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Welcome to ICADET 2017 
 

With the influence of rapid developments in technology in the 21st century, it is clearly seen 

that engineering will develop further in the coming periods. On the other hands, world 

population is expected to be around 10 billion in 2050s so that technological advances are 

needed more than ever to ensure that existing resources can be best assessed in each area. We 

are experiencing the pride and enthusiasm of New Technologies in Engineering Symposium, 

which is organized nationally in 2015 at the fist time, and the second to be Internationally with 

your valuable contributions. Under 2nd International Conference on Advanced Engineering 

Technologies - ICADET 2017, a total of 633 studies were sent to the branches of Computer, 

Environment, Electrical, Electronics, Industrial, Food, Geomatic, Civil, Chemistry, 

Mechanical, Materials, Mechatronics and Metallurgy Engineering. According to the referee 

evaluations, 512 papers will be presented within the scope of the symposium. 

 

Bayburt,  which will bring together 841 researchers from 86 different national and 

international institutions and to serve as a roof for the latest developments in Engineering to 

evaluate and evaluate future perspectives. 

 

We would like to thank all participants for their interest in the symposium. 

 

 

 

Best Regards, ICADET'17 Organizing Committee 
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sales.  
Mr Gomez holds a B Sc. in Business Administration by ESCE University, Alicante; a M.Sc. in Economics and 
Business Administration by ICADE, Business School, ICAI- ICADE Comillas University Madrid, Spain; and a 
PhD in Business and Economics by the Atlantic International University, USA. 
He started and for over 14 years developed his professional career in leading worldwide multinational companies 
for over a decade, such as Gillette, McCann-Ericsson, Kraft Foods or Phillip Morris, where he held senior 
management positions such as marketing director for Spain and Portugal. 
In the last 20 years he has developed a career as Economic Development and Private Sector International 
Consultant, Manager and Trainer, working with the key International Financial Institutions such as the European 
Union, World Bank, Inter-American Development Bank, and National Institutions like Municipalities, Chambers 
of Commerce, Investment Promotion Agencies, Regional Development Agencies, Multinational clients. 
Extensive Expertise as Team Leader and Key expert in designing and managing complex multi-stakeholder 
projects involving national and local governments, independent institutions, and other civil society organizations, 
in over 20 countries.  
He is a member of the following professional organizations: member of the European Evaluation Society, fellow 
of the Chartered Institute of Marketing of the United Kingdom, member of the Association of Professionals of 
International Projects Spain Chapter, member of the Association of Professionals of Proposal Management, 
APMP. 
Mr. Gomez´s passions include the personal and professional continuous improvement, which involve transferring 
and exchanging knowledge and experiences with individuals for human capital improvement, individual freedom 
and society development. He enjoys keeping-up with the professional literature and advances in his fields of 
practice and well as enjoying family life, good literature, films and sports, particularly golf and football. 
Mr. Gomez is fluent in Spanish and English and has professional proficiency in Portuguese and French. 

 
Atilla AKKOYUNLU 

1974 yılında İ.T.Ü İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden lisans, 1976 yılında İTÜ Çevre 
Mühendisliği Biölümü’nden ve 1981 yılında Iowa State Üniversitesi (ABD) Sağlık 
Mühendisliği Bölümü’nden yüksek lisans diplomaları ve 1984 yılında da İTÜ Çevre 
Mühendisliği Bölümü’nden de doktora diplomasını almıştır. 
1984 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde akademik 
kadroda görev yapmaktadır. 
Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliğ Bölümü dışında kısmi zamanlı olarak Boğaziçi 
Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’nde, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitisü’nde, Bahçeşehir Üniversitesi’nde 
ve Arel Üniversitesi’nde de görev yapmıştır. 
İstanbul Biyükşehir Belediyesi – İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi’ne, Çevre Bakanlığı’na ve Boğaziçi 
Üniversitesi BAP’a projeler yapmıştır. 
Yurt içi ve dışı pek çok konferansa katılmış ve bildiri sunmuştur. Science Citation Index ve Science Ciataion Index 
Expanded tarafından taranan uluslararası pekçok bilimsel dergide yayınları çıkmıştır. 
Pekçok öğrenciye Yüksek Lisans tezi ve doktora tezi ayptırmıştır. 
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Ayşe DALOĞLU 

