldığı gibi bu sektör bina ve bina dışındaki inşaat isleri olarak da 

ayrılabilirmektedir [9]. 

İnşaat sektörü, doğası gereği göreceli olarak yavaş değişim gösteren, çok parçalı, emeğin yoğun 

olduğu, dağınık bir sektördür. Projelerin birçok farklı boyut ve özellikte olup gerçekleştirme 

zorunluluğu, çok farklı bilgi birikimi, iş gücü, teknoloji ve parasal gücü sahip aktörlerin oluşmasına 

neden olmuştur. Bu nedenle otomasyona yönelmiş yerleşik endüstriyel avantajlardan yoksundur 

[10]. 

Ek harcamalar pahasına da olsa, geleceğin dünyasında; enerji tasarrufu, kaynakların korunması ve 

sürdürülebilirlik ilkelerini göz önünde bulundurarak gelişeceğini, maliyet\ performans eşitliğini 

sağlayarak verimliliği ve hızı artırarak rekabet şansını yükselteceği düşünülmektedir. Fakat her 

konuda olduğu gibi planlı çaba göstermeyi ve rasyonelliği gerektirmektedir [10]. 

3. Sürdürülebilir Yapım 

Sürdürülebilir yapım; sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin uygulanmasıyla ilişkilidir. Sürdürülebilir 

kalkınma ilkeleri; konutların ve altyapıların planlanmasını ve uygulamaya geçilmesi yoluyla 

hammaddelerin doğadan çıkarılıp, değerlendirilmesinden konut ve altyapıların yıkımını ve çıkan 

atıkların imha edilmesine kadar olan kapsamlı yapım döngüsünü ifade eder. Bütün bunlar 

sürdürülebilir yapımı anlatmaktadır [6]. Bu, ekonomik eşitliği destekleyen yerleşimler oluşturmayı 

http://www.bilmescongress.com/


IV. Ulusal Mühendislikte Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (UMUH BILMES 2021), 23-26 Aralık 2021, TÜRKİYE 

89 ISBN: 978-605-74786-9-6 www.bilmescongress.com 

hedeflerken insanın değerini vurgulamaktadır. Ayrıca yapma çevreler arasındaki uyumu sürdüren 

ve bu uyum kaybolduğunda yeniden sağlamayı hedefleyen bütünsel bir işlemdir [11]. 

Sürdürülebilirlik, bir yaşam sürdürme çabasıdır ve bu çaba “her şeye rağmen” değil, “her şeyi 

dikkate alarak” şeklinde ifade edilir[12]. Konut anlayışında yapılması gereken bu değişiklikler, 

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ve Uluslararası Mimarlar Birliği 

(UIA) tarafından hazırlanan Mimarlık Eğitimi Şartı’nda da belirtilmiştir. Bu Şart’ a göre, 

gelecekteki yaşam çevrelerini oluşturmak için benimsenmesi gereken amaçlar aşağıda verilmiştir. 

Bunlar; 

• İnsanların, sosyal, kültürel ve estetik ihtiyaçlarına saygılı bir teknik uygulama; yapılı 

çevrenin ekolojik sisteme duyarlı ve sürdürülebilir gelişimi, 

• Yerleşim yerlerindeki tüm insanlar için, insanlığa yakışır bir yaşam kalitesi  

• Herkesin kendi malı ve sorumluluğu olarak sahiplendiği, değer verdiği bir mimari olarak 

açıklanmıştır. 

Bu amaçların bir arada toplandığında günümüzdeki sürdürülebilir yapım arayışını ifade etmektedir 

[13]. 

Şekil 6 da görüldüğü gibi, sürdürülebilir kalkınmanın ve sürdürülebilirliğin bina sektörüne 

yansıması, sürdürülebilir yapım olarak karşımıza çıkmaktadır. Sürdürülebilir binalarda 

sürdürülebilirlik göstergesi üç alt başlık olarak ele alınmaktadır. Bunlar; ekonomik sürdürülebilirlik, 

sosyal/kültürel sürdürülebilirlik ve ekolojik (çevresel) sürdürülebilirliktir. Erengezgin’e göre, yaşam 

döngüsüne uyumlu, katılımcı ve ekolojik olmakla, ekonomik çözümler ölçülebilmelidir. Bina 

sektörü doğal çevre üzerinde büyük etkiye sahip ve en önemli ekonomik ve toplumsal sektörler 

arasında yer almaktadır. Bu sebeple sürdürülebilir yapım, son yirmi yıldır ulusal ve uluslararası 

devlet politikalarından enerjiye, endüstriden eğitime pek çok alanda önem kazanmış kavram 

olmuştur [14]. 

 

Şekil 3: Sürdürülebilir kalkınma anlayışının yapıma yansıması [13] 

Sürdürülebilir yapım hakkında çeşitli düşünceler bulunmaktadır. Şekil 3 de Kohler, yapım 

faaliyetlerini tanımlarken rehber olacak önemli bir sınıflandırma ortaya koymaktadır [1]. 

Kaynakların tasarruflu kullanımı, yenilenebilir enerji kaynaklarının tercih edilmesi ve 

ekosistemlerin korunması ekolojik sürdürülebilirlik kapsamı içerisinde yer almaktadır. Ekonomik 

sürdürülebilirlik kullanım ve yatırım maliyeti olarak ikiye ayrılır. Yapım süreçlerinin ve yapı 

elemanların ve malzemelerin ucuz olması, yüksek dayanıklı ve yeniden kullanılabilirliğe sahip 

olması önemli olmaktadır. Bu şekilde “kaynağın uzun vadeli verimliliğini” binaların yenilenerek 

yeniden kullanabilmeleri yoluyla sağlanmaktadır. Maliyeti az kullanım giderleri, binanın bakım ve 

işletiminin kolay olması ve enerjinin tasarruflu kullanılması ile sağlanmaktadır. Sürdürülebilirliğin 

sosyal ve kültürel boyutları ise koruma projelerinin temel amacı olan değerlerin korunması ve 

sağlık ve konforun korunması faktörleridir [15]. 
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Huovila ve Koskela’ ya göre; sürdürülebilir kalkınma çabasına yönelik inşaat sektörünün verdiği 

cevap; sürdürülebilir yapımdır. Bu doğrultuda, sürdürülebilir yapım için sadeleştirilmiş bir yol 

haritası olarak şekil 7 düşünülmektedir [16]. 

 

Sekil 4: Sürdürülebilir yapım için basitleştirilmiş yol haritası 

Sürdürülebilir amaçlar genellikle çevresel yükleri vurgular. Fakat çevresel problemler ele 

alınmadan önce yoksulluk problemine çözüm bulunması gerekmektedir çünkü yoksulluk problemi 

çözülmediği sürece çevresel problemler de çözümsüz kalacaktır [16]. 

Geleneksel yapım ve tasarım; zaman, maliyet ve kalite amaçları üzerinde dururken, sürdürülebilir 

tasarım ve yapım, bu amaçlara, kaynak tüketiminin minimum tutulmasını, çevresel bozulmanın 

düşürülmesi ve sağlıklı bir yapılaşmış çevre oluşturulması amaçlarını da eklemiştir [17].Venegas ve 

diğerlerinin de belirttiği gibi, sürdürülebilirliğe geçiş, tesisin veya hizmetin yaşam döneminin bütün 

evrelerinde kararlar alınırken, sürdürülebilir amaçların bina tasarımı ve inşaat sektörü içinde dikkate 

alındığı yeni bir paradigma olarak görülebilmektedir [16]. 

3.1. Sürdürülebilir Yapım: Süreç, Kaynaklar Ve İlkeler 

Sürdürülebilir yapım, yapım sürecinde inşaat sektöründe bulunan paydaşlar aracılığı ile çeşitli ürün, 

bina ve yerleşimlerin planlanmasını, tasarlanmasını, üretilmesini ve inşa edilmesinde ve binaların 

kullanımında gereksinim duyulan kaynakların kullanımında ve bu süreçte oluşan atıkların 

yönetiminde sürdürülebilir kalkınma prensiplerinden türetilen sürdürülebilir yapım prensiplerinin 

uygulanmasını ifade etmektedir[16]. 

Kibert, sürdürülebilir yapımın basit anlaşılabilir bir modelini oluşturabilmenin, ilkelerin kaynaklarla 

ve zaman boyutuyla birleştirilebilmesi ile mümkün olacağını açıklamıştır. Kibert’e göre bilinçle 

yapılaşmış çevrenin oluşturulması ve çevresel duyarlılık, aşağıda verilecek olan ilkelerin 

kullanılmasının bir ürünü olacaktır. Bu ilkeleri geliştirmeden önce, sürdürülebilir yapımın, kapsamlı 

bir sürdürülebilir çevrenin oluşturulmasında yalnız bir bileşen olduğunun bilinmesi önemlidir [17]. 

Bu modele göre belirlenen sürdürülebilir yapı ilkeleri, tüm bina yaşam döngüsünün ilgili 

aşamalarında ihtiyaç duyulan kaynaklar için geçerlidir. Bu modelden, doğal kaynakların tüketimini, 

kaynak bilincine sahip tasarımın, ve ekosistem üzerindeki etkisini azaltmayı amaçlayan 

sürdürülebilir mimarinin özü olduğu anlaşılabilir [18]. 

Kibert’in sürdürülebilir yapım ilkeleri aşağıda yer almaktadır [17]. 

Kibert’in belirlediği Sürdürülebilir Yapım İlkeleri 

1. Kaynak tüketiminin minimum tutulması (Koruma) 

2. Kaynakların yeniden kullanılabilmesinin maksimum seviyeye çıkarılması (Yeniden kullanım) 

3. Dönüştürülebilir ve yenilenebilir kaynakların kullanımına özen gösterilmesi 

(Yenileme/Dönüştürme) 

4. Doğal çevrenin korunması  (Doğayı koruma) 

5. Zehirli olmayan ve sağlıklı bir çevrenin yaratılması  (Zehirli olmayan) 
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6. Yapılaşmış çevreyi yaratırken kalitenin sürdürülmesi (Kalite)  

 

Sekil 5: Sürdürülebilir yapım için kavramsal bir model [17] 

3.2. İnşaat Sektörünün Çevresel, Ekonomik Ve Sosyal Etkileri 

İnsanların çevresel faktörler üzerinde etkisi olan bir çok faaliyetlerinin bir biçimde inşaat sektörü ile 

yakın bir ilişkisi bulunmaktadır. Bu faaliyetlerin etkisi, inşaat sektöründeki sahalarda yapılan 

farklılıklarla indirgenebilir. İnşaat sektörünün çevreye nicel ve gözle görülebilir bir etki oluşturduğu 

söylenilebilir.  Fakat sosyo-ekonomik etkisi de gözardı edilmemelidir [19]. 

İnşaat sektörünün sebep olduğu bütün çevresel problemlere rağmen çevresel, toplumsal ve 

ekonomik kapsamda sahip olduğu roller, sektörün vazgeçilemez bulunmasına sebep olmuş ve 

doğayla uyumlu bir halde gelişimini sağlamak açısından yeni fikirler ortaya atılmasına yol açmıştır. 

Maliyet artışını gözardı ederek dönüşümü sağlanabilen ve daha az enerji tüketimi olacak şekilde 

inşaat malzemeleri kullanılarak sektördeki kaynak kullanım yükünü hafifletmeyi ve bunlar 

sonucunda atık üretimini en aza indirmeyi hedeflemiştir [7].   

İnşaat sektörünün ekonomik, çevresel ve sosyal etkileri aşağıda kısaca açıklanmıştır. 

3.2.1. Çevresel Faktörler 

İnşaat alanında, inşaat sürecinde doğal kaynakların kullanılması ve bu süreçte oluşan sıvı ve katı 

atık ve gaz emisyonlarının çevre üzerinde olumsuz etkileri olduğu bilinmektedir. Olumsuz etkiler 

arasında su, hava ve toprak kirliliği, yenilenemeyen doğal kaynakların aşırı tüketimi, biyolojik 

çeşitliliğin azalması, tarım arazilerinin tahribi, ormanların azalması, yeşil doğal alanların tahribatı 

ve küresel ısınma sayılabilir [8]. 

3.2.2. Ekonomik Faktörler 

İnşaat sektörü, gerçekleştirmiş olduğu üretim ve sunduğu hizmetler ile çok önemli bir ekonomik 

faaliyet alanı oluşturmaktadır. Ülke ekonomisinin büyüme hızındaki artış inşaat sektörünün 

üretimini ve hizmetini artırmasıyla başka bir ifadeyle inşaat sektörünün kendi içinde büyümesiyle 

doğru orantılıdır. İnsanlara sağlamış olduğu iş imkanı ve diğer sektörlerle olan bağlantıları 

sebebiyle inşaat sektörü için ekonomideki lokomotif güç tanımlaması yapılmaktadır. Ülkelerde 

Gayri Safi Milli Hasılanın (GSMH) önemli bir bölümünü oluşturmaktadır [8]. 

3.2.3. Sosyal Faktörler 

İnşaat sektörünün yapmış olduğu hizmetler ve ürün kalitesinin oluşturduğu çevrenin kalitesiyle 

beraber insan yaşamının kalitesini etkilemektedir. Emeğin yoğun olduğu bir sektör olmasından 

dolayı yüksek iş gücü sağlamakta ve dolayısıyla yoksullukla mücadelede önemli bir etkiye sahip 

olmaktadır. Çalışanların sahip olduğu ya da olamadığı iş güvencesi, can güvenliği, sigorta ve 

adaletli bir gelir gibi konular da inşaat sektörünün önemli sosyal etkilerini oluşturmaktadır [8]. 
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Tablo 1.  İnşaat sektörünün ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini kısaca açıklamaktadır. 

Tablo 1: İnşaat sektörünün çevresel, ekonomik ve sosyal etkileri [8] 

 

4. Atık Yönetimi  

Atık yönetiminin amacı, atıkları çöp değil, kaynak olarak ele almaktır. İsrafı meydana gelmeden 

önlemeye çalışmayı ve engellenemeyen yerlerde israfı azaltmayı amaçlar. Amaç oluşan atığı 

yeniden kullanmak, mümkünse geri dönüştürmek ve atıktan işlenmeden önce enerji elde etmektir. 

Bu atık politikası ile üretilen atık miktarı azaltılarak çevresel faydalar sağlansa da, elde edilen enerji 

ve tasarruflar (yeniden kullanım, geri dönüşüm ve enerji geri kazanım faaliyetleri yoluyla), tüm 

organizmaların ve dünyanın devamlılığı açısından sosyal faydalar da vardır örneğin, gelir elde 

edilebilir. Atık yönetimini başarıyla uygulayan ülkeler arasında Hollanda ve İsveç gibi Avrupa 

ülkeleri önde gelen ülkelerdir. Öte yandan, Türkiye'de 2000'li yılların başından itibaren tüm 

illerimize yaygınlaştırılan Avrupa Birliği ile koordineli yasa kapsamında atık yönetimi 

araştırmalarını görmeye başladık. 

4.1. Atık Yönetimi Hiyerarşisi ve 3R Konsepti 

Atık üretiminin kaçınılmaz olması durumunda, atık; geri dönüştürülmeli, enerji olarak kullanılmalı 

veya yeniden kullanım, geri dönüşüm ve ikincil hammadde üretimi için diğer işlemlerden 

geçirilmelidir. Atıkların kaynağında ayrı toplanması, geçici depolanması, taşınması ve işlenmesi 

sürecinde toprak, hava, su, hayvan, bitki ve insanlar için tehlike oluşturmayacak, gürültü, titreşim 

ve koku nedeniyle rahatsızlık yaratmayacak, doğal çevrenin olumsuz etkilenmesini engeller, bu 

nedenle çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek yöntem ve prosedürler kullanılmalıdır. Ayrıca 

atıkların çevresel ve ekonomik etkisi dikkate alınmadan değersiz olarak görülmek yerine yeniden 
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değerlendirilebilen ve ekonomiye kazandırılabilen çevresel ve ekonomik bir varlık kavramına 

dönüştürülmesi sağlanmalıdır [20]. 

Atık yönetimi hiyerarşisi; Atıkları en aza indirmek için atık yönetimi stratejilerini sınıflandırır. 

Atıkların kaynağında oluşumundan nihai bertarafa kadar etkin atık yönetiminin sağlanması, ideal 

atık yönetimi hiyerarşisinin uygulanmasına bağlıdır ve atık yönetimi hiyerarşisi Şekil 18'de 

gösterilmektedir [21]. 

 

Şekil 6.Atık yönetimi hiyerarşisi [21] 

Atık yönetiminin temelini “Atık yönetimi hiyerarşisi” ve “üretici sorumluluğu” ilkeleri 

oluşturmaktadır. Atık yönetimi hiyerarşisinin birincil amacı, atıkların üretim aşamasında yani 

oluştuğu yerde önlenmesi, atık miktarının ve tehlike seviyesinin azaltılmasını sağlanmaktır. 

Atıkların tekrar kullanımını sağlamak ve tekrar kullanılamayan atıkların ekonomiye kazandırılması 

için geri dönüşüm ve malzeme geri kazanımı veya enerji geri kazanımı yapılabilir. Bu yöntem 

sonrasında ise doğaya zarar vermemek veya güvenli saklama için de yakma işlemi uygulanabilir 

[21]. 

Geri dönüşümün bir diğer önemli kavramı, olağanüstü ekonomik etkileri olan üretici sorumluluğu 

ilkesidir. Bu kavram; atıklardan kaynaklanan tüm maliyetlerin atık üreticileri (üreticiler, tüketiciler 

gibi) tarafından karşılanacağını öngörmektedir. Bu yöntem, "kirleten öder" ilkesinin bir 

tezahürüdür. Atık yönetiminin diğer ilkelerinden bazıları, uygun teknolojilerin seçilmesi ve 

kullanılması, kendi kendine yeterlilik ve atıkların mümkün olduğunca kaynağa yakın bir şekilde 

bertaraf edilmesidir [20]..  

3R konsepti, azaltma, yeniden kullanım ve geri dönüşümdür. 3R, atık yönetiminin özüdür [22]. 

4.1.1. Atık Azaltımı (Reduce)   

İdeal olarak atıkların önlenmesi gerekmektedir. Atıklar önlenerek belediyelere dolayısıyla da 

devletlere yük olmaktan çıkabilir. Atık önleme üretim proseslerinde ve ürün dizaynında düşünülürse 

daha etkili olmaktadır. Üretim prosesleri azaltılarak üreticiler atıklarını minimize edebilir ve doğal 

kaynaklar da böylelikle daha etkin korunabilir [22].  

Bu yöntem; atıkları yok etmek yerine atık oluşumunu en aza indirmeyi amaçlar ve gerekli önlemleri 

alarak atıkları kaynağında azaltmayı amaçlar. Kaynakta üretilen atıkların indirgenmesi; çevrenin ve 

kaynakların daha iyi korunması için ilk tercih olarak kabul edilir [23]. 

 İnşaat üretiminin ilk aşaması olan tasarım aşamasında atık azaltma faaliyetleri uygulanmalıdır. 

Çalışmalar, tasarım kabulü ve malzeme seçimi aşamalarındaki etkin atık üretim önlemlerinin büyük 

başarı elde edebileceğini göstermiştir [EC, 2000]. Tasarım aşamasında doğal kaynakların israfına 

neden olacak detaylar ortadan kaldırılır, yapı malzemelerinin nitelik ve niceliği ile bu malzemelerin 

kombinasyonları belirlenir ve kullanım sonrası aşamada malzemeler seçilmesi, yapısal atıkların 

önlenmesinde ilk aşamada uygulanması gereken adımlardır. [24]. 

Bu, yapısal atık yönetiminin ilk ve çok önemli aşamasıdır. Amacı yapım, kullanım ve söküm-yıkım 

sırasında yapı bileşenlerinin ve malzemelerinin yapıya transferini en aza indirecek şekilde yapısal 

atıkların kalitesini ve bileşimini iyileştirerek yeniden kullanımını sağlamaktır. İnşaat sürecinde 
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uygun inşaat teknikleri ve uygun tasarım girdileri benimsenerek yapısal atık üretimi azaltılabilir. 

Binaların yıkımında uygun teknolojinin kullanılması, yapı malzemelerinin hiçbir etkisi olmadan 

kaldırılması ve maruz kalan ürünlerin uygun koşullarda değerlendirilmesi yapısal atık oluşumunu 

engelleyebilmektedir. Binanın kullanım sırasında bakımında, onarımı yapılacak ürün söküm-yıkım 

aşamasında olduğu gibi uygun teknikler kullanılarak demonte edilebilir ve inşaat aşamasında 

belirtilen noktalara dikkat edilerek yapısal atık oluşumu önlenebilir [22].  

4.1.2. Yeniden kullanım 

 Orijinal işlevlerini tamamlamış ve başka amaçlar için kullanılan maddelerin yeniden kullanımı 

sağlanabilir. Ancak yeniden kullanım, yeniden işleme veya başka bir maddeye dönüştürme 

gerektirmez. Tipik yeniden kullanım stratejilerine cam ya da polietilen terftalat (PET) su şişelerinin 

depozito uygulamalarını örnek gösterilebilir [22]. 

Yapım, kullanım ve yıkım projeleri sonucunda, projeden olumsuz etkilenmeyen mevcut ve nitelikli 

yapı ürünlerinin aynı alanda veya farklı alanlarda kullanılmasını ifade eder. Ancak yapısal atıkların 

değerlendirilmesinde mümkün olduğu kadar az tüketme isteğinden dolayı açığa çıkan yapısal 

atıkların kullanılması tercih edilen seçimdir. Yeniden kullanım, yapısal atık değerlendirmesinde 

enerji ve hammadde için en etkili değerlendirme yöntemidir. Yapım, kullanım, yıkım-yıkım 

projelerinde oluşan gerekli niteliklere sahip yapı ürünleri, gerekli birkaç uygulamadan sonra 

kolaylıkla tekrar kullanılabilir. Ancak yapısal atıkları yeniden kullanmadan önce kaliteyi ve gerekli 

koşulları sağlayıp sağlamadığı kontrol edilmelidir [22]. 

4.1.3. Geri dönüşüm 

Geri dönüşüm kullanılmış malzemelerin (yani atıkların) yeniden işlenmesi sürecine denilmektedir. 

Geri dönüşüm sürecinde malzeme ana bileşenlerine ayrılarak yeni ürünler ortaya çıkarılır. Cam, 

plastik, metal ve elektronik atıklarda geri dönüşüm yaygındır ve bu atıkların saf hammaddelerden 

üretilmesi daha pahalıdır. Organik malzemelerden elde edilen kompost, bahçe toprağını 

zenginleştirmek ve tarımsal üretimin gelişmesini teşvik etmek için kullanılabilir [22]. 

İnşaat projelerinden kaynaklanan yapısal atıkların çeşitli işlemlerle yeni ürünlere dönüştürülmesine 

geri dönüşüm denir. Geri dönüşüm ve yeniden kullanım tamamen farklı sistemlerdir. Geri dönüşüm 

yoluyla temel amacı hammadde ihtiyacını karşılamaktır. Belirli ürünlerin üretiminde tamamen geri 

dönüştürülmüş ürünlerin kullanılması mümkün olsa da, belirli ürünlerin üretiminde hem yeni 

hammaddelerin hem de geri dönüştürülmüş ürünlerin kullanılması gerekmektedir. İnşaat sektöründe 

kaynak kullanımının azaltılması, özellikle yapı ürünleri üretiminde enerji, agrega, ahşap ve metal 

gibi yoğun olarak kullanılan kaynakların geri dönüştürülmesiyle sağlanabilir [25]. İnşaat üretimi, 

birden çok aşamadan oluşan döngüsel bir süreçtir. Geri dönüştürülmüş yapı ürünlerinin 

sürdürülebilirliği, üretilen atığın %100'ünü döngüye geri kazandırmayı amaçlar [26]. 

Yapısal atıkların geri dönüşümünde temel unsurlardan biri de bazı yapısal atıklar geri dönüşüm 

aşamasında atık durumlarından daha fazla çevreye olumsuz etkide bulunma riskleridir. Bu tür 

yapısal atıkların geri dönüştürülmeden çevreye en az zarar verecek biçimde yok edilmesi 

gerekmektedir.  

Yapısal atıkların geri dönüşümünü o ülkedeki ya da o bölgedeki  

o Çevresel etkiler  

o Geri dönüşüm maliyetleri  

o Yapı teknoloji ve teknikleri  

o Yıkım – söküm yönetmelikleri  

o Geri dönüştürülmüş ürün kullanım yönetmelikleri  

o Yıkım – söküm yöntemleri  

o Yapısal atık ayrıştırma yöntemleri  

o Geri dönüşüm tesisi yeri  

o Vergiler ve düzenlemeler  
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o Geri dönüşüm teknikleri  

o Geri dönüştürülecek ürün miktarı  

o Geri dönüştürülmüş ürün talebi  

o Geri dönüşüm gereksinimi  

vb. gibi etkenler etkilemektedir [25]. Tüm bu etkenler hem kendi içerinde birbirini etkilerken hem 

de yapısal atıkların geri dönüştürülüp dönüştürülmeyeceği konusunda karar verilmesinde önemli 

etkide bulunmaktadır. 

4.1.4. Yapısal Atıkların Yok Edilmesi 

Yeniden kullanım ve geri dönüşüm değerlendirilme seçeneklerinden herhangi biri ile 

değerlendirilemeyeceğine karar verilen yapısal atıklar yok edilme seçeneği ile değerlendirilmesi 

gerekmektedir [25].  

Yapısal atıklar;  

o Toprak kondisyonlayıcı olarak kullanım  

o Kompostlama  

o Enerji kazanımlı yakma  

o Enerji kazanımsız yakma  

o Toprakta depolama biçiminde beş farklı yöntemle değerlendirilerek yok edilebilir. 

5. Şantiyelerde Oluşan Atıklar  

Hızlı kentsel gelişim yöntemleriyle beraber, dünyada yapısal atık miktarları maksimum boyutta 

yükseliş göstermiştir. Bu durum da kontrolün sağlanamamasına yol açmış ve etkili bir atık yönetim 

sisteminin ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Atık yönetimi; atık yönetimi sistemi içinde oluşan atıkların 

bertaraf edilmesinde ekonomiye ve çevreye olan etkilerinin minimize edilmesini amaçlar[27]. 

Birçok ülkede, önemli bir çevre sorunu olarak görülen yapısal atıkların azaltılması/ önlenmesi için 

yapısal atık yönetimi geliştirilmiştir. 

Atıklar, insanların sosyal ve kültürel faaliyetleri sonucu meydana gelen, doğada katı, sıvı, gaz 

halinde bulunan, miktar ve farklılık açısından günlük olarak insan sağlığını tehdit edecek seviyelere 

ulaşan, çevre üzerindeki zararlı etkileri nedeni ile ortamdan düzenli bir şekilde uzaklaştırılmaları 

gereken maddeler olarak tanımlanmaktadır. Bu atıkların içindeki katı atıklar, miktar ve çeşitlilik 

olarak daima yükseliş göstermektedir.  Katı atıklar; ticari-kurumsal atıklar, evsel atıklar, sokak 

süprüntü atıkları, park-bahçe ve pazaryeri atıkları, tıbbi atıklar, endüstriyel atıklar, arıtma çamurları, 

tarımsal atıklar, hafriyat, inşaat ve yıkım atıkları olarak sınıflandırılmaktadır. 

İnşaat aşamalarının yapım ve yıkımı sonucunda oluşan atıklar aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 2: Yapım ve yıkım atığı içeriği [28] 

Asfalt Demir Dışı Metaller Halı Kaplama 

Tuğla Elektrik Kabloları Halı Altlığı 

Cüruf Tuğla Yalıtım Malzemeleri  

Donatılı Beton Plastik Kovalar/Konteynerler Alçı Levha(Çoğunlukla kağıt destekli) 

Donatısız Beton Tavan Karoları 
Elektrik Armatürleri (metal, ışık 

tüpleri/ampuller, balastalar) 

Sunta Oluklu Nakliye Konteynerleri Elektrik Anahtarları/Düğmeleri 

Seramik Selüloz Esaslı Yalıtım Malzemeleri Kauçuk Hortum/Boru 

Cam Isı İzolasyon Malzemeleri Lastikler 

Toprak Paletler/Makaralar Boyalı Ahşap 

Plastik levha, film Presli Karton/Yonga Levha İşlenmiş Ahşap 

Plastik Boru Çatı Malzemeleri Ahşap Kompozitler 

Porselen Banyo Armatürleri 

Dahil 
Kereste  

Metal-Demir Kontrplak  
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İnşaat, yenileme ve yıkım faaliyetlerinde bileşimine göre; tuğla, ahşap, asfalt, metal, çimento gibi 

birçok atık üretilmektedir [29]. Yıkım ve yapım süreci karşılaştırıldığında, yapım sürecindeki 

atıklar daha temiz üretilmektedir [29]. Bu atıkların bazıları etkisiz olsa da bazıları zararlı olabilir. 

Beton, tuğla, metal, asfalt vb. inşaat atıkları genellikle zararlı olmayan atıklardır [30]. Ancak asbest 

ürünleri, kurşun boya vb. atıklar tehlikeli atık olarak sınıflandırılmaktadır. 

5.1. Atık Yönetimiyle Atıkların Değerlendirilmesi 

Beton atığının (moloz) yeniden kullanımı: Beton atıkları hiçbir şekilde arıtılmamıştır; ses 

bariyerleri, otopark zeminleri, dolgu malzemeler,  yol yapımı vb. amaç için kullanılabilir [31]. 

Beton atığının (moloz) geri dönüşümü: Betonda bulunabilecek bazı kirleticiler geri dönüşüm 

kalitesini düşürecektir. Örneğin geri dönüşüme gönderilen beton molozdaki ahşap içeriği %10'u 

geçmemelidir. Beton molozda ahşap varsa öncelikle mekanik ayırma, piroliz veya su banyosu gibi 

eleme yöntemleri kullanılarak ayrıştırılmalıdır [31]. 

Kirleticilerin beton moloz içerisinden ayrıştırılmasından sonra, beton moloz aşağıdaki şekillerde 

kullanılabilir [31]:  

• Asfalt betonunda agrega olarak (içerisinde ahşap yer almamalı ve %1.5’ten fazla alçı olmamalı)  

• Yol temeli/tabanı  

• İkincil (geri kazanımlı) beton agregası içeren betonlarda kullanılabilir.  

Asfalt: Yol yapımlarında soğuk ve sıcak olmak üzere iki türlüde kullanılabilmektedir [31]. 

Metal: Metal ilk olarak ayrıştırılarak sınıflandırılması gerekmektedir. Çeliğin çoğunlukla doğrudan 

yeniden kullanımı ön planda olmalıdır. Bu şekilde kullanımı mümkün sıvı hale getirilerek geri 

dönüşüm yapılabilir [31]. 

Cam: Yıkım aşamasında olan binada camların bir bütün olarak korunabilmesi zordur. 

Doğramalardan kesilerek camlar çıkarılabilir. Çıkarılan camın kirli olmaması durumunda, toplanan 

camların yeni bir camın üretiminde kullanılması mümkündür [31]. 

Yalıtım malzemeleri: En yaygın olarak kullanılan yalıtım malzemeleri; cam yünü, mineral yün, 

polistiren ve poliüretandır. Özellikle agrega olarak kullanılmak üzere molozlar ile karıştırıldığında 

bu malzemeler mukavemeti azaltacağından ayrı olarak toplanmalıdır. Yalıtım malzemelerinin 

doğrudan kullanılması için zarar görmemiş olması gerekir. Bununla beraber zarar görmeyen yalıtım 

malzemesi kırma, eleme, ayırma işlemlerinden sonra farklı amaçlar için kullanılabilir.  

PVC (Polivinil Klorür): PVC bileşikleri fiziksel ve kimyasal olarak kolayca geri kazanılabilir. 

Öğütme, mekanik ayırma, yıkama ve safsızlıkların uzaklaştırılmasından sonra, üretimde yeniden 

kullanılan partikülleri veya tozları yapmak için çeşitli işlemler kullanılır. Avrupa'da bazı üye 

devletler ve bölgeler PVC pencere çerçevelerinin kaynağını ayırmakta ve ayrı olarak toplamaktadır. 

Bazı durumlarda, toplama alanında pencere çerçeveleri de ücretsiz olarak sağlanmaktadır [32]. 

Ahşap: Pencereler, kapılar, kirişler vb. zarar görmemiş yapı bileşenlerinin yeniden kullanılması 

mümkündür. Zarar gören ahşapları kâğıt veya karton üretiminde kullanılabildiği gibi ahşap geri 

dönüştürüldüğünde ahşap yonga olarak da kullanılabilmektedir. Odun yakarak da ısı elde 

edebilirsiniz [31]. Talaş, yonga vb. farklı kalınlık ve yapılardaki ahşap atıkları çeşitli yapıştırıcılar 

veya kimyasallar ile bir araya getirilerek ahşap esaslı (MDF, Yonga Levha, Sunta vb.) paneller 

üretilebilir [33]. 

Alçı panel: İnşaat sürecinde yaygın olarak ortaya çıkan atık malzemelerden olan alçı paneller, panel 

üzerindeki kartonlar geri dönüştürülebilir ve kağıt yapımında yeniden kullanılır. Alçı paneller 

yeniden alçı panel üretimine dahil edilebilir[28]. Alçı malzemesi;  su arıtımı sırasında kil 

parçacıklarının suda çökeltilmesi, çimento üretiminde katkı maddesi olarak, çamur kurutma ve 

kompostlaştırma için dolgu malzemesi olarak, gübredeki amonyak ve kokuyu azaltmak için hayvan 

gübresi ile karıştırılarak hayvan barınaklarında, nem emici/tutucu özelliğinden dolayı talaş yerine 
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kullanılır ve yağ emme özelliğinden dolayı atölye zeminlerine temizlik amaçlı serpilerek, vb. birçok 

farklı kullanımlar ile geri kazanılması mümkündür [29]. 

6. Sonuç 

Yapılaşmış çevreyi oluşturan inşaat sektörüdür. Öte yandan yapılı çevre, insan yerleşimlerini ve 

şehirleri oluşturmaktadır. Bu nedenle inşaat sektörü ve bu kapsamda üretim süreci, sürdürülebilir 

şehirlerin oluşturulması ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi için büyük önem 

taşımaktadır. Bu bağlamda sürdürülebilir inşaatın amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için üretim 

kaynaklarının (üretim, doğal, finans, insan) sürdürülebilir inşaat ilkelerine uygun olarak 

kullanılması gerekmektedir.  

Sürdürülebilir inşaat ilkeleri doğrultusunda belirlenen sürdürülebilir inşaat amaçlarına ulaşabilmek 

için inşaat sektörünün yeterli yeteneklere sahip olması gerekmektedir. Ayrıca gerekirse ilgili 

departmanlar inşaat sektöründeki tüm katılımcıların (paydaşların) görevlerini yerine getirmelerini 

sağlayacak tedbirler alınmalıdır. 

Çevreyi korumak için alınan önlemlerin bir maliyeti vardır; ancak çevrenin tahribatının neden 

olduğu olumsuz çevrenin de bir maliyeti vardır. Örneğin, kanalizasyon arıtma tesislerinin ek 

maliyetleri vardır, ancak emici kuyularının temiz suyu kirletmesi sonucunda oluşanda bir ek maliyet 

bulunmaktadır. Bu nedenle üretim faaliyetleri/süreçleri, hizmetler ve/veya kullanım süreçleri 

sırasında oluşabilecek olumsuz çevresel etkilerin maliyeti de dikkate alınmalıdır.  

Şantiyelerdeki yanlış uygulamalar nedeniyle artan yapısal atık miktarı, şantiyelerde atık yönetimi 

uygulamalarının önemini ortaya çıkarmıştır. Atık yönetimi çevremiz için ne kadar önemli 

bilinmesine rağmen şantiye organizasyon şemasının yapısal atık yönetimini içermediği 

görülmektedir. 
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* Sorumlu Yazar  

Özet 

Mevcut küresel konjonktürde küresel çapta sanayileşmenin artması ve teknolojinin gündelik hayat 

içerisindeki payının yükselmesi sebebi ile insanlık sürdürülebilir enerji kaynakları arayışına 

girmiştir. Bu sebeple biyokütle enerjisine olan ilgi her geçen gün artmakta ve bu alandaki 

çalışmalar da hızla devam etmektedir. Bu çalışma, biyoyakıt elde etme amaçlı yapılan 

termokimyasal biyokütle dönüşüm işlemlerinden birisi olan piroliz yöntemiyle kayısı çekirdeği 

kabuğunun biyoenerji potansiyelinin araştırılması üzre yapılmıştır. Bu çalışmada öğütülmüş kayısı 

çekirdeği kabukları; sabit yataklı reaktörde 550 ℃ sıcaklıkta ve sürekli akışlı azot ortamında piroliz 

işlemine tabi tutulmuştur. Reaksiyon sonucunda kayısı çekirdeği kabukları kütlesel olarak %40 sıvı 

ürüne, %31.22 biyokömüre ve %27.78 yoğunlaştırılamayan gaz ürüne dönüşmüştür.  Reaksiyon 

öncesinde termogravimetrik analiz ile hammaddenin termal dekompozisyon karakteristiği 

gözlemlenmiş, reaksiyon sonrasında açığa çıkan sıvı ürünün kimyasal karakterizasyonu FTIR 

spektrometre cihazı ile yapılmıştır. FTIR sonuçlarında görülen ve alifatik hidrokarbonlara, 

aromatiklere ve alkol türevlerine yorumlanabilecek pikler, elde edilen sıvı ürünün yakıt olarak 

kullanılabilme potansiyeli olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Biyoenerji, Kayısı çekirdeği kabuğu, Piroliz, Sabit yataklı reaktör, FTIR, TGA  

1. Giriş 

Günümüzde fosil yakıtların hızla tükenmesi, fiyat artışı ve yanma sonucu oluşan zararlı 

emisyonların çevreyi kirletmeleri bilim insanlarını alternatif yakıt arayışına yönlendirmektedir. 