Ayşe Turhan Daloğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde 
Profesör ünvanı ile görev yapmaktadır. KTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünde 1983 yılında 
Lisans eğitimini 1985 yılında ise Yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. YÖK bursu ile 
görevlendirildiği Texas Tech Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde "A Consistent 
Vlasov Model for the Analysis of Plates on Elastic Foundations using Finite Element Method" 
başlıklı doktora tez çalışmasını 1992 yılında tamamlayarak Karadeniz Teknik Üniversitesine 
dönmüştür. 1993 yılında KTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalında yardımcı 
doçent, 1999 yılında doçent ve 2005 yılında profesör olarak atanmıştır. 
Ayşe Daloğlu’nun yapı zemin etkileşimi,  çelik yapı sistemlerinin analizleri ve çelik yapıların optimizasyonu, kar 
yükleri, sonlu elemanlarla modelleme üzerine çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimsel çalışması bulunmaktadır. 
Yapmış olduğu çalışmaların Web of Science’a göre atıf sayısı 300’ün üzerindedir. Ayrıca Google Scholar’a göre 
alıntılanma sayısı 500’ün üzerindedir. 
Ayşe Daloğlu 3 adet KTÜ-BAP destekli "Doğu Karadeniz Bölgesindeki Çatıların Optimum Kar Yüklerinin 
Belirlenmesi-2004", "Türkiye’nin Zemin Kar Yükü Haritasının Oluşturulması ve Çatı Kar Yüklerinin Belirlenmesi-
2007" ve "Eksantrik Yüklü Korniyer Elemanların Yük Taşıma Kapasitelerinin Sonlu Eleman Yöntemiyle Belirlenerek 
Tasarım Modeli Geliştirilmesi-2010" araştırma projelerinde yöneticilik görevi üstlenmiştir.  
Ayşe Daloğlu 2001-2004 yılları arasında KTÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 2008-2010 
yılları arasında KTÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. 2001-2005 yılları arasında 
Mühendislik Fakültesi Kurulunda Seçilmiş Doçent üye ve 2008-2011 yılları arası Üniversite Senatosunda Seçilmiş 
profesör üye olarak görevler üstlenmiştir. Halen KTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı Başkanlığı 
görevini yürütmektedir.  