Bugüne kadar birçok alternatif yakıt denenmiştir. Bunlar alkoller, gaz yakıtlar ve sentetik yakıtlar 

olarak sınıflandırılmaktadır. Fakat bu yakıtların; bazılarının pahalı olması, bazılarından elde edilen 

verimlerin düşük olması, depolanabilirliğindeki zorluklar gibi sebeplerden dolayı bu yakıtların 

hiçbiri, petrolün yerini alamamıştır. Alternatif yakıtların; kaynak ve potansiyel temini, emniyetli 

olup olmadığı, zehirli ve sağlığa zararlı olup olmadığı, yanma performansı ve emisyonlarına etkisi, 

depolanabilme özelliği ve kolay temini gibi kriterler açısından incelenmesi gerekir. Farklı 

biyokütleler kullanılanarak üretilen pirolitik yakıtlar, bu kriterlerin birçoğunu sağladığından farklı 

yakma sistemlerinde yakıt veya yakıt katkısı olarak kullanılabilecek alternatif yakıtlardan birisidir. 

Lignoselülozik biyokütleden üretilen biyoyakıtlar, gıda kaynaklarından üretilen pek çok 

biyoyakıtın(etil alkol, biyodizel v.b.) sınırlayıcı özelliklerini aşma potansiyelindedir.[1] 

Termokimyasal konversiyon, biyokütlenin istenilen biyoürünlere dönüşütrülmesi için en sık 

kullanılan yöntemlerden biridir. Piroliz işlemi, ormansal, tarımsal, gıdasal ve şehirsel atıklardan; 

biyoyakıt, biyokömür ve sentetik gaz formlarında güvenilir enerji kaynakları sunan, biyokütlelerin 

genellikle sıvı ürün oluşturma amacıyla oksijensiz ortamda dekompoze edildiği bir termokimyasal 

prosestir.[2], [3] Reaksiyon sıcaklığında gerçekleşen bozunmalar sonucu elde edilen buhar, 

kompleks organik moleküller içeren bir sıvı karışımı olacak şekilde yoğunlaştırılarak hedef ürün 

elde edilir. Buharlaşamayan gazlar ise genel olarak karbondioksit, karbonmonoksit ve metandır.[4] 

En iyi sıvı ürün verimliliği; piroliz sıcaklığı, ısıtma hızı, biyokütle boyutu gibi pek çok parametreye 

bağlıdır. Lignoselülozik biyokütlelerin pirolizinde genellikle 500-600 ℃ arasındaki sıcaklık 

değerlerinde en iyi hedef ürün(sıvı) verimliliğine ulaşılır  (%60-70 e varan). İşlem sonunda elde 

http://www.bilmescongress.com/


IV. Ulusal Mühendislikte Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (UMUH BILMES 2021), 23-26 Aralık 2021, TÜRKİYE 

101 ISBN: 978-605-74786-9-6 www.bilmescongress.com 

edilen sıvı ürün, ek proseslerden geçirilerek biyoyakıta, yakıt katkısına veya farklı katkılı 

kimyasallara dönüştürülebilir.[5]  

Kayısı; anavatanı Orta Asya, Batı Çin ve İran-Kafkasya olan, başta Akdeniz ülkeleri olmak  

üzere, birçok ülkede ekonomik olarak yetiştiriciliği yapılan tek çekirdekli bir meyve türüdür. Dünya 

Gıda Örgütü (FAO) verilerine göre, 2018 yılında yaklaşık 549 bin hektar alanda 3,8  

milyon ton kayısı üretimi gerçekleşmiştir. Türkiye hem kayısı üretimde alanında hem de üretim  

miktarında dünyada birinci sırada yer almakta olup kendine yeterlilik düzeyi %350’dir. 

TÜİK(Türkiye İstatistik Kurumu) 2019 yılı verilerine göre Türkiye’de 814 bin ton kayısı imalatı 

yapılmıştır. Yine FAO’nun verilerine göre bu sayı tüm dünyadaki kayısı üretiminin %19,9’una 

tekabül etmektedir. Ülkemizdeki kayısı üretiminin çok büyük bir kısmını karşılayan Malatya ilinde 

yetiştirilen kayısının yaklaşık %90’ı kuru kayısı üretiminde kullanılmaktadır. Bu da iç tohumu 

kuruyemiş olarak tüketilen kayısı çekirdeğinin kabuklarının ciddi bir tarımsal atık kaynağı olmasına 

neden olur.[6]  

Bu çalışmanın amacı, başta ülkemiz olmak üzere kayısı üretiminde yüksek paya sahip ülkelerdeki 

atık kayısı çekirdeği kabuklarının, piroliz yöntemi ile sabit yataklı bir reaktörde dekompoze edilerek 

elde edilen sıvı ürünün biyoenerji potansiyelinin araştırılmasıdır. Bu çalışmada; atık kayısı 

çekirdeği kabukları, sabit yataklı reaktörde literatürde daha önce benzer biyokütleler üzerinde 

yapılmış çalışmalarda tespit edilmiş olan optimum sıvı ürün verimi sağlayacak sıcaklıklarda piroliz 

işlemine tabi tutulmuştur. Reaksiyon öncesi hammaddenin termal değişimler karşısındaki davranışı, 

termogravimetrik analiz ile incelenmiş, reaksiyon sonrasında elde edilen sıvı ürüne ise FT-IR 

yöntemiyle içerik tayini işlemi yapılıp, biyoenerji potansiyeli değerlendirilmiştir. 

2. Materyal ve Yöntem 

2.1. Hammadde 

Reaksiyonda kullanılan kayısı çekirdeği kabukları, Türkiye’nin Malatya ilindeki kayısı 

üreticilerinin 2020 yılı hasat atıklarından tedarik edilmiştir. Hammaddeler halkalı öğütücüde, 

sürekli öğütme sırasında oluşacak sıcaklık yükselişlerini engelleyici önlemler alınarak partikül 

boyutu 1 mm den küçük olacak şekilde öğütülmüş, sonrasında 60 °C sıcaklık ayarlı kurutma 

fırınında 15 saat kurutma işlemine tabi tutularak nem uzaklaştırma işlemi yapılmıştır. 

2.2. Termogravimetrik Analiz (TGA)  

Reaksiyonda kullanılacak kayısı çekirdeği kabuğu tozlarının termal dekompozisyon 

karakteristikleri, 20 °C/dk ısıtma hızında, 100 ml/dk debideki azot atmosferinde yapılan 

termogravimetrik analiz ile belirlenmiştir. 

2.3. Sabit Yataklı Piroliz Reaktörü 

Yapılan reaksiyonlar, UNITERM marka piroliz reaktörü kullanılmıştır. Öğütülmüş kayısı çekirdeği 

kabukları 75 gr olarak tartılıp reaktör içerisine yerleştirilmiştir. Reaktörün gaz giriş hattından 100 

ml/dk debi ile azot gazı reaktöre basılarak içerideki tüm hava süpürülmüştür. Reaktörün gaz çıkış 

hattının yoğuşturma düzeneği ile bağlantısı sağlanarak düzenek deneye hazır hale getirilmiştir. 

Reaksiyon sıcaklığı 550 ℃ olacak şekilde ayarlanmış, ısıtma hızı ise reaktör maksimum güçte 

çalıştırıldığından reaktörün ısındığı sırada ölçülmüş olup 40 ℃/dk olarak saptanmıştır. Sürekli azot 

gazı akışı, reaksiyon başlayana kadar devam ettirilmiş, reaksiyon gazı yoğuşturma düzeneği 

girişinde görüldüğü andan itibaren azot gazı akışı kesilmiştir. Reaksiyonun tamamlanmasını takiben 

elde edilen sıvı ürün ve reaktörde kalan katı ürün ayrı ayrı tartılmış, reaksiyon öncesi biyokütle 

ağırlığı ile kıyaslanarak toplam sıvı ürün verimi ve yoğunlaştırılamayan gaz ürün miktarı 

hesaplanmıştır.   

3. Sonuçlar 

Hammaddeye ait termogravimetrik analiz sonuçları Şekil-1’de verilmiştir. Grafikteki ilk azalma 

etkisi 36 ℃’de başlayıp 108 ℃’de biten kırılımda görülmektedir. Bu azalma biyokütle içerisinde 
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bulunan nemin ortamdan uzaklaşması olarak yorumlanabilir. Grafikte görülen ikinci azalma 204 

℃’de başlayıp 396 ℃’de biten ve toplam kütlenin yarısından daha fazlasının dekompoze olduğu 

kırılımda gözlemlenmektedir. Bu kırılım, biyokütle bünyesinde bulunan sırasıyla hemiselüloz, 

selüloz ve lignin yapıların bozunması ile meydana gelmiştir. Sonrasında görülen düşüş ise yüksek 

sıcaklıklarda ve görece olarak yavaş bozunan lignin yapının bozunması münasebetiyle 

gerçekleşmiştir. 

 

Şekil 1. Kayısı çekirdeği kabuğunun termogravimetrik analiz sonuçları 

Ham biyokütleye ait FTIR sonuçları Şekil-2’de verilmiştir. 3331 𝑐𝑚−1 ‘deki geniş pik, primer O-H 

bağı varlığı hakkında bilgi vermektedir. C-H tekil bağ bölgesindeki 2901 𝑐𝑚−1’de oluşan gerilme 

titreşimi ise alifatik zincirlerin ve alkil gruplarının varlığına yorumlanabilir. C=O çift bağ 

bölgesinde görülen 1740-1644 𝑐𝑚−1’deki gerilme titreşimleri aldehit, keton ve asit yapıların varlığı 

şeklinde değerlendirilebilir. Aynı şekilde 1378 𝑐𝑚−1’de oluşan pik, alkil gruplarının ve alifatik 

zincirlerin varlığına yorumlanabilir.[7] 

 

Şekil 2. Kayısı çekirdeği kabuğuna ait FT-IR spektrum grafiği 

Piroliz işlemi sonucunda elde edilen biyoyağ 2 fazlı bir yapı göstermiştir. Ağır, viskoz ve daha koyu 

renkli olan faz tümüyle dibe çökerken, hafif, görece daha az viskoz ve daha açık renkli olan faz 
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karışımın üstünde kalmıştır. Her iki sıvı faz için ayrı ayrı FTIR analizi yapılmış olup analiz 

sonuçları Şekil-3 ve Şekil-4’te verilmiştir. 

 

Şekil 3. Reaksiyondan elde edilen biyoyağın ağır fazının FT-IR spektrum grafiği 

Her iki analiz sonucunda da 3355 ve 3388 𝑐𝑚−1’de görülen pikler, ham biyokütlede de 

gözlemlenmiş olan O-H bağlarının sıvı üründe de var olduğunun bilgisini vermektedir. Ağır fazda 

daha belirgin olarak görülmesine karşın hafif fazda sadece gerilim olarak görülen 2930 𝑐𝑚−1’deki 

titreşim, biyoyağın içeriğinde de alifatik zincirlerin ve alkil gruplarının varlığı hakkında bilgi 

vermektedir. Yine aynı şekilde ağır fazda daha şiddetli ve çift pik yapısı gösterip hafif fazda tek pik 

olarak görülen 1707-1609 𝑐𝑚−1 aralığında görülen gerilme titreşimleri sıvı ürün içeriğinde aldehit, 

keton ve asidik yapıların varlığı şeklinde yorumlanabilir. Hafif fazda 1393 𝑐𝑚−1’ de ve ağır fazda 

1462-1363 𝑐𝑚−1 aralığında görülen pikler, her iki fazda da alifatik zincir yapıların ve alkil 

gruplarının varlığı konusunda fikir vermektedir.[8], [9]  

Bu çalışma selülozik biyokütle kaynaklarından biri olan ve yoğun selülozik yapısıyla öne çıkan 

çekirdek kabuklarından kayısı çekirdeği kabuğunun pirolitik yakıt olarak değerlendirilmesinin 

biyoenerji potansiyelinin araştırılması amacıyla yapılmıştır. Kayısı çekirdeği kabukları piroliz 

işlemine tabi tutulmuş, hem elde edilen sıvı ürüne hem de ham biyokütleye yapılan testler ile sıvı 

yakıt potansiyeli hakkında fikir edinilmeye çalışılmıştır. FTIR sonuçlarında rastlanılan ve sıvı 

ürünün yakıt olarak kullanılabileceği yönünde kanaat oluşturan kimyasal yapılar münasebeti ile 

kayısı çekirdeği kabuğunun ülkemiz başta olmak üzere yoğun kayısı tarımı yapılan ülkelerde 

gelecek teknoloji gelişmeleri ile birlikte yakıt olarak önemli bir potansiyel teşkil ettiği yönünde 

kanaate varılmıştır.  

 

Şekil 4. Reaksiyondan elde edilen biyoyağın ağır fazının FT-IR spektrum grafiği 
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* Sorumlu Yazar 

Özet 

Deseni yeniden yapılandırılabilir antenler, iletişim sistemlerinde kanal özelliklerine adapte olabilen 

ışıma özelliklerini dinamik olarak değiştirebilme yeteneğine sahiptir. Bu çalışmada, 19-28 GHz 

frekans bandında çalışan yüksek kazançlı, ışıma deseni yeniden yapılandırılabilir anten tasarımı 

sunulmaktadır. Sunulan bu tasarımın 5G kablosuz iletişim sistemleri ve radar uygulamaları için 

kullanılması öngörülmektedir. Önerilen tasarım, yeniden yapılandırılabilir bir güç bölücü 

kullanarak, bir veya birden fazla anteni uyaran, çok antenli bir sistemdir. Farklı anten uyarma 

kombinasyonları yeni nesil iletişim sistemlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, çeşitli radyasyon 

modelleri sunmaktadır. Ayrıca önerilen tasarımda frekansın yeniden yapılandırılması da 

mümkündür. PIN diyotlar kullanılarak elde edilen uyarma kombinasyonlar ile maksimum 7,56 dB 

kazanç ve 15 farklı radyasyon modeli elde edilirken çalışma frekansı da değiştirilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: 5G, Radar, Model Yeniden Yapılandırılabilir Anten. 

1. Giriş 

Yeniden yapılandırılabilir antenler, kablosuz haberleşme sistemlerinin artan taleplerini karşılamakla 

beraber, askeri ve sivil radar sistemlerinde de büyük katkılar sağlamaktadır. Yeniden 

yapılandırılabilir antenlerin entegre edildiği sistemlerde kullanılan RF terminalleri, frekans 

çeşitliliği, polarizasyon çeşitliliği ve radyasyon modeli seçiciliği gibi sistem gereksinimlerine uyum 

sağlayan çok işlevli özelliklere sahip olmalıdır. Yeniden yapılandırılabilme özelliği bazı durumlarda 

sisteme ekstra işlev kazandırırken onu daha verimli hale getirmektedir. Bilişsel Radyo, Yazılım 

Tanımlı Radyo (SDR), uyarlanabilir çok girişli çok çıkışlı (MIMO) iletişim sistemleri gibi akıllı 

sistemler, ayrıca çeşitli elektronik harp ve radar uygulamaları, değişen kanal koşullarına 

dayanıklılık sağlayarak sistem performansını iyileştiren farklı yeniden yapılandırma düzenekleri 

kullanmaktadır. Yeniden yapılandırılabilir antenler, kullanılan toplam bileşen sayısını azaltır ve 

böylece sistemin genel boyutunu azaltan tek bir fiziksel cihazda, birden fazla elemanı birleştirerek 

uygun maliyetli çözümler sunmaktadır.   

Deseni yeniden yapılandırılabilir antenler, iletişim sistemlerinde kanal özelliklerine adapte olabilen 

ışıma özelliklerini dinamik olarak değiştirebilme yeteneğine sahiptir. Zengin dağınık bir iletişim 

sistemi ortamında ve/veya tarama yapılması istenilen bir ortamda, ana ışın huzmesini artan bir 

kazançla istenilen kapsama alanına yönlendiren ve diğer yönlerdeki istenmeyen ışınları bastıran bir 

anten gerekmektedir. Bu tür antenler, çok yollu girişimi azaltırken belirli bir bantta spektral 

verimliliği artırır. Ayrıca deseni yeniden yapılandırılabilir antenlerin sağlamış olduğu 

uyarlanabilirlik sayesinde iletişim bağlantı performansı artar ve daha yüksek veri iletim hızı elde 

edilebilir (Chen, Row, & Wong, 2007; Qin, Guo, Weily, & Liang, 2012).  

Literatürde birçok desen yeniden yapılandırılabilir anten tasarımı bulunmaktadır. Jusoh, Sabapathy, 

Jamlos ve Kamarudin (2014) yaptıkları çalışmada WiMAX uygulamaları için dört parazit eleman 

ve bir ana ışıma elemanı kullanarak huzmeyi beş farklı şekilde yönlendirebilen yüksek kazançlı 

http://www.bilmescongress.com/


IV. Ulusal Mühendislikte Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (UMUH BILMES 2021), 23-26 Aralık 2021, TÜRKİYE 

106 ISBN: 978-605-74786-9-6 www.bilmescongress.com 

huzme anahtarlamalı bir anten önerilmiştir. Bir başka çalışmada ise, ışıma modeli çeşitliliği elde 

edebilmek için UWB monopol antene iki parazitik eleman ve dört anahtar dahil edilmiştir 

(Aboufoul, Parini, Chen, & Alomainy, 2013).  2014 yılında yapılan bir başka çalışmada ise 

döndürülmüş ışıma desenleri elde edebilmek için parazitik bir yapının bir monopol etrafında 

döndürüldüğü yeni bir teknik sunulmuştur (Jalali Mazlouman, ve diğerleri, 2014).   

2015 yılında, geliştirilmiş band genişliği ve dar ışıma aralığına sahip, ışıma deseni yeniden 

yapılandırılabilir anten tasarımı sunulmuştur (Mahmood & Denidni, 2016). Sunulan tasarım yayın 

yapan bir kaynağı çevreleyen değiştirilebilir bir frekans seçici yüzeyden oluşmaktadır. Dokuzgen 

şekle sahip bu yapı, PIN diyotlar kullanarak ışıma desenini yeniden yapılandırmaktadır. 

2016 yılındaki bir başka çalışmada ise 36-40 GHz frekans bandında çalışan, 5G iletişim sistemleri 

el cihazlarında kullanılmak üzere, ışıma deseni yeniden yapılandırılabilir anten tasarımı 

sunulmuştur (Cheng, ve diğerleri, 2016). Önerilen tasarım, bir veya daha fazla antenin sistem 

komutları ile devreye alınmasını sağlayan bir güç bölücü sistemine dayanmaktadır. Bu sistemde 

toplam on beş farklı ışıma deseni elde edilmiştir.  

Hossain, Bahçeci ve Çetiner (2017) yapmış oldukları çalışmada, 5G iletişim sistemleri için ışıma 

modeli yeniden yapılandırılabilir anten tasarımı sunmuşlardır. Sunulan tasarım bir dipol anteni 

çevreleyen 3 boyutlu parazitik katmandan oluşmaktadır. Yeniden yapılandırılabilir parazitik yapı, 

üst ve alt tabanların altıgen benzeri kubbeli bir yapı tarafından birleştirildiği, altıgen prizma benzeri 

bir tasarımdır. Parazitik yapının yüzeyleri çeşitli geometrilerde metalik parçalardan oluşmaktadır. 

Komşu parçalar bir PIN diyot kullanılarak bağlanmakta ve yüzey geometrisi değiştirilmektedir. 

Önerilen tasarım, hem azimutta (0° < φ < 360°) hem de yükseklik düzleminde (-18° < θ < 18°) ışın 

yönlendirmesi yapabilmektedir.  

Jin, Li, Liu ve Zeng (2018) yaptıkları çalışmada ark dipollerine dayalı kompakt bir düzlemsel 

deseni yeniden yapılandırılabilir anten tasarımı sunmuşlardır. Önerilen tasarım dielektrik 

malzemenin alt ve üst katmanlarına yerleştirilen dört özdeş ark dipolden ve geniş bantlı yeniden 

yapılandırılabilir bir besleme ağından oluşmaktadır. Yeniden yapılandırılabilir besleme ağı üzerinde 

bulunan PIN diyotların “Açık/Kapalı” durumları değiştirilerek ışıma modellerinde çeşitlilik elde 

edilmiştir. Bu çalışmada ışıma verimliği %60 olarak kaydedilmiştir.  

2019 yılında yapılan bir çalışmada frekans kaydırmanın yanı sıra ışıma deseni yeniden 

yapılandırılabilir anten tasarımı sunulmaktadır (Iqbal, ve diğerleri, 2019). Bu çalışmada önerilen 

anten tasarımı üç anahtardan oluşmaktadır. 1. Anahtar antenin çalışma frekansını kontrol ederken 2. 

ve 3. Anahtar ise antenin ışıma desenini kontrol etmektedir. 

Iqbal ve Shereen (2020) tarafından yapılan bir başka çalışmada, dikdörtgen bir yama, içi boş 

dikdörtgen bir yapı ile çevrelenmiştir. Yama dikdörtgen yapıya iki anahtar ile bağlanmış ve bu 

anahtarların “Açık/Kapalı” durumlarına göre üç farklı ışıma deseni elde edilmiştir. 38 GHz 

frekansında çalışması için tasarlanan bu antenin kazancı 5,4 ila 6,4 dBi aralığındadır.  

Li ve Shih (2021) yaptıkları bir çalışmada, birçok yönlü ve iki tek yönlü kirişe sahip kirigamiden 

esinlenerek tasarlanmış, deseni yeniden yapılandırılabilir anten sunmuştur. Önerilen tasarım, bir yer 

düzleminin merkezine yerleştirilmiş bir monopol anten ve iki adet katlanabilir kirigami parabolik 

reflektörden oluşmaktadır. Parabolik yapı, antenin tepe kazancını ve band genişliğini arttırarak 

desen çeşitliliği de elde edilmesini sağlamaktadır.  

2. Anten Tasarımı  

Bu bölümde kompakt, 5G frekanslarında çalışabilen yüksek kazançlı ve düşük maliyetli ışıma 

deseni yeniden yapılandırılabilir anten tasarımı sunulmaktadır. Bu amaçlara dayanarak önerilen 

anten modeli dielektrik geçirgenliği 4,3, tanjant kaybı 0,025 olan bir FR-4 malzeme üzerinde inşa 

edilmiştir. Önerilen anten temelde dört özdeş U çentikli monopol antenden ve tüm yapıyı 

çevreleyen metamalzemeden oluşmaktadır. Tasarım merkezinde bulunan dört PIN diyotun 

anahtarlanması ile ışıma modelinde çeşitlilik elde etmektedir. Tasarımın tamamı 10,87x10,87x0,8 
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mm3 boyutlarındadır. Şekil 1’de önerilen anten geometrisi ve Tablo 1’de anten parametreleri 

gösterilmektedir.  

 

Şekil 1. Desen yeniden yapılandırılabilir anten geometrisi 

Her bir besleme hattı üzerinde bulunan PIN diyotların keyfi kombinasyonlarla anahtarlanması 

sonucu model çeşitliliği elde edilmektedir.  İlgili anahtar kapalıyken besleme hattı girişi açık devre 

olur ve empedans eşlemesi üzerindeki etkisi azaltılır. Dört antenin her biri farklı yönlerde (+x, -x, 

+y, -y eksenleri boyunca) yönlendirilmiştir. Monopol yapıların etrafında bulunan metamalzeme 

yapıları sahip oldukları elektromanyetik özellikler sayesinde sistemde kazancın artmasına neden 

olmaktadır.  

Tablo 1. Desen yeniden yapılandırılabilir anten parametreleri 

Parametre Değer (mm) Parametre Değer (mm) Parametre Değer (mm) 

Pw 2,13 PL 1,95 ksx 0,88 

Gy 2,78 Gx 2,78 ksy 0,88 

u 0,1 cntx 0,51 cnty 1,71 

f 0,47 m 0,3 fg 0,1 

g1 0,1 g2 0,1 g3 0,15 

a 0,45 b 0,8 c 1,1 

 

Sunulan tasarımdaki dörtlü sistemi, dört farklı modda çalıştırılabilmektedir. Mod 1’de sadece bir 

anten uyarılmaktadır. Bu sebeple ışıma deseni bireysel anten yapıları tarafından oluşturulmaktadır. 

Mod 2’de iki anten aynı anda uyarılmaktadır ve altı olası kombinasyonu bulunmaktadır. Mod 3’te 

dört antenden üçü seçilir ve son olarak Mod 4’te dört antenin tümü kullanılmaktadır.  

3. Sonuçlar 

CWP besleme hatları arasındaki boşluk ve monopol antenin GND ile arasındaki açı gibi 

parametreler 𝑆11  profilini optimize etmek için oldukça önemlidir. Önerilen antenin Mod 1’deki 

çalışması, başka bir değişle monopol antenin bireysel olarak uyarılması sonucu elde edilen 𝑆11 

parametresi Şekil 2’de gösterilmektedir. Buna göre yeniden yapılandırılabilir antenin Mod 1’deki 

𝑆11 parametresi 28 GHz’de -47,66 dB’dir. 
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Şekil 2. Desen yeniden yapılandırılabilir anten Mod 1 çalışma durumu 𝑺𝟏𝟏 parametresi 

Mod 2, Mod 3 ve Mod 4 çalışma durumlarına ait 𝑆11 parametreleri ise Şekil 3’de gösterilmiştir. 

Mod 1 hariç tüm çalışma modlarında merkez frekans 28 GHz’den 19,7 GHz’ye kaymıştır. Bu 

sebeple, sunulan tasarım 5G iletişim sistemlerinin yanı sıra K-Bandı uygulamaları için ışıma deseni 

ve frekansı yeniden yapılandırılabilir anten özelliği taşımaktadır. 

 

Şekil 3. Desen yeniden yapılandırılabilir anten Mod 1, Mod 2, Mod 3 çalışma durumuları 𝑺𝟏𝟏 parametreleri 

Tüm çalışma modları için anten kazançları incelenmiştir. Tablo 3.2’de çalışma modları ve bazı 

keyfi anahtar kombinasyonlarındaki kazançlar gösterilmiştir.  
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Tablo 2. Çalışma modları ve bazı keyfi anahtar kombinasyonlarındaki kazançlar 

Çalışma Modu 
Anahtar 

Frekans (GHz) Kazanç (dB) 
SW1 SW2 SW3 SW4 

Mod 1 

Açık Kapalı Kapalı Kapalı 28 6,49 

Kapalı Açık Kapalı Kapalı 28 7,56 

Kapalı Kapalı Açık Kapalı 28 6,49 

Kapalı Kapalı Kapalı Açık 28 7,56 

Mod 2 

Açık Kapalı Kapalı Açık 19,7 3,80 

Kapalı Açık Kapalı Açık 19,7 3,80 

Açık Kapalı Açık Kapalı 19,7 3,80 

Kapalı Açık Açık Kapalı 19,7 3,80 

Mod 3 

Açık Kapalı Açık Açık 19,7 3,30 

Kapalı Açık Açık Açık 19,7 3,30 

Açık Açık Kapalı Açık 19,7 4,02 

Mod 4 Açık Açık Açık Açık 19,7 3,77 

4. Tartışma 

Bu çalışmada önerilen yeni model yeniden yapılandırılabilir anten tasarımında, dört RF anahtarı 

kullanılmakta ve on beş farklı radyasyon modeli üretilmektedir. Işın değiştirme özelliği ile yüksek 

kazanç değerleri ve geniş sinyal kapsama alanı sağlanmaktadır. Ancak, tüm bu durumları 

sağlayabilmek için bir kontrol devresi kullanılmalıdır. Bu yeniden yapılandırılabilir milimetre dalga 

anten tasarımı, başta gelecekteki 5G kablosuz heterojen ağlarda girişim yönetimi olmak üzere çeşitli 

radar uygulamalarında da kullanılabilir.  
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* Sorumlu Yazar  

Özet 

Çamaşır makinesi hareketli ve dönen yapısından dolayı tasarımsal olarak kısıtlamaları olan bir 

yapıya sahiptir. Tamburun içerisindeki yükler makinede dengesizliğe neden olabilir. Dengesiz yük 

çamaşır makinesinde titreşimlere, gürültüye ve mekanik zorlanmalara neden olabilir. Bunları 

önleyebilmek için tamburdaki dengesiz yük miktarını algılamak ve buna yönelik dağıtma hareketleri 

yapmak gereklidir.  

Yapılan bu çalışmada sensör ve motordan toplanan veriler kullanarak dengesiz yükün ağırlığı 

belirlenmeye çalışılmıştır. Toplanan veriler makine öğrenmesi algoritmaları ile birleştirilerek 

dengesiz yükün hızlı ve doğru tahmin edilmesi üzerine çalışılmıştır. Bu algoritmada hedef, tahmin 

edilen dengesiz yük değerine bakılarak makinede zorlanmaya neden olmayacak sıkma devrine 

karar verilmesidir. Böylelikle makinenin ve kullanıcının güvenliği sağlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Dengesiz Yük, Motor Kontrol, Makine Öğrenmesi  

1. Giriş 

Günümüzde en çok kullanılan ürünlerden olan çamaşır makinesinde teknoloji, işlevsellik ve 

performans büyük önem taşımaktadır. Çamaşır makinesi gelişen teknoloji ve sensörler entegre 

edilerek, kullanıcılara daha akıllı ve konforlu sistemler sunulmuştur. Kullanılan sensör veya sensör 

grupları ile makine içerisindeki dengesiz yük miktarı ölçülür. Makinede oluşacak titreşim etkisini 

ortadan kaldırıcı ve azaltıcı algoritmaların ve sistemlerin oluşturulması sağlanmaktadır. [1] 

Çamaşır makinelerinde programlar yıkama, durulama ve sıkma olarak üç temel adımdan oluşur. 

Yıkama ve durulama adımlarında makinenin hızı düşük olduğu için içerisindeki dengesiz yük 

miktarı çalışmasına olumsuz etki yaratmaz. Sıkma adımında ise makinenin tambur hızı oldukça 

yüksek hızlara çıkmaktadır. Bu hızlarda makinede yürümeye neden olabilecek titreşimler oluşabilir.  

Makinede sıkma adımına geçildiğinde yaklaşık olarak 70 devir/dakika hızdan sonra, çamaşırlar 

dönen sisteminde oluşan merkez kaç kuvvetinin etkisiyle çamaşırlar tamburun iç yüzeyine yapışır. 

Çamaşırlar tamburun içerisinde dengeli veya dengesiz olarak dağılabilirler. Eğer çamaşırlar 

dengesiz şekilde dağılırsa 90 devir/dakika hızdan sonra merkez kaç kuvvetinin etkisiyle makinede 

titreşimler oluşarak mekanik zorlanmalara neden olabilir. Makine hızlandıkça bu titreşim ve 

zorlanma giderek artar, makinede oluşan titreşim nedeniyle çamaşır makinesi bulunduğu konumda 

hareket edebilir. Kazan tambur grubu gövdeye çarpabilir ve taşıyıcı sistem hasar görebilir.  

Bu çalışmanın amacı tambur içerisindeki dengesiz yük miktarını algılayarak, makinede zorlanmaya 

neden olamayacak sıkma devrine karar verilmesidir. Böylelikle makinenin ve kullanıcının güvenliği 

sağlanacaktır. 

2. Metotlar  

Bu bölümde çamaşır makinesinde dengesiz yük algılama çalışmaları için kullanılan metotlar 

açıklanmaktadır.  

http://www.bilmescongress.com/


IV. Ulusal Mühendislikte Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (UMUH BILMES 2021), 23-26 Aralık 2021, TÜRKİYE 

112 ISBN: 978-605-74786-9-6 www.bilmescongress.com 

2.1. Çamaşır Makinesi Modeli 

Çamaşır makinelerinde taşıyıcı elaman olarak yaylar, sönümleyici eleman olarak amortisörler 

kullanılmaktadır. Genel olarak kazan iki yay ve iki damper ile desteklenir.  

 

Şekil 1: Çamaşır makinesi modeli 

Sistemdeki toplam kuvvet, sistemin ivmelenmesi ve toplam kütlenin çarpımına eşittir. Sistemin 

temel kuvvet denklemi Denklem 1’de gösterilmiştir. 

𝐹𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑘ü𝑡𝑙𝑒 = (𝑚𝑑𝑒𝑛𝑔𝑒𝑠𝑖𝑧 𝑦ü𝑘 +  𝑚𝑦ü𝑘)�̈� (1) 

Çamaşırlar tamburun içerisinde dengeli veya dengesiz olarak dağılabilirler. Tamburun içerisindeki 

yük tek bir yerde öbek halinde duruyorsa buna tekil dengesizlik, çepere yapışmış dengeli yükün 

üzerinde oluşursa buna dengeli / dengesiz yük denilir. Tekil dengesiz yükü dengeleyebilecek başka 

kuvvet olmadığı için bu durum makine için en zorlayıcı koşuldur. Çalışmada testler tekil dengesiz 

yük durumu modellenerek yapılmıştır. 

 

Şekil 2: Tekil dengesiz yük ve dengeli / dengesiz yük dağılımı 

Tamburda oluşan dengesizliği modelleyebilmek için Şekil 3’de görüldüğü gibi demir ağırlıklar 

tambura sabitlenmiştir. 

 

Şekil 3: Çamaşır makinesi dengesiz yük test düzeneği 
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2.2. Verilerin Toplanması 

Dengesiz yükün oluşturduğu etkileri elde etmek için, çamaşır makinesin denge taşının üzerinde bir 

adet ivme sensörü yerleştirilmiştir. Sistemde kullanılan ISM330DHCX sensörü kullanılmıştır. 

Makine öğrenmesi algoritmasına girdi olarak sensör verisinin yanı sıra motor kontrol kartından 

alınan verilerde kullanılmıştır. Testlerde 350gr, 700gr, 1200gr ve 2200gr tekil dengesizlikler 

kullanılmıştır. 

Sensörden ve motor kartından alınan sinyallerdeki gürültüleri temizlemek için IIR(Infinite Impulse 

Response) filtresi kullanılmıştır. Kullanılan filtrenin sinyal üzerindeki filtreleme etkisi Şekil 4’te ve 

Şekil 5’te gösterilmiştir 

 

Şekil 4: Filtrelenmiş motor sinyal grafiği 

 

Şekil 5: Filtrelenmiş ivme ölçer sinyal grafiği 

Çamaşır makinesindeki dengesiz yükün motor kontrol kartından alınan veriler üzerindeki etkisi 

Şekil 6’daki grafikte gösterilmiştir. Tambur içerisindeki dengesiz yük miktarı arttıkça sinyaldeki 

salınım artmaktadır. 

http://www.bilmescongress.com/


IV. Ulusal Mühendislikte Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (UMUH BILMES 2021), 23-26 Aralık 2021, TÜRKİYE 

114 ISBN: 978-605-74786-9-6 www.bilmescongress.com 

 

Şekil 6: Dengesiz yükün veri üzerindeki etkisi 

İvme ölçer üzerinden alınan veride de dengesiz yükün etkisi benzer şekilde görmekteyiz. Şekilde 

7’de örnek olarak 350gr ve 2200gr grafikleri gösterilmiştir.  

 

Şekil 7: Dengesiz yükün ivme ölçer verisi üzerindeki etkisi 

2.3. Verilerin Değerlendirilmesi 

İvme ölçer sensöründen ve motor kartından alınan sinyaller filtrelenerek makine öğrenmesi 

algoritmalarında girdi olarak kullanılmıştır. Çalışmada makine öğrenmesi algoritmalarından fuzzy 

rule algoritması kullanılmıştır.  

 

Şekil 8: Kullanılan makine öğrenmesi algoritma yapısı 
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3. Sonuçlar 

Yapılan çalışmada toplanan veriler makine öğrenmesi algoritmaları ile birleştirilerek dengesiz 

yükün hızlı ve doğru tahmin edilmesi üzerine çalışılmıştır. Tahmin edilen dengesiz yük değerine 

bakılarak makinede zorlanmaya neden olmayacak sıkma devrine karar verilmesi sağlanmıştır.  

 

Şekil 8: Makine öğrenmesi algoritması doğruluk matrisi sonuçları 
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* Sorumlu Yazar  

Özet 

Günümüz şartlarında artan tüketim ve kentleşme, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji ihtiyacını 

beraberinde getirmiştir. Artan enerji ihtiyacı talebinin karşılanabilmesi için enerji verimliliği ve 

sürdürülebilirliği açısından verimli olan içme suyu dağıtım şebekelerinden elde edilebilecek 

enerjiden faydalanılabileceği bilinmektedir. İçme suyu dağıtım şebekelerinde enerji üretmek, 

sistemde var olan yüksek basınç enerjisinin yönetilmesini sağlaması bakımından da büyük fayda 

getirmektedir. Yüksek basınç bölgelerinde karşılaşılan problemlerin azaltılması ve istifade 

edilemeyen enerjinin toplum açısından faydaya dönüştürülebilmesi için bu bölgelerde minimum 

servis basıncı sınırları göz önünde bulundurularak türbin kullanılması kazançlı bir çözüm olarak 

değerlendirilmiştir. Bu çalışmada, İstanbul ili Sultanbeyli ilçesine ait su dağıtım şebekesinin 

hidrolik modeli kurularak model üzerinde türbin uygulaması için hidrolik analizler yapılmış, 

türbinli ve türbinsiz senaryolarda oluşan sonuçlar incelenmiştir. Türbinli durumda, sistem 

elemanlarının hasarına sebep olan yüksek basınçların düşürülürken şebekeden enerji elde 

edilmesinin yanısıra vanadaki gibi hızlı kapanma durumunda oluşan su koçu risklerinin oluşmadığı 

modelle de ortaya konmuştur. İlk yatırım maliyetleri ve verimler göz önüne alındığında özellikle 

büyük boru çaplı isale hatları için bu sistemlerin tasarlanılması yerli imkanlarla üretilmesi 

önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Hidrolik Modelleme, Su Dağıtım Şebekeleri, Enerji Üretimi 

1. Giriş 

Artan nüfus ve şehirleşmenin etkisiyle dünyada enerjiye duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. 

Özellikle enerji alanında ithalatın ağırlıklı olduğu Türkiye’de bu ihtiyaç kendisini daha da kuvvetli 

olarak göstermektedir. Bilindiği üzere hidrolik enerji, ülkemizde üretilen bütün enerji türleri 

arasında ilk sırada yer almaktadır (Karakış, 2019). Fakat ekonomiye desteği bu kadar güçlü olan 

hidrolik enerjiden kasıt, baraj gölleri veya akarsudaki su alma yapılarından gelen akım ile beslenen 

hidroelektrik santrallerinden gelen enerjidir. Baraj gölleri ve akarsulardaki su alma yapılarından 

gelen akımla enerji elde etmenin yanı sıra isale hatlarında ve su dağıtım şebekelerinde –bilhassa 

cazibeli sistemlerde- meydana gelen fazla basıncı kırarak enerji üretmek, ülkenin enerjide dışa 

bağımlılığını azaltacak olması bakımından kesinlikle üzerinde durulması gereken bir husustur. Bu 

sebeple yenilenebilir ve yerli bir enerji kaynağı olması açısından su dağıtım şebekesinde üretilen 

hidrolik enerjinin doğuracağı faydadan azami ölçüde istifade etmek elzemdir. 
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Türkiye’de ilk defa 26 Ocak 2016’da Antalya’da işletmeye alınan pompa-türbin sistemi, su dağıtım 

şebekesinde enerji üretimi fikrinin hayata geçirilebileceğini göstermesi açısından oldukça faydalı ve 

umut verici bir gelişme olarak kayda geçmiştir (Muhammetoğlu ve Muhammetoğlu, 2017). Bu 

sistemde pompa-türbin, gelen akımın basıncını yaklaşık 10 m düşürerek 1 Şubat – 13 Haziran 2016 

arasındaki 4.5 aylık dönemde yaklaşık 8.6 MWh enerji üretmiştir. Şu da vurgulanmalıdır ki, 

Antalya’daki bu pompa-türbin sistemi 53 günde kendi maliyetini karşılamıştır (Muhammetoğlu ve 

Muhammetoğlu 2017).  

Her geçen gün artan enerji ihtiyacı karşısında ülkenin sürdürülebilir ve yerli enerji üretimine destek 

olmanın gerekliliği aşikardır. Bu desteği ise su dağıtım şebekesine kurulan türbin sistemiyle 

sağlamak mümkündür. Rüzgar tribünlerinde veya baraj cebri boru ucundaki türbin hesaplarında 

olduğu gibi şebeke enerji sistemlerinin tipini doğru seçmek için veya yeniden tasarlayıp sahadaki 

yerine karar vermeden önce şebekenin ofis ortamında hidrolik modelini kurmalı, farklı testleri 

benzeşimler yardımıyla yapmalıyız. Sistemin davranışını anlayıp ortaya koyduktan sonra efektif bir 

saha uygulamasıyla enerji üretimine geçmek en makul ve mutedil bir seçenek olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

2. Çalışma Alanı 

Hidrolik modeli üzerinde türbin sistemi kurularak enerji üretilecek bölge İstanbul Anadolu 

Yakası’nın Sultanbeyli ilçesinin güneyinde yer almaktadır. Şekil 1(a)’da Sultanbeyli’nin haritadaki 

konumu, Şekil 1(b)’de hidrolik modeli kurulan bölge (yeşil bölge),  Şekil 1(c)’de ise su dağıtım 

şebekesindeki türbinin konumu gösterilmiştir. 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Şekil 1: Hidrolik Modeli Kurulan Bölge ile Bu Bölgedeki Türbinin Konumu 
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Hidrolik modeli kurulan bölge, Şekil 1(b)’de görüldüğü üzere Sultanbeyli ilçesinin güneyinde yer 

almaktadır (Kıran, 2018). Şekil 1(c)’de konumu gösterilen türbin, 200 mm’lik bir düktil font boru 

üzerindedir. Türbin sistemi, bölgenin güneyindeki Sakarya Depo ve Terfi İstasyonu’ndan 

beslenmektedir. Her ne kadar terfi istasyonunda basıncı arttırılan akımın enerjisini mansap tarafında 

kırmak mantıklı gözükmese de hidrolik modeli kurulan bu bölgede yer alan 3 adet DMA’nın (İzole 

Ölçüm Bölgesi) topoğrafik koşullarının farklılığı dolayısıyla DMA’lardan biri, şebekede izin 

verilen minimum basınç sınırlarında servis basınçlarına sahipken türbinin bulunduğu bölgede 

gözlenen en küçük basınç, izin verilen minimum basınç değerinden fazladır. Şekil 2’de bu basınç 

değerleri, modellenen 24 saatlik zaman dilimi için gösterilmiştir. Görüldüğü üzere türbinin 

kurulacağı noktadaki basınç değeri 67 m ile 74 m arasında değişmektedir. Bu değerler ise şebekede 

izin verilen minimum basınç sınırından fazlasıyla büyüktür. Sadece bu şekle bakıldığında burada 

türbin kurulmasının önünde bir engel olmadığı anlaşılmaktadır. Fakat türbin kurulup 

kurulamayacağına esas olarak su dağıtım şebekesinin kritik noktasındaki basıncın değişimine bakıp 

karar vermek gerekmektedir.  

 

Şekil 2: Türbinin Kurulacağı Bölgede Basıncın Günlük Değişimi 

3. Yöntem 

Türbinle enerji üretimi için kurulmuş olan hidrolik model, Bentley WaterGEMS adlı yazılımla 

oluşturulmuştur (Bentley, 2006). Bentley WaterGEMS, kütlenin ve enerjinin korunumu ilkelerine 

dayanarak su dağıtım şebekesinin hidrolik analizini gerçekleştirmektedir. Yazılımın kullandığı 

algoritma, Todini ve Pilati (1987) tarafından geliştirilen Küresel Gradyan Algoritması’dır.  

4. Hidrolik Model ve Sonuçlar 

Türbin kurulumunun uygun olup olmayacağını değerlendirebilmek için öncelikle bölgenin hidrolik 

modelinin incelenmesi gerekmektedir. Türbinin kurulması durumunda sistemdeki fazla basıncın 

mekanik enerjiye dönüştürülmesiyle enerji üretimi sağlanacaktır. Fakat sistemdeki basıncın fazla 

olup olmadığını tespit edebilmek mühimdir. Bunun tespiti, sistemin kritik noktasında meydana 

gelen basınç değerlerini incelemekle mümkün kılınabilir. Kritik nokta ise su dağıtım şebekesindeki 

izole ölçüm bölgesinin en yüksek kotlu ve dolayısıyla en düşük basınçlı noktasıdır. En düşük 

basınçlı noktadaki basıncın izin verilen minimum servis basıncının altına düşmemesi gerekir ki, su 

dağıtım şebekesinin efektif bir şekilde abonelere su iletme vazifesi yerine getirilmiş olsun. Şekil 

3’te sistemin kritik noktasındaki basıncın 24 saatlik değişimi gösterilmiştir. Bu şekle göre kritik 

noktadaki basınç 49 m ile 56 m arasında değişmektedir ki bu, izin verilen minimum servis 

basıncının bir hayli yukarısında bulunulduğu anlamına gelmektedir. 
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Şekil 3: İzole ölçüm bölgesinin kritik noktasındaki basıncın 24 saatlik değişimi 

Türbinin kurulacağı noktadaki basıncın günlük değişimi Şekil 2’de, kritik noktadaki basıncın 

günlük değişimi ise Şekil 3’te verilmişti. Bu iki şekil dikkate alındığında bu şebekede yüksek 

basınçtan istifade edip enerji üretebilmek için sisteme bir türbin dahil edilmesi uygun görülmüştür. 

Zira her iki noktadaki basınç değerleri izin verilen minimum servis basıncından çok daha yüksektir. 

Bu sayede hem şebekedeki basıncın, izin verilen maksimum ve minimum basınç değerleri göz 

önüne alınarak azaltılması, hem de azalan basınçtan türbin vasıtası ile enerji elde edilerek kazanç 

sağlanması öngörülmüşür. Hidrolik modelde türbin konumu için seçilen noktada (Şekil 1c) uygun 

bir türbin performans eğrisi (Carravetta vd. 2012) referans alınarak enerji üretilmesi planlanmıştır. 

Kurulan hidrolik modelde enerjinin üretilmediği ve üretildiği senaryolar için analiz yapılmıştır. 

Şekil 4’te enerjinin üretilmediği ve üretildiği iki farklı senaryoda, türbinin mansabındaki noktanın 

saatlik basınç değişimi grafiği verilmiştir. Buna göre türbinin düşüm yüksekliği 13 m ile 24 m 

arasında değişmektedir. 

 

Şekil 4: Enerji üretilmeyen ve üretilen senaryolardaki türbin çıkışında basıncın 24 saatlik değişimi 

Türbinle sistemdeki yüksek basıncı düşürüp enerji elde ederken, kritik noktadaki basıncın minimum 

servis basıncı olan 20 m’nin altına düşüp düşmemesi ehemmiyet arz etmektedir. Zira şebekenin 

herhangi bir noktasındaki servis basıncı bu değerin altına düşerse abonelere su tedarikinin efektif 

bir şekilde yapılamayacağı bilinmektedir. Kritik nokta ise izole ölçüm bölgesindeki minimum 

basınçlı nokta olduğu için bu izin verilen minimum servis basıncı sınırının ihlal edilip edilmediği bu 

noktanın basınç diyagramına bakılarak anlaşılmaktadır. Hidrolik modelin türbinli halinde kritik 

noktanın basıncının 24 saatlik değişimi Şekil 5’te verilmiştir. Şekilde görüldüğü üzere kritik 

noktanın basıncı su tüketiminin maksimum olduğu öğlen saatlerinde izin verilen minimum servis 
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basıncı değerine yaklaşmış, fakat bu saatlerde bile minimum basıncın altına inilmemiştir. Bu 

durum, bölgede enerji üretiminin gerçekleştirilebileceğini göstermesi bakımından anlamlıdır. 

 

Şekil 5: Enerji üretilen durumda kritik noktadaki basıncın saatlik değişimi 

Kritik noktanın ardından izole ölçüm bölgesinin maksimum basınçlı noktasının basınç diyagramını 

her iki farklı senaryo için göstermek, türbinle basınç kırmanın faydasının daha net anlaşılması 

açısından gerekli görülmüştür. Bu kapsamda Şekil 6’da enerji üretilmeyen ve üretilen senaryolarda 

maksimum basınçlı noktanın saatlik basınç diyagramı verilmiştir. Enerjinin üretilmediği senaryoda 

basınç değeri 110-115 m bandında seyrederken, enerji üretilen senaryoda –özellikle tüketimin 

yüksek olduğu gündüz saatlerinde- basınç değeri 85-90 m mertebesine inmiştir. Her ne kadar bu 

değerler su dağıtım şebekesinde izin verilen maksimum servis basıncından yüksekse de 25-30 m’lik 

bir basınç düşüşü sistemdeki arıza sıklığının azalmasını ve sistem elemanlarının daha uzun ömürlü 

çalışmasını sağlayacağı için kayda değer bir gelişme olarak öne çıkmıştır. 

 

Şekil 6: İki farklı senaryoda maksimum basınçlı noktanın basınç diyagramı 

Türbinle enerji üretiminin basınca olan olumlu etkisinin değerlendirilmesinin ardından türbinin 

ürettiği enerjinin niceliği gündeme getirilebilir. Şekil 7’de türbinin ürettiği gücün saatlik değişimi 

gösterilmektedir. Bu şekle göre su tüketiminin, dolayısıyla debinin maksimum düzeyde olduğu 

öğlen saatlerinde üretilen enerji en yüksek seviyededir. Türbinin ürettiği enerjiyi veren ifadenin 

unsurlarından birinin akım debisi olduğu bilindiğine göre bu durum gayet olağandır. Bir günde 

üretilen toplam enerji değeri ise 31.645 kWh olarak hesaplanmıştır. Eğer yılın her günü bu kadar 

enerji üretilirse yaklaşık 11.55 MWh enerji elde edilecek, ve bu 7 hanenin elektriğinin 

karşılanmasına yetecektir. 
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Şekil 7: Türbinle üretilen enerjinin saatlik değişimi 

5. Değerlendirme 

Su dağıtım şebekesinde terfi merkezlerinin optimum program ayarıyla çalıştırılamaması veya 

cazibeli hatlarda oluşan yüksek basınçların bertaraf edilememesi sebebiyle meydana gelen yüksek 

basınçlar hem sistem elemanlarının ömrünü kısaltmakta, hem arıza miktarını arttırmakta hem de su 

kayıplarının artmasına sebep olmaktadır. Bu sebeple yüksek basınçları, su dağıtım şebekesindeki 

minimum izin verilen servis basıncı sınırı ihlal edilmeden düşürmenin büyük faydalar getireceği 

kolaylıkla anlaşılmaktadır. Buna ilaveten bu yüksek basınçlardan enerji elde ederek kamuya getirisi 

olan bir faaliyette bulunmak fazlasıyla tercihe şayandır. Su dağıtım şebekelerinde ve isale hatlarında 

basınç düşürücü vanalara ve enerji kırıcı maslaklar bir alternatif olarak türbin kullanımının 

gündeme alınması kamu kaynaklarının daha efektif değerlendirilmesi yolunda önemli bir adım 

olabilir. 

Bu çalışmada bir su dağıtım şebekesinin girişine türbin yerleştirilmesi durumunda sistemin 

basınçlarının bundan nasıl etkileneceği irdelenmiş ve enerji üretimi yapılmasının su dağıtım 

şebekesinde izin verilen minimum servis basıncı sınırını ihlal edip etmediği tahkik edilmiştir. 

Tahkik sonucuna göre basınç değerlerinin abonelere su iletilebilmesi için yeterli olduğu, ve enerji 

üretilmesi durumunda su dağıtım şebekesinde herhangi bir işletme sorununun bulunmayacağı, hatta 

bilakis yüksek basınçtan kaynaklanan işletme sorunlarının azaltılacağı tespit edilmiştir. Bir de enerji 

üretiminin getireceği fayda düşünülürse su dağıtım şebekelerinde (ana boruda) türbinle enerji 

üretimi yoluna gitmenin yenilenebilir enerji kaynaklarının arttırılması doğrultusunda ciddi bir hamle 

olarak değerlendirileceği öngörülebilir.  
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* Sorumlu Yazar  

Özet 

Büyük ve karmaşık içme suyu dağıtım şebekelerinde sistemin verimli bir şekilde yönetilebilmesi çok 

zordur. Bu sebeple şebeke, DMA adı verilen izole ölçüm bölgelerine ayrılarak sistemin hidrolik ve 

su kalitesi özelliklerinin ve enerji tüketiminin efektif bir şekilde yönetilmesi sağlanır. Her DMA’nın 

girişinde debi ve basınç ölçen enstrümanları ihtiva eden bir DMA odası bulunmaktadır. Bu odanın 

konumunun belirlenmesi de DMA sınırlarını belirlemek kadar önemlidir. Bu kapsamda İstanbul’un 

Anadolu yakasında bulunan bir DMA’da en uygun DMA giriş yeri belirleme çalışması yapılmış, bu 

çalışma, yük kaybı analiziyle ifadesini bulmuştur. Bahsedilen analiz sonucunda yük kaybının 

minimum olduğu seçenek tercih edilmiş, böylece enerji verimliliğinin sağlanması hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Su Dağıtım Şebekeleri, Hidrolik Modelleme, DMA Odası 

1. Giriş 

İçme suyu dağıtım şebekesinde basıncı, su kayıplarını ve su bütçesini yönetmek gibi gerekçelerle 

oluşturulmuş, bir veya birkaç noktadan beslenen, diğerlerinden müstakil hale getirilmiş bölgelere 

İzole Ölçüm Bölgeleri (DMA – District Metered Area) denilmektedir (Muhammetoğlu ve 

Muhammetoğlu 2017). Büyük ve karmaşık içme suyu dağıtım sistemlerinin hidrolik davranışını 

(basınç, hız vs) yönetmek zor olduğu gibi bu sistemlerde su kalitesi ve enerji yönetimi 

gerçekleştirmek de oldukça meşakkatlidir. Bu sebeple su dağıtım şebekesini efektif bir şekilde 

yönetebilmek için -DMA adı verilen- küçük parçalara ayırmak elzemdir (Morrison vd. 2007). 

DMA’nın tam olarak hangi bölgeyi kapsayacağını efektif bir şekilde kararlaştırabilmek ancak 

kalibre edilmiş bir hidrolik modelle mümkündür (Karadirek vd. 2012). Fakat sadece bir boru 

tarafından beslenen bu bölgelerin giriş yerinin neresi olacağını belirlemek için de kalibre edilmiş bir 

hidrolik modelden istifade edilmelidir. DMA tasarımında yük kaybının minimize edilmeye 

çalışılması zaten literatüre girmiş bir husustur (Alvisi ve Franchini, 2014). Bu çalışmada ise 

İstanbul’un Anadolu yakasındaki bir DMA odasının konumu, hidrolik modellemeyle yük kaybı 

analizi yapılarak tespit edilmiştir.  

2. Çalışma Bölgesi ve Özellikleri 

Çalışmanın yapılacağı yer İstanbul ilinin Anadolu yakasında yer alan Sultanbeyli ilçesinde seçilen 

bir bölgedir. Bu ilçenin Pendik, Kartal ve Sancaktepe ilçesine komşu olduğu bilinmektedir. 

Sultanbeyli’de yaklaşık 98,00 m ile 260,00 m kotları arasında yerleşim bulunmaktadır (Şekil 1). 
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Şekil 1: Modellemesi yapılan izole edilmiş bölge (Kıran, 2018) 

Yıllık 220 milyon metreküplük kapasitesiyle İstanbul’un en büyük su kaynağı olan Ömerli 

Barajından Anadolu Yakası’nın neredeyse tamamına su verilmektedir. Sultanbeyli de Ömer-li 

barajı’ndan beslenen bir bölgedir. Sultanbeyli ilçesi, Ömerli barajından gelen 1200 mm ve 900 mm 

çaplı çelik borularla bes-lenmektedir. 1200 mm çelik boru ilçenin güney kısmında bulunan Eşref 

Bitlis depo ve terfi merkezine suyu iletmektedir. Yaklaşık 185,00 m kotunda bulunan Eşref Bitlis 

depo ve terfi merkezinden su, 800 mm çelik boru ile 235,00 m kotunda bulunan Sakarya depo ve 

terfi merkezine iletilmektedir. Sakarya terfi merkezi ilçenin en üst kotlarında bulunan bölgelere 400 

mm ve 150 mm çaplı borularla suyu terfi ile iletmektedir. Ayrıca 800 mm çelik boru ile cazibeli 

olarak Sultanbey-li ilçesinin güney bölümünün bir kısmını da beslemektedir. Sultanbeyli ilçesinin 

izole edilen bu bölgesine verilen su miktarı, depo çıkışındaki 400 mm çaplı debimetre ile 

ölçülmektedir. Modelleme yapılacak bölgede toplam 3 adet DMA’da 3177 adet bina 7036 adet 

abone sözleşmesi, 24257 kişilik nüfus bulunmaktadır. Bölgenin en düşük kotu 177,65 m ve en 

yüksek kotu 256,71 m dir. İçme suyu şebeke boru uzunluğu 55993 m dir. 55933 m olduğu söylenen 

boru uzunluğuna bina bağlantıları olan polietilen bo-rular dahil edilmemiştir. Yukarıda bahsedilen 3 

adet DMA, Şekil 2’de gösterilmiştir. Hidrolik modeli kurulan bölge-nin güneyinde DMA-150 ve 

kuzeyinde DMA-250 bulunmaktadır. DMA-200 ise bu ikisi ara-sında orta kısımda yer almaktadır. 

DMA-150 DMA-200 DMA-250 

Şekil 2: İstanbul’un Anadolu Yakasındaki 3 Adet DMA 

3. Hidrolik Model ve DMA Giriş Yeri 

DMA-150, DMA-200 ve DMA250’den oluşan bölge, bir hidrolik modelleme yazılımı olan Bentley 

Watergems ile modellenmiş ve bu DMA’lara giren akımı ölçmekte kullanılacak olan debimetrelerin 

yeri için yük kaybı analiziyle en uygun konumlar belirlenmiştir. Burada, 3 DMA arasında tam 
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ortada olan DMA-200’ün girişindeki odanın konumunun yük kaybına göre belirlendiği durum 

irdelenecektir.  

Ömerli Barajı’ndan beslenen Sakarya Depo ve Terfi İstasyonu Şekil 3’te de görüldüğü üzere 

bölgenin güneyinde yer almaktadır. Buradan çıkan 400 mm’lik düktil font boru sisteme da-ğılmakta 

ve 3 DMA’yı beslemektedir. 

 

Şekil 3: Sakarya Depo ve Terfi İstasyonu’nun Konumu ile Sistemdeki Boru Çapları 

Dikkat edilirse Sakarya Depo ve Terfi İstasyonu, bölgenin güney kısmında yer almaktadır. Bu 

durum, DMA-200’ün girişindeki odanın ve dolayısıyla debimetresinin güney tarafta yer alması 

gerektiğini ortaya koymaktadır. Buna göre DMA-200’ün girişinin güneyde olacağı şekilde 4 farklı 

konum belirlenmiştir. Bu 4 farklı konum Şekil 4’te gösterilmiştir.  
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Şekil 4: DMA-200’ün Debimetresinin Konumunun Yer Aldığı 4 Farklı Senaryo 

DMA-200 için en uygun giriş odası konumu belirlemek maksadıyla seçilen 4 adet aday oda konumu 

noktası için 4 farklı senaryonun hidrolik analizi gerçekleştirilmiş ve bu analiz sonucunda modeldeki 

toplam yük kaybını minimum olarak veren konumun isabetli olacağı anlaşılmıştır. Zira yük 

kaybının yüksek olması terfi enerji masrafını arttırdığı gibi uzun vadeli olarak şebekede basınç 

problemine sebep olabilmektedir (Mays, 2000). Ayrıca bu yük kaybının fazla olmasının en önemli 

sebebi hızların artmasıdır ve yüksek hızların meydana gelmesi, yüksek hız değişimine, bu da su 

darbesi tehlikesine zemin hazırlayacağı için yüksek hızlardan mümkün olduğunca kaçınmak 

gerekmektedir (Walski vd. 2007).   

4 farklı DMA odası konumu için yapılan hidrolik analizler sonucunda DMA-200’ün oda 

konumunun yük kaybı değerleri Tablo 1’de verilmiştir. Bu tabloya göre DMA-200’ün debimetresi 

ve girişinin Konum-2’de teşkil edilmesiyle yük kaybının minimum olacağı görülmüştür.  

Tablo 1: DMA-200’ün 4 farklı giriş bölgesi alternatifine tekabül eden yük kaybı değerleri 

Konum Yük Kaybı (m) 

1 5.89 

2 1.15 

3 8.59 

4 18.05 

4. Sonuç ve Değerlendirme 

Su dağıtım şebekelerinde DMA oluşturmanın sistemin efektif bir şekilde çalışmasını sağladığı 

bilinmektedir. Fakat DMA’ların girişinde bulunan debimetre, basınç ölçer ve basınç kırıcı vana gibi 

cihazları içeren DMA odasının konumunun da doğru bir şekilde belirlenmesi en az DMA 

sınırlarının tayini kadar ehemmiyet arz etmektedir. Zira DMA odasının konumu, kalibre edilmiş bir 

hidrolik model yardımıyla yük kaybı analizi yapılarak belirlenmezse bu durumda artan enerji 

masrafları ve yüksek enerji kayıplarından dolayı boruların ömürlerinde ortaya çıkan azalma, su 

dağıtım şebekesinin enerji ve bakım-onarım masraflarını arttıracaktır. Bu sebeple İstanbul Anadolu 

yakasındaki Sultanbeyli’de bulunan bir DMA’da kalibre edilmiş hidrolik model yardımıyla yük 
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kaybı analizi yapılmış, bu analiz sonucunda yük kaybının minimum olduğu bir DMA odası konumu 

seçilerek sistemin daha verimli işlemesi temin edilmiştir. 

Her ne kadar DMA odasının konumunun hidrolik model yardımıyla yük kaybı analizi yapılarak 

belirlenmesi, enerji ve bakım-onarım masraflarını azaltması açısından gerekliyse de, bu odanın 

konumunun su dağıtım şebekesindeki su yaşı ve bakiye klor konsantrasyonunun abonelerin sağlık 

problemine yol açmayacak ve konforunu bozmayacak şekilde tasarlanması da önemlidir. Bu 

sebeple kalibre edilmiş hidrolik modeli baz alan ve sahadaki ölçümlerden beslenen bir su kalitesi 

modelinin DMA tasarımı için lüzum gösterdiği anlaşılmaktadır. Gelecek çalışmalarda DMA 

tasarımında su kalitesi parametrelerinin de dikkate alınması bu sebeple mümkün ve muhtemel 

görünmektedir. 
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Özet 

Nanolifler günümüzde birçok farklı uygulamada yüksek yüzey alanları ve yüksek gözenekliliği 

sebebiyle tercih edilmektedir. Filtrasyon, sensör, ayırıcı gibi uygulama alanlarında nanolif 

malzemeler geleneksel malzemelere göre avantaj sağlamaktadır. Nanoliflerin üretimi için farklı 

yöntemler bulunmakla birlikte elektro eğirme en yaygın olarak kullanılan tekniktir. Ancak, yüksek 

voltaj uygulamadan ve belli iletkenlik özelliği olmayan çözeltiler kullanılarak nanolif üretimi 

mümkündür. Santrifüj eğirme tekniğinde polimer çözeltilerine santrifüj kuvveti uygulanarak nanolif 

üretilebilir. Karbon nanolifler ise karbon içeren bir malzemenin belli yöntemlerle nanolif haline 

getirilmesi ve ısıl işlem uygulanması ile oluşur. Karbon nanoliflerin hafiflik, yüksek mekanik 

özellikler, yüksek elektrik ve termal iletkenlik gibi özellikleri sayesinde nanolif malzemeler 

içerisinde önemli araştırma alanına sahiptir. Bu çalışmada doğal kaynaklı selüloz bazlı polimer ile 

poliakrilonitril birlikte kullanılarak karışım nanolifler üretilmiştir. Bu üretilen karışım nanolifler, 

stabilizasyon ve karbonizasyon işlemleri ile karbon nanolif üretiminde kullanılmıştır. Farklı 

oranlarda selülozun lif morfolojisine ve karbon verimine etkisi incelenmiştir. Sonuç olarak yaklaşık 

bire bir oranda karışımlar hazırlandığında gözenekli karbon nanoliflerin üretildiği ve artan selüloz 

oranının karbon verimini ve lif morfolojisini etkilediği görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Nanolifler, Karbon, Selüloz  

1. Giriş 

Nanolifler, nanomalzemeler içerisinde yüksek gözenekli yapısı ve sahip olduğu spesifik yüzey alanı 

ile en çok öne çıkan malzemelerden biridir. Doğal polimerler, sentetik polimerler, karbon bazlı 

nanomalzemeler, yarı iletken ve kompozit malzemeler nanolif üretiminin malzemesi olabilir. 

Karbon nanolifler ise seçici adsorbsiyon, kimyasal dayanım, yüksek dayanım/ağırlık oranı, 

elektriksel ve termal iletkenlik özelliklerine sahip tek boyutlu nanomalzemelerdir. Karbon 

nanoliflerin geniş yüzey alanı, yüksek gözeneklilik, esneklik, yüksek elektrik iletkenliği ve düşük 

üretim maliyeti özelliklerinden ötürü endüstride, enerji alanında süperkapasitörler, piller, sensörler 

katalizörler gibi uygulamalarda; biyomedikal alanda ise doku mühendisliği araştırmaları gibi birçok 

alanda kullanılır [1].  Kapasitör mekanızmalarında iyonlar elektrot arayüzünde enerjiyi depolamak 

adına adsorbe ve desorbe edilir. Genellikle yüksek yüzey alanı, iyon birikimi için daha aktif alanlar 

sağlar ve kapasiteyi artırır. Fakat her zaman yüksek yüzey alanı artan kapasite ile doğru orantılı 

değildir. Burada yüzey alanının gözenekli yapısı kapasiteyi etkiler. Dolayısıyla karbon nanoliflerin 

yüzey alanı, bu yüzeydeki gözenek dağılımı ve gözenek boyutları, elektriksel iletkenlik ve yüzey 

işlevselliği süperkapasitörlerin performansını etkiler. Çalışmalara bakıldığında bu özelliklere uyan 

birçok karbon nanolif vardır ve süperkapasitörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Chang ve 

arkadaşlarının [2] PAN/PMMA karışımlı çözeltiden santrifüjlü elektroeğirme ile elde ettikleri 

karbon nanolifler küçük çaplı gözenek yapısı ve büyük dış spesifik yüzey alanı sayesinde 

mükemmel elektrokimyasal özellikler göstermiş ve süperkapasitörlerde kullanımı uygun 

bulunmuştur. Karbon nanoliflerin gelişmiş yüzey alanı, daha kısa difüzyon uzunlukları, gelişmiş 

kapasite gibi özelliklerinin yanı sıra ölçeklenebilirlik ve yüzey özelliklerinin kolayca 

ayarlanabilirliği, karbon nanoliflerinin anot malzemesi olarak kullanımını sağlar [2]. Kakunuri ve 

arkadaşları [3] 2017’deki lityum iyon pilleri için anot ürettikleri çalışmada selüloz asetattan (CA) 
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elektroeğirme yöntemiyle karbon nanolif elde etmişlerdir. Çalışma sonucunda bu karbon nanolifinin 

anodik performansı test edilmiş; belli akım düzeyinde şarj deşarj deneyleri, döngü testlerinde iyi 

performans göstermiştir [3]. Karbon nanoliflerin biyomedikal alanda tercih edilen malzeme 

olmasının nedeni ise bu çalışmalarda kullanılan geçiş metali nanoparçacıklarını verimli bir şekilde 

yayıp dağıtabilmesidir. Bu sayede geçiş metallerinden dağılan metal iyonlarının biyolojik anlamda 

kontrollü salınımı gerçekleştirilebilmektedir. Aynı zamanda insan vücudu için kullanılacak bu 

karbon nanolif malzemenin toksisite değerinin düşük olması da önemli tercih nedenlerinden 

birisidir [4]. Karbon nanoliflerin bu özelliğinden yola çıkarak Bhadauriya ve arkadaşları [4] 

2018’de glikoz ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı bir yara örtüsü geliştirmişlerdir. Bu yara 

örtüsünde karbon nanolif kullanmalarının en önemli sebebi tedavide kullandıkları bakır (Cu) 

nanoparçacığının bu karbon nanolifi içerisinde kontrollü salınım yapabilecek olmasıdır.  

Gözenekli karbon nanolifler geniş erişilebilir yüzey alanlarına ve geniş gözeneklere sahip 

nanoliflerdir. Gözenekli karbon nanolifler, karbon nanolifler ile karşılaştırıldığında ultra yüksek 

spesifik yüzey alanı ve nanoölçekli çaplara sahip liflerdir. Gözenekli karbon lifleri gelişmiş 

özellikleri sayesinde enerji depolama malzemelerinde daha yüksek kapasite, hızlı şarj kabiliyeti ve 

uzun döngü ömrü sağlar. Gözenekli karbon nanolifler yapısal olarak elektron ileten formda olduğu 

için polimer bağlayıcı ya da karbon siyahı gibi iletken maddeler eklemeden doğrudan lityum iyon 

bataryaları için anot olarak kullanılabilirler. Bu iletken maddelerin kullanımına gerek duyulmadan 

daha yüksek enerji, güç yoğunluğu ve batarya için daha uzun süre döngü ömrü sağlar. Aynı 

zamanda tamamen birbirine bağlı ağ yapısı ile lityum iyonlarının difüzyon mesafesini azaltarak 

elektronların anotların iç bölgelere erişimi için gerekli olan elektron transfer hızını artırır [5]. 

 Karbon nanolifler birkaç yöntemle gözenekli karbon nanolif haline getirilebilir. Örneğin Ji ve 

arkadaşları [5] poliakrilonitril (PAN) ile yaptıkları karbon nanolif çalışmasında lifi gözenekli hale 

getirmek için silisyumdioksit (SiO2) partiküllerini,  PAN çözeltisi içerisinde dağıtmışlar, 

elektroeğirme ile  PAN/SiO2 kompozit nanolifi haline getirmişler ardından bu nanoliften 

hidrojenflorür (HF) asidi yardımıyla SiO2’i uzaklaştırmışlardır. Zhang ve arkadaşları [6] 2015’te 

yaptıkları gözenekli karbon nanolif çalışmasında ise başka bir yöntem olan kalsiyumoksit (CaO) 

ayrışmasını kullanmışlardır. Zhang’ın çalışmasında PAN/CaCO3 çözeltisinden nanolif elde edilerek 

karbonizasyon yapılmıştır. Karbonizasyondan sonra asit çözeltisi yardımıyla nano CaO parçacıkları 

makro gözenekleri oluşturmak üzere uzaklaştırılır. Mezo ve mikro gözenekler de nano CaCO3 

parçacıklarının ayrışması ve çözücünün buharlaşması sonucu oluşur. Çalışma sıcaklığında CaCO3 

ten salınan CO2 gazı bir dizi mezogözenek oluşturur. Nanolifin içerisine sarılmış CO2’nin hızlı 

dağılması zordur bu nedenle gözenekleri genişletir ve dağılma esnasında yeni mikrogözenekler 

oluşturur. Özetle bu hiyerarşik gözenekli yapının oluşumu karbonizasyon sonrası CaCO3’ün 

ayrıştırılması süreciyle gelişir. Çalışma sonucunda oluşan gözenekli karbon nanolif diğer çalışmada 

da olduğu gibi yüksek kapasitans ve döngü kararlılığı göstererek yüksek performanslı elektrot 

malzemesi olarak kullanıma uygun olduğunu sergiler. Lu ve arkadaşlarının [7] PAN/PMMA ile 

yaptıkları gözenekli karbon nanolif çalışmasında ise farklı oranlarda PAN/PMMA çözeltileri 

eğrilerek lif haline getirilir ve bu liflerin morfolojik kıyaslaması sonucunda  PMMA oranı fazla olan 

lifin lif çaplarının daha küçük olduğu saptanmıştır. Bunun nedeni ise PMMA’nın düşük moleküler 

ağırlıklı bir bileşen olmasıyla santrifüj eğirme sırasında daha az polimer zincir dolanması 

sağlayarak daha ince liflere yol açması olarak açıklanmaktadır.    