 
Beraat ÖZÇELİK 

Beraat Özçelik is a Professor at the Department of Food Engineering of Istanbul Technical 
University (ITU). Dr Özçelik received her Ph.D. in Food Engineering Department in 2000 at 
ITU. She completed her postgraduate training at Ohio State University, Food Science 
Department (USA), funded by fellowship. She was appointed as Associate Professor in 2006 
and Professor in 2012 at ITU.    
Prof. Dr. Beraat Ozcelik worked as the co-head of Food Engineering Department of ITU 
between 2009 and 2012, and as the advisor to the rector in 2013. She was the head of the Food 
Engineering Department of ITU between 2013 and 2015. She served as the Dean of Chemical and Metallurgical Faculty 
at ITU between 2013 and 2017. She was re-appointed as the Dean of Faculty in 2017. 
Beraat Özçelik has published over 46 scientific articles in peer-reviewed journals, approximately 200 oral and conference 
proceedings and chapters, 150 of which are international. Her articles have 876 citations with an H-index of 16. She also 
published 45 national research articles.  
In addition, Prof. Dr. Beraat Ozcelik is the author of 7 international and 1 national book chapters, and edited an 
international book. She is member of the editorial boards of 7 national journals, and has organized workshops, national 
and international conferences in the field of food research. She advised 27 master and 5 doctorate thesis. Prof. Dr. Beraat 
Özçelik worked in eight international, four TUBITAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkey), 
two ISTKA (Istanbul Development Agency) Ministry of Development Projects and a total of 30 national scientific 
projects as coordinator, executive or researcher. She is also a member of the R&D Commission of the Ministry of 
Science, Industry and Technology.   
In 2011, Prof. Dr. Özçelik was awarded with the Medal of Achievement by the United Nations Food and Agriculture 
Organization (FAO). She is a representative of Turkey in the European Food Information Council (EUFIC) regarding 
issues of nutrition and food safety since 2016 and is a fellow of some foundations. She specializes in the areas of lipid 
chemistry; food quality control and food safety; production of food components such as antioxidants, peptides, omega-
3 fatty acids from natural plant sources and novel functional ingredients; enhancing bioavailability and shelf life of 
bioactives through nano- and micro-encapsulation techniques, functional food production with high nutritional value, 
enhanced sensorial and structural properties. In addition, she is interested in relation of food matrix, health, and 
metabolism recently. 
Prof. Dr. Beraat Ozcelik is married with a child. In 2016, she founded “DOKAM - Food Ingredient/Enhancer from 
Wastes and National Resources Research and Technics Center”. Still, she has been working as a professor and dean at 
ITU.  
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Christian AMBLARD 

Christian AMBLARD, 64 years old, recently retired 
General Manager of the Prune Economic Committee (1989-2017) 
Legal advisor for the BIP (2013-2017) 
General Manager of the Syndicat du Pruneau d’Agen (1994-2017) 
Member of oriGIn Executive Committee (2007-2015) 
General Secretary of the International Prune Association (since 2002) 
Member of oriGIn European Lab (since 2015) 
Christian Amblard is bachelor of Public Law of Toulouse University (France), with a 
specialization in Agricultural Law and Economics. Later he received a diploma in Strategic 
Management of Corporate Businesses (ICG) of a Management University (IFG-CNOF). 
During 8 years he worked as legal advisor for farmers, then passed to the management of agricultural organizations: 
Chamber of Agriculture, then Regional Federation of Agricultural cooperatives, and finally the French prune industry, 
for which he worked during 28 years on issues concerning organization and valorization of the production. 
As soon as he joined the prune industry at the beginning of the years 1990 he launched and managed the project of 
Protected Geographical Indication for “Agen Prunes”, a famous traditional product of south-western France. The PGI 
was registered by Brussels in 2002. He has got a recognized expertise on GIs, at the same time as a fine knowledge of 
the organization of agriculture and its economy. Very concerned by the international protection of 
GIs, he took part in the creation of the oriGIn network, before entering into its Executive committee a few years later.  
Since 2014 he chairs the Certification Committee of Qualisud, a major Certification Body in France, which is officially 
agreed in accordance with standard NF IN ISO/CEI 17065. The role of this Certification Body is to guarantee through 
independent controls that the specifications of about 200 signs of quality and origin (plus organic farming signs) are 
actually respected. 
Christian Amblard is also General Secretary of the International Prune Association (IPA), the worldwide organization 
of prune producers, in the creation of which he took part in 1990. IPA organizes an active dialogue between the 9 main 
prune producing countries in the world. 
He usually speaks and works in French, English and Spanish.  

 
İsmail DEMİR 

İsmail Demir was born in 1991. He graduated from Gazi Anatolian High School on 2008. 
Afterwards, he studied food engineering at Middle East technical University. He graduated 
from METU on 2015. After graduation, he worked in Turkish Standards Institution as a food 
laboratory expert for two months then he worked on Central Finance and Contracts Unit as a 
contract manager about European Union IPA projects. And currently, he is working on Turkish 
Patent and Trademark Office about registration of geographical indications.  
 
 

 
Mehmet ERTUĞRUL 

Atatürk University, Electrical and Electronics Engineering Department, Department of 
Electronics. 
Mehmet Ertugrul received the B.Sc. degree from the Department of Physics, Atatürk 
University, Erzurum, Turkey, in 1986, and the M.Sc. and Ph.D. degrees in atomic physics from 
Atatürk University, in 1990 and 1994, respectively. From 1994 to 1996, 1996 to 2001, and 
2001 to 2002, he was an Assistant Professor, an Associate Professor, and a Full Professor with 
the Department of Physics, Atatürk University, respectively, where he has been a Full Professor with the Department of 
Electrical and Electronics Engineering, since 2003. He was a visitor scientist at Oak Ridge National Laboratory (ORNL), 
USA for several periods and also several years. He has authored or co-authored over 160 papers published in 
international SCI journals. His current research interests include superconducting and semiconducting devices with 
applications, nanofabrication and nanoelectronics, ultraconductors, metamaterials, wearable antennas, gas and 
biomedical sensors. He has several national and international collaborations. He is currently a representer of Ataturk 
University for several far east countries such as Malaysia. Dr. Ertugrul was a recipient of the Award by The Scientific 
and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK), the Turkish Academy of Sciences (TUBA) and Ataturk 
University. He has got 2 of NATO-C  grant by TUBITAK.  
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Nelson ALMEIDA 

Nelson has recently been an expert specialist in Bayburt Natural Stone Manufacturing and 
Marketing Support Center with the scope of European Union / Turkey Regional Development 
Project. He holds an MSc degree in Mining Engineering from University of Lisbon in 1988. 
He has 30 years of extensive experience throughout the international cluster of dimensional 
and industrial stones: stone searching, stone exploration, stone processing and stone trading; 
design, implementation and management of industrial projects. Starting from 1987 until now, 
Nelson has been involved in numerous international projects in different countries. He has 
served as keynote speaker in various conferences and seminars. He speaks Portuguese and Spanish in fluent as well as 
English and French in a good way.  

 
Osman SAĞDIÇ 

Prof. Dr. Osman Sağdıç, 1972 Konya doğumludur. Akademik hayatında Süleyman Demirel 
Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversite ’lerinin Gıda Mühendisliği 
Bölümü öğretim üyeliği görevlerinde bulundu. 2011 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda 
Mühendisliğini kurdu. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Metalurji Fakültesi ’nde 
Dekan olarak görev yapmaktadır.   
TÜBİTAK ta önemli görevlerde de bulunan Osman Sağdıç, 2012- 2016 yılları arasında 
TÜBİTAK- Marmara Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevinde bulundu ve halen TÜBİTAK 
ta resmi danışman olarak görevini sürdürmektedir.  Adli Tıp Kurumu 5. daire Uzman üyesi ve TEYDEB komisyon 
üyelikleri de yaptığı görevlerdendir.  
Prof Sağdıç ’ın 350 yi aşkın bilimsel çalışmanı, SCI/SCI Expanded kapsamındaki dergilerde 170 aşkın makalesi ile 
ülkemizin çok önemli büyük ölçekli stratejik Gıda projelerinde yürütücülükleri bulunmaktadır. Yaptığı bilimsel 
çalışmalarla 2011 yılında Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL den bilim ödülü almıştır.  
Danışmanlığında 25’i aşkın Yüksek Lisans tezi ve doktora tezi tamamlanmıştır.  

 
Ömer YÜKSEK  

Karadeniz Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Trabzon.  
Ömer YÜKSEK, 1962 yılında Trabzon'un Çaykara İlçesinde doğdu. Sırasıyla Maraşlı Köyü 
İlkokulu, Çaykara İnönü Lisesi Ortaokulu ve Trabzon İmam-Hatip Lisesi'nden mezun oldu. 
1979 yılında öğrenime başladığı KTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 1983 yılında mezun 
oldu. Yüksek lisans programını 1986’da tamamladıktan sonra aynı bölümde doktoraya başladı. 
1984-1993 yılları arasında KTÜ İnşaat Mühendisliği Hidrolik anabilim dalında araştırma 
görevlisi olarak görev yapmış olup doktorasını 1992 yılında tamamlamıştır. Aynı anabilim 
dalında 1993-1995 arasında Yardımcı Doçent olarak görev almış, 1995 yılında Doçent, 2005 yılında Profesör olmuştur. 
Evli ve 2 çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.  