Birçok polimerden nanolif elde edilebilirken bunların karbon nanolife dönüştürülebilir olanlar 

kısıtlıdır. Karbonize edilebilen polimerlere PAN, poliimid (PI), polivinilalkol (PVA), 

polivinilidenflorür (PVDF) örnek verilebilir.  PAN karbon nanolif  üretmek için en yaygın 

kullanılan polimerlerden birisidir ve PAN’dan çeşitli çaplarda lifler elde edilebilir. Aynı zamanda 

karbon lifinin mekanik özelliklerini, termal kararlılığını, ve elektriksel iletkenliğini artırmak için 

karbon nanotüpleri PAN polimerinden yapılmış karbon nanolifine gömülebilir [8]. PI nanolifleri ise 

genellikle üç adımda karbonize edilir. Bunlar poliamikasidi (PAA) polimerize etmek ve sonrasında 

elde edilen poliamikasitten çözelti oluşturarak elektroeğirme yöntemiyle poliimid nanolifine 

dönüştürmektir. Poliamikasit çözeltisinin konsantrasyonu ve viskozitesi poliimid nanoliflerinin 
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morfolojisini en çok etkileyen faktördür. Poliimid nanoliflerinin çapı birkaç on nanometreden 

birkaç yüz nanometreye kadar değişebilir [8]. Poliamikasit çözeltisine tuz eklenerek oluşacak olan 

poliimid nanoliflerinin çapı küçültülebilir [8]. PVA, suda çözünür polihidroksid polimerdir ve 

yüksek sıcaklıkta çözünüp düşük karbon verimi vermesine rağmen temel araştırmalarda karbon 

öncüsü olarak kullanılmıştır [8]. Jatoi ve arkadaşları [9] 2019’da sürdürülebilir yara örtüsü 

uygulamalarında kullanılmak üzere PVA polimerinden karbon nanolif elde etmişlerdir. PVA’nın 

biyolojik olarak parçalanabilir ve biyouyumlu bir polimer olması, elyaf şekillendirilebilirliği, 

kimyasal direnç, nem ve yara için ideal emicilik ve şişme özelliği, oksijen geçirgenliği ve toksik 

olmaması özelliklerinden ötürü bu çalışmada kullanılmıştır. Çalışma sonunda gümüş (Ag) 

nanopartikülü ile PVA polimerini birleştirerek ürettikleri karbon nanolif doku jenerasyonuna 

yönelik kullanılabilir yara örtüsü için başarılı sonuçlar vermiştir.  

Poliakrilonitrilin üstün fiziksel ve elektrokimyasal özelliklerine rağmen petrol bazlı bir polimer 

olması ve çevreye verdiği zarardan ötürü karbon nanolif çalışmalarında kullanılabilecek doğal 

polimer arayışı ortaya çıkmıştır. Karbon nanoliflerde kullanılabilecek doğal polimerlere örnek 

verilecek olursa lignin, selüloz, kitin, protein bunlardan en bilinenleridir. Lignin doğada selülozdan 

sonra en bol bulunan doğal malzemedir ve karmaşık amorf biyopolimer olarak geçer. Fakat lignin 

bazlı karbon nanolif çalışmaları hala oldukça kısıtlıdır. Bunun da sebebi ligninin yapısal olarak 

büyük bir kısmının nanopartiküler kolloidal formda olması ve bu yapısının sonrasındaki 

karbonizasyon ve aktivasyon uygulamaları için engel oluşturmasıdır. Bir başka doğal polimer olan 

kitin, kabuklu deniz canlılarından ve böceklerden elde edilmektedir. Şu ana kadar kitinin karbon 

nanolif olarak kullanımına yönelik birkaç çalışma mevcuttur ancak bu çalışmalardan çıkarılan ortak 

sonuç karbon veriminin çok düşük olmasıdır. Örneğin 800 ºC’de yapılan bir karbonizasyon 

işleminde alınan verim %10,5 tur. Proteinler ise azot türleri bakımından zengin doğada bol miktarda 

var olan biyotabanlı malzemelerdir. Nanogözenekli protein karbon nanolifi mükemmel fiziksel 

özelliklere sahiptir. Yumurta kabuğu, yumurta akı, ipek, balık, tofu, lemnadan elde edilen protein 

bazlı karbon nanolif çalışmaları umut vericidir. Selüloz, bitkinin iç yapısının büyük bir bölümünü 

oluşturan kendiliğinden nanoyapıları lifli olan malzemedir [10]. Selülozdan yapılmış karbon nanolif 

çalışmalarına Cai ve arkadaşlarının [11] 2016’daki yüksek performanslı süperkapasitörler için 

ürettikleri selüloz bazlı karbon nanolif çalışması örnek olarak verilebilir. Bu çalışmada selüloz 

asetat sodyumhidroksit (NaOH) etanol ve su çözeltisinde kısmen hidrolize edilerek birbirine bağlı 

karbon nanolif oluşacağı kanıtlanmıştır ve yüksek performanslı enerji depolama ve kapasitör 

elektrot uygulamaları için uygun bulunmuştur.  

Karbon nanolif üretiminde en çok kullanılan yöntem polimerlerin elektroeğirme yöntemiyle nanolif 

haline getirilerek uygun koşullarda stabilizasyon işlemi uygulanması ardından argon veya azot gazı 

yardımıyla karbonizasyon yapılmasıdır. Elektroeğirme mekanizması bir elektrikli güç kaynağı, 

eğirme görevini üstlenen metal bir iğne ve bir toplayıcıdan oluşur. Elektroeğirme, eğirici iğnenin 

içindeki polimer çözeltisine elektriksel gücün uygulanması ile başlar. Bu gücün derecesi arttıkça 

dışarı püskürtülmüş polimer çözeltisi konik bir biçim alır ve bu şekle Taylor Konisi adı verilir. Bu 

noktada uygulanan gerilim kritik noktaya ulaşır. Taylor konisinin altından ince yüklü bir jet 

püskürtülür ve bu elektrostatik kuvvetin yüzey gerilimini aşmasıyla gerçekleşir. Taylor konisinin 

altından çıkmış olan ince yüklü jet elektrostatik alana maruz kalır ve çözücü hızla buharlaşarak bu 

jet ince liflere dönüşür. Burada önemli nokta uygulanan harici elektrostatik kuvvetin belirli bir 

sürede kritik voltajı aşmasıdır. İlk adım olan elektroeğirme ile oluşan nanolife bir stabilizasyon 

işlemi uygulanır. Stabilizasyon işlemi karbonizasyon sırasında liflerin termal bozunmasını önlemek 

adına önemli bir adımdır. Stabilizasyon işlemi hava içerisinde yüksek sıcaklık uygulanması ile 

gerçekleşir. Son aşama olan karbonizasyon ise stabilizasyondan çok daha yüksek sıcaklıkla 

nanolifin inert bir gaza maruz bırakılmasıdır. He ve arkadaşlarının [12] 2018’deki karbon nanolif 

çalışmasında PAN/PMMA karışımından elektroeğirme ile nanolif elde edilip karbonizasyon 

yapılmıştır. Bu çalışmada karbonizasyon işlemi sırasında PAN karbon nanolif oluşturmak için 

karbon kaynağı olarak görev yaparken PMMA ise yüksek sıcaklık altında çözünerek gözenek 

oluşturmak için kullanılmıştır. PAN ve PMMA birbirine karışmadığı için PMMA tamemen 
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çözündüğünde karbon nanolif içerisinde tek tip gözenekler oluşturmuştur. Farklı ağırlık oranlarında 

PAN/PMMA çözeltileri ile denendiğinde düşük PMMA oranlı olan lifte daha düzensiz ve küçük 

gözenekler oluşurken, PMMA oranı arttığında daha düzgün ve geniş gözenekler oluşmuştur. 

Deneyler sonucunda 7:3 oranındaki PAN/PMMA karbon nanolifi süperkapasitörler için iyi bir hız 

kapasitesi performansı ve stabilitesi sergilemiştir. Manyetik nanoparçacıklar veya  manyetik filmler 

PAN polimerik çözeltisine dahil edilerek de elektroeğirme işlemi uygulanıp karbonize edilebilir. Bu 

çalışmalara yönelik olarak Huang ve arkadaşlarının [13] Fe(NO3)3.9H2O ile PAN polimerik 

çözelitisini birleştirip PVDF eklemesiyle nanolif oluşturmaları örnek gösterilebilir [13]. Huang ve 

arkadaşları elde ettikleri çözeltiden elektroeğirme yöntemiyle lif elde etmiş ve bu life 250º derecede 

hava ile stabilizasyon işlemi ve 800º derecede karbonizasyon işlemi sonrasında manyetik karbon 

nanolifi elde etmişlerdir. Farklı bir yöntem ise katalitik büyütme ile karbon nanoyapılarından 

karbon nanolifi elde edilmesidir [14].  

Bu çalışmada yaygın olarak kullanılan elektroeğirme yönteminden farklı olarak santrifüj eğirme 

yöntemi kullanılmıştır. Santrifüj eğirme cihazı ise bir döndürücü, ve toplayıcı çubuklardan oluşur. 

Santrifüj eğirme sisteminde polimer çözeltisi döndürücüye enjekte edilir ve döndürücü dönmeye 

başladığında merkezkaç kuvveti malzemenin yüzey gerilimini aşar ve bunun üzerine oluşan jet 

döndürücüden çıkarak bir gerdirme işlemi ile toplayıcı üzerinde toplanarak nanolif oluşturulur. 

Eğirme sistemi farklı başlayan bu çalışma sürecinin devamındaki stabilizasyon ve karbonizasyon 

adımları aynı şekilde ilerler.  

Bugüne dek santrifüj eğirme yöntemiyle yapılan çalışmaların sayısı elektroeğirme yöntemiyle 

yapılan çalışmalara nazaran daha azdır. Santrifüj yöntemiyle yapılan karbon nanolif çalışmalarına 

Jiang ve arkadaşlarının [15] lityum iyon bataryaları için yaptıkları anot materyali çalışması örnek 

verilebilir. Bu çalışmada malzeme olarak poliakrilonitril (PAN) ve SnCl2 kullanılmıştır. 

Poliakrilonitril çözeltisine kalay (II) klörür (SnCl2) tuzu eklenerek santrifüj yöntemiyle bu 

çözeltiden lif elde edilmiştir. Oluşan nanolif 280 ºC’ye kadar dakikada 5 derece artırılarak hava 

ortamında stabilize edilmiş ve dakikada 2 ºC artacak şekilde 700 ºC’ye kadar iki saat boyunca 

karbonizasyon yapılmıştır. PAN, karbona pirolize edilirken SnCl2 Sn parçacıklarına indirgenmiştir. 

En son elde edilen Sn/C nanolifi lityum iyon pillerinde anot malzemesi olarak kullanılmıştır. Bir 

başka çalışmada ise Nava ve arkadaşları [16] Polivinilasetat/Silisyum (PVA/Si) karışımlı çözeltiden 

elde ettikleri karbon nanoliften lityum iyon bataryaları için anot malzemesi üretmişlerdir. Bu 

çalışmada silisyum (Si) nanopartikülleri PVA çözeltisi içerisinde dağıtılır ve santrifüj eğirme 

tekniği kullanılarak ince liflere dönüştürülür. Oluşan lif tabakası sülfürik asit ile dehidrasyon 

yapılarak termal ve kimyasal kararlılığı iyileştirilir. Sonrasında 800 ºC karbonizasyon işlemi yapılan 

PVA nanolifinden anotlar üretilir. Bu anotların döngü performansı 20 döngünün üzerinde %99 

Kolomb verimliliği göstermiştir. Çalışma sonucunda çıkarılan sonuç ise silisyumun daha homojen 

dağılımı sağlanarak daha gözenekli bir karbon nanomatrisin pillerin ömrünü uzatacağıdır. Lu ve 

arkadaşlarının [7] 2014’te yaptıkları kapasitörler için bağlayıcı içermeyen elektrot çalışmasında 

santrifüj yöntemiyle elde edilmiş karbon nanolifler kullanılmıştır. Bu çalışmada farklı oranlarda 

PAN/PMMA karışımlı çözeltilerden santrifüj eğirme yöntemi ile nanolif sentezlenmiş ve farklı 

sıcaklıklarda karbonize edilmiştir. Bunlardan 7/3 oranında ve 800 ºC karbonize edilen PAN/PMMA 

gözenekli karbon nanolifi %90 oranı ile en yüksek döngü kararlılığını göstermiştir. Çalışma 

sonucunda gözenekli karbon nanoliflerin elektrot uygulamaları için umut verici bir potansiyel 

sunduğu ve santrifüj eğirmenin basit ve uygun maliyetli bir gözenekli karbon nanolif üretme 

stratejisi olduğu görüşüne varılmıştır.   

Bu çalışmada yüksek gözeneklilikte karbon nanolifleri elde etmek amacıyla farklı oranlarda selüloz 

asetat (CA) ve poliakrilonitril (PAN), DMF içerisinde çözdürülüp karışım çözeltiler hazırlandı. 

Toplamda 4 farklı PAN/CA oranında solüsyon hazırlanmış olup bunların hepsinden santrifüj eğirme 

yöntemiyle lif elde edilirken elektroeğirme yöntemi de denendi. Toplamda dört santrifüj eğrilmiş, 

bir elektroeğrilmiş beş nanolif numunesi nitrojen gazı yardımıyla karbonize edilmiştir. 

Karbonizasyon sonrası elde edilen karbon nanolifler elektron mikroskobunda incelenerek 

morfolojileri kıyaslanmıştır. Farklı oranlardaki PAN/CA nanoliflerindeki değişen CA oranının lifin 
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morfolojisini nasıl etkilediği araştırılmıştır. Biyouyumlu bir polimer CA’nın kullanımının 

artırılması için elektron mikroskobu görüntülerine dayalı olarak öngörüler sunulmuştur.  

2. Deneysel Çalışma 

Bu çalışmada kullanılan poliakrilonitril (PAN), selüloz asetat (CA) ve dimetilformamid (DMF) 

malzemeleri Sigma Aldrich şirketinden temin edilmiştir. Bu çalışmada 4 farklı oranda PAN/CA 

karışımları hazırlanmıştır. Bunlar A, B, C, D şeklinde isimlendirilmiştir. A çözeltisi ağırlıkça 1 / 0.3 

oranında; B çözeltisi 1/ 0.6 oranında; C çözeltisi 1 /1.2 oranında; D çözeltisi 1 /2.4 oranında PAN/ 

CA karışımının belli oranda DMF içerisinde çözdürülerek hazırlanmıştır. Bu çözeltiler en az 18 saat 

süreyle karıştırıcılarda bekletilerek tam çözünmüş çözeltiler haline getirilmiştir. Döndürücü hızı 

dakikada 4000 tur atacak şekilde ayarlanıp besleme başlatılmıştır. Döndürücünün haznesine dolan 

çözelti 4000 tur/dakika hızda dönen döndürücünün kenarlarındaki iğneden lif formunda püskürerek 

etraftaki toplayıcılar üzerinde toplanmıştır. Döndürücü ile toplayıcı arasındaki mesafe 15 cm’dir. A, 

B, D çözeltilerinin santrifüj eğirme yöntemi ile lif elde edilirken C çözeltisinden hem santrifüj hem 

elektroeğirme yöntemi ile lif elde edilmiştir. Elektroeğirme yönteminde ise çözelti aynı şekilde 

hazırlanıp yine bir şırınga ile elektroeğirme sistemini beslemiştir. Elektroeğirme cihazı yukarıda 

anlatıldığı gibi bir elektrik alan yaratarak şırıngadan aliminyum şablon üzerine püskürtülmüş ve 

şablon üzerine biriken nanolif toplanmıştır. Elektroeğirme sistemi ile elde edilen lifler de yine aynı 

şekilde dikdörtgen tabaka haline getirilmiştir. Santrifüj eğirme ile elde edilen A, B, C, D ve 

elektroeğirme ile elde edilmiş C.2 (Elektroeğirme numunesi) nanolif tabakaları karbonizasyon 

fırınında önce dakikada 5 derece artacak şekilde 280 dereceye çıkartılmış ve 150 dakika boyunca 

280 derecede bekletilerek stabilize edilmiştir. Sonrasında karbonizasyon işlemi azot gazı verilerek 

sıcaklık dakikada 2 derece artırılarak 800 dereceye çıkartılmış, 120 dakika 800 derecede sabit 

tutularak karbonizasyon tamamlanmıştır. Santrifüj eğirme cihazının şematik görünümü Şekil 1’de 

verilmiştir.  

 

Şekil 1. Santrifüj eğirme cihazının şematik görünümü [23] 

3. Sonuçlar 

Farklı oranlarda PAN/CA kullanımı ile hazırlanmış nanoliflerin karbonizasyon öncesindeki 

numunelerinden alınmış taramalı elektron mikroskobu görüntüleri Şekil 2’de verilmiştir. Burada A, 

B, C, D nanoliflerinin taramalı elektron mikroskobu görüntüleri incelendiğinde karışımda artan CA 

oranının nanolifte lif çapını artırdığı gözlemlenmektedir. Lu ve arkadaşlarının [17] sadece farklı 

oranlarda PAN kullanımıyla elde ettikleri nanoliflerin taramalı elektromikroskop görüntüleri 

incelendiğinde bu çalışmadaki CA ile karışımlı PAN nanolifleri ile kıyaslandığında daha düzgün 

yüzeyler olduğu görülmüştür. CA’nın eklenmesi lifler üzerinde pürüzlere ve daha çıkıntılı bir 

yapıya sahip olmasına neden olmuştur. Dabirian ve arkadaşlarının [18] sadece PAN ile yaptıkları 

nanolif çalışmasında yapı içerisinde boncuklanma görülürken bu çalışmada PAN/CA karışımlı 

nanoliflerde boncuklara rastlanmamıştır. A, B, C, D numuneleri için ortalama lif çapları 1,5 µm- 2 

µm arasında değişmektedir. 
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Şekil 2. Farklı oranlarda CA içeren PAN/CA blend liflerin SEM görüntüleri 

Şekil 3’te de A, B, C, D nanoliflerinin karbonizasyon sonrası alınmış taramalı elektromikroskop 

görüntüleri verilmiştir. Şekil 2 ile kıyaslandığında lif yüzeyindeki pürüzlerin ve çıkıntılı yapının 

karbonizasyon işleminden sonra daha belirginleştiği görülmektedir. CA oranı ile artan pürüz ve 

çıkıntıları karbon lifinin gözenekli yapısı için olanak sağlamaktadır. Ma ve arkadaşları [19] 

PAN/CA ile yaptıkları karbon nanolif çalışmasında elde ettikleri nanoliflerin SEM görüntülerini 

inceleyerek CA oranı arttıkça liflerdeki bükülme eğiliminin azaldığını, daha düz bir hale geldiğini 

ve CA’nın karbon iskeletine zarar vermeden lifli yapıyı koruduğunu belirtmişlerdir. Bu çalışmada 

elde edilen SEM görüntüleri de verilen iki örnek çalışmanın sonucunu destekler niteliktedir.  A, B, 

C, D numuneleri için ortalama lif çapları 1.2 µm-2µm arasında değişmektedir. 

 

Şekil 3. Farklı oranlarda CA içeren PAN/CA blend liflerden elde edilmiş gözenekli karbon liflerinin SEM 

görüntüleri 
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Şekil 4’te ise C çözeltisinden santrifüj ve elektroeğirme metodu ile elde edilmiş nanoliflerin 

kıyaslaması bulunmaktadır. Yüzey pürüzlülüğü kıyaslanacak olursa elektroeğirmede daha düzgün 

yüzeyler elde edilirken santrifüj ile yapılmış nanoliflerde çıkıntılı ve pürüzlü yüzeyler daha fazladır. 

Elektroeğirmede elektrik alan kuvveti sayesinde lifler daha yoğun bir şekilde toplanarak kompakt 

bir yapı oluşturur [20]. İki metodla elde edilmiş nanoliflerin her ikisinin de karbonizasyondan sonra 

bükülme eğilimi gösterdiği ve daha karmaşık bir yapı oluşturduğu gözlemlenmektedir. Fakat bu 

bükülme eğilimi elektroeğirme ile elde edilen nanolifte daha belirgin görülmektedir. C çözeltisinden 

elektroeğirme ile elde edilen nanoliflerin karbonizasyon öncesi çapı yaklaşık olarak 500 nm iken, 

karbonizasyon sonrası 300 nm civarındadır. Ragalski ve arkadaşlarının [21] polyamide 6 (PA6) 

polimerinden yaptıkları nanaolif çalışmasında hem elektroeğirme hem de santrifüj tekniğini 

kullanmış ve iki yöntem sonucunda oluşan nanoliflerin çaplarını kıyaslandığında elektroğirme ile 

elde edilen nanolifin çapının daha küçük olduğu görülmüşlerdir. Bunun nedeni ise santrifüj eğirme 

tekniğindeki döndürücünün hızlı hareketinden kaynaklı bir hava türbülansı yaratması ve liflerin 

daha dağınık toplanması olarak açıklanmıştır.  Elektroeğirmede ise sabit bir elektrik alana maruz 

bırakılan liflere dışarıdan hava türbülansı gibi bir faktör olmadığından lifler daha düzenli 

toplanmaktadır. Ju ve arkadaşlarının [22] PAN/CA karışımlı çözeltiden elektroeğirme ile karbon 

nanolif elde ettikleri çalışmadaki SEM görüntüleri incelendiğinde 9:1, 8:2, 7:3 PAN/CA oranındaki 

karbon nanoliflerin çapları 150 ile 400 nm arasında değişmektedir. PAN ve CA arasındaki termal 

özellik farklılıklarından ötürü şişme, büzülme ve çözünme gibi aşamalardan geçmesi CA oranı 

arttıkça lif yapısının pürüzlü bir yüzey morfolojisine sahip olmasına yol açtığı saptanmıştır [22].  

 

Şekil 4. Santrifüj eğirme ve elektroeğirme yöntemleri ile üretilmiş PAN/CA blend liflerden elde edilmiş gözenekli 

karbon liflerinin SEM görüntüleri 

4. Sonuç 

Bu çalışmada ilk kez santrifüj eğirme yöntemiyle PAN ve CA polimerlerinden gözenekli karbon 

nanolif elde edilmiştir. Santrifüj eğirmeye odaklanılan bu çalışmada elektroeğirme tekniği ile de 

karbon nanolif elde edilmiş ve bu iki tekniğin lif  morfolojisi ve çapı üzerindeki etkileri 

araştırılmıştır. Deneysel çalışma sürecinde farklı PAN/CA oranlarında karışım çözeltiler elde 

edilmiştir. Sonrasında santrifüj eğirme ve ısıl işlem ile karbon nanolif elde edilmiştir.  Artan CA 

oranının lif çapı ve morfolojisi üzerine etkileri incelenmiştir. Çalışma sonucunda artan CA oranının 
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lif morfolojisi üzerinde pürüzlü ve çıkıntılı bir yapıya neden olduğu görülmüştür. Karbonizasyon 

sonrasında da gözenekli karbon yapılarının üretildiği görülmüştür.  
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* Sorumlu Yazar 

Özet 

Kampanalı fren çığlığı, otomotiv endüstrisindeki en zorlu konulardan biridir. Kampana fren çığlığı, 

ağır hizmet araç segmentinde yolcu konforu ve araç kalitesi sorunlarına neden olan kampana ve 

balata arasında (sürtünme çifti) oluşan sürtünme kaynaklı gürültü olarak kabul edilir. Ancak farklı 

parametrelerden kaynaklanan bu çığlığı tespit etmek zordur. Son yıllarda, fren çığlığının ana 

nedenini tespit etmek için araştırmacılar tarafından çok sayıda teknik yürütülmüştür. Bu çalışmada, 

sonlu elemanlar yöntemi (SEM) kullanılarak fren çığlığını ortadan kaldırmak için balata yayı 

uzunluğunun etkisi incelenmiştir. İlk olarak, SEM aracılığıyla Ansys yazılımı kullanılarak, fren 

sisteminin mod şekilleri ve doğal frekansları tahmin edilmiş, ardından SEM' in karmaşık 

özdeğerleri çözülerek fren kararsızlıklarına neden olan kararsız modların varlığı çıkarılmıştır. 

Balata yay uzunluğu etkisinin hassasiyetini keşfetmek için, yapısal bir değişiklik olarak balata yay 

uzunluğunun kısaltılması önerilmiştir. Ayrıca, SEM' in kampanalı fren bileşenlerinin dinamik 

özelliklerini doğrulamak için deneysel fren çığlığı testleri yapılmıştır. Öngörülen titreşim modları 

ve frekansları, kampanalı fren çığlığı eğilimi değerlendirmesi için deneysel verilerle 

karşılaştırılmıştır. Sonuçlara göre balata yayı, fren çığlığı oluşmasında önemli bir rol 

oynamaktadır ve balata yay uzunluğunun azaltılması, fren çığlığı ortadan kaldırmak için daha iyi 

sonuçlar vermektedir. Ek olarak, kampana ve balatalı fren pabuçlarının bir araya getirilmesi ile 

oluşturulan SEM, deneysel fren çığlığı testi ile iyi bir korelasyon sağlamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kampanalı fren, Fren çığlığı, Modal Analiz, Sonlu elemanlar metodu. 

1. Giriş 

Fren sistemleri, bir aracın en kritik bileşenlerinden biridir. Fren sisteminin aracı yavaşlatmak 

ve/veya durdurmak, yokuş aşağı giderken hızını korumak ve yokuş aşağı giderken hızını sabit 

tutmak gibi üç temel görevi vardır. Sürtünmeli frenler iki farklı gruba ayrılır; disk fren ve kampanalı 

fren. Disk frende, sürtünme çifti olarak balatalar ve disk bulunurken, kampanalı frende balatalı fren 

pabuçları ve kampana bulunmaktadır. Frenleme esnasında kinetik enerji, sürtünme çiftinin 

oluşturduğu sürtünmesi ile ısı enerjisine dönüşür. Disk frende, balatalar dönen diskin dış yüzeyine 

baskı uygularken kampanalı frende, balatalı fren pabuçları dışa doğru genişleyerek dönen 

kampananın iç yüzeyine baskı uygulamaktadır. Disk fren ile karşılaştırıldığında kampanalı fren, 

belirli bir miktarda tahrik kuvvetine karşılık daha fazla frenleme kuvveti üretmektedir [1][2]. 

Kampanalı frenin üç farklı tip tahrik mekanizması vardır; kamalı, S-kam ve Z-kam. S-kam fren, 

ticari araçlarda kullanılan en yaygın kampanalı frenlerden biridir. Bu fren türü, fren pabuçlarını 

kampananın iç yüzeyine bastırmak için havalı fren odaları ve bir ucunda S-şekilli kam mili 

kullanmaktadır [3]. S-kam kampanalı frenin şematik bir diyagramı Şekil 1'de gösterilmektedir. 
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Şekil 1: S-kam kampanalı frenin şematik diyagramı 

Kampanalı fren çığlığı, otomotiv endüstrisindeki en zorlu konulardan biridir. Kampana fren çığlığı, 

kampana ile balata (sürtünme kaplini) arasında oluşan sürtünme kaynaklı gürültüler olarak kabul 

edilir. Ağır hizmet araç segmentinde müşteri memnuniyetsizliği olarak yolcu konforu ve araç 

kalitesi sorunlarına neden olan kampana fren çığlığı, son yıllarda giderek daha fazla önem 

kazanmıştır  [4]. Kampana fren çığlığı, bir fren sistemi büyük genlikli mekanik titreşime maruz 

kalarak 1 kHz - 15 kHz frekans aralığında meydana gelen istenmeyen gürültüdür [5]. 

Frenleme öncesinde, sürtünme çifti bileşenleri arasında küçük bir boşluk bulunmaktadır. Frenleme 

sırasında, fren balataları dönen kampanaya temas ederek, hareket halindeki aracı yavaşlatmak için 

temas yüzlerinde sürtünme kuvveti oluşturur. Bu kontak durumu, fren pabucu tertibatını ve fren 

kampanasını bağlayan yaylar tarafından modellenen bir "temas sertliği" olarak kabul edilmektedir 

[6]. Sürtünme kaynaklı titreşim ile fren sisteminde dinamik bir kararsızlık meydana gelmekte ve bu 

durum, müşteri memnuniyetsizliği olarak bilinen sürücü ve yolcularda rahatsızlık yaratan 

istenmeyen fren gürültülerin oluşmasına neden olmaktadır. Genellikle bu gürültü, belirli frekans 

aralığında birbirine yakın ve benzer özelliklere sahip iki komşu titreşim modunun ortaya 

çıkmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca komşu titreşim modları, sürtünme katsayısının artışına 

bağlı olarak da birleşebilmektedir. Bu modlar aynı frekansta birleştiğinde bunlardan biri kararsız 

hale gelmektedir. Bu kararsız mod, sonlu elemanlar metodu (SEM) kullanılarak 

tanımlanabilmektedir. SEM' e dayalı karmaşık özdeğer analizi, fren endüstrisinde fren çığlığı 

oluşumunu tahmin etmek için güçlü bir yaklaşım olarak kabul edilmektedir [7]. 

Genel olarak fren çığlığı, düşük frekanslı gürültü, düşük frekanslı çığlık ve yüksek frekanslı çığlık 

olmak üzere üç kategoride sınıflandırılmaktadır. Düşük frekanslı gürültü, 100 ile 1000 Hz 

arasındaki frekans aralığında oluşur. Bu tür gürültü, tambur ve balata köşesindeki sürtünme 

malzemesinin uyarılmasından veya diğer şasi bileşenlerinden kaynaklanmaktadır. Düşük frekanslı 

çığlık, 1000 Hz' in üzerindeki frekans aralığında, ancak frenin birinci düzlem içi modunun altında 

dar bir frekans bant genişliğine sahip bir gürültü olarak sınıflandırılmaktadır. Düşük frekanslı bir 

çığlık, çığlık modu frekansı pabucun ilk bükme modu frekansından daha düşük olduğunda meydana 

gelir. Yüksek frekanslı fren çığlığı, kampananın kendisinin ve diğer fren bileşenlerinin birleştirilmiş 

rezonansları tarafından sürtünme kaynaklı uyarım tarafından üretilen bir gürültü olarak tanımlanır. 

Tipik olarak 5 kHz' in üzerindeki frekanslarda meydana gelen gıcırtı sesi olarak sınıflandırılır. İnsan 

kulağının yüksek hassasiyetli bir bölgesini etkileyen bir frekans aralığı olduğundan, yüksek 

frekanslı fren çığlığı en rahatsız edici gürültü türü olarak kabul edilmektedir [5]. 

Kampanalı fren çığlığı, kaynağının bulunmasının kolay olmadığı karmaşık bir titreşim sorunudur. 

Kampanalı fren sistemlerinde çığlık oluşumunu açıklamak için birçok temel analitik ve deneysel 

çalışma yapılmıştır ve bununla birlikte, hala tamamen doğru bir şekilde çözümü bulunamayan zor 

bir araştırma konusu olmaya devam etmektedir [6]. Kung ve arkadaşları (2004) düşük frekanslı bir 

kampanalı fren gürültüsünü çözmek için deneysel ve sayısal çalışma gerçekleştirmiştir. Gürültüyü 

bastırmak için, balata değişimi, pabuç modifikasyonları, süspansiyon modifikasyonları ve destek 
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plakası kısıtlamaları gibi dört gürültü çözümü önermiş ve çalışma, pabuç modifikasyonu ile 

problem olan gürültü frekansının 760 ~ 800 Hz aralığından uzaklaştığını göstermiştir. Süspansiyon 

ile gerçekleştirilen sayısal analiz ile ayakkabı modifikasyonunun herhangi bir gelişme 

sağlamadığını beyan etmiştir [12]. Ahmet ve Aboul-Seoud (2006) kampanalı fren çığlığını sonlu 

elemanlar analizi ile incelemiştir. Fren kampanası ile balatalı pabuç komple arasındaki bağlantı için 

basınca bağlı bir model tarif etmiş ve modal analizinde kullanmıştır. Öngörülen titreşim modları ve 

frekansları ile kampanalı frenin gürültü eğiliminin değerlendirmesi için deneysel verilerle 

karşılaştırmıştır. SEA tarafından önerilen sürtünme arayüz modelini kullanarak fren sisteminin 

modal analizinin, gürültü eğilimi için kampanalı fren tasarımlarının değerlendirilmesi için faydalı 

olduğunu beyan etmiştir. Bu, tüm temas alanı üzerindeki temas sertliğinin sadece uygulanan fren 

kuvvetine değil, aynı zamanda sürtünme arayüzü basınç dağılımına da bağlı olduğunu ortaya 

koymuştur [5]. Abd Rahman ve arkadaşları (2009), kampanalı fren çığlığını ortadan kaldırmak için 

yapısal değişiklikler üzerinde çalışmıştır. Abaqus' ta SE yöntemi kullanarak farklı modifikasyonlar 

önermiştir. Burada, balata yay uzunluğu 106° ile 111° arasında değiştirilmiştir. Balata yay uzunluğu 

modifikasyonuna göre, 107° olan uzunluk, kampana fren çığlığının ortadan kaldırması için umut 

verici bir sonuç olduğunu ortaya koymuştur [13]. Ahmet ve arkadaşları (2012), karmaşık özdeğer 

analizini kullanarak gürültü oluşumunun ana nedenlerini keşfetmek için bir yaklaşım üzerinde 

çalışmıştır. Sonuçlar, kampana-balata arayüzünün temas sertliğinin değiştirilmesinin, gürültü 

oluşumunda önemli bir rol oynadığını göstermiştir. Ayrıca, sürtünme katsayısının azaltılması, 

gürültü oluşumunun azalmasına önemli olduğunu ortaya koymuştur [8]. 

Bu çalışmada, SEM' e dayalı fren çığlığının ortadan kaldırması için balata yay uzunluğu etkisi 

araştırılmıştır. İlk olarak, SEM aracılığıyla Ansys yazılımı kullanılarak, fren sisteminin mod 

şekilleri ve doğal frekansları tahmin edilmiş, ardından SEM' in karmaşık özdeğerleri çözülerek fren 

kararsızlıklarına neden olabilecek kararsız modların varlığı çıkarılmıştır. Balata yay uzunluğu 

etkisinin hassasiyetini keşfetmek için, kısaltılmış balata yay uzunluğu önerilmiştir. Ayrıca, SEM' in 

kampanalı fren bileşenlerinin dinamik özelliklerini doğrulamak için deneysel testler 

gerçekleştirilmiştir. Öngörülen titreşim modları ve frekansları, kampanalı fren gürültü eğilimi 

değerlendirmesi için deneysel verilerle karşılaştırılmıştır. Sonuçlara göre, balata yay uzunluğunun 

kampanalı fren çığlığı oluşmasında önemli bir rol oynadığı görülmüş ve balata yay uzunluğunun 

azaltılmasının fren çığlığını ortadan kaldırmak için iyi bir sonuç verdiği gözlemlenmiştir. Ek olarak, 

kampana ve balatalı pabuç kombinasyonundan oluşturulan SEM, deneysel çığlık testi ile benzer bir 

korelasyon göstermiştir. 

2. Malzeme ve Yöntem 

2.1. Sonlu Elemanlar Analizi 

Analitik yöntemler, fren mekanizmalarının karmaşık yapısı nedeniyle fren çığlığı davranışını 

çözmek için yetersizdir. Bu sorunun üstesinden gelmek için, SEM ile çığlık davranışını simüle eden 

sayısal yaklaşımlar geliştirilmiştir [4]. SEM, ürün geliştirme simülasyonunda oldukça önemli bir rol 

kazanmıştır. Ürün geliştirme aşamasında geometriyi tanımlamak için kullanılan CAD 

programlarıyla yakın entegrasyon nedeniyle rolü geliştirilmiştir. CAD ve sonlu elemanlar (SE) 

yazılımı arasındaki bu ilişki, birçok otomotiv bileşeni ile ilişkili karmaşık geometriyi tanımlama 

kolaylığı nedeniyle SEM' in yaygın olarak kullanılmasına yol açmıştır [9]. Ancak, fren titreşimleri 

dikkate alındığında pabuçların hareketlerinin çok karmaşık olması nedeni ile kampana fren çığlığı 

açısından doğru bir SE modelini simüle etmek kolay değildir [8]. 

Kampanalı fren çığlığı SEM kullanılarak incelenmektedir. SE modeli, sürtünme etkileşimini simüle 

etmek için balata ve kampananın temas arayüzünü kullanmaktadır. Bu sürtünme etkileşimi, temas 

sertliğinden ve sürtünme çifti arayüzündeki sürtünme katsayısından türetilen asimetrik bir sertlik 

matrisi üretmektedir. Analiz süreci, sürtünme kuvvetinin nonlinearitisinin sistem dizisine dahil 

etmek için doğrusal olmayan bir statik simülasyon kullanmaktadır ve ardından fren çığlığı eğilimini 

belirlemek için karmaşık bir özdeğer çıkarımı yapılmaktadır. SEM' e dayalı karmaşık özdeğer 

analizi, kampanalı fren sisteminin kararsızlığını tahmin etmek için en çok tercih edilen 
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yaklaşımlardan biridir. Kampanalı fren sisteminin SE modelinde karmaşık özdeğer analizi 

uygulaması, kararsız modları çıkarmak için kullanılmaktadır. Modal çözümden elde edilen 

frekanslar, simetrik olmayan bir rijitlik matrisinin varlığından dolayı gerçek ve sanal kısımlara 

sahip olmaktadır. Karmaşık bir özdeğerin pozitif gerçek kısmı, modun kararlı olup olmadığı ve 

sanal kısım karşılık gelen modların frekansı olduğunda kararsızlığın bir göstergesi olarak 

görülmektedir [8]. 

Ansys ile gerçekleştirilecek karmaşık özdeğer analizini için aşağıdaki dört ana adım gereklidir [7]: 

• Fren basıncını uygulamak için doğrusal olmayan statik analiz, 

• Asimetrik matisi elde etmek için kampana dönme hızını empoze eden doğrusal olmayan 

statik analiz, 

• Sönümsüz sistemin doğal frekansını çıkarmak için normal mod analizi, 

• Sürtünme etkisini içeren karmaşık özdeğer analizi 

Kampanalı fren sisteminin basitleştirilmiş SE modeli, kampana ve fren pabuç kompleden (pabuçlar 

ve balatalar) oluşmaktadır. Fren montajının üç boyutlu modeli SolidWorks 2018 yazılımı 

kullanılarak oluşturulmakta ve bu montaj 120° kaplama yay uzunluğunu içermektedir. Modelleme 

işleminden sonra bu üç boyutlu model ANSYS Workbench 2019 R3' e aktarılmaktadır. Her 

bileşenin SE modeli, analitik sonuçları deneysel modal analiz sonuçlarına yakın hale getirmek için 

sadeleştirilmektedir. Fren balataları ile pabuç platformunun tek parça davranışı gösterdiği 

varsayılmakta ve balata sürtünme yüzeyi ile kampana iç yüzeyi arasındaki etkileşimler için 

sürtünmeli kontak tanımlanmaktadır. Burada, sürtünme katsayısının sabit ve 0.45 olduğu 

varsayılmaktadır. Kampana, tüm cıvata deliklerinden sabitlenmekte olup fren pabuçlarının harketi, 

pivot bölgelerinden tüm yönde sınırlandırılmaktadır. Ayrıca, kampana yüzeyine düşük basınç 

uygulanmaktadır. Kampanalı fren sisteminin basitleştirilmiş SE modeli Şekil 2’ de gösterilmektedir. 

 

Şekil 2: Kampanalı frenin sonlu elemanlar modeli 

SE modeli ağ yapısı “brick” elemanlardan oluşmaktadır. Deneysel çalışma ile en yakın sonucun 

elde edilebilmesi için birçok deneme yapılmakta olup uygun eleman sayısı ayarlanmaktadır. Eşleşen 

elemanlara ihtiyaç duyulmadan balata/kampana arayüzü üzerinde gerçekçi temas gerilimleri 

üretebilen yüzeyden yüzeye temas etkileşimi kullanılmaktadır. Temas yüzeyini tanımlamak için 

CONTA174 (3D, 20 - düğümlü yüzeyden yüzeye temas) elemanları ve hedef yüzeyi tanımlamak 

için TARGE170 (3D hedef segmenti) elemanları kullanılmaktadırr. Hedef elemanlar fren 

kampanası yüzeyinde, temas elemanları ise fren balatası yüzeyinde tanımlanmaktadır. Kampanalı 

fren SE modeli 68276 düğüm ve 12266 elemandan oluşmaktadır. 
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Bu çalışmada kullanılan kampanalı fren bileşenlerinin geometrik ölçüleri Tablo 1'de özetlenmiş 

olup fren kampanasının şematik çizimi Şekil 3'te gösterilmektedir. 

Tablo 1. Kampanalı fren bileşenlerinin geometrik ölçüleri 

Bileşenler Ölçüler 

Kampanalı frenin iç çapı 500mm 

Kampanalı frenin dış çapı 530mm 

Kampana yüksekliği 256mm 

Poyra montaj çapı 280mm 

Cıvata deliği pilot çapı 335mm 

Cıvata deliği çapı 25mm 

Balatanın genişliği 200mm 

Balatanın kalınlığı 15mm 

Balata yay uzunluğu 120° 

Pabuç kalınlığı 8mm 

Pabuç genişliği 200mm 

Kaburga kalınlığı 8mm 

Kaburga genişliği 50mm 

 

Şekil 3: Fren kampanasının şematik çizimi 

Kampanalı fren sisteminin malzeme özellikleri Tablo 2' de sunulmaktadır. Tüm bileşenler için 

lineer elastik izotropik malzemeler atanmaktadır. 

Tablo 2. Kampanalı fren bileşenlerinin malzeme özellikleri 

Bileşenler Young modülü (GPa) Poisson oranı Yoğunluk (kg/m3) 

Kampana 210 0.30 7850 

Fren pabuçu 210 0.30 7850 

Balata 0.998 0.27 1900 

 

Kampanalı fren sisteminin yolcu konforunu ve gürültü performansını iyileştirilmesine yönelik fren 

çığlığını azaltan çeşitli teknikler önerilmektedir. Yapısal modifikasyon ile temel modelin karmaşık 

özdeğerlerinin pozitif reel kısımları azaltıldığında veya ortadan kaldırıldığında fren çığlığının 

azaltmanın en etkili yollarından biri olarak kabul edilmektedir [10]. Bu amaç doğrultusunda, balata 

yay uzunluğu etkisi incelenmiştir. Bu modifikasyon, fren çığlığında önemli bir rol oynamaktadır. 

Çünkü farklı fren balatası seti kullanıldığında fren sisteminin çığlık frekansı değişmektedir. 

Kampanalı fren sistemindeki çığlığı azaltmak için balata yay uzunluğu 120°' den 90°' ye 

düşürülmüştür. 
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2.2. Deneysel Test 

Çalışmadaki diğer önemli bir kısım sonlu elemanlar analizi ile oluşturulan model ile deneysel 

verilerin doğrulanmasıdır. Deney düzeneği bir kamyonun dingil ucunu simüle etmektedir. Düzenek, 

15 kW AC bir motor redüktör ikilisi ile S-kam kampanasını 4 devir/dakikada döndürmektedir. Bir 

kompresör, deney düzeneğine 10 Bar basınçlı hava sağlamaktadır. Bu hava ile Tip 30 körük 

çalıştırılmaktadır. Deney düzeneği, hava basıncı ve tork verisi ile kontrol edilmektedir. Düzenekte, 

NI cRIO-9014 kontrolcü, straingage temelli özel yapım bir tork sensörü, basınç sensörü (Gems 

400KGB1600D2DJ) ve K tipi termokupl (tcdirect fiberglass insulated) kullanılmaktadır. Termokupl 

ile balata sıcaklığı ölçülmektedir. Konum olarak balataya sabitlenmiştir ve kampana temas 

yüzeyinden 3 mm derinlikte durmaktadır. Testler tork öncelikli olarak yapılmatadır. Düzenekte 

bulunan tork sensörü hedef torka ulaştığı anda hava basıncı kesilmektedir. Bir PID kontrolcü 

sistemi uygun torku uygulayacak hava basıncını ayarlamaktadır. Veri toplama sistemi ise (IMC-

2000G ana modül, UNI2-8 and AUDIO2-4 modülleri) hava basıncı ve ses basıncı seviyesini 

ölçmektedir. Basınç sensörü (UNIK-5000) ile fren uygulaması anında veri toplama sistemi 

tetiklenerek ses ölçümünü başlatmaktadır. Ses basınç seviyesi Norsonic 1228 mikrofon ve Norsonic 

1203 ön yükseltici ile 50 kHz örnekleme hızında toplanmıştır. Mikrofon, düzenekten 50 cm uzakta 

konumlandırılmıştır. Zaman eksininde toplanan veri, FFT (Fast Fourier Transform) ile frekans 

ekseninde incelenmiştir. Pencere fonksiyonu olarak Hanning seçilmiştir. Pencere genişliği ise fren 

uygulamasına bağlı olarak ayarlanmıştır. 

Teste başlamadan önce 6 kNm hedef torku ayarlanarak 50000 çevrim boyunca balata ile 

kampananın alışması (yataklama) sağlanmıştır. Alıştırma kısmının tamamlanmasının ardından aynı 

rutin ile balata sıcaklıklarının 100 °C’ye gelmesi sağlanmıştır. Balataların ısınmasının ardından 25 

kNm hedef tork belirlenerek veri toplama düzeneği çalıştırılmıştır. Her balata seti için 50 defa 

frenleme yapılmıştır. Deney düzeneği Şekil 4’te gösterilmiştir. 

 

Şekil 4: Deneysel test düzeneği 

3. Sonuçlar ve Tartışma 

Fren çığlığı genellikle 1 - 15 kHz aralığındaki ve 78 dB' nin üzerindeki ses seviyesi olarak kabul 

edilmektedir [11]. SEA bazında gerçekleştirilen simülasyon sonuçlarına göre, simetrik olmayan 

özdeğer çözücüsü kullanılarak doğal frekanslar ve ilişkili mod şekilleri çıkarılmıştır. Elde edilen 

sonuçlar, μ = 0.45 ile 1 - 15 kHz frekans aralığında sanal eksen etrafında simetrik olarak 

dağılmaktadır. Karmaşık öz değerlerin reel ve sanal kısım dağılımı Şekil 5' te gösterilmektedir. 

Hayali kısım, 1 - 15 kHz aralığında sistemin doğal frekanslarını, gerçek kısım ise fren sisteminin 

kararlılıklarını veya kararsızlıklarını göstermektedir. Pozitif reel kısımlara sahip özdeğerler, olası 

kararsız modları olarak tahmin etmiştir. Buna göre, kampanalı fren 2600, 3650, 4500 ve 5000 kHz' 

lerde kararsız olabileceği tespit edilmiştir. 
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Şekil 5. 120° fren balatası yay uzunluğu için karmaşık öz değerlerin gerçek ve hayali parça dağılımı 

Kampanalı fren sisteminde seçilen bazı kararsız mod şekilleri Şekil 6' da sunulmaktadır. Kararsız 

mod için çizilen mod şekli, balataların bükülme modunun ve kampananın benzer özelliklere sahip 

olduğunu göstermektedir. Bu bükülme modları sürtünme nedeniyle birleşmekte ve fen çığlığı 

oluşturmaktadır. 

 

Şekil 6. 120° fren balatası yay uzunluğu için seçilen bazı kararsız mod şekilleri 

Fren gürültüsünü ortadan kaldırmak için balata yay uzunluğunun etkisi incelenmiştir. Karmaşık 

özdeğer analizine bağlı olarak kısaltılmış balata yay uzunluğu ile gerçek ve sanal parça dağılımı 

tahmin edilmiş ve önceki durumla karşılaştırılmıştır. Bu dağılım karşılaştırması Şekil 7' de 

gösterilmektedir. Görüldüğü gibi, kısaltılmış balata yay uzunluğu, sürtünme arayüzünün boyutunu 

ve rijitlik matrisindeki asimetrik sürtünme terimlerinin sayısını da azaltmaktadır. Bu durumda, 

balata yay uzunluğu kısaldıkça sisteme giren enerji azalmaktadır. Önerilen bu yapısal değişiklik ile 

frenleme performans kaybı olmadan aynı frenleme kuvveti de elde edilmiştir. Sonuçlara göre, 

kampanalı frenin 4375, 4950 ve 5250 kHz' lerde kararsız olduğu tespit edilmiştir. 

 

Şekil 7. 90° fren balatası yay uzunluğu için karmaşık öz değerlerin gerçek ve hayali parça dağılımı 

Yapısal modifikasyona bağlı olarak kampanalı fren sistemi için seçilen bazı kararsız mod şekilleri 

Şekil 8' de sunulmaktadır.  
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Şekil 8. 90° fren balatası yay uzunluğu için seçilen bazı kararsız mod şekilleri 

Kampana gürültü ölçümünün deneysel testleri, her iki fren balata yay uzunluğu için 

gerçekleştirilmiştir. Fren gürültüsünün sonuçları, çığlık frekansı ve ses basınç seviyesi olarak Şekil 

9' da gösterilmektedir. Burada, mavi noktalar 120° fren balatası yay uzunluğunu, kırmızı noktalar 

ise 90° fren balatası yay uzunluğunu temsil etmektedir. Şekil 9' a göre, fren gürültüsü en kritik 

frekans olan yaklaşık 1300 Hz' de ve ayrıca 120° fren balatası yay uzunluğu için 2580, 5050 ve 

6400 Hz' lerde kaydedilmiştir. Buna karşılık, 90° fren balatası yay uzunluğunu içeren yapısal 

modifikasyon için fren gürültüsü ilk olarak yaklaşık 6000 Hz seviyelerinde kaydedilmiştir. Ayrıca 

önerilen bu yapısal modifikasyona bağlı olarak, 1 kHz ile 5 kHz aralığındaki fren gürültüsünün 

belirgin şekilde azaldığı gözlemlenmiştir. 

 

Şekil 9. Her iki fren balatası yay uzunluğu için çığlık frekansı ve ses basıncı seviyesi 

Deneysel test sonuçları ile karmaşık özdeğer analizi karşılaştırıldığında, deneylerle ölçülen çığlık 

frekanslarının karmaşık özdeğer analizi yardımıyla tahmin edilen frekanslara yakın olduğu 

görülmüş ve bu sonuçlar üzerinde mutabakata varılmıştır. Bununla birlikte, karmaşık özdeğer 

analizi, 2 kHz' in altındaki düşük frekanslarda kararsız modları kaçırabilmektedir. Tablo 3, tüm 

deneysel çığlık frekanslarını karmaşık özdeğer analizi sonuçlarıyla özetler ve karşılaştırmaktadır. 

Tablo 3. Deneysel test sonuçları ile ve karmaşık özdeğer analizinin karşılaştırılması 

Balata yay uzunluğu Deneysel sonuçlar (Hz) Karmaşık özdeğer analizi Hata  (%) 

120° 1300 - - 

120° 2580 2600 0.7% 

120° 3600 3650 1.4% 

120° 5050 5000 -1.0% 

120° 6400 6455 0.8% 

90° 6600 6620 0.3% 

90° 7450 7430 -0.2% 

90° 9100   
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4. Çıkarımlar 

Basit sonlu elemanlar modeline dayalı karmaşık özdeğer analizi kullanılarak fren gürültüsüne neden 

olan kararsızlıkların kaynağı incelenmiştir. Sürtünme kaynaklı fren çığlığı, doğrusal olmayan bir 

statik analiz ile karmaşık bir özdeğer çıkarma yöntemini birleştirmiştir. SEM' in karmaşık 

özdeğerleri çözülerek, kararsız modların varlığı tahmin edilmiştir. Bu methodolojinin, gürültü 

eğilimi için kampanalı fren tasarımlarının değerlendirilmesi adına faydalı olduğu bulunmuştur. 

Ayrıca, SEM' in tasarım aşamasında belirli bir fren sisteminin çığlık oluşumunu tahmin etmede 

yararlı bir araç olduğu bulunmuştur. Simülasyon sonuçları deneysel testler ile doğrulanmıştır. 

Sonuçlara göre, doğal frekanslar, mod şekilleri ve çığlık frekansları açısından SEM simülasyonu ile 

deney arasında oldukça iyi bir korelasyon olduğu kanıtlanmıştır. Ayrıca, balata yay uzunluğunun 

kısaltılması, fren çığlığını ortadan kaldırmak için iyi sonuç verdiği gözlemlenmiş olup fren çığlığı 

oluşumunda önemli bir etkiye sahip olduğu beyan edilmiştir. Sonuç olarak, bu çalışma ile fren 

çığlığının bilinen özelliklerini tahmin edebildiği ve hem fren yapısı hem de sürtünme malzemesi 

için bir fren tasarım aracı olarak kullanılabileceğini göstermiştir. 
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* Sorumlu Yazar  

Özet 

Bu çalışmada, havacılık endüstrisinde yaygın olarak kullanılan bir malzeme olan Ti-6Al-4V 

malzemesinden yapılmış parçanın, yüzey altındaki farklı geometrik boşlukların, lazer şoklu 

çekiçleme performansına etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla Abaqus programı kullanılarak farklı 

yüzey altı boşluk geometrilerine sahip model parça tasarlanmıştır. Sonrasında, lazer şoklu 

çekiçleme deney grupları belirlenerek, farklı plazma basıncı, bindirme, spot çapı, süre gibi 

parametreler altında sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak modelin analizi gerçekleştirilmiştir. 

Analiz modellenirken, lazer şoklu çekiçleme prosesinin koşullarına uygun ve benzer olabilmesi için 

Fortran programında yüksek enerjili lazer şoku neticesinde oluşan şok dalgası basıncının model 

yüzeyi üzerinde hareket etmesini sağlayan bilgisayar kodu derlenmiş, bu kod değişik koşullar ve 

parametreler için koşturulmuştur. Elde edilen proses sonuçları sayısal ve görsel olarak 

kaydedilerek, yüzeydeki ve yüzey altındaki farklı tür ve yönlerdeki kalıntı gerilmelerin grafikleri 

elde edilerek incelenmiştir. İlgili yüzey altı boşluklarının belli noktalarında ve aynı zamanda tüm 

parça doğrultusu boyunca farklı koşullar altında oluşan kalıntı gerilmeler karşılaştırılarak işlemin 

performansına etkisi açısından değerlendirilmiştir. Bu çalışma ile maliyetli bir yüzey iyileştirme 

uygulaması olan LSP uygulaması öncesinde malzemedeki farklı geometrilere sahip yüzey altı 

boşluklarının işlem performansı hakkında öngörü sunulup, iyileştirme sağlanabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Lazer şoklu çekiçleme, kalıntı gerilme, LSP, yüzey iyileştirme 

1. Giriş 

Lazer shock peening (LSP) işlemi, özellikle havacılık uygulamalarında metalik komponentlerin 

yorulma performansını iyileştirmek için uygulanan yenilikçi bir yüzey iyileştirme tekniğidir. 

Uygulama sonrasında, malzemenin yorulma dayanımı ve yorulma ömrü, malzemedeki bası 

yönündeki kalıntı gerilmelerinin oluşmasından dolayı önemli ölçüde arttırılabilmektedir. Bu yönleri 

ile LSP işlemi ile havacılık parçalarında istenen hafiflik ve yüksek çevrim boyunca emniyetli olarak 

servis ömrünün artırılması sağlanır. Daha emniyetli parçalar üretilerek daha uzun ömürlü 

komponentler sayesinde maliyetlerin azaltılmasını sağlanabilir. 

LSP türkçe adıyla lazer şoklu çekiçleme işlemi, metallerin ve metal alaşımlarının yorulmaya karşı 

direncini arttırmak için kullanılan bir soğuk mekanik yüzey iyileştirme prosesidir. Yüksek darbe 

enerjili bir lazer kullanılarak, parça yüzeyinde sıkıştırıcı yönde kalıntı gerilmeler oluşturulur. 

2. Metod 

2.1. LSP İşleminin Uygulanması ve Metodolojisi 

LSP prosesinde, yüzeyin tam üzerine opak bir tabaka örtülür. Bu tabaka bant veya metal folyo 

olabileceği gibi, genellikle siyah boyalı bir kaplama tercih edilir. Bu opak katmanın Şekil 1’de 

görülen, genelde 1 ila 3 mm arasında değişen derinliklerde, lazer ışınını geçirebilen su tabakası 

mevcuttur. 
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Şekil 1: Lazer Şoklu Çekiçleme işleminin şematik gösterimi[4] 

Daha sonra lazer ışını, LSP uygulanacak bileşenin yüzeyine odaklanır ve opak katmana tesir 

etmeden önce şeffaf katmandan geçer. Çok kısa bir süre içerisinde, metal bir yüzeye yoğun bir lazer 

ışını gönderilmiş olur. Lazer ışını, opak yüzeyle temas halindeki bant veya boya benzeri ince yüzey 

tabakasını ısıtarak buharlaştırır. Bu opak kaplamanın yüksek ısı enerjisi yardımıyla buharlaşması 

sonucunda, hem bileşenin hem de saydam örtünün yüzeylerine karşı hızla genişleyen yüksek 

sıcaklıkta bir plazma oluşmaya başlar.  

Daha önce yapılmış olan çalışmalarda, örtülmüş yani sınırlandırılmış bir alan kullanıldığında, 

metallerin yüzeyinde 5-10 GPa'ya kadar yüksek plazma basınçlarının üretilebileceğini görülmüştür. 

Ayrıca, daha güçlü bir basınç darbesi oluştuğunda, LSP işleminin, daha büyük derinliklerde 

sıkıştırılmış kalıntı gerilme ile daha derin bir bölgeye uygulanması mümkün olmaktadır[1-2]. 

Lazer şoklu çekiçleme genel olarak, yorulma ömrünün iyileştirilmesi, gerilme korozyonu kaynaklı 

çatlamanın en aza indirgenmesi, korozyon direnci ve aşınma direncini artırmak gibi farklı amaçlarla 

kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalarda, LSP'nin etkinliği ve malzeme üzerinde kalıntı gerilme 

oluşturduğu çeşitli malzemeler kullanılarak başarılı bir şekilde gözlenmiştir. Bu malzemelere 

titanyum alaşımları (örneğin Ti-6Al-4V), alüminyum alaşımları, farklı çelik çeşitleri, magnezyum 

alaşımları, bakır alaşımları, çinko, nikel bazlı alaşımlar, süper alaşımlar, pirinç, dökme metalik cam 

örnek olarak verilebilir[3]. 

Malzeme yüzeyine odaklanan ve sonrasında etkiyen lazer noktası işlemini simüle etmek için üç 

boyutlu dinamik sonlu eleman modeli geliştirilmiş olup kısa süreli şok dalgası yayılımının 

simülasyonu ve malzemede ortaya çıkan artık gerilim, Abaqus kodları kullanılarak her bir nokta 

için hesaplatılmıştır. 

 

Şekil 2: LSP uygulanacak sonlu elemanlar modelinin oluşturulması 
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2.2. LSP Simülasyonunda Johnson-Cook Modelinin Kullanılması 

Johnson-Cook modeli, yüksek hızlı darbe ve patlama şoku gibi yüksek gerinim oranları içeren 

simülasyonları analiz etmek için kullanılan malzemelerin dinamik tepkisinin gözlemlenebildiği en 

yaygın olarak kullanılan yapısal modeldir. Johnson Cook modelinin, yüksek hızlı şok tesiri 

altındaki malzemeler için gayet uygun olduğu bilinmektedir. Lazer şoklu çekiçleme sırasında, 

sıcaklık etkileri ihmal edilir ve LSP işlemi bu nedenle genellikle soğuk işleme yöntemi olarak 

değerlendirilmektedir. Johnson Cook modelinde eşdeğer gerilme, plastik gerinimin bir fonksiyonu 

olarak verilir. Gerilme bağıntısı, Denklem (1)’de aşağıdaki gibidir[4]. 

𝜎 = (A + B𝜀n)[1 + Cln (𝜀/𝜀0)]      (1) 

Burada σ akma gerilimidir. A, B ve n parametreleri, yarı statik testlerle hesaplanmış stres-gerinim 

eğrisinden bulunabilen malzeme sabitleridir. C parametresi gerinim hızı etkisini temsil eder. Bu C 

parametresi, Hopkinson çubuk testi ile belirlenebilir. Bu çalışmada kullanılan Ti-6Al-4V 

malzemesine ait Johnson-Cook sabitleri ve Abaqus programında kullanılan parametreler, Çizelge 1’ 

de verilmiştir. Simülasyonda her bir darbe için Abaqus programına yazılan Fortran kodu sayesinde, 

hedeflenen noktada akma gerilimi oluşturulmuş ve sonrasında program tarafından her bir pals için 

hesaplanmıştır. 

Çizelge 1: Ti-6Al-4V malzemesi Johnson-Cook sabitleri ve parametreler 

Johnson Cook Sabitleri / Parametreler Ti-6Al-4V 

A (MPa) 950.228 

B (MPa) 603.383 

C 0.0198 

n 0.1992 

m 0.8 

𝜀0 0.0009 

Erime Sıcaklığı (°C) 1600 

Geçiş Sıcaklığı (°C) 26 

Kütlesel Yoğunluk (t/mm3) 4.5E-009 

Young Modulus (MPa) 113800 

Poisson Oranı 0.342 

3. Sonuç 

Bu çalışma kapsamında Abaqus programında yapılan analizlerde,1 mm lazer spot çapı, 5500 MPa 

basınç etkisi,%0 bindirme yüzdesi ve 0.0005 sn darbe süresi parametreleri seçilmiştir. 

Gerçekleştirilen sonlu elemanlar analizinde, elde edilen kalıntı gerilme alanları ve modelde 

oluşturulan geometrik boşluklardaki ve tüm yüzey boyunca olan kalıntı gerilmeler grafiklerle 

gösterilmektedir. 

Bu grafiklere göre, tüm boşluk türlerindeki yüzey derinliği yani z ekseni yönünde oluşan kalıntı 

gerilmelerin başlangıçtaki durumuna göre önemli ölçüde arttığı görülmektedir. Model üzerindeki 

tüm boşluklarda başlangıç orta ve son bölgelerde kalıntı gerilmelerin oluştuğu tespit edilmiştir. 

Model üzerindekien yüksek kalıntı gerilmenin oluştuğu bölge ve kalıntı gerilme değeri eliptik dış 

bükey boşluğun orta noktasında 255 mm’de ve 182 MPa ve 182 MPa ve dörtgen boşluğun orta 

noktasında 22 mm’de 275 MPa olarak Çizelge 2’de görülmektedir .Bu sonuçların, Çizelge 3’te 

verilen tüm yüzeyin kalıntı gerilme sonuçlarıyla da tutarlı olduğu görülebilmektedir. 

Model yüzeyi üzerindeki kalıntı gerilmelerin x yönünde (S11), y yönünde (S22) ve derinlik 

yönündeki (S33) dağılımları  

Ayrıca yüzey üzerindeki kalıntı gerilmelerin kesit ve üç boyutlu görünüş olarak verilmiş olup bu 

dağılımlar görsel olarak görülebilmektedir. 
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Çizelge 2 : Başlangıç-Orta-Son Noktalardaki Yüzey ve Yüzey Altı  Kalntı Gerilmeler 

 

Çizelge 3 : Tüm Noktalardaki Yüzey ve Yüzey Altı  Kalntı Gerilmeler 

 

 

Şekil 3: Tüm Yüzey Boyunca Von Mises Gerilme Alanı Dağılımı 
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Şekil 4 : Tüm Yüzey Boyunca X Yönündeki K.G Alanı Dağılımı 3B Görünüş 

 

Şekil 5 : Tüm Yüzey Boyunca X Yönündeki K.G Alanı Dağılımı-Üstten Görünüş 

 

Şekil 6 : Tüm Yüzey Boyunca Y Yönündeki K.G Alanı Dağılımı 3B Görünüş 

 

Şekil 7 : Tüm Yüzey Boyunca Y Yönündeki K.G Alanı Dağılımı-Üstten Görünüş 
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Şekil 8 : Tüm Yüzey Boyunca Z Yönündeki K.G Alanı Dağılımı-3B Kesit Görünüş 

Bu çalışmada genel olarak yüksek şok basıncı etkisiyle gerekli enerjiyi malzeme üzerinde 

indükleyebilmek için uygun plazma basıncı oluşturabilecek yüksek enerji yoğunluklu kısa darbe 

süreli lazer kaynağı kullanılması gerekliliği tespit edilmiştir. Ayrıca bu çalışma, LSP işlemi 

kullanılarak K.G’leri artırmak suretiyle malzemeyi güçlendirmek ve aynı zamanda da yüzey 

üzerinde çatlak gelişimi ve ilerleyişini durdurabilmek için optimum parametrelerin seçiminde, 

bunların deneysel yaklaşımla belirlenmesinden önce sonlu elemanlar analizi programıyla 

öngörebilme fırsatı sunduğundan önemlidir. 
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* Sorumlu Yazar  

Özet 

Havacılık endüstrisi kullanılan malzeme ve malzemelerin işlenmesi bakımından 

değerlendirildiğinde dünyanın en pahalı sektörleri arasında yer alır. Bu sebeple üretim hattında 

oluşan hatalardan kaynaklı parçaların atılması çok ciddi maddi kayıplara sebep olur. Mekanik 

sistemlerde delikler en çok stres toplanan bölgelerdir. Hava araçlarının montajı yaklaşık olarak bir 

milyon civarı bağlayıcının yardımıyla tamamlanır. Bu yüzden bağlayıcı kaynaklı imalat hataları en 

çok karşılan hatalardır. Yanlış lokasyonda açılan ya da olması gerekenden daha büyük açılan bu 

deliklerin ait olduğu parçaları farklı tamir yöntemleri uygulayarak kullanılabilecek duruma 

getirmek mümkündür. Parçanın orijinal tasarımına bağlı olarak uygulanacak tamir yöntemi 

değişkenlik göstermektedir. Bu çalışmada Alüminyum 2024-T3 malzeme kullanılmış bir uçak gövde 

parçası üzerinde yanlış konumlanmış bir bağlayıcı deliği, metal malzemelerin tamirinde yaygın 

olarak kullanılan burç ile tamir yöntemi ile tamir edilmiştir. Tamir uygulanacak bağlantı noktası 

kupon test boyutlarına indirgenmiş ve hem tamir uygulanmış hali hem de tamir uygulanmamış hali 

için statik çekme testi ve test sonucunda belirlenen mutlak kopma kuvvetinin %50’si alınarak 

yorulma testi yapılmıştır. Test sonucunda tamirsiz parçanın 16 kN, tamirli parçanın ise 16,5 kN 

mutlak çekme kuvvetine dayandığı ve parçalar üzerindeki uzamanın tamirsiz parçada 6,91 mm 

tamirli parçada ise 8,07 mm olduğu gözlenmiştir. Test sonucunda kopan numuneler üzerinde hasar 

tipi değerlendirmesi yapılmıştır. Buna bağlı olarak test sonuçlarından çıkan kuvvet – uzama 

değerleri gerilme – gerinim değerlerine çevrilerek grafiksel olarak gösterilmiştir. Yorulma 

dayanımının tamirli ve tamirsiz parçalarda yakın aralıklarda olduğu tespit edilmiştir. İki numune 

tipi için de çıkarılan gerilme – gerinim grafikleri karşılaştırılarak hasar gören uçak parçalarının 

atılmadan istenilen mekanik özelliklerin sağlanarak tekrar kullanılmasının maddi ve zamansal 

süreçler açısından faydaları tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Metal Tamiri, Havacılık Endüstrisi, Burç Tamiri 

1. Giriş 

Civatalı bağlantılar havacılık endüstrisinde en çok kullanılan mekanik montaj elemanlarıdır. Gövde 

kanat bağlantıları ve gövde içindeki yapısal elemanlar arasındaki bağlantılar bunun en belirgin 

örneklendiği bölgelerdir. Civatalar diğer bağlayıcı parçalar ile sıkıca montaj edildiğinden dolayı yük 

taşıma kapasiteleri yüksektir. Bu sebepler cıvata bağlantıları üzerine birçok araştırma ve çalışma 

yapılmıştır. Cıvata delikleri stres yükseltici etkiye sahiptir ve yük taşıma kapasitesini düşürür. 

Delme operasyonu yüzey pürüzlülüğünü de artıracağı için çatlak oluşumuna zemin oluşturur [11-

12]. Yapısal parçaların birleştirilmesi için birçok farklı bağlantı elemanı kullanılmaktadır. Bu 

bağlantı elemanlarının kullanım yeri ve amacı bağlantı elemanı seçiminde esas kriteri oluşturur. 
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Bağlantı elemanları en genel adları ile kaynaklı bağlantılar, perçin ve cıvata bağlantıları olarak 

tanımlanabilmektedir. Kaynaklı bağlantılar kalıcı bağlantılardır fakat yapısal parça üzerindeki statik 

ve tekrarlı yükler bakım ve servis ihtiyacı doğurmaktadır. Bu gibi durumlarda perçin ve cıvata 

bağlantıları kullanılmaktadır [1,2,4].   Civatalı bağlantılar iki ya da daha fazla mekanik parçayı bir 

arada tutarak montaj formuna getirir ve iki temel özelliği içinde barındırır; ön-yükleme ve bileşim 

yüzeyleri [7]. Civatalı bağlantılar torklama sebebiyle üzerinde ön yükleme oluşmuş bağlantılardır. 

Eğer somun üzerine tork uygulanırsa cıvata eksenel olarak esner. Cıvata kafası ve somun birlikte 

sıkıldığında cıvata çekme kuvvetine maruz kalır  (ve buna ön yükleme denir. ) ve diğer mekanik 

elemanların sıkıştırılmasına sebep olur [11]. Yüksek torklama kuvveti deliklerin etrafındaki gerilim 

yoğunluğunu azaltmakta ve genellikle bu stres azalımı bağlantı noktalarında çekme kuvvetini ve 

yorulma ömrünü artırmaktadır [6]. Chakherlou et al. Cıvata bağlantılı plakalarda, cıvata sıkma 

kuvvetinin yorulma davranışına etkileri üzerine numerik ve test odaklı çalışmalar yapmıştır. 

Çalışma sonucunda cıvata sıkma kuvvetinin bağlantı noktalarında yorulma dayanımını artırdığı 

gözlenmiştir [3]. Tamir metodları ve etrafında çatlak oluşmuş bağlantı noktalarının yorulma 

davranışı hakkında birçok araştırma bulunmaktadır. Seo et al. Kompozitle tamir edilmiş çatlak 

alüminyum plakalarda yorulmaya bağlı çatlak büyüme davranışını deneysel olarak çalışmıştır. 

Çatlak etrafındaki stres kompozit tamir ile azalmış ve bu stres yoğunluk faktöründe de düşüşe sebep 

olmuştur [10]. Chakherlou et al diğer bir çalışmasında ise cıvata sıkma kuvveti ve sürtünmenin 

2024-T3 alüminyum alaşımlı plakaların cıvata bağlantılarında yorulma davranışını incelemiştir. 

Çalışma sonucunda artan torklama kuvvetinin yorulma ömrünü olumlu yönde artırdığını fakat yük 

seviyesi belli bir değerin altında olduğunda sürtünme sebebiyle yorulma ömrünü desteklemediği 

bulunmuştur [9]. Cıvata – somun torklanması esnasında oluşan sıkma kuvvetiyle birlikte cıvata 

üzerinde çekme kuvveti de oluşur. Oluşan basma kuvveti cıvata deliği etrafındaki gerilme 

yoğunluğu düşürerek çatlak oluşumunu kapatarak yorulma ömrünü olumlu yönde etkiler [5]. 

Herbelot’un araştırması; iki alüminyum parçanın farklı kombinasyonlardaki cıvatalı bağlantılarının 

montaj bölgesinde  civatalar üzerinde oluşan hata çeşitliliğinin cıvata sayısı ve montaj düzenine 

bağlı olduğunu desteklemektedir [8].  

2. Deneysel Test Aşaması 

2.1. Numune Üretim Detayları 

Numuneler 75 mm eninde, 100 mm boyunda, kalınlıkları sırasıyla 1.6 , 3.2 ve 1.6 mm olan üç 

aluminyum 2024–T3 plakanın havacılıkta kullanılan özel bir civata–somun çeşiti olan Hi-Lite 

bağlayıcılar ile montajlanmasından oluşmuştur. Seçilen bağlayıcı ikilisi HST12AP-6 ve HST1487-6 

‘dir. Bağlayıcı çapı 4.8 mm’ dir. Bu çalışmada iki tip numune seti oluşturulmuştur. İlk set tamir 

uygulanmamış, orjinal tasarım (Şekil-1), ikinci set ise burç tamiri uygulanmış numunelerden 

oluşmaktadır (Şekil-2). Tamir uygulanan numunede, hasar imalat aşamasında orta plakada bulunan 

deliğin yanlış açılmasından kaynaklanmıştır.  

 

Şekil-1: Tamirsiz test düzeneği 
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Şekil-2: Burç tamiri uygulanmış test düzeneği 

İkinci numune setine tamir uygulanmadan önce hasarlı bölgenin temizlendiğinden emin olunana 

kadar delik çapı genişletilmiştir (Şekil-3). Genişleyen delik çapı 7.8 mm’ ye yükselmiştir (şekil-2). 

Tamir uygulanacak bölge için dış çapı 7.8 mm (+0.032 ve +0.023 sıkı geçme toleransı ile), iç çapı 

ise yine orijinal tasarıma sadık kalmak amacıyla 4.8 mm olan ve kalınlığı 3.2 mm olan aluminyum 

bir burç üretilmiştir. Aluminyum 7075-T6 malzeme seçilmiş ve nitrojen ile soğutulurak tamir 

uygulanacak plakaya çakılmıştır. 