 
Yavuz TEKELİOĞLU 

Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu,  1968 yılı Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu 
olup,  doktora öğrenimini Fransa Montpellier I Üniversitesi’nde yapmış,  Hacettepe 
Üniversitesi’nde 1982 yılında Doçent, 1989 yılında da Profesör olmuştur. 
Akdeniz Üniversitesi’nde 1993-2002 tarihleri arasında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin 
kuruluşunu gerçekleştiren Profesör Tekelioğlu, 1998-2009 tarihleri arasında da kuruluşuna 
öncülük ettiği ve Türkiye’de  “ Coğrafi İşaretler” konusunda çalışan tek kuruluş olan “Akdeniz 
Üniversitesi Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi” müdürlüğü görevini 
yürütmüştür. Yurtiçinde ve dışında çok sayıda akademik çalışması yayınlanan Profesör Tekelioğlu başta Fransa 
Hükümetinin bilim alanındaki “Şovalye” ve “Officier” nişanları olmak üzere, Akdeniz Üniversitesi Hizmet ödülü ve 
Türkiye Ekonomi Kurumu, İktisat Bilimine Hizmet ödülü gibi çok sayıda uluslararası ve ulusal ödüle sahip olup son 
ödülü “Tarım ve Gıda Ürünlerinde Coğrafi İşaretler” alanındaki çalışma ve katkıları nedeniyle Türkiye Ziraat 
Mühendisleri Odası tarafından verilen "2015 Yılı Özel Ödülü"dür. 
Çalışma alanı “Tarım Ekonomisi ve Politikaları” olan Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu son 20 yıldır “Coğrafi İşaretler” 
konusunda çalışmakta ve halen kuruluşuna öncülük ettiği “ Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı” 
(YÜciTA) başkanlığını yürütmektedir. 
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SYMPOSIUM PROGRAM 
 

21.09.2017 – Thursday 
 

08:30 – 09:30 Registration 
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09:30 – 10:30 
Opening 
Speeches 

Stand in Silence and İstiklal Marşı (National Anthem) 
Prof. Dr. Hanefi BAYRAKTAR – Dean of Engineering Faculty 

Prof. Dr. Selçuk COŞKUN – Rector of Bayburt University 
Mete MEMİŞ – Mayor of Bayburt 

Ali Hamza PEHLİVAN – Governor of Bayburt 

10:30 – 11:00 Coffee Break 

11:00 – 12:00 
Opening 
Session 

Keynote Speaker – Prof. Dr. Mehmet ERTUĞRUL 

Keynote Speaker – Alberto GOMEZ 

12:00 – 13:30 Lunch 

Se
ss

io
n

 1
 

1
3

:3
0

 –
 1

4
:4

5
 

O
ra

l P
re

se
n

ta
ti

o
n

s 
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1B Blue Hall (Müh. Fak. / Konferans Salonu) 

1C Yellow Hall (Müh. Fak. / AMFİ) 

1D Grey Hall (Müh. Fak. / D101) 

1E Orange Hall (Müh. Fak. / D102) 

1F Purple Hall (Müh. Fak. / D103) 

1G Brown Hall (I.I.B.F. / AMFİ) 

1H Green Hall (I.I.B.F. / 101) 

1I Turquios Hall (I.I.B.F. / 102) 

14:45 – 15:00 Coffee Break 
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2B Blue Hall (Müh. Fak. / Konferans Salonu) 

2C Yellow Hall (Müh. Fak. / AMFİ) 

2D Grey Hall (Müh. Fak. / D101) 

2E Orange Hall (Müh. Fak. / D102) 

2F Purple Hall (Müh. Fak. / D103) 