   

Şekil-3: Tamir taslağı       Şekil-4: Burç ebatları 

2.2. Test Düzeneği 

Test için Instron 8801 test makinası kullanılmıştır. Cihaz hem statik hem de yorulma testleri 

yapabilmektedir. Test öncesinde numuneleri test cihazının kafa kısmına yerleştirebilmek için 

plakalar ile aynı kalınlıkta dikdörtgen parçalar kesildi ve çift taraflı bant ile numunelere yapıştırıldı. 

Bunun sebebi numunenin iki ucundaki kalınlıkların eşitlenerek yük aktarımındaki simetrinin 

bozulmasını önlemekti.  

 

Şekil-5. Dikdörtgen parça yapıştırılmış numune 

İki numune seti için de önce eksenel çekme testi yapıldı ve test numune kopana kadar devam etti. 

Çekme testi sonucunda numuneler için en yüksek mutlak çekme kuvveti belirlendi ve daha sonra bu 

kuvvetlerin %50 ‘si baz alınarak yorulma testleri yapıldı ve o kuvvet altında ömür değerleri 

bulundu. Yorulma testi için R (gerilme oranı) değeri sıfır alınmıştır yani parça sadece çekme 

kuvvetine maruz kalmıştır. Test sürekliliği çekme-sıfır pozisyonuna dönme şeklinde devam etmiştir. 
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Yorulma testleri her numune için ikişer kez tekrarlandı. Test çıktıları kuvvet-yer değiştirme 

şeklinde alındı. 

3. Sonuç 

Eksenel çekme testi sonucunda ortadaki plaka üzerinde yataklama (dayanım) kuvvetinden kaynaklı 

delikte uzama meydana geldi ve buna bağlı olarak yükleme simetrisi kaydı. Bu sebeple yük 

transferi ince plakalara daha fazla olduğu için her iki numune için de ilk kopan plaka dıştaki ince 

plakalar oldu.  

 

Şekil-6. Çekme testi sonrasında kopan ince plaka – her iki test için de aynı (sol), ortadaki kalın plakalarda delik 

etrafındaki esnemeler – tamirli ve tamirsiz plaka için (sağ) 

Tablo-1: Çekme Testi Sonuçları 

 Specimen A Specimen B 

Ultimate Tensile Force 16 kN 16,5 kN 

Force at Break 11,37 kN 11,94 kN 

Maximum Displacement 6,91 mm 8,07 mm 

 

Grafik-1: Çekme Testi Sonuçları Tamirli ve Tamirsiz Numuneler 

Test cihazından alınan kuvvet değerleri gerilim hesaplama formüllerinden; 

σ =
𝐹

𝐴
          (1) 

baz alınarak sırasıyla yataklama gerilimi ve eksenel çekme gerilimi değerleri hesaplandı. 

σ =
𝐹

𝑑.𝑡
               (2) 

σ =
𝐹

(𝑤−𝑑).𝑡
               (3) 
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eksenel çekme gerilme değeri – gerinim grafiğini çizdirebilmek için test cihazından alınan yer 

değiştirme değerleri aşağıdaki formül kullanılarak gerinim değerlerine dönüştürüldü. 

ɛ =
ΔL

L0
               (4) 

σ : Gerilim 

F:  Kuvvet  

A: Alan 

d:  Delik çapı 

t:  Plaka kalınlığı 

w: Plaka genişliği 

ɛ : Gerinim 

ΔL: Numune test sonrası ve öncesi uzama farkı 

Lo : Numunenin test öncesi uzunluğu 

  

Grafik-2: Gerilim – Gerinim Graği (Net Alan) 

 

Grafik-3: Gerilim – Gerinim Graği (Dayanım) 
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Çekme testi sonucunda belirlenen mutlak çekme kuvveti değerlerinin % 50’ si alınarak numunelerin 

ömür değerleri belirlendi. Tablo-2 numunelere uygulanan kuvvetler, test sonucu belirlenen ömür 

değerleri ve buna bağlı hesaplanan gerilme değerlerini göstermektedir. Alternatif (dalgalı) gerilme 

değeri hesaplamak için; 

𝜎𝑎 = |
𝜎 max − 𝜎𝑚𝑖𝑛

2
|            (5) 

formülü kullanılmıştır. 

σa : Alternatif gerilme 

σmax : En yüksek gerilme değeri 

σmin : En düşük gerilme değeri 

R : gerilme oranı 

Tablo-2: Test Sonuçlarına göre hesaplanan ömür ve gerilim değerleri 

NUMUNE 

# 

KUVVET 

(kN) 

PLAKA 

ÜZERİNDEKİ 

NET ALAN 

ALTERNATİF 

ÇEKME 

GERİLMESİ 

(Mpa) 

ÖMÜR 

(#) 
NOT 

YATAKLAMA 

NET ALANI 

ALTERNATİF 

YATAKLAMA 

GERİLMESİ 

(Mpa) 

A2 8,1 48,64 83,264803 202750 
% 50 
UTS 

15,36 263,671875 

A3 8,1 48,64 83,264803 181442 
% 50 
UTS 

15,36 263,671875 

B2 8,5 39,04 108,862705 194828 
% 50 
UTS 

15,36 276,692708 

B3 8,5 39,04 108,862705 194400 
% 50 
UTS 

15,36 276,692708 

 

Çalışma sonucunda tamirli ve tamirsiz parçalar için hem statik hem de tekrarlı çekme yükleri 

altında yapılan testler doğrultusunda birbirine çok yakın sonuçlar elde edilmiştir, buna bağlı olarak 

yapılan tamir uygulamasının beklenen dayanım değerlerini sağladığı gözlenmiştir. Test sayısının 

artırılması ile daha detaylı ve dar aralıkta sonuçlar elde edilebilir.  

Uçak yapısal parçaları ve gövdesinin birçok bağlantı elemanı yardımıyla montajlandığı göz 

önününe alındığında; özellikle insan kaynaklı delik hataları ile çok fazla karşılaşılmaktadır. 

Yüzlerce bağlayıcının bulunduğu bir gövde parçasında meydana gelen yanlış açılmış bir delik 

sebebiyle parçanın atılması ve yenisi ile değiştirilmesi maddi açıdan büyük kayıplara sebep 

olmaktadır. Bunun yerine hatalı bölgelere maruz kaldığı yükler ve hata oranına bağlı olarak tamir 

tasarımlarının uygulanması, maddi kayıpları azaltmaktadır. 
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* Sorumlu Yazar 

Özet 

Bu çalışmada, Marmara Adası Saraylar beldesinde Derbent Maden A.Ş tarafından işletilen 

dolomitik kireçtaşı agrega ocağının blok mermer ocağına dönüştürülmesi ekonomik ve teknik 

kriterler baz alınarak incelenmiştir. Çalışmada, madenin ocak optimizasyonunun blok mermer 

üretimine elverişli olup olmadığı araştırılmıştır. Bununla birlikte blok olarak değerlendirilemeyen 

kısmın, atıkların geri dönüşümü kapsamında endüstriyel hammadde ve sanatsal çalışmalarda 

(heykelcilik) kullanılabilirliği araştırılarak katma değeri daha yüksek ürünlerin üretilmesi 

amaçlanmıştır. Bu sayede, öz kaynakların verimli kullanımıyla işletmenin ülke ekonomisine katkısı 

maksimum seviyeye çıkartılıp; hem daha çok gelir sağlanması hem de çevreci işletmecilikte öncü 

olması hedeflenmiştir. 

Teknik çalışmalarda ocağın ilk etapta genel saha incelemeleri, karot çalışması ve yarma 

açılmasıyla alınan numunenin cilalanabilme özelliği incelenerek ön teknolojik testleri yapılmıştır. 

Akabinde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kaman Meslek Yüksek Okulu doğaltaş laboratuvarında 

fiziko-mekanik özelliklerinin tam teknolojik analizleri yapılarak, ruhsatın blok mermer ocağı olarak 

işletilebileceği teknik olarak projelendirilmiştir. Proje kapsamında, mermer blok işletmeciliğinde 

MAPEG emsal fiyatlar üzerinden dolomit blok birim satış fiyatının bilinmesi ve maliyetlerin 

hesaplanmasıyla oluşan kâr marjının, agrega işletmeciliğine nazaran çok daha fazla olduğu 

görülerek agrega ocağının blok mermer ocağına dönüştürülmesi sağlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Dolomit, Mermer Blok, Agrega, Heykelcilik, Marmara Adası  

1. Giriş 

Günümüzde, Marmara Adası sanayide endüstriyel hammadde kullanımından yer, duvar kaplaması, 

dekorasyon ve peyzaj çalışmalarına kadar birçok farklı kullanım alanları bulunan dolomit üretimi 

gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde ve dünyada projelerde mermer kullanımı incelendiğinde 

genellikle açık renk, beyaz ve beyaza yakın mermerler daha geniş uygulama alanına sahiptir. Buna 

bağlı olarak karbonatlı kayaçlar içerisinde de son on yıllık süreç göz önüne alındığında dolomit 

mermer üretim ve kullanım trendinin giderek arttığını ve daha artacağını söylemek mümkündür. 

Dolomitik Kireçtaşları ülkemizde ilk etapta endüstriyel hammadde sektöründe katkı maddesi olarak 

kullanılmış (günümüzde de devam etmektedir) olup, katma değerini mermer olarak 

değerlendirilmesine kıyas edildiğinde daha düşük miktarlarda olduğu bilinmektedir. Buradan yola 

çıkarak bu çalışmada, dolomitik kireçtaşlarının endüstriyel hammadde ve doğaltaş sektörü açısından 

ekonomik modellemesinin yapılarak elde edilen veriler neticesinde ülke ekonomisine katkısını 

artırmak hedeflenmiştir. Aynı zamanda doğaltaş ürünü olarak işletilmesi amaçlanan bir sahada 

artıkların geri dönüşümü kapsamında ilave katma değer sağlaması ve çevreci işletmecilik anlayışı 

açısından ülkemizde öncü olması istenmiştir. 

http://www.bilmescongress.com/


IV. Ulusal Mühendislikte Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (UMUH BILMES 2021), 23-26 Aralık 2021, TÜRKİYE 

159 ISBN: 978-605-74786-9-6 www.bilmescongress.com 

2. Materyal ve Yöntem 

2.1. Materyal 

2019-2020 döneminde Marmara Adası Saraylar beldesinde bulunan sahada yapılan gözlemler 

neticesinde teknik çalışmalara başlama kararı alınmıştır. Buna istinaden sahada yapısal jeoloji 

incelenmiş, yarma açılarak alınan numunenin plaka cila kalitesi test edilmiş, renk, desen ve rezerv 

tespiti için karot çalışması yapılmıştır. Aynı zamanda çed yönetmeliği Ek-II’ ye göre “5000 m3/yıl 

ve üzeri kapasiteli blok ve parça mermer, dekoratif amaçlı tasların çıkartılması, islenmesi ve yıllık 

100.000 m2 ve üzeri kapasiteli mermer kesme, isleme ve sayalama tesisleri” maddesi uyarınca 

yıllık minimum üretim 5000 m3 olarak belirlenmiş ve üretimin maliyeti buna göre hesaplanmıştır. 

Mapeg ocakbaşı satış fiyat değerleri üzerinden pazarlaması gerçekleşmesi durumunda da kârlılık 

durumu incelenmiştir. 

2.2. Yöntem 

2.2.1. Yapısal Jeolojinin İncelenmesi, Yarma Açılması ve Karot Çalışması 

Çalışmanın ana konusu olan agrega ocağının blok ocağı olarak değerlendirilebilmesini araştırmak 

amacıyla sahada mostranın yapısal jeolojisi görsel olarak tetkik edilmiş, ana faylar belirlenmiş, 

yarma açılmış, karot çalışması yapılmış ve loop ile kristal sistemi hakkında fikir edinilmeye 

çalışılmıştır Şekil 1. 

 

Şekil 1: Arazi çalışmaları 

2.2.2. Laboratuvar Çalışması 

Endüstride bir hammaddenin kullanılıp kullanılamayacağı taşımış olduğu fiziko-mekanik ve 

kimyasal özelliklerine bağlıdır. Hatta bu özelliklerin bilinmesi nihai ürünün çıkacağı tesislerin akım 

şemalarının belirlenmesi, doğru makine ve ekipmanın seçimi; kalite politikasının oluşturulması ve 

alternatif hammaddelerin oranlarının tayin edilmesi hususunda oldukça önemlidir. Oldukça önemli 

olma sebebi, benzer özelliklerde aynı ürünü birden fazla şirket üretebilir. Böyle bir durumda doğal 

olarak rekabet ortamı oluşur. Rekabetin oluşması durumunda dikkat edilmesi gereken 3 önemli 

husus vardır. Bunlar; 

1)İlk yatırım maliyeti, 2) Üretim maliyeti, 3) Kalite politikası. 

Bu önemli hususlara karşı mantıklı kararlar alınabilmesi için hammaddenin özelliklerinin iyi 

bilinmesi gerekmektedir. Kayacın fiziko-mekanik özellikleri Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, 

Kaman Meslek Yüksek Okulu laboratuvarlarında TS EN normlarına uygun olarak yapılarak 

özelliklerin blok üretimine uygun olduğu görülmüştür. 
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2.2.3. Maliyetlerin ve Ekonomik Modelin Oluşturulması 

Ticarette ürünlerin satış fiyatları önemli olduğu gibi kâr marjını belirleyen maliyetlerinin de 

bilinmesi oldukça önemlidir. Bunun bilinmesi neticesinde, ürün yelpazesi oluşturulur ve işletmede 

bütçeleme ve ilk yatırım miktarları buna göre belirlenir. Mevcut durumda ürünler arasındaki 

ekonomik farklılığı göstermek adına 2019-2020 yılları arasında agrega ve blok üretim miktarının 

5000 m3 olduğu varsayılarak güncel üretim maliyetleri hesaplanmış, satış fiyatları ise Maden ve 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ nün internet sitesinde yayınlanan ocakbaşı emsal fiyatlar üzerinden 

kıyaslaması yapılmıştır Tablo 1. 

Tablo 1: 2020 Yılı Emsal Fiyatlarına Göre kârlılık Durumu 

DOLOMİT AGREGASI EMSAL FİYAT KÂR DOLOMİT BLOK EMSAL FİYAT KÂR 

KALEM 
BEDEL 

Tl/Ton 

19 Tl/Ton 0.21 Tl/Ton 

KALEM 
BEDEL 

Tl/Ton 

1634 Tl/Ton 1531,31 Tl/Ton 

Mazot Bedeli 8.29 TL Mazot Bedeli 99.41 TL 

Liman Tahakkuk 2.26 TL Liman Tahakkuk 66.00 TL 

Kırıcı Ekskavatör 1.00 TL 
Söküm ve Kırıcı 

Ekskavatör 
116.67 TL 

Yükleyici 

Ekskavatör 
1.00 TL Yükleyici Ekskavatör 22.48 TL 

Tesis 1.60 TL Elektrik 22.79 TL 

Elektrik 1.17 TL Loder 116.67 TL 

Loder 0.83 TL Ocak Kamyon 440.00 TL 

Kamyon 1.70 TL Diğer/İşçilik Bedeli 88.67 TL 

İşçilik Bedeli 0.93 TL 
Toplam 102.69 TL 

Toplam 18.79 TL 

 

Çalışmada hesaplamalar, 2020 yılı verilerine göre yapılmış olup MAPEG ocakbaşı emsal fiyat 

verileri de yine 2020 yılı baz alınarak yapılmıştır. MAPEG emsal fiyatları, minimum satış 

rakamlarını göstermekte olup, emsal fiyatında üzerinde satışlar gerçekleşmektedir. Veriler 

incelendiğinde, bir dolomit ocağının agrega üretimi için işletmesinin yapılması durumunda ki kârı 

0,21 Tl/Ton iken, mermer ocağı olarak işletilmesi durumunda ki kârı 1531,31 Tl/Ton olduğu 

görülmüştür. Veriler ışığında, bir dolomit sahasının teknik incelemeler sonucunda blok verimi 

yüksek ise projelendirilmesinin II-b ruhsatına göre yapılması uygun olacaktır.  

2.2.4. Dolomitin Sanatsal Ürün Yapımında Kullanılması 

Artıkların geri dönüşümü kapsamında, blok olarak değerlendirilemeyen molozların sanat ürünlerine 

dönüşme senaryosunu, firma personeli heykeltraş Nurdan TAŞ aşağıdaki gibi ifade etmiştir: 

1. Sanatsal ürüne dönüşecek artık molozların seçimi:  

2. Fiziksel formlarımızın maddeden değil enerjiden oluştuğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Madde 

olarak bildiğimiz tüm üç boyutlu formlar belirli hızlarda titreşmekte olan enerjilerdir. Dolayısıyla 

enerji akışının sürekliliğini ve her maddenin de birbirinin enerjisi ile etkilenebildiği bir gerçektir. 

Buna göre taşların taşıdığı enerji ile insanların taşıdıkları enerji kesişerek bütün doğal taşlarda 

bahsedilen niteliklerin insan üzerindeki etkisi ortaya çıkmıştır. İşte bu kesişimin yarattığı enerji, 

heykeltraşı binlerce artık madenin arasından tek bir taşa götürür. O an seçilen taşın formuna göre 

doğaçlama karar verilip öncelikli olarak kağıt veya online olarak çizimi yapılarak taşa biçim 

kazandırılır. 

3. Sonuçlar 

1. Saha çalışmaları sonucunda mostradan yarma açılmış, aynanın stabil ve homojen olduğu 

görülmüştür. Yarmadan cila kalitesini görmek için alınan numunelerin plaka 

görünümünün homojen olduğu, desen olarak ticari değer taşıdığı ve iyi derecede 

cilalanabildiği görülmüştür. 
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2. Yapılan karot çalışması sonucunda, dağın eteklerinden itibaren renk ve desenin 60 metre 

daha devam ettiği, RQD değerinin ise iyi olduğu görülmüştür. İşletmeye geçildiğinde 

görülen %35’ lik blok verimi bu durumu doğrulamaktadır. 

3. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kaman Meslek Yüksek Okulu laboratuvarında kayacın 

fiziko-mekanik özellikleri analiz edilmiş ve TS EN normlarında blok işletmesi için 

projelendirilmesi uygun görülmüştür. 

4. Projelendirme ile blok üretimine geçilmiş ve blok veriminin yüksek olduğu görülmüştür. 

Blok haricinde, artık malzemeyle tamburlanmış peyzaj ürünü ve sanatsal değer taşıyan 

heykelcilik çalışmaları yapılarak öz kaynaklar değerlendirilip ülke ekonomisine ilave 

katma değer sağlanmıştır. 

5. Artıkların geri kazanımı projesiyle çevresel olarak kötü görünen moloz parçaları 

heykeltraşların hassas çalışmaları sonucunda zarif sanat ürünlerine dönüştürülerek temiz 

çevre şartları oluşturulmuştur. Bu şekilde çevreye zarar vermeden ve çevre dostu 

madencilikte öncü olmak hedeflenmiştir. 

6. Maliyet çalışmalarının hesaplanması sonucunda blok üretim maliyetinin, agrega üretim 

maliyetine oranla yaklaşık olarak %75 daha fazla olduğu görülmüştür. Ocakbaşı emsal 

fiyatlar baz alınarak ülke ekonomisine katkısı incelendiğinde öz kaynakların kullanımıyla 

blok üretiminin agrega üretimine göre ciddi oranda kârlılık sağladığı buna ilaveten 

tamburlanmış peyzaj ürünleri ve sanatsal ürünlerinde getirisiyle işletmenin ekonomik 

potansiyeli maksimum seviyeye çıkması sağlanmıştır. 
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EKSTRÜZYON İLE İMAL EDİLMİŞ AA2024 VE AA7075’İN KADEMELENDİRME 

İŞLEMİNDEKİ GERİ YAYLANMA HESAPLARININ SAYISAL VE DENEYSEL YOLLA 
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* Sorumlu Yazar  

Özet 

Hava araçlarının istenilen performans ve verimlilikte görevini yürütebilmesi için yer çekimi 

kuvvetine en az direnci göstermesi gerekmektedir, en az direnci gösterebilmesi içinde hafif olması 

gerekir. Bu verimliliği elde edebilmek için yoğunluk değeri düşük olan alüminyum, hava 

araçlarında kullanılan ana metallerden biridir. Bu çalışmada ekstrüzyon yöntemi ile imal edilmiş 

olan alüminyum alaşımlardan 2024-T3’e ve 7075-T6’ya kalıp ile kademe formu verilirken oluşan 

geri yaylanma değerleri sayısal ve deneysel yöntem ile araştırılmıştır. 

Başlangıçta uçak parçalarındaki kademe formu standartları incelenmiş ve genellikle tercih edilen 

kademe oranları belirlenmiştir. Kademe oranı, uzunluğun derinliğe oranı ile hesaplanmaktadır. 

Uzunluğunun derinliğe oranı 3, 5 ve 6 olan kademe formlarının çokça kullanıldığı görülmüştür. 

Çalışmamda havacılık standartlarına uygun, kademe oranı 3, 5 ve 6 olan ekstrüzyon uçak parçaları 

modellenip bu parçalara belirlenen kademe formlarını vermek için uygun kalıp tasarımları 

yapılmıştır. Tasarlanan kalıp imal edilerek uygun koşullarda parçalara kademe formu verilmiş ve 

kademe derinlik ölçümleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar sonlu elemanlar analizi ile 

karşılaştırılmış ve verilerin kontrolü sağlanmıştır. Sonlu elemanlar yöntemi için Pam-stamp analiz 

programı kullanılarak ekstrüzyon yöntemi ile imal edilmiş olan parçalar için analiz modellemesi 

sağlanmıştır.  

Sonuçlar incelendiğinde bazı geri yaylanma değerlerinin ölçü toleranslarının dışında kaldığı 

görülmüştür. AA7075-T6’da ki geri yaylanmanın AA2024-T3’e göre daha fazla olduğu 

belirlenmiştir. Ayrıca kalınlık arttıkça ve kademe oranı büyüdükçe geri yaylanmanın arttığı tespit 

edilmiştir. Kademe formu verilirken soğuk şekillendirme yönteminde sıcak şekillendirme yöntemine 

göre daha fazla geri yaylanma olduğu görülmüştür. 

 Bu çalışma sayesinde geri yaylanma değerleri ile ilgili veriler kullanılarak ve Pam-stamp analiz 

programında çözümleme yaparak geri yaylanma değerleri önceden tahmin edilmiştir. Bu 

çalışmanın sonucunda kalıbı tekrar işleme maliyeti düşürülmüş, kalıp ve uçak parçası hurda 

miktarları azaltılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kademelendirme, Geri yaylanma, Ekstrüzyon, AA2024-T3, AA7075-T6  

1. Giriş 

Havacılık endüstrisinde kullanılan malzemelerin %50’sini kompozit, %20’sini alüminyum 

alaşımlar, %15’ini titanyum, %10’nunu çelik, %5’inide diğer metaller oluşturmaktadır[1]. 

Alüminyumları haddeleme yöntemi ile üretilmiş sac metaller, ekstrüzyon ile üretilmiş sac metaller 

ve döküm yöntemi üretilmiş metaller oluşmaktadır.  

Hava aracına ait olan bütün metalleri şekillendirmek için çeşitli form kalıpları  (gerdirme kalıpları, 

sıvama kalıpları, erkek dişi kalıplar, bükme kalıpları) kullanılmaktadır. Sac malzemelerin 
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şekillendirilmesi esnasında metallerin içyapılarında oluşan gerilmelerden dolayı kararlı oldukları 

forma dönmek istemektedirler, buda sac malzemelerin istenilen formda kalmasını zorlaştırmaktadır. 

Sac metallerin geri yaylanma özelliği form verme işlemini oldukça karmaşık ve zor kılmaktadır. 

Form verme işlemi malzemenin plastik deformasyon limitinde gerçekleşse de bir miktar geri 

yaylanma olmaktadır. Üzerine kuvvet uygulanan malzemenin üzerindeki kuvvet etkisi kalktıktan 

sonra elastik özellik göstererek uygulanan kuvvet yönüne ters yönde hareket etmesine geri esneme 

veya geri yaylanma denir [2]. 

Ekstrüzyon yöntemi ile üretilmiş alüminyum alaşımlı sac metallerin geri esnemesi çalışmamın 

temel konusunu oluşturmaktadır. Ekstrüzyon ile üretilmiş alüminyum alaşımlı sac malzemelere 

kademe(joggle) formunu verirken oluşan geri yaylanma değerlerini belirlemek hedeflenmiştir. 

Ekstrüzyon ile imal edilmiş alüminyum alaşımlar uçaklarda oldukça çok kullanılan yapısal 

elemanların büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır. Kademe yapılarının parçalara verilmesinin ana 

sebebi, hava araçlarında birleştirme yöntemi olarak bağlayıcı elemanlar ile birleştirme yönteminin 

kullanılmasıdır. Bu yapısal elemanlara kademe formu verilirken geri yaylanmadan dolayı belirtilen 

ölçü toleranslarının dışına çıkan parçalar işçilik ve zaman kayıplarına yol açmaktadır.  

Bu çalışma ekstrüzyon ile imal edilmiş alüminyum alaşımlara kalıpla şekillendirme yöntemi ile 

kademe formu verilirken oluşacak olan geri yaylanma miktarını kalıp tasarımına başlamadan önce 

hesaplayabilmek. Uygun kalıp tasarımını gerçekleştirerek tek seferde doğru parça üretimini 

sağlayıp Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş’nin (TUSAŞ) şekillendirme takımları tasarım 

mühendisliği bölümünün teknik bilgi ihtiyacını karşılamayı ve kalıbı tekrar işleme maliyetini 

azaltmayı amaçlamıştır. 

1.1. Kademeli Parçaların Hava Araçlarında Kullanıldığı Yerler 

Hava araçlarında metaller birbirine bağlayıcı elemanlar ile birleştirilir. Kademelendirme işlemi iki 

veya daha fazla uçak parçasını birleştirebilmek için kullanılmaktadır. Kademelendirme işlemi 

çoğunlukla hava aracında yük taşıyıcı eleman olan kirişlere(stringer) ve yapısal parçalara 

uygulanmaktadır. Ekstrüzyon yöntemi ile imal edilmiş, uçak yapısal elemanı olarak kullanılan ve 

kademe formu verilen parçalar çeşitli standartlar ile sınıflandırılmıştır. Boeing firmasının BAC, 

Aerospace Materials Specifications (AMS) veya Army Navy Drawing Extrusions(ANS) ekstrüzyon 

malzeme standartları bulunmaktadır[3]. 

Kademelendirme işlemi bir biri ile kesişen detayların alın alına değil de bağlantı elemanı 

kullanılarak yüzeylerinden bir birine bağlanmasını sağlamak amacı ile yapılmaktadır. Hava 

araçlarında detayları birleştirme işlemi çoğunlukla bağlayıcı elemanlar ile sağlanmaktadır yük 

dağılımını bağlayıcılar üzerinden ana elemanlara aktarılarak yükün taşınması sağlanır. Özellikle 

kiriş elemanları uçak içerisinde oluşan kabin basıncını ve gerilmeleri ana yapısal elemanlara ileterek 

yük taşıma kabiliyetine destek olmaktadır. 

 

Şekil 1.2 Birden fazla parçanın bağlayıcı elemanlar ile kademe bölgelerinde birleşimi 

1.2. Kalıp ile Kademe(joggle) Formu Verme İşlemi 

Kademelendirme işlemi Uzunluk(L) ve derinlik(D) ölçülerine göre sınıflandırılmaktadır. Kademeli 

yapılar hava aracında iki metalin birleşmesini sağlamak için oluşturulmaktadır. Farklı detaylar ve 
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yapılar bu kademe bölgelerinde birleşme sağladığı için form işleminin istenilen tolerans aralığında 

olması montaj işleminin yapılabilmesi için büyük bir önem arz etmektedir.  

Form verme işlemi dişi ve erkek kalıp arasına sac malzemenin istenilen konumda yerleştirilerek 

belirli basınçla sac malzemenin dişi ve erkek kalıba sıvanması ile gerçekleşmektedir. .  

 

Şekil 1.3 Sac metallerin kademe yapısı 

Sikorsky Aircraft, Boeing, Airbus, Agusta westland ve TUSAŞ firmalarının joggle formu ile ilgili 

standartları mevcuttur. Bu standartlarda önerilen kademelendirme ölçülerini, oluşabilecek şekil 

bozuklukları ve toleransları ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Genel olarak havacılık sektöründeki 

kademe formunun ölçü toleransları şu şekildedir. Uzunluk ±0.75 mm, derinlik ± 0.25 ve kademenin 

konumu ±0.75 olarak belirtilmektedir. Her firmanın kendi üretim standartları ve teknik isterleri 

bulunmaktadır.  

 

Şekil 1.3 4 TUSAŞ kademe formunun tasarım tanımları [7] 

Kalıp tasarlanırken sac malzemenin geri esneme miktarı düşünülerek kalıbın tasarımı 

gerçekleştirilir. 

Kalıp tasarımı ve üretimi tamamlandıktan sonra şekillendirme işlemi için kalıp hidrolik pres 

tezgahına bağlanarak belirlenen standartlara göre şekil verme işlemi yapılır. 

2. Metot ve Yöntem 

Deneysel yöntem için Türk havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş’nin şekillendirme kalıpları tasarım 

mühendisliği bölümünün verileri incelenerek en çok kullanılan kademelendirilmiş uçak parçalarının 

özellikleri belirlendi. L/D oranı 3 ve 5 olan L ve Z kesitli AA2024-T3 ve AA7075-T6 ekstrüzyon 

malzemelerinin çoğunluğu oluşturduğu görülmüştür.  
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Değerler ve malzeme durumu göz önünde bulundurularak deneylerde kullanılmak üzere L kesit 

formlu Amerika malzeme standartlarında(AMS10133) üretilmiş olan ekstrüzyon AA2024-T3 ve 

AA7075-T6 malzemelerinin kullanılmasına karar verilmiştir. 

2.1. Deneysel Yöntem 

Deney değişkenleri olarak iki farklı kalınlık 1.6 mm ve 2.4 mm, üç farklı L/D oranı 3,5 ve 6, iki 

farklı sıcaklık 25° ve 94°-176°,  iki farklı malzeme AA2024-T3 ve AA7075-T6 belirlenmiştir.  

Belirlenen AMS10133-07xx L kesitli ekstrüzyon malzemesinin ölçülerine göre Catia V5 

programında kalıp tasarımı 3 gözlü ve her bir gözündeki kademe oranı deney standardında 

belirlenen L/D oranı 3,5 ve 6 olacak şekilde tasarlanmıştır Kalıp, AISI4130 malzemesi seçilerek 

belirtilen teknik şartlara göre TUSAŞ tesislerinde üretilmiştir. Aşağıdaki Şekil 2.1, 2.2 ve 2.3’te 

tasarlanmış ve ürettirilmiş olan deney kalıbı gösterilmiştir. 

• Kalıp elemanları; 

• Kalıp tablası 

• Erkek kalıp yüzeyi 

• Dişi kalıp yüzeyi 

• Merkezleme pimleri 

 

Şekil 2.1 Catia V5 programında tasarlanmış olan deney kalıbı 

 

Şekil 2.2 TUSAŞ tesislerinde üretilmiş olan deney kalıbının önden görüntüsü 
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Şekil 2.3 TUSAŞ tesislerinde üretilmiş olan deney kalıbının üsten görüntüsü 

İlk olarak deneyde kullanılan malzemeler parametrelerine göre gruplara ayrılarak etiketlenmiştir. 

Tablo 2.1 AA2024-T3 Malzemesinin Deney Gruplanması 

ETİKET NUMARASI MALZEME L/D ORANI KALINLIK(mm) SICAKLIK(C°) 

D1 AL 2024-T3 3 1,6 25 

D2 AL 2024-T3 3 2,4 25 

D3 AL 2024-T3 5 1,6 25 

D4 AL 2024-T3 5 1,6 94 

D5 AL 2024-T3 5 2,4 25 

D6 AL 2024-T3 5 2,4 94 

D7 AL 2024-T3 6 1,6 25 

D8 AL 2024-T3 6 2,4 25 

Tablo 2.2 AA7075-T6 Malzemesinin Deney Gruplanması 

ETİKET NUMARASI MALZEME L/D ORANI KALINLIK(mm) SICAKLIK(C°) 

S1 AL 7075-T6 3 1,6 25 

S2 AL 7075-T6 3 2,4 25 

S3 AL 7075-T6 5 1,6 25 

S4 AL 7075-T6 5 1,6 177 

S5 AL 7075-T6 5 2,4 25 

S6 AL 7075-T6 5 2,4 177 

S7 AL 7075-T6 6 1,6 25 

S8 AL 7075-T6 6 2,4 25 

 

Şekil 2.4 Gruplara ayrılmış ve etiketlenmiş olan deney numuneleri 
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Deneyler 5 tekrarlı olarak gerçekleştirilmiştir. Üretilmiş olan kalıp deney tezgahına bağlanarak 

prosesin kontrolünü yaptıktan sonra deney gerçekleştirilmiştir. Her basım işleminde 3’er adet parça 

basılmıştır. 

 

Şekil 2.5 Kalıbın tezgaha bağlanması ve numunelerin kalıba yerleştirilmesi 

İlk olarak soğuk şekillendirilecek gruplar 100 Bar sabit basınçta oda koşullarında şekil verme işlemi 

tamamlanmıştır. 

 

Şekil 2.6 Soğuk Şekillendirilmiş olan numuneler 

Soğuk şekillendirme işlemi tamamlandıktan sonra hem deney numuneleri hem de kalıp; standartta 

belirtilen sıcaklıkta belirtilen süre kadar fırında bekletildikten sonra sıcak şekil verme işlemi 

tamamlanmıştır. Sıcak şekil verme işleminden sonra oda koşullarına bırakılarak numunelerin 

soğutulmuştur. 
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Şekil 2.7 Uçak parçalarının ısıtıldığı fırın 

 

Şekil 2.8 Kalıbın rezistanslar ile ısıtılması 

Deney işlemi tamamlandıktan sonra numunelerde oluşan geri esnemenin ölçülmesi için FARO 

marka ölçüm cihazı kullanılmıştır. Cihaz 0,018m ölçüm hassasiyeti ve 1,2m çalışma aralığına sahip, 

taşınabilir 3 Boyutlu bir koordinat ölçüm cihazıdır. Ölçüm işlemi için numuneleri sabitleyeceğimiz 

düzeneği oluşturduk. 
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Şekil 2.9 Deney numunelerinin ölçüm düzeneği 

Ölçüm düzeneği hazırlanıp kalibrasyonlar yapıldıktan sonra kademe farkı olan yüzeylerin dört 

köşesinden dokunarak oluşturulan iki farklı yüzey arasındaki yükseklik farkları ölçülerek kayıt 

edilmiştir. 

 

Şekil 2.10 Yüzeyler arası derinlik farkının ölçümü 
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Yapılan ölçüm sonuçları ile olması gereken ölçülerin farkları hesaplanarak geri yaylanma değerleri 

bulunmuştur. 

Ekstrüzyon ile imal edilmiş alüminyum alaşım AA7075-T6 ve AA2024-T3’ün deney sonrası ölçüm 

değerleri aşağıdaki tablolardaki gibidir. 

Tablo 2.3 AA2024-T3 malzemesinin deney sonucu oluşan geri yaylanma değerleri 

ETİKET NUMARASI MALZEME L/D ORANI KALINLIK(mm) SICAKLIK(C°) 
ORTALAMA GERİ 

YAYLANMA 

D1 AL 2024-T3 3 1,6 25 0,256 

D2 AL 2024-T3 3 2,4 25 0,24 

D3 AL 2024-T3 5 1,6 25 0,358 

D4 AL 2024-T3 5 1,6 94 0,266 

D5 AL 2024-T3 5 2,4 25 0,30 

D6 AL 2024-T3 5 2,4 94 0,222 

D7 AL 2024-T3 6 1,6 25 0,382 

D8 AL 2024-T3 6 2,4 25 0,32 

Tablo 2.4 AA7075-T6 malzemesinin deney sonucu oluşan geri yaylanma değerleri 

ETİKET NUMARASI MALZEME L/D ORANI KALINLIK(mm) SICAKLIK(C°) 
ORTALAMA GERİ 

YAYLANMA 

S1 AL 7075-T6 3 1,6 25 0,5 

S2 AL 7075-T6 3 2,4 25 0,415 

S3 AL 7075-T6 5 1,6 25 0,566 

S4 AL 7075-T6 5 1,6 177 0,372 

S5 AL 7075-T6 5 2,4 25 0,5225 

S6 AL 7075-T6 5 2,4 177 0,43125 

S7 AL 7075-T6 6 1,6 25 0,598 

S8 AL 7075-T6 6 2,4 25 0,5375 

 

5’er adet yapılan basım sonuçları kaydedilerek geri yaylanma değerlerinin ortalama değeri 

hesaplanmıştır. 

2.2. Sayısal Yöntemi 

Sayısal yöntem olarak sonlu elemanlar yöntemi kullanılmıştır. Sonlu elemanlar yönteminin temelini 

matematik oluşturmaktadır. İlk örnek çalışmaları 1956’da Turner, Clough, Martin ve Topp 

tarafından yapılmıştır fakat literatüre, sonlu elemanlar yöntemi terimsel ifadesi 1960 yılında Clough 

tarafından kazandırılmıştır[4]. Yöntemin genel prensibinde küçükten büyüğe, parçadan tüme varım 

vardır. Bütün olan geometriden elemanların oluşturulması için bir ağ yapısına gerek duyulmaktadır. 

Ağ yapısının uygun boyutta seçilmesiyle oluşan elemanlara sayısal model denmektedir. 

Elemanların bir biri ile bağlantı oluşturduğu yerlere düğüm noktası denmektedir. Elemanların tek 

boyutlu(1D), iki boyutlu (2D) ve katı model(3D) çeşitleri vardır. 

Günümüzde sonlu elemanlar metodu ile çözüm üreten birçok CAE (Computer Analaysis 

Engineering) programı mevcuttur. Programların çalışma mantığı uygun bilgisayar modeli 

oluşturulan elemanlara sınır şartları uygulanarak matematik probleminin çözülmesi ile 

sonuçlanmaktadır. Elemanlar sayesinde oluşan geometrik model bilgisayar tarafından 

tanımlanabilmesi için malzeme özelliklerinden akma değeri, poisson oranı, elastite modülü ve 

yoğunluğu gibi değerleri veri girişi olarak, kullanılan programa girmemiz gerekmektedir. Bu sayede 

oluşan sayısal modele uygulanan kuvvetler, düğüm noktaları ile elemanlar arasında oluşan farklı 

durumlar için matrisler oluşmaktadır, oluşan matrislerin ile çözümlemeler yaparak oluşan gerilme 

ve gerinimlerin sonucu şekil değişimleri elemanların üzerinde sonuç olarak görünmektedir. Sonlu 

elemanlar yöntemi günümüzde çeşitli mühendislik dallarında kullanılmaktadır. En çok kullanılan 

alanlardan birisi yapısal analizler, akış analizleri, elektromanyetik analizlerdir. Sektörde ağırlıklı 

olarak havacılık ve otomotiv alanlarında kullanılmaktadır. 
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Sonlu elemanlar yöntemi kullanılan yazılımlardan biride Pam-stamp programıdır. Çalışmamda bu 

programı kullanarak sayısal model çözümlemesini gerçekleştirdim. Yaptığım çalışmada malzeme 

tanıtımı için Holloman bağıntısını kullandım ve programa malzeme verisi olarak bağıntının 

gereksinimlerinin girişini yaptım. 

2.3. Malzeme Modellerinin Tanımlanması 

Sayısal analizde kullanılmak üzere gerinim-gerilme değerleri ekstrüzyon malzemelerinin çekme 

testi yapılarak elde edilmiştir. Deney numunelerinin malzeme tanımlaması, yapılan çekme deneyi 

verilerine göre hesaplanarak programa girişi yapılmıştır.  

Çekme deneyi sonucu elde edilen mühendislik gerinim-gerilme verilerinden gerçek gerinme-gerilim 

verileri aşağıdaki denklem 2.1 ve 2.2 ‘ye göre elde edilmiştir. 

Denklem 2-1 Gerçek gerilme denklemi 

𝜀 = ∫
𝑑𝑙

𝑙

𝑙

𝑙0

= 𝑙𝑛
𝑙

𝑙0 
= ln (1 + 𝑒) 

Denklem 2-2 Gerçek gerinim denklemi 

𝜎 = 𝜎𝑚 (𝑒 + 1) 

𝜎, Gerçek gerinme 

𝜎𝑚, Mühendislik gerinmesi 

𝜀, Gerçek gerilme 

𝑒, Mühendislik gerilmesi 

K, n; malzeme sabitleri  

K=Dayanım sabiti 

 n=Pekleşme üsteli 

Malzemeler plastik deformasyona uğramaya başladıklarında plastik deformasyonlarında artış 

meydana gelmektedir. Oluşan artış pekleşme üsteli ile ifade edilmektedir. Dayanım sabiti ise gerçek 

şekil değişimini bir yapan değer olarak ifade edilmektedir[4,5,6]. 

K ve n değerlerini hesaplayabilmek için aşağıdaki eşitlik 3.3’e göre Holloman bağıntısının 

logaritması alındığında bir doğru denklemi elde edilir. 

Denklem 2-3 Holloman denklemi 

𝜎 = 𝐾 ∗ 𝜀𝑛 

Denklem 2-4 Logaritmik skalada Holloman bağıntısı 

𝑙𝑛(𝜎)=𝑙𝑛(𝐾))+𝑛∗𝑙𝑛(𝜀)
 

AA2024-T3 ve AA7075-T6 alaşımları için hesaplanan gerçek gerinim-gerilme değerlerinin akma 

gerilmesi ile boyun vermenin başlangıcı arasındaki değerlerin logaritması alınarak elde edilen 

eğrinin eğimi pekleşme üstelini, uzamanın 1 olduğu noktanın eğri ile kestiği nokta ise dayanım 

sabitini vermektedir. Elde edilen eğrinin denklemi oluşturularak hem eğimi bulunmuş hem de K 

değeri hesaplanmıştır. Pekleşme üsteli(n) sıfır değerine yaklaştıkça malzemenin deformasyon 

sertleşmesine uğrama dayanımını arttığını, K değeri de malzemenin dayanımı ile doğru orantılı 

olduğu literatürde yapılan araştırma ve deneylerde görülmüştür[4,5,6]. 
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Şekil 2.13 SP1-AA7075-T6’nın gerçek gerinim gerilme grafiği 

 

Şekil 2.14 SP1-AA7075-T6 'nın logaritmik skalada gerinim gerilme grafiği 

Grafiğe göre doğrunun eğimi=0,0535 olduğu görülmektedir bu değere pekleşme üsteline eşittir. 

Grafiğe göre log(K) = 2,8381 ise K=688,8.  

K ve n değerleri 4’er adet çekme deneylerinin her biri için hesaplanarak analiz programına ortalama 

değerleri girilmiştir. AA7075-T6 malzemesinin ortalama değerleri K=693,5 MPa n=0,0578, 

AA2024-T3 malzemesinin ortalama değerleri K=528,7 MPa n=0,1031 olarak hesaplanmıştır. 

Analiz için kullanılacak deney numunesinin malzeme tanımlanması aşağıdaki gibi 

gerçekleştirilmiştir. 

Hesaplamalar sonucu elde edilen; 

1-Malzememenin öz kütlesi 

2- Malzemenin elastik modülü 

3- Poisson’s oranı 

4- Pekleşme üsteli 

5- K dayanım sabiti 

Değerleri Pam-stamp analiz programının malzeme tanımlama bölümüne girişi yapılmıştır. 
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Şekil 2.15 AA7075-T6 malzemesinin elastik modül, possion ve yoğunluk değerlerinin programa girilmesi 

 

Şekil 2.16 AA7075-T6 malzemesinin K ve n değerlerinin programa girilmesi 

Hesaplanan değerler AA2024-T3 malzemesi içinde programa girilmiştir. 

2.4. Eleman Tipi, Ağ Yapısı ve Analiz Sınır Şartları 

Kullanılan malzemelerin kalınlıkları az ve saç malzeme kategorisine girdiği için analiz modelinde 

2D eleman tipi kullanılmasına karar verilmiştir. Catia V5 programında tasarlanmış olan kalıp 

yüzeylerinin çıkarılması ile 2D modeller elde edilmiştir. Her bir L/D oranına sahip kalıp yüzeyi ayrı 

ayrı oluşturulmuştur. 
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Şekil 2.17 Analiz için kullanılacak olan analiz yüzeyleri 

Çıkarılmış olan yüzeyler Pam-stamp programına IGS formatına dönüştürülerek aktarılmıştır. Kalıp 

yüzeyleri analiz programına çağrılırken parça boyutlarına göre uygun ağ yapısı oranı seçilerek 2D 

modeller Pam-stamp programında oluşturulmuştur. 

 

Şekil 2.18 Pam-stamp programında oluşturulan ağ yapısı 

Analiz modeli oluşturulan numuneler 1.6 mm X 1.6 mm ağ yapısına bölünerek toplamda 884 adet 

2D elemana ayrılmıştır. Dişi ve erkek kalıp ise 1.55 mm X 1.55 mm ağ yapısına bölünerek 

toplamda 2442 adet 2D elemana bölünmüştür. Program büküm bölgelerinde adaptivity özelliğini 

kullanarak uygun eleman modelini belirlemiştir. 

Analizlerde 3 farklı L/D oranı, 2 farklı kalınlık ve oda koşullarındaki sıcaklık kullanılarak 

programda analizler çözdürülmüştür. Her bir L/D oranı, malzeme ve kalınlık için toplam 12 adet 

analiz çözdürme işlemi yapılmıştır. Analizde programının yetenekleri çerçevesinde sadece soğuk 

şekillendirme yapılmıştır. 

Tablo 2.5 Sayısal analiz değişkenleri 

Değişkenler 

Malzeme L/D oranı Kalınlık Sıcaklık 

AA7075-T6 

AA2024-T3 

3 
1,6 

2,4 
25° 5 

6 

 

Analiz programlarının gerçeği yansıtması için temas yüzeylerini doğru belirlenmesi analiz 

verimliliği için büyük önem arz etmektedir. Temas yüzeyleri Pam-stamp programının seçenek 
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olarak sunduğu *Surface_To_Surface* temas olarak tanımlanmıştır. Temas yüzeyleri numune parça 

üst kalıp ve numune parça alt kalıp olarak tanımlanmıştır. 

 

Şekil 2.19 Temas yüzeyleri 

Temas tanımlamaları yapıldıktan sonra alt kalıp tüm eksenlerde sabitlenmiştir. Üst kalıba uygun 

kapanma mesafesi(stroke) belirlenerek x ve y yönlerinde sabitlenip z yönünde hareket tanımlaması 

yapılmıştır. 

 

Şekil 2.20 Dişi kalıba hareket tanımlanması 

Analizler çözdürülerek Pam-stamp programının geri yaylanma hesaplama modülü çalıştırılarak 

değerler elde edilmiştir. 
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Şekil 2.21 Analiz programı Pam-stamp ile şekillendirilmiş kalınlık 1.6 mm L/D=5 AA7075-T6 numunesi 

 Analiz programında sadece soğuk şekillendirmeler incelenmiştir. 

 

Şekil 2.22 Analiz programı Pam-stamp ile geri yaylanma değeri hesaplanmış olan kalınlık 1.6 mm ve L/D=5 

AA7075-T6 numunesi 

Aşağıdaki tablolarda analiz sonucu hesaplanan geri yaylanma değerleri gösterilmiştir. 

Tablo 2.6 Analiz programı Pam-stamp ile geri yaylanma değeri hesaplanmış olan AA7075-T6 numunelerinin 

değerleri 

MALZEME L/D ORANI KALINLIK(mm) SICAKLIK(C°) GERİ YAYLANMA(mm) 

AL 7075-T6 

3 1,6 25 0,46 

3 2,4 25 0,39 

5 1,6 25 0,55 

5 2,4 25 0,50 

6 1,6 25 0,57 

6 2,4 25 0,51 

Tablo 2.7 Analiz programı Pam-stamp ile geri yaylanma değeri hesaplanmış olan AA2024-T3 numunelerin 

değerleri 

MALZEME L/D ORANI KALINLIK(mm) SICAKLIK(C°) GERİ YAYLANMA(mm) 

AL 2024-T3  

3 1,6 25 0,24 

3 2,4 25 0,22 

5 1,6 25 0,33 

5 2,4 25 0,28 

6 1,6 25 0,36 

6 2,4 25 0,31 
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3. Sonuç 

Bu çalışmada, ekstrüzyon ile imal edilmiş alüminyum alaşımlardan 2024-T3’e ve 7075-T6’ya 

kademe formu verilirken oluşan geri yaylanma değerleri deneysel ve sayısal olarak belirlenmiştir. 

Elde edilen değerler tablo haline getirilerek ileride yapılacak olan kalıp tasarımları için referans 

oluşturması beklenmektedir. 

Tablo 3.1 AA2024-T3 için analiz ve deney karşılaştırma tablosu 

MALZEME L/D ORANI KALINLIK(mm) DENEY SONUÇLARI(mm) ANALİZ SONUÇLARI(mm) 

AL 2024-T3  

3 1,6 0,256 0,24 

3 2,4 0,24 0,22 

5 1,6 0,358 0,33 

5 2,4 0,30 0,28 

6 1,6 0,382 0,36 

6 2,4 0,32 0,31 

 

Şekil 3.1 AA2024-T3 için analiz ve deney sonuçları grafiği 

Tablo 3.2 AA7075-T6 için analiz ve deney karşılaştırma tablosu 

MALZEME L/D ORANI KALINLIK(mm) DENEY SONUÇLARI(mm) ANALİZ SONUÇLARI(mm) 

AL 7075-T6 

3 1,6 0,50 0,46 

3 2,4 0,415 0,39 

5 1,6 0,566 0,55 

5 2,4 0,5225 0,50 

6 1,6 0,598 0,57 

6 2,4 0,5375 0,51 
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Şekil 3.2 AA7075-T6 için analiz ve deney sonuçları grafiği 

• Form verme yönteminin analitik modellenmesi yapılarak uygun analiz yapısı belirlenmiştir. 

• AA2024-T3 malzemesinin AA7075-T6 göre daha kolay şekillenebileceği görülmüştür ve 

geri yaylanma değeri göreceli olarak daha düşük çıkmıştır. 

• L/D oranı arttıkça geri yaylanma değerinin her iki malzemede de arttığı görülmüştür. 

• İnce malzemede kalın malzemeye göre daha fazla geri yaylanma olduğu görülmüştür. 

Kalınlık arttıkça geri yaylanma değeri her iki malzeme içinde azalmıştır. 

• Sıcaklığın malzemelerin form alma kabiliyetlerini arttırdığı görülmüştür. Sıcaklık arttıkça 

AA2024-T3 ve AA7075-T6 için geri yaylanma değerlerinin azaldığı görülmüştür. 

• Bu tez çalışması ile elde edilen değerler referans alınarak yapılacak olan kalıp tasarımları 

doğru parça üretimini sağlayarak kalıbı tekrar işleme ve hurda parça maliyetlerinde büyük 

iyileştirmeler sağlayacaktır. 

• TUSAŞ bünyesinde üretilen ekstrüzyon yöntemi ile imal edilmiş parçalara kademe formu 

verirken bu tez kapsamında elde edilmiş referans değerler ile kalıp tasarımı yapılmış ve 

parçalar tolerans aralığında kalarak uygunluk almıştır. 
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* Sorumlu Yazar 

Özet 

Deniz taşımacılığı, küresel ticaretin büyük bir çoğunluğunun taşınmasında rol almaktadır. Bununla 

birlikte afetler (doğal afetler, pandemi vb.), korsanlık, liman tıkanıklığı, darboğaz tıkanıklığı, siber 

saldırı, operasyonel veya mesleki riskler gibi çeşitli riskler denizyolu taşımacılığının 

sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir. Zincirin eski haline dönebilme veya eskisinden daha iyi hale 

gelebilme yeteneği olan dirençlilik sağlanamazsa sektörün karlılığı tehdit altında olacaktır. Uzun 

vadede, bu tehditler, deniz taşımacılığına ciddi rakipler olarak, uzun mesafe taşımacılığı için 

bölgeler arası entegrasyonu sağlamak için geliştirilmekte olan karayolu ve demiryolu gibi diğer 

ulaşım modlarını desteklemektedir. COVID-19 pandemisinden sonra birçok yapısal değişikliğin 

getirdiği sonuçlar, tedarik zincirinin hızından ziyade esnekliğinin önemini vurgulamaktadır. Bu 

çalışmada, risk kavramı, tedarik zinciri risk yönetimi ve tedarik zinciri dirençliliği terimleri 

tanımlanmış, son dönemde denizcilik riskleri ve bu risklere karşı denizcilik tedarik zinciri 

dirençliliğinde model uygulamaları anlatılmıştır. Son olarak COVID-19 pandemisinin deniz 

taşımacılığına etkileri ve pandemiye karşı dirençlilik uygulamaları ifade edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Risk Yönetimi, COVID-19, Denizyolu Taşımacılığı, Tedarik Zinciri 

1. Giriş 

Risk, İngiliz Standartlar Enstitüsü (BS) tarafından “tanımlanmış bir tehlikenin meydana gelme 

olasılığı veya sıklığı ile meydana gelme büyüklüğünün birleşimi” olarak tanımlanmıştır (BS 4778, 

1991). Risk kavramının iki bileşeni vardır: potansiyel kayıplar ve bu kayıpların olasılığı. Böylece, 

önceden tahmin edilemeyen bir olayın sonucu olarak risk ortaya çıkmakta, diğer bir deyişle, 

önceden tahmin edilemeyen olaylar, risklerin varlığına yol açmaktadır (Manuj ve Mentzer, 2008: 

196). Risk tanımları genellikle sistemi veya organizasyonu bozan beklenmedik veya 

öngörülemeyen olaylara atıfta bulunur.  

Tedarik zinciri riskleri de literatürdeki yıkıcı olaylara dayanmaktadır. Tummala ve Schoenherr 

(2011: 474) tedarik zinciri risklerini, operasyonları etkileyen ve yanıt verebilirlik, hizmet kalitesi, 

maliyet vb. açılardan istenen performans düzeyinin sağlanamamasına neden olan öngörülemeyen 

olaylar olarak kavramsallaştırmışlardır. Tedarik zinciri riskleri çok boyutludur ve kaynakları çok 

çeşitlidir. Spekman ve Davis (2004), tedarik zinciri risklerinin kaynaklarının boyutlarını: gelen 

tedarik, bilgi akışı, finansal akış, bilgi sistemi için güvenlik, paydaşlarla işbirliği ve kurumsal sosyal 

sorumluluk olarak ortaya koymuştur (Sodhi vd., 2012: 4). Tedarik zincirlerinin, her birinin çok 

çeşitli işleri yürüttüğü çok sayıda paydaşı vardır. Buna göre, tedarik zinciri riskleri çok çeşitli 

olaylardan kaynaklanabilir. Tedarik zinciri boyunca riskler, hem yukarı akıştan teslim edilen kabul 

edilemez ürünlerle hem de doğal afetler veya terör ve korsan saldırıları gibi çevresel etkilerle 

ilişkilendirilebilir (Tummala ve Schoenherr, 2011: 474). Diğer bir deyişle, tedarik zinciri riskleri, 

hem zincir aracılığıyla paydaşlar tarafından gerçekleştirilen iç işlemlerden hem de nadiren 

gerçekleşen ancak ciddi etkileri olan kontrol edilemeyen dış olaylardan ortaya çıkabilir.  
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Tedarik zinciri riskleri iki ana başlık altında sınıflandırılabilir: operasyonel riskler ve aksama 

riskleri. Operasyonel riskler, esas olarak teslimat süresi ve talep dalgalanmaları gibi teslimatta 

aksaklıklara neden olan olağan operasyonlardan kaynaklanmaktadır. Bozulma riskleri, nadiren 

gerçekleşen ancak ciddi etkileri olan olağanüstü olaylardan kaynaklanmaktadır (Baz ve Ruel, 2021). 

Ayrıca kategorizasyon arz, talep, süreç, fikri mülkiyet, örgütsel davranış ve politik/sosyal 

olaylardan kaynaklanan riskleri içerecek şekilde genişletilebilir (Tang ve Tomlin, 2008; Sodhi vd., 

2012: 4). Günümüz tedarik zincirlerinden beklentiler yukarıda bahsedilen risk kaynaklarını 

tetikleyebilmektedir. Küreselleşmenin yaygınlaşması, ağlar arası rekabetin artması, çeşitli 

teknolojik gelişmeler, müşterilerin sonsuz beklentileri vb. güncel eğilimler, kuruluşların tedarik 

zincirleri için belirsizlikleri ve riskleri artırmaktadır (Abdel-Basset ve Mohamed, 2020). Ayrıca dış 

kaynak kullanımı, tedarik tabanlarında azalma, tam zamanında stratejiler, ürünlerin daha kısa yaşam 

döngüsü vb. gibi endüstriyel eğilimler de tedarik zinciri için risk artırıcı eğilimlerdir (Colicchia ve 

Strozzi, 2012; Trkman vd., 2016). ; Fan ve Stevenson, 2018: 205). Bu riskler, insan faktöründen 

veya doğal afetlerden kaynaklanan eksikliklerin bir sonucu olarak ortaya çıkabilir ve tedarik 

zincirinin sürdürülebilirliğinin bozulmasına neden olabilir. Tedarik zincirleri, tüm paydaşlar için en 

kritik araçlardan birini etkileyen bazı risklere karşı aşırı duyarlı olabilir. Herhangi bir maddi, 

finansal veya bilgi riski, dalgalanma etkisi ile tedarik zinciri kesintilerine neden olabilir (Tang ve 

Musa, 2011: 26). Tedarik zincirindeki paydaşlar bir zincir ile birbirine bağlı olduğu için yürütülen 

operasyonlar da birbirine bağlıdır. Burada öngörülemeyen veya kontrol edilemeyen bir risk 

oluşursa, dalgalanma etkisi kendini diğer yapılara göre daha hızlı ve etkin bir şekilde gösterecektir. 

Bu nedenle tedarik zincirlerinde risklerin oluşmasından kaynaklanan aksaklıklara en kısa sürede 

müdahale etmelidir. Bu, iyi tasarlanmış bir risk yönetimi ile mümkün olabilir. 

2. Tedarik Zinciri Risk Yönetimi 

Tedarik zincirinde sürdürülebilirliği sağlamak için risk yönetimini dikkate almak bir zorunluluktur 

(Abdel-Basset ve Mohamed, 2020). Bunun nedeni, tedarik zinciri risk yönetiminin yalnızca 

maliyetleri veya kırılganlığı azaltmayı değil, aynı zamanda karlılığı sağlamayı, ticari operasyonları 

sürdürmeyi ve uzun vadeli büyümeyi sağlamayı da hedeflemesidir (Fan ve Stevenson, 2018: 210). 

Mevcut literatür, tedarik zinciri risk yönetiminin, operasyonel kayıpların azaltılması, hızlı müdahale 

ve aksaklıkların önlenmesi açısından firmaların operasyonel performansı üzerinde olumlu bir etkiye 

sahip olduğunu göstermiştir (Munir vd., 2020). Tedarik zinciri risklerinin etkisini azaltmak için dört 

temel yaklaşım mevcuttur: tedarik yönetimi, talep yönetimi, ürün yönetimi ve bilgi yönetimi. 

Firmalar, bu etkileri azaltmak için paydaşlarla işbirliği yaparak ve tüm organizasyonu koordine 

ederek bu yaklaşımları uygulamalıdır (Tang, 2006: 453). Tedarik zinciri için risk yönetimi kavramı, 

bu yönetim yeteneklerine ve paydaşlarla işbirliği ve koordinasyona yeterince dikkat etmelidir.  

Tedarik zinciri risk yönetimi, bilgiye dayalı bir yetenektir ve firmaların riskleri azaltma veya 

hafifletme konusundaki başarısı, risk yönetimi stratejilerini uygularken tedarik zinciri ortaklarıyla 

işbirliği ve koordinasyon sağlamakla bağlantılıdır (Li vd., 2015; Kauppi vd., 2016; Fan vd., 2017). 

Koordinasyonu ve işbirliğini artırmak için tedarik zinciri entegrasyonuna duyulan ihtiyaç bir 

anahtardır (Munir vd., 2020). Literatürde, çalışmaların çoğu tedarik zinciri entegrasyonunun 

operasyonel performans üzerinde olumlu etkisi olduğuna inanmaktadır; Öte yandan, önemli 

miktarda araştırma, tedarik zinciri boyunca entegrasyonun tedarik zinciri performansı üzerinde 

olumsuz veya hiçbir etkisi olmadığını ortaya koydu. Bu tutarsızlık, tedarik zinciri entegrasyonunun 

iyi yönetilememesi durumunda yeni belirsizlikler ve buna bağlı olarak yeni tedarik zinciri riskleri 

oluşturabileceğini düşündürmektedir (Munir vd., 2020). Buna göre risk yönetimi süreci kademeli 

olarak takip edilmelidir.  

Tedarik zinciri risk yönetiminin uygulama basamakları şu şekilde sıralanabilir: risk belirleme, risk 

değerlendirmesi, risk araştırması, risk işleme ve risk izleme (Giannakis ve Papadopoulos, 2016). 

Yukarıda belirtilen bilgiler ışığında tedarik zinciri risk yönetimi kavramı kapsayıcı olarak 

tanımlanmalıdır. Tedarik zinciri risk yönetimi, kârlılık ve rekabet avantajı elde etmekle birlikte 

kırılganlığı azaltmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için dahili araç, strateji ve tekniklerin 
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uygulanması ve dış tedarik zinciri paydaşları ile işbirliği yoluyla risklerin belirlenmesi, 

değerlendirilmesi, ele alınması ve izlenmesi olarak tanımlanabilir. Fan ve Stevenson, 2018: 210). 

Tedarik zinciri risk yönetiminin tanımlanması söz konusu olduğunda, risk yönetiminin ana unsurları 

şu şekilde ayırt edilmelidir: tedarik zinciri riskleriyle ilgili kaynaklar, sonuçlar, itici güçler ve 

stratejiler (Jüttner vd., 2003: 199). Kesintilerin etkilerini ortadan kaldırmak veya azaltmak için risk 

yönetimi stratejileri daha fazla dikkat gerektirir (Jüttner, 2005; Manuj ve Mentzer, 2008: 193). 

İlerleyen kısımda detaylı olarak risk yönetimi stratejileri üzerinde durulacaktır.. 

3. Tedarik Zinciri Risk Yönetimi Stratejileri 

Literatürdeki tedarik zinciri risk yönetimi tanımları, uygun stratejilerin seçilmesinin riskleri tedavi 

etmek için hayati olduğunu göstermiştir (Fan ve Stevenson, 2018: 208). Öncelikle riskleri ortadan 

kaldırmak veya risklerin etkilerini azaltmak için uygulanacak stratejilerin belirlenmesi ve bu 

stratejinin risk yönetimi üzerinde etkili olması açısından uygunluğunun belirlenmesi gerekmektedir. 

Hangi öngörülemeyen olaya karşı hangi risk yönetimi stratejisinin uygun olduğuna karar verme, üç 

ana faktörden etkilenir: zamansal odak, tedarik zinciri esnekliği ve tedarik zinciri ortamı (Manuj ve 

Mentzer, 2008: 202). Bu koşullar altında literatürde birçok risk yönetimi stratejisi ortaya 

konmuştur. Tummala ve Schoenherr (2011: 474) risk yönetimi kavramına planlama temelli bir 

bakış açısıyla yaklaşmış ve firmaların tedarik zincirlerini tasarlarken aksaklıklar ve acil durum 

planlarının yapılmasının hayati önem taşıdığını belirtmişlerdir. Erteleme, spekülasyon, riskten 

korunma, kontrol/pay/transfer, güvenlik ve kaçınma gibi risk yönetimi stratejileri Manuj ve Mentzer 

(2008) tarafından yapılmış ve literatürle desteklenmiştir. Trkman ve McCormack (2009) ikili 

kaynak bulma stratejisini eklemiştir ve Sheffi (2005) bunlara artıklık stratejisini de eklemiştir 

(Munir vd., 2020). Jüttner vd. (2003), Miller (1992) tarafından tanımlanan risk azaltma stratejilerini 

tedarik zinciri risk yönetimine uyarladı. Bu stratejiler kaçınma, kontrol, işbirliği ve esneklik olarak 

kategorize edilmiştir. Esneklik, beklenmeyen durumlara yanıt verebilme (tepki verme) yeteneği 

olarak tanımlanırken (Miller, 1992: 324) bu strateji, çalışmamızın ana alanı olan yılmazlık kavramı 

ile ilişkilendirilebilir. Esnekliğin alt stratejileri; erteleme, çoklu ve yerel kaynak kullanımı olarak 

belirlenmiştir. Behzadi vd. (2018), tedarik zincirleri boyunca risk yönetimini başarmak için 

sağlamlık ve esnekliğin iki ana yöntem olduğunu savundu. Bu şekilde, denizcilik tedarik zincirinin 

Covid-19 sürecine karşı dayanıklılığı açısından bu çalışmada etkin risk yönetimi stratejilerinden biri 

olan dirençlilik kavramı araştırılmıştır. 

4. Denizcilik Tedarik Zinciri Risk Yönetimi Stratejileri 

Tedarik zincirlerinde dayanıklılık stratejileri stratejik düzeyde oluşturulmalıdır, ancak nakliye 

hatları tedarik zinciri ortaklarıyla operasyonel düzeyde değil, taktik veya stratejik düzeylerde 

etkileşime girer (Lam ve Bai, 2016: 22). Bu durum, özellikle konteyner taşımacılığında faaliyet 

gösteren gemi operatörlerini tedarik zinciri risklerine karşı daha savunmasız hale getiriyor. Son 

zamanlarda denizcilik aktörleri arasında artan karşılıklı bağımlılık, yoğun rekabet, nakliyecilerin 

özel talepleri, deniz tedarik zincirlerini tedarik zincirlerinde meydana gelebilecek olası aksaklıklara 

karşı daha savunmasız hale getirmiştir (Lam ve Bai, 2016: 16). Gemi işletmecileri, gemi filosunun 

yaklaşık yarısını kiraladıkları için bu gemilerin bilgi teknolojisi sistemlerini kontrol edemiyorlar. 

Bu durum, ciddi operasyonel aksamalara neden olabilecek siber saldırılara karşı risk altında 

olmalarına neden oluyor. Kargo temsilcileri tarafında, kargolar birkaç ülkeden geçebilir, buna bağlı 

olarak birkaç farklı sisteme taşınabilir ve ayrıca limanlar, gümrük ofisleri, kamyon şirketleri, 

bankalar, ortak hizmet merkezleri, sektör bilgi portalları gibi çeşitli kuruluşlar tarafından kontrol 

edilebilir. Bu kuruluşlar herhangi bir bilgi teknolojisi altyapısı sunmadıkları gibi, herhangi bir siber 

güvenlik standardı üzerinde de karşılıklı olarak anlaşmaya varmamışlardır (Jensen, 2015: 36). Öte 

yandan, denizcilik tedarik zincirlerinde meydana gelebilecek çok çeşitli riskler mevcuttur. Bu 

nedenle her risk tanımlanmalı ve etkisi araştırılmalıdır. 

Deniz tedarik zinciri boyunca riskler tanımlanırken risk kaynakları ve risk faktörleri birbirinden 

ayrılmalıdır. Deniz taşımacılığına özel risk kaynakları, istenmeyen hava koşulları, bilgi teknolojisi 
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veya telekomünikasyon arızaları, kalifiye işgücü kaybı, sivil huzursuzluk, endüstriyel ihtilaf, 

yangın, siber saldırı vb. olaylardır. Ancak, risk faktörleri daha spesifiktir ve zincirle doğrudan 

ilişkilidir ve risk oluşumunu tetikler. Birçok risk faktörü mevcuttur ve denizcilik tedarik zincirlerini 

tehdit etmektedir. En belirgin faktörler, liman işçisi grevleri, bilgi sistemi arızası, okyanustaki 

buzlanma durumu, yangın (Vilko ve Hallikas, 2012), liman tıkanıklığı, ekipman veya araç arızası, 

kirlilik, boş konteyner bulunamaması, gümrükleme (Gurning ve Cahoon, 2011), terörist saldırı veya 

korsanlık, nakliyeciler tarafından kargo bilgilerinin gizlenmesi (Chang ve diğerleri, 2014) olarak 

sıralanabilir. Yukarıda görüldüğü gibi, belki de uzun süredir tüm dünyayı etkileyen herhangi bir 

salgın ortaya çıkmadığı için son yıllardaki literatür, pandemi faktörünü göz ardı etmiştir. 

Deniz tedarik zincirinin dünya ticaret ekonomisi üzerinde büyük etkisi vardır ve zincir boyunca 

oluşabilecek riskler tüm küresel lojistik hizmetlerinde aksaklıklara neden olabilir. Deniz tedarik 

zinciri bozulduğunda, şirketler daha az optimal bir şekilde çalışır ve bu nedenle seyir mesafesi ve 

teslim süreleri uzar ve gidiş-dönüş sıklığı azalır. (Zavitsas vd., 2018: 118). Örneğin, 2021 yılının ilk 

aylarında dünya denizciliğinin en önemli darboğazlarından biri olan Süveyş Kanalı, M/V Evergiven 

adlı mega geminin karaya oturması sonucu 6 gün 7 saat süreyle bloke olmuştu. Araştırmalar, 

geminin her gün bu kritik su yolunu tıkadığını, 9,6 milyar dolarlık dünya ticaretinin akışını 

engellediğini gösterdi. Alman sigorta şirketi Allianz tarafından yapılan bir başka araştırma, bu 

tıkanmanın yıllık küresel ticaret büyümesinin yüzde 0,2 ila 0,4 puan azalmasına neden olduğunu 

gösterdi (Russon, 2021). Deniz taşımacılığının küresel ticarette artan temsili ve optimize edilmiş 

deniz tedarik zincirlerinin bağlantılarına olan yüksek bağımlılığı, kırılganlıkları zayıflatmak için 

dirençlilik stratejilerinin önemini göstermektedir. 

Bilgi teknolojilerindeki son gelişmeler (yani artan dijitalleşme), özellikle küresel ticaret için fiziksel 

sınırları ortadan kaldırmıştır. Bu sınırsız yeni dönem, Asya ülkelerini ekonomik ve ticari ilişkiler 

açısından birbirleriyle işbirliği geliştirmeye teşvik etmiştir. Dolayısıyla yukarıda sunulan dirençlilik 

stratejileri, veri alışverişi ile ilgili en son teknolojilerin yardımıyla koordine edilebilir, kontrol 

edilebilir veya izlenebilir. Son olarak, Schröder-Hinrichs vd. (2016), güvenlik kavramı kapsamında 

seyir halindeyken denizde dayanıklılığa odaklanmışlar ve gemi tasarımında teknolojik gelişmelerin 

gerekliliklerinin yanı sıra insan faktörüne de dikkat çekmişlerdir. Dijital süreçler özellikle COVID-

19 pandemisi ile hayatımıza daha hızlı girmiş olsa da iş süreçlerinde insan faktörü hala çok önemli. 

Bu nedenle, tedarik zincirinde bir aksama meydana geldiğinde, dirençlilik stratejileri yürütülürken 

yetenekli bir iş gücü çok önemlidir. Peki ya organizasyon tasarımındaki insanları bir süre 

kullanamazsanız ya da dayanıklılık stratejinizi yürüttüğünüz ekibinizdeki insanlar sürekli değişmek 

zorunda kalırsa? Ya da tedarik zincirindeki ortaklarınız yük taşıyacak kimseyi bulamıyorsa ve buna 

rağmen operasyonlarınız için talep son yıllarda hiç olmadığı kadar yüksekse? 

5. Deniz Taşımacılığı Şirketlerinin COVID-19 Stratejileri 

Denizcilik sektörü, COVID-19 pandemi sürecinde gemide hastalık ve yakın temasların yönetimi, 

gemide bireysel koruyucu ekipman kullanımı, kıyıda personel ile etkileşim, mürettebat değişimi, 

test, tıbbi tedaviye erişim gibi birçok zorlukla karşı karşıya kaldı (Stannard, 2020). COVID-19 

salgını, II. Dünya Savaşı'ndan sonra işlerini ve gelirlerini kaybetmekle karşı karşıya kalan insanlar 

için en zorlu zorluklardan biri olarak karşımıza çıktı (Dünya Bankası, 2020; Narasimha ve diğerleri, 

2021: 192). COVID-19 karantinaları, küresel GSYİH'nın %4 azalmasına ve ilk 6 ayda 5 trilyon 

doların üzerinde üretim kaybına neden oldu (Maliszewska vd., 2020; Thunstrom vd., 2020; Kuhn 

vd., 2021: 195). Küresel ekonomi ve ticaret daha önce böyle bir bozulma yaşamamıştı. Bu nedenle, 

kimse ne yapılması gerektiğini bilmiyordu. Hisse senedi piyasaları, COVID-19 pandemisi ile ilgili 

hem olumsuzlukları hem de olumlu olayları içeren haberlere hızlı tepki verdi (Kamal vd., 2021). 

Teslimat sözleşmesinin sona ermesi ve Nisan 2020'de ilk kez sınırlı depolama kapasitesinin bir 

sonucu olarak petrol fiyatı tarihsel olarak sıfırın altına düşmüştü (Millefiori vd., 2021). Akaryakıt 

fiyatlarının bu seviyeye düşmesinin ana nedenlerinden biri, dünya genelinde fabrikaların kapalı 

olması veya yarı kapasitede çalışmasıydı. Bu durum aynı zamanda hammadde talebini de azaltmış 

ve kuru dökme yük piyasasını doğrudan etkilemiştir. Baltık Kuru Yük Endeksi Mayıs 2020'de 
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önceki dört yılın en düşük seviyesi olan 275 puana inerek Eylül 2019'a göre %89,1 azaldı (Kamal 

vd., 2021: 1). 

Resim o kadar karamsar değildi. Virüsün yayılmasını önlemek için tüm dünyada tüm sektörlerde 

uygulanabilecek önlemler alındı. Bu önlemler tıbbi değil, öncelikle sosyaldi ve küresel ekonomi 

üzerinde etkileri vardı. Verschuur vd. (2021) tarafından farmakolojik olmayan müdahalelerin (NPI) 

küresel ticaret üzerindeki etkileri ölçülmeye çalışılmıştır. Okulların kapanması, işyerinin 

kapatılması, halka açık toplantıların kısıtlanması ve toplu taşımanın kapatılması gibi NPI'ların 

küresel ticaret üzerinde olumsuz etkisi olduğunu buldular. Öte yandan, evde kalma zorunluluğu, 

ülke içi hareket kısıtlamaları, uluslararası seyahat kısıtlamaları gibi NPI'ların küresel ticarete olumlu 

etkisi tespit edildi. COVID-19 kısıtlamaları ile küresel talep yeniden şekillendi. Çoğu Çin tarafından 

üretilen elektronik cihazlar, cep telefonları, egzersiz ekipmanları, ev geliştirme ve bahçe 

malzemeleri ile cerrahi maske, önlük, dezenfektan vb. tıbbi koruyucu ekipmanlar gibi bazı 

üretimlere talep arttı (Cullinane ve Haralambides, 2021: 370). Değişen satın alma alışkanlıklarının 

bir sonucu olarak talep özellikle 2020 yılının ikinci yarısında istikrar kazanmaya başladı. Bu durum 

denizyolu taşımacılığı şirketlerinin belirli tedbire dayalı sınırlamalar dahilinde doğru stratejilerle 

doğru yönetilmesi için bir fırsat olarak ortaya çıktı. Denizcilik şirketlerinde COVID-19 salgınına 

karşı dayanıklılık stratejisi olarak uzaktan çalışma, esnek çalışma saatleri, yatırım erteleme ve 

pazarlama çalışmalarının artırılması gibi uygulamalar ön plana çıkmıştır (Cengiz ve Turan, 2021: 

56). Pandeminin ilk aylarında, belirli hatlarda tüm hat seferlerinin iptal edilmesi veya hat 

taşımacılığı şirketlerinin belirli limanları devre dışı bırakması olarak tanımlanabilecek boş sefer 

uygulamaları sonucunda liman uğrak sayılarındaki düşüş arttı. Boş seferler toplamın %20'sine ulaştı 

(Humphreys, 2020). Neticede bu boş seyir stratejisi sadece rotaları optimize etmek için önemli bir 

fırsat sağlamakla kalmamış, aynı zamanda deniz taşımacılığı şirketlerine talep dengeleme açısından 

da önemli fırsatlar sunmuştur. 

COVID-19 ile değişen birçok şey gibi insanların satın alma alışkanlıkları ve şirketlerin iş yapma 

biçimleri de değişti. Çeşitli kısıtlamalar ve karantina süreçleri nedeniyle az kişiyle çalışmak, 

şirketlerin daha verimli olmasına neden oldu. Fiziksel kısıtlamalar ve mobilitenin imkansızlıkları, 

şirketlerin iş yapma şeklini de değiştirdi. COVID-19 salgını, uluslararası iş dünyasını hızlı bir 

şekilde çevrimiçi toplantılar düzenlemeye ve fiziksel olarak yokluk durumunda dijital işlemleri 

uygulamaya zorladı. Pandemi, denizcilik sektörüne gemiden karaya elektronik bilgi alışverişi, 

elektronik konşimento, dağıtık defter teknolojisinin yaygınlaşması vb. gibi dijital süreçleri getirdi. 

Öte yandan bu dijitalleştirme uygulamaları tehditleri de beraberinde getirdi, bunlardan önemli bir 

tanesi şudur: siber saldırılar (Piñeiro vd., 2021: 129-130). İzleme ve izleme hizmetleri, e-belge 

uygulamaları ve blok zincir teknolojileri ile dayanıklılık sağlamak için denizcilik sektöründe 

COVID-19 kısıtlamalarına karşı yeni teknoloji kullanımı arttı (Yam, 2021; Kuhn vd., 2021: 196). 

Öte yandan denizcilik sektörü, teknolojik entegrasyon sonucunda hızlanan uzaktan işlemlerle 

birlikte artan siber risklere karşı dayanıklılığını artırmalıdır. Denizcilik şirketlerinin dayanıklılık 

stratejileri böylece dijital süreçlere aktarıldı. Ayrıca bu süreçte fiziksel işlerde dayanıklılığın 

sağlanması açısından bazı yapısal çözümlerin gerekliliği ortaya çıkmıştır. COVID-19 salgını, liman 

yönetimindeki en önemli yaklaşımlardan biri olarak limanlarda risk yönetimi ve esneklik 

uygulamalarını yeniden vurgulamıştır. Liman yetkilileri, organizasyonel esneklik, yalınlık ve 

çeviklik sağlamayı gerektiren aksaklıklarla karşı karşıya kaldı. Buna göre, liman yetkilileri, 

ekonomik şoklara, pazar eğilimlerine ve iklim değişikliği kısıtlamalarına meydan okurken, 

dayanıklılık planlamasında, uyarlanabilir planlamasında, uyum kapasitesini artırmada yeteneklerini 

geliştirmelidir (Notteboom ve Haralambides, 2020: 344). COVID-19 salgınlarının bir sonucu 

olarak, limanlara tedarik zinciri aracılığıyla paydaşlarla işbirliğini ve koordinasyonu geliştirmeleri, 

dijitalleşme dönüşümünü hızlandırmaları, ticaret ve operasyonları kolaylaştırmaları ve 

kapasitelerini etkin bir şekilde kullanmaları ve yönetmeleri gerektiği öğretildi (Piñeiro vd., 2021: 

129-132). 
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6. Sonuç 

Pandemi, küreselleşen dünyanın ilk kez yaşadığı bir bozulma kaynağı oldu. Bu nedenle ülkeler, 

karar organları ve şirketler için öngörülemeyen sonuçlar ortaya çıktı. Aslında dünya 2008 küresel 

ekonomik krizinde benzer bozulmalar yaşasa da bu kadar hızlı bir toparlanmaya hazır değildi. 

Virüsün yayılmasını önlemek için alınan çeşitli önlemler şirketler için ekonomik sonuçlar 

doğururken, iş alışkanlıklarını da değiştirdi. Özellikle 2020 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren 

Çin'de yaşanan hızlı toparlanma ve buna bağlı olarak yüksek üretim miktarları tüm stokları tüketme 

pahasına Çin'i neredeyse dünyanın tek üretim merkezi haline getirdi. Bu nedenle özellikle yarı 

mamul ve nihai ürün arzındaki tek yönlü akış arz-talep dengesini bozmuş ve boş konteyner krizini 

yaratmıştır. Ticaretteki bu eksen kayması, deniz taşımacılığının tedarik zincirini yeniden 

şekillendirmesine neden oldu. Bu süreçte boş seyir, konteynerlerin Çin'e yönlendirilmesi gibi 

stratejiler ön plana çıktı. Ardından karantina süreçleri nedeniyle başlayan ve hatta 2021 başından 

itibaren Brexit ile keskinleşen tır şoförü sıkıntısı, önemli merkezi limanları konteyner mezarlığına 

dönüştürdü. Tüm bu gelişmeler, yüklerini alıcıya teslim etmek isteyen nakliyecileri gemilerde yer 

ve boş konteyner bulma telaşına, öngörülemeyen tedarik süreleri nedeniyle belki de olması 

gerekenden daha erken itti. Böylece konteyner taşımacılığı pazarındaki navlunlar 2008 küresel 

ekonomik krizinden bu yana görülen en yüksek seviyelere ulaştı. Böylece konteyner taşımacılığı 

pazarındaki navlun oranları 2008 küresel ekonomik krizinden bu yana görülen en yüksek seviyelere 

ulaştı. Bu noktada özellikle iktisat teorisyenlerinin ilgilenmesi gereken bir durum ortaya çıktı. Daha 

önce dünya ticaretinin gelişiminin tetikleyicisi olarak kabul edilen Baltık Kuru Yük Endeksi, 

yaklaşık bir yılda 1954,5 oranında arttı. Kuru dökme gemilerin ortalama navlun değerini gösteren 

bu gösterge, kuru dökme gemilerde taşınan yükler genellikle hammadde olduğu için dünyada 

üretim için bir tetikleyici olarak görülmektedir. Ancak Çin'in 2020 yılının üçüncü çeyreğinden 

itibaren savaş stoklarını tüketerek üretim yapması nedeniyle bu kez Baltık Kuru Yük Endeksi'ndeki 

artış, konteyner navlun fiyatındaki artışı izledi. Aslında bu dönemde, daha önceki yıllarda maliyet 

avantajı elde etmek için konteynerle taşınan ürünlerin aynı nedenle tekrar kuru yük gemilerine 

yönelmesi de bu artışı tetikledi. 

Bu çalışmada, tüm dünyada pandemi dönemini en karlı olarak geçiren sektörlerin başında gelen 

denizyolu taşımacılığı firmalarının, bu dönemdeki stratejileri ifade edilmeye çalışılmıştır. COVID-

19 döneminde ortaya çıkan sorunlar, dünya ticareti perspektifinde değerlendirilmiş ve ilgili sorunlar 

risk yönetimi bağlamında ele alınmıştır. Risk yönetimi stratejileri içerisinde ön plana çıkan 

dirençlilik kavramı kapsamında denizyolu taşımacılığı firmalarının bu dönemdeki stratejileri 

anlatılmıştır. Çalışma, denizyolu taşımacılığı firmalarının bu dönemde gerçekleştirdiği orijinal 

uygulamaları ifade ederek risk yönetimi ve dirençlilik kavramına katkı vermeyi amaçlamaktadır. 

Çalışmanın teorik katkısı bu noktaya odaklanmaktadır. Çalışma, içerisinde denizyolu taşımacılığı 

firmalarının stratejilerini örnek alarak benzeri firmaların benzeri durumlarda uygulayabilecekleri en 

iyi uygulamalar barındırmaktadır. Bu kapsamda çalışmanın uygulamaya yönelik katkısı 

değerlendirilebilir. Gelecek çalışmalarda COVID-19 döneminde denizcilik şirketlerinin karlılığı 

veya dirençliliği üzerinde en etkili olan stratejilerin belirlenmesi için bu stratejiler ÇKKV 

yöntemleri ile değerlendirilebilir. 

7. Kaynakça 

Abdel-Basset, M., & Mohamed, R. (2020). A novel plithogenic TOPSIS-CRITIC model for 

sustainable supply chain risk management. Journal of Cleaner Production, 247, 119586. 

Behzadi, G., O’Sullivan, M. J., Olsen, T. L., & Zhang, A. (2018). Agribusiness supply chain risk 

management: A review of quantitative decision models. Omega, 79, 21-42. 

BS 4778 (1991), Quality Vocabulary, British Standards Institute. 

Cengiz, H., & Turan, E. (2021). Business Impact of Covid-19 Pandemic on Global Maritime 

Industry. Journal of Naval Sciences and Engineering, 17(1): 43-75. 

http://www.bilmescongress.com/


IV. Ulusal Mühendislikte Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (UMUH BILMES 2021), 23-26 Aralık 2021, TÜRKİYE 

186 ISBN: 978-605-74786-9-6 www.bilmescongress.com 

Chang, C. H., Xu, J., & Song, D. P. (2014). An analysis of safety and security risks in container 

shipping operations: A case study of Taiwan. Safety Science, 63, 168-178. 

Cullinane, K., & Haralambides, H. (2021). Global trends in maritime and port economics: the 

COVID-19 pandemic and beyond. Maritime Economics & Logistics, 23: 369-380. 

El Baz, J., & Ruel, S. (2021). Can supply chain risk management practices mitigate the disruption 

impacts on supply chains’ resilience and robustness? Evidence from an empirical survey in a 

COVID-19 outbreak era. International Journal of Production Economics, 233, 107972. 

Fan, H., Li, G., Sun, H., & Cheng, T. C. E. (2017). An information processing perspective on 

supply chain risk management: Antecedents, mechanism, and consequences. International Journal 

of Production Economics, 185, 63-75. 

Fan, Y., & Stevenson, M. (2018). A review of supply chain risk management: definition, theory, 

and research agenda. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management. 

Giannakis, M., & Papadopoulos, T. (2016). Supply chain sustainability: A risk management 

approach. International Journal of Production Economics, 171, 455-470. 

Gurning, S., & Cahoon, S. (2011). Analysis of multi-mitigation scenarios on maritime disruptions. 

Maritime Policy & Management, 38(3), 251-268. 

Humphreys, R. M., Dumitrescu, A., Biju, N. O., & Lam, Y. Y. (2020). COVID-19 and the maritime 

and logistics sector in Africa. 

Jensen, L. (2015). Challenges in maritime cyber-resilience. Technology Innovation Management 

Review, 5(4), 35. 

Jüttner, U., Peck, H., & Christopher, M. (2003). Supply chain risk management: outlining an 

agenda for future research. International Journal of Logistics: Research and Applications, 6(4), 197-

210. 

Jüttner, U., Peck, H., & Christopher, M. (2003). Supply chain risk management: outlining an 

agenda for future research. International Journal of Logistics: Research and Applications, 6(4), 197-

210. 

Kamal, M. R., Chowdhury, M. A. F., & Hosain, M. M. (2021). Stock market reactions of maritime 

shipping industry in the time of COVID-19 pandemic crisis: an empirical investigation. Maritime 

Policy & Management, 1-16. 

Kauppi, K., Longoni, A., Caniato, F., & Kuula, M. (2016). Managing country disruption risks and 

improving operational performance: risk management along integrated supply chains. International 

Journal of Production Economics, 182, 484-495. 

Kuhn, K., Bicakci, S., & Shaikh, S. A. (2021). COVID-19 digitization in maritime: understanding 

cyber risks. WMU Journal of Maritime Affairs, 20: 1-22. 

Lam, J. S. L., & Bai, X. (2016). A quality function deployment approach to improve maritime 

supply chain resilience. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 92, 

16-27. 

Li, G., Fan, H., Lee, P. K., & Cheng, T. C. E. (2015). Joint supply chain risk management: An 

agency and collaboration perspective. International Journal of Production Economics, 164, 83-94. 

Manuj, I., & Mentzer, J. T. (2008). Global supply chain risk management strategies. International 

Journal of Physical Distribution & Logistics Management. 

Millefiori, L. M., Braca, P., Zissis, D., Spiliopoulos, G., Marano, S., Willett, P. K., & Carniel, S. 

(2021). COVID-19 impact on global maritime mobility. Scientific reports, 11(1), 1-16. 

http://www.bilmescongress.com/


IV. Ulusal Mühendislikte Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (UMUH BILMES 2021), 23-26 Aralık 2021, TÜRKİYE 

187 ISBN: 978-605-74786-9-6 www.bilmescongress.com 

Miller, K. D. (1992). A framework for integrated risk management in international business. Journal 

of international business studies, 23(2), 311-331. 

Munir, M., Jajja, M. S. S., Chatha, K. A., & Farooq, S. (2020). Supply chain risk management and 

operational performance: The enabling role of supply chain integration. International Journal of 

Production Economics, 227, 107667. 

Narasimha, P. T., Jena, P. R., & Majhi, R. (2021). Impact of COVID-19 on the Indian Seaport 

Transportation and Maritime Supply Chain. Transport Policy, 110: 191-203. 

Notteboom, T. E., & Haralambides, H. E. (2020). Port management and governance in a post-

COVID-19 era: quo vadis?. 

Piñeiro, L. C., Mejia, M. Q., & Ballini, F. (2021). Beyond COVID-19: the future of maritime 

transport. WMU Journal of Maritime Affairs, 1-7. 

RUSSON, M. (2021). The Cost of the Suez Canal Blockage. BBC News,(Retrieved from) 

https://www. bbc. com/news/business-56559073. 

Schröder-Hinrichs, J. U., Praetorius, G., Graziano, A., Kataria, A., & Baldauf, M. (2016). 

Introducing the concept of resilience into maritime safety. In 6th Symposium on Resilience 

Engineering, Lisbon, Portugal, June 22-25, 2015 (pp. 176-182). Resilience Engineering 

Association. 

Sheffi, Y. (2005). Supply chain strategy. Harvard Business Review. 

Sodhi, M. S., Son, B. G., & Tang, C. S. (2012). Researchers' perspectives on supply chain risk 

management. Production and operations management, 21(1), 1-13. 

Spekman, R. E., & Davis, E. W. (2004). Risky business: expanding the discussion on risk and the 

extended enterprise. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management. 

Stannard, S. (2020). COVID-19 in the maritime setting: The challenges, regulations and the 

international response. International Maritime Health, 71(2), 85-90. 

Tang, C. S. (2006). Perspectives in supply chain risk management. International journal of 

production economics, 103(2), 451-488. 

Tang, O., & Musa, S. N. (2011). Identifying risk issues and research advancements in supply chain 

risk management. International journal of production economics, 133(1), 25-34. 

Trkman, P., & McCormack, K. (2009). Supply chain risk in turbulent environments—A conceptual 

model for managing supply chain network risk. International Journal of Production Economics, 

119(2), 247-258. 

Tummala, R., & Schoenherr, T. (2011). Assessing and managing risks using the supply chain risk 

management process (SCRMP). Supply Chain Management: An International Journal. 

Verschuur, J., Koks, E. E., & Hall, J. W. (2021). Global economic impacts of COVID-19 lockdown 

measures stand out in high-frequency shipping data. PloS one, 16(4), e0248818. 

Vilko, J. P., & Hallikas, J. M. (2012). Risk assessment in multimodal supply chains. International 

Journal of Production Economics, 140(2), 586-595. 

Zavitsas, K., Zis, T., & Bell, M. G. (2018). The impact of flexible environmental policy on 

maritime supply chain resilience. Transport Policy, 72, 116-128. 

 

 

http://www.bilmescongress.com/


IV. Ulusal Mühendislikte Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (UMUH BILMES 2021), 23-26 Aralık 2021, TÜRKİYE 

188 ISBN: 978-605-74786-9-6 www.bilmescongress.com 

KARINCA KOLONİSİ OPTİMİZASYON ALGORİTMASI KULLANARAK 

KOMBİNASYONEL OPTİMİZASYON PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜ 

Yunus Emre Cengiz 

Harran Üniversitesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Türkiye 

ORCID ID: 0000-0002-0772-8761, yunusemre6339@outlook.com 

Özet 

Karınca Kolonisi Optimizasyon Algoritması, kombinasyonel optimizasyon problemlerinin 

çözümünde en iyi algoritmalardan biri olarak görülmektedir. Bu çalışmada kombinasyonel 

optimizasyon problemlerinin ne olduğu, çözümlerinin neden çok zor olduğu, çözümünde kullanılan 

algoritmalardan bahsedilip; bu tip problemlerin çözümünde çokça kullanılan, Karınca Kolonisi 

Optimizasyon Algoritması sade ve anlaşılır bir şekilde incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: optimizasyon, karınca kolonisi, algoritma, problem  

1. Giriş 

Kombinasyonel optimizasyon problemlerinin çözümünün zor ve uygulama alanının fazla olması 

nedeniyle, çözümüne yönelik birçok çalışma gerçekleştirilmiştir. Günümüzde, bu problemlere 

çözüm üretmek için deterministik yöntemler olarak da adlandırılan, çözülmek istenen 

kombinasyonel optimizasyon problemi için olabilecek en iyi çözümü bulmayı garanti edebilen, 

fakat aynı zamanda zaman ve maliyet açısından pek de kârlı olmayan geleneksel yöntemlerin 

kullanılması değişken sayısının artmasıyla beraber yetersiz hale gelmiştir. 

 Etrafımızın, çok değişkenli optimizasyon problemleri ile çevrili olduğu bu zamanlarda, söz konusu 

probleme dair olabilecek en iyi çözümü bulmayı garanti etmeyen, fakat probleme tatmin edici 

cevaplar verebilen, zaman ve maliyet bakımından geleneksel yöntemlere göre çok daha kârlı olan 

sezgisel yöntemler geliştirilmiştir. 

Bu çalışmada, sezgisel yöntemlerden biri olan Karınca Kolonisi Optimizasyonu Algoritması’nı alt 

başlıklar halinde sade ve anlaşılır bir çözümlemesi yapılmıştır. 

2. Optimizasyon ve Algoritma  

Optimizasyon, belirli bir problem için olası tüm çözümlerden optimum bir çözüm bulma sürecini 

ifade eder. Algoritma ise böyle bir çözüm bulmak için geliştirilen yapılar olarak tanımlanır.[3] Her 

optimizasyon problemi, sonucu etkileyen girdi ve ulaşılmak istenen sonucu içeren parametrelere 

sahiptir. 

3. Kombinasyonel Optimizasyon Problemleri  

Bir optimizasyon problemini kombinasyonel yapan şey, o optimizasyon probleminin 

girdilerinin(sayı, obje vs.) tipleridir. Sınırlı sayıda girdiye sahip olan optimizasyon problemleri, 

kombinasyonel optimizasyon problemi olarak adlandırılır. Bu da demektir ki; birçok optimizasyon 

probleminden farklı olarak kombinasyonel optimizasyon problemleri belli sayıda girdi 

parametresine sahiptir.[6] 

Örnek vermek gerekirse literatürde en bilindik kombinasyonel optimizasyon problemi Gezgin 

Seyyar Satıcı(GSP) problemidir. GSP, herhangi bir şehirden başlayarak, aralarındaki mesafeleri 

belli olan şehirleri bir kez ziyaret eden en kısa ve en az maliyetli yolun bulunarak, tekrar başlangıç 

şehrine  dönülmesini hedefleyen bir problemdir.[1] Burada söz konusu şehirler ve aralarındaki 

mesafeler, problemin girdilerini oluşturmaktadır.  
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3.1. Kombinasyonel Optimizasyon Problemlerinin Arama Uzayları  

Kombinasyonel problemlerin arama uzayı, adından da anlaşılabileceği gibi problemin girdilerinin  

tüm kombinasyonlarından oluşmaktadır. Arama uzayının büyüklüğü de aşağıdaki kombinasyon 

eşitliği ile bulunmaktadır. 

Arama uzayı büyüklüğü=n! = n( n – 1) (n-2) …× 1    (1) 

Bir torbanın içinde üzerinde birbirinden farklı sayıların yazılı olduğu 3 tane kartın olduğunu 

düşünelim. Bu kartları küçükten büyüğe doğru sıralanması istenilen bir problemin olduğunu 

varsayalım. Söz konusu problemin arama uzayı;  

n!= 3!=6 dır.[6]  

Problemdeki 3 kartın olası 6 tane kombinasyonu bulunmaktadır. Sonrasında yapılması gereken ise, 

bu 6 kombinasyondan küçükten büyüğe sıralı olan kart kombinasyonunun bulunmasıdır. 

3.2. Kombinasyonel Optimizasyon Problemlerinin Zorluğu 

Kombinasyonel optimizasyon problemlerini, şaşırtıcı bir şekilde, insanlık tarihinin boyunca 

görülmüş çözülmesi en zor problemler olarak nitelendirebiliriz. Bir önceki başlıkta problemin 

değişken(girdi) sayısına göre oluşan arama uzayı büyüklüğünden bahsetmiştik. 1 saniyede 1 

hesaplama yapabildiğimizi varsayalım. Oluşan arama uzayları büyüklüklerine göre 1 saniyede 1 

hesaplama yapılırsa bize ne kadar zamanda sonuca ulaşabileceğimizi gösteren tablo aşağıdadır.[6] 

Tablo 1. 1 saniyede hesaplama yapan mekanizmanın çözüm süresini gösteren tablo 

 

Kombinasyonel problemlerin çözülmesinin ne derecede zor olduğu yukarıdaki tablo göstermektedir. 

Fakat 1 saniyede 1 hesaplama varsayımı günümüz şartlarına göre çok yavaş hesaplama yapan bir 

varsayımdır. 2 GHz CPU kapasitesine sahip bir bilgisayar saniyede 2 milyar hesaplama 

yapabilmektedir. Tablomuzu 2 GHz CPU kapasitesine sahip bir bilgisayar performansına göre 

güncelleyecek olursak yeni tablomuz aşağıdaki gibi olmaktadır.[6] 

 

 

 

 

 

n n! zaman(saniye, gün, yıl)

3 3!=6 6 saniye

5 5!=120 120 saniye

10 10!=3628800 42 gün

11 11!=39916800 462 gün ≈ 1 yıl

12 12!=479001600 5544 gün ≈ 15 yıl

13 13!=6227020800 72072 gün ≈ 197 yıl

14 14!=87178291200 2764 yıl

15 15!=1.3076744e+12 41000 yıl

16 16!=2.09228e+13 663457 yıl

17 17!=3.55687e+14  ≈ 11 milyon yıl

18 18!=6.40237e+15  ≈ 203 milyon yıl

19 19!=1.21645e+17  ≈ 4 milyar yıl

20 20!=2.4329e+18  ≈ 77 milyar yıl
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Tablo 2. 2 GHz CPU kapasitesine sahip bir bilgisayarın çözüm süresini gösteren tablo 

 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi saniyede 2 milyar hesaplama yapabilen bir bilgisayar bile sadece 

20 değişkene sahip bir optimizasyon problemini 38 yılda çözebilmektedir. Bu da, bu tip 

problemlerin, şaşırtıcı derecede, zaman ve maliyet isteyecek kadar çözülmesi zor problemler 

olduğunu göstermektedir.  

Bu problemleri çözebilmek için birçok algoritma geliştirilmiştir. Bir sonraki bölüm bu 

algoritmalardan bahsediyor olacağız. 

3.3. Çözümde Kullanılan Algoritmalar 

Bu tip optimizasyon problemlerin çözümünde kullanılan algoritmaları 2 ana bölümde 

inceleyebiliriz. 

3.3.1. Deterministik Algoritmalar 

İteratif olarak da adlandırılan bu algoritmalar, zaman ve maliyet açısından herhangi bir sınır 

konulmadığı sürece, olabilecek en iyi çözümü üretmeyi garanti eder.[6] 

3.3.2. Sezgisel Algoritmalar 

Skotastik olarak da adlandırılan bu algoritmalar ise, olabilecek en iyi çözümü garanti etmez; fakat 

kısa zaman ve az maliyetle problemimize yanıt olabilecek makul cevaplar verebilir. Bu tip 

algoritmalara verilebilecek en iyi örneklerden birisi Karınca Kolonisi Optimizasyon 

Algoritmasıdır.[6] 

4. Karınca Kolonisi Optimizasyon Algoritması  

 Karınca Kolonisi Optimizasyon Algoritması, dünya çapında kullanılan iyi algoritmalardan biridir. 

Hemen hemen her alanda bu algoritmanın uygulamaları görülebilir. Bilim insanları bu algoritmayı 

çok geniş çapta problemlerde kullanmıştır.[6] 

4.1. Algoritma Neyden İlham Almıştır? 

Karınca Kolonisi Algoritmasının ilk versiyonu olan Arı Sistemleri 1992’de geliştirilmiştir.[2] Fakat 

günümüzde geliştirilmiş versiyonu olan, Karınca Kolonisi Optimizasyonu(KKO) kullanılmaktadır. 

KKO, Stigmergy mekanizmasını esas almaktadır.[2] 

Stigmergy; doğadaki organizmaların, koordinasyonlarını ve etkileşimlerini ele almaktadır. [4] 

Stigmergyde, bir organizma tarafından yapılan bir aksiyon, sonraki aksiyonlara etki eder. 

n n! zaman(saniye, gün, yıl)

3 3!=6 1.5e-9 saniye

5 5!=120 6e-8 saniye

10 10!=3628800 0.0018144 saniye

11 11!=39916800 0.0199584 saniye

12 12!=479001600 0.2395008 saniye

13 13!=6227020800 3.1135104 saniye

14 14!=87178291200 43.5891456 saniye

15 15!=1.3076744e+12 653 s ≈ 10 dakika 

16 16!=2.09228e+13  ≈ 2.9 dakika

17 17!=3.55687e+14  ≈ 2 gün

18 18!=6.40237e+15  ≈ 37 gün

19 19!=1.21645e+17  ≈ 1.2 yıl

20 20!=2.4329e+18  ≈ 38 yıl
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Stigmergy’nin en tipik örneğini, karınca kolonisinin, yiyecek ararken sergilediği davranışlarda 

bulabiliriz.[6] 

Yiyecek arama, organizmaların, minimum enerji harcayarak maksimum miktarda yiyecek 

kaynağını bulmalarını amaçlayan bir optimizasyon problemidir. Bir karınca kolonisinde bu 

problem, yuvalarından herhangi bir yiyecek kaynağına olan en yakın mesafedeki yol bulunarak 

çözülür. Doğadaki karıncalar bu problemi basit bir algoritma ile çözerler.[5] 

Karıncalar, feremon adında bir kimyasal salgılarlar. Bir karınca kolonisi, farklı amaçlar için farklı 

tip feremon salgılar. Bunlardan birisi, yiyecek kaynağını olan yolu işaretlemek için kullanılır. 

Karıncaların çoğu kördür. Karıncalar bu şekilde, birbirleri ile iletişim kurabilirler; ki bu da, 

Stigmergy’nin doğadaki açık bir örneğini teşkil etmektedir.[6] 

Eğer bir karınca, yiyecek ararken gidebileceği yollarda daha önce feremon salgılanmamışsa, 

gideceği yolu rastgele seçer. Yiyecek kaynağını bulduktan sonra yolu feremon ile işaretler. 

Salgılanan feremon miktarı, yiyecek kaynağının kalitesi ve miktarına bağlıdır. Ne kadar çok ve iyi 

miktarda yiyecek kaynağı varsa, o kadar çok feremon salgılanmış demektir. Bu durum diğer 

karıncaların, yiyecek ararken seçecekleri yola etki eder.[4] 

Karıncalar, feremon seviyesi yüksek olan yolu seçmeye meyillidirler. Olasılıklara göre karar 

veririler. Bu yüksek seviyedeki feremon seviyesine sahip yolun, yüksek olasılıkla seçilmesi 

anlamına gelir. Bu basit teknikle, dünya üzerindeki farklı karınca kolonileri, yuvalarından yiyecek 

kaynaklarına olan en kısa yolu her zaman bulmuşlardır.[6] 

Feremon denilen kimyasal, zamanla buharlaşan bir yapıya sahiptir. Bu açıdan bakıldığında, yiyecek 

kaynağına olan kısa yola tekrardan feremon salgılanma şansı daha fazladır. 

4.2. Matematiksel Model 

Önceki bölümde anlatılan durumları matematiksel olarak ifade edilebilmesi için, ilk olarak feremon 

seviyesinin, sonrasında ise feremon denilen kimyasalın, buharlaşma durumunun matematiksel 

olarak nasıl modellenebileceği sorularına cevap aramak gerekmektedir. 

Δτi,j(k)={

  
1

𝐿𝑘
     𝑘 𝑛𝑢𝑚𝑎𝑟𝑎𝑙𝚤 𝑘𝑎𝑟𝚤𝑛𝑐𝑎 𝑖, 𝑗 𝑛𝑜𝑘𝑡𝑎𝑙𝑎𝑟𝚤𝑛𝑑𝑎𝑛 𝑜𝑙𝑢ş𝑎𝑛 𝑦𝑜𝑙𝑑𝑎𝑛 𝑔𝑖𝑑𝑒𝑟𝑠𝑒

0                                                         𝑔𝑖𝑡𝑚𝑒𝑧𝑠𝑒                                                          
  (2) 

Δτ= feremon miktarı 

Lk =yol uzunluğu 

i,j= yiyecek kaynağına giden yolun düğüm noktaları 

k= karınca numarası 

Yukarıdaki eşitlik bir karıcanın yaptığı aksiyona bağlı oluşan i,j noktalarından oluşan yoldaki 

feremon miktarını ifade etmektedir. 

τ i,j = ∑ Δτi, j(k)𝑚
𝑘=1    m=Toplam karınca sayısı    (3) 

Bu eşitlik ise, tüm karıncaların aksiyonları sonucunda, söz konusu yolda oluşan feremon miktarını 

ifade etmektedir. 

Feremon kimyasalının buharlaşma durumunu da hesaba katarsak eşitlik; 

Τi,j=∑
Δτi, j

           (k)
𝑚
𝑘=1 +(1−ρ)τi,j       (4) 

eşitliğine dönüşür. Bu eşitlikte “ρ” 0 ile 1 arasında olabilen buharlaşma oranını tanımlayan 

değişkeni ifade etmektedir. “ρ” değişkeninin 0 olması buharlaşmanın olmadığını, 1 olması ise 

buharlaşma durumunun maksimum seviyede olduğunu gösterir.[6]    
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 Karıncanın, yiyecek kaynağına giden birden çok yol arasından hangi yolu seçeceğini matematiksel 

olarak ifade eden olasılık eşitliği aşağıdaki gibidir. 

P i,j = 
(τ i,j)𝛼(𝜂𝑖,𝑗)𝛽

∑(τ i,j)𝛼(𝜂𝑖,𝑗)𝛽         (5) 

𝜂𝑖, 𝑗= 
1

𝐿𝑖,𝑗
  (seçilecek yolun kalitesini gösterir. Kısa yol uzun yola göre daha iyi bir “𝜂𝑖, 𝑗"  değerine 

sahiptir.)  

α="τ i,j"nin etkinliğini  artıran değişken         β="𝜂 i,j"nin etkinliğini  artıran değişken 

Yukarıdaki eşitlik, seçilecek yolun kalitesi ve feremon seviyesini göz önünde bulundurarak, gitmesi 

muhtemel alternatif yolların seçilme olasılığını göstermektedir. Eşitlikten anlaşılacağı gibi, eğer 

seçilecek yolun feremon seviyesi kalitesinden daha önemli ise α değeri β değerinden daha büyük, 

seçilecek yolun kalitesi feremon seviyesinden daha önemli ise β değeri α değerinden daha büyük, 

eşit öneme sahiplerse α ve  β değerleri 1 alınır.[6] 

5. Sonuç 

Bu araştırmada, günlük hayatın hemen hemen her kısmında karşımıza çıkabilecek, kombinasyonel 

optimizasyon problemlerinin neler olduğu, neden çözümlerinin çok zor olduğu örneklerle incelendi. 

Çözümü zor olan bu problemlerin hangi yöntemlerle çözülebileceğinden, hangi yöntemlerle 

çözmenin bize avantaj sağlayacağından bahsettik. Söz konusu problemlerin çözümünde en etkili 

algoritmalardan biri olan, doğadaki karıca kolonilerinin hareketlerinden ilham alan Karınca 

Kolonisi Optimizasyon Algoritması’nın sade ve anlaşılır bir incelemesi yapıldı.  

Karınca Kolonisi Algoritması’nın yanında, doğadan ilham alarak çözümleme yapan birçok 

algoritma bulunmaktadır. Aynı zamanda her algoritmanın kuvvetli ve zayıf yanları bulunmaktadır. 

Daha etkili çözümler bulabilmek için bu algoritmalar detaylı şekilde incelenerek, algoritmaların 

güçlü yönlerini birleştirecek yeni algoritmalar geliştirilebilir. Bunun yanında doğa bilimlerinden 

yararlanarak, doğayı daha inceleyerek Karınca Kolonisi Algoritması gibi, belki de daha iyi 

çözümler üretebilen yeni algoritmalar geliştirilebilir.  

6. Kaynakça 

Dikmen, H., Dikmen, H., Elbir A., Ekşi Z ., Çelik F. 2014. Gezgin Satıcı Probleminin Karınca 

Kolonisi ve Genetik Algoritmalarla Eniyilemesi ve Karşılaştırılması[1]   

Mirjalili S. 2018.  Evolutionary Algorithms and Neural Networks Theory and Applications[2] 

Mirjalili S.,Dong J.S. 2019 Multi-Objective Optimization using Artificial Intelligence 

Techniques[3] 

Mirjalili S., Dong J.S., Lewis A. 2018. Nature-Inspired Optimizers Theories, Literature Reviews 

and Applications Volume 811[4] 

Dorigo, M., Bonabeau, E., & Theraulaz, G. (2000). Ant algorithms and stigmergy. Future 

Generation Computer Systems, 16(8), 851–871.[5] 

https://www.udemy.com/course/antcolonyoptimization/[6] 

 

 

http://www.bilmescongress.com/