2G Brown Hall (I.I.B.F. / AMFİ) 

2H Green Hall (I.I.B.F. / 101) 

2I Turquios Hall (I.I.B.F. / 102) 

16:15 – 16:30 Coffee Break 
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3B Blue Hall (Müh. Fak. / Konferans Salonu) 

3C Yellow Hall (Müh. Fak. / AMFİ) 

3D Grey Hall (Müh. Fak. / D101) 

3E Orange Hall (Müh. Fak. / D102) 

3F Purple Hall (Müh. Fak. / D103) 

3G Brown Hall (I.I.B.F. / AMFİ) 

3H Green Hall (I.I.B.F. / 101) 

3I Turquios Hall (I.I.B.F. / 102) 

3J White Hall (I.I.B.F. / 103) 

18:00 – 19:30 Aydıntepe Underground City Museum Trip 

19:30 – 22:30 Dinner with Live Music 

* Registration will start from 08:30 on 21.09.2017 and will continue until 13:30 on 22.09.2017. 
NOTE: The symposium will begin with the opening speeches at Bayburt University Baberti Campus, Faculty of Education 
Conference Hall on September 21, 2017 at 08:30 and then continue at Bayburt University Dede Korkut Campus. 
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7I Turquios Hall (I.I.B.F. / 102) 

7J White Hall (I.I.B.F. / 103) 

16:15 – 16:30 Coffee Break 
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8A Red Hall (I.I.B.F. / Gökhan Budak Konferans Salonu) 
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8B Blue Hall (Müh. Fak. / Konferans Salonu) 

8C Yellow Hall (Müh. Fak. / AMFİ) 

8D Grey Hall (Müh. Fak. / D101) 

8E Orange Hall (Müh. Fak. / D102) 

8F Purple Hall (Müh. Fak. / D103) 

8G Brown Hall (I.I.B.F. / AMFİ) 

8H Green Hall (I.I.B.F. / 101) 

8I Turquios Hall (I.I.B.F. / 102) 

17:30 – 20:00 Bayburt City Tour 

20:00 – 21:30 Dinner 



 
 

xv 

SYMPOSIUM PROGRAM 
 

23 September 2017 – Saturday (Social Tours- Trabzon Tour) 
 

07:30 – 07:45 Bayburt University Dede Korkut Campus Movement 
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0
:0

0
 

Karaca Cave  

    

12:00 – 13:30 Lunch 

1
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:3
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7
:0

0
 

Akçaabat – Ayasofya Mosque – Ataturk Mansion – EYOF Park FORUM Trabzon 

    

   

 

18:45 – 19:00 Return to Bayburt 

NOTE: After the social trip on September 23rd, 2017, the participants who may leave their group on Erzurum or 
Trabzon and carry on their journey.



 
 

xvi 

Oral Presentations 
 

Session – 1 ⇒ 21.09.2017 / 13:30-14:45 

1A Session – RED Hall / Session Chairman: Prof. Dr. Fatih ERTUGAY 

KS Keynote Speaker: Prof. Dr. Beraat Günşar ÖZÇELİK 

645 
Nano and Micro Encapsulation of Bioactive Compounds  
Beraat ÖZÇELİK*, Gökçe ALTIN, Merve YAVUZ-DÜZGÜN, Ceren DAŞKAYA-DİKMEN, Kadriye Nur 
KASAPOĞLU 

436 
Production of Nanofibers by Electrospinning from Food Proteins  
Sami Gökhan ÖZKAL, Senem TÜFEKÇİ* 

69 
Biosensor Technologies and Optical Biosensors For The Rapid Detection of Foodborne Pathogens 
Mehmet Yüksel*, Arzu Kavaz YÜKSEL 

1B Session – BLUE Hall / Session Chairman: Asst. Prof. Dr. İlker TEKİN 

512 
Zemin Stabilizasyonunda Kireç Katkısının Öğütülebilirliğinin Araştırılması ve Kıvam Limitlerine Etkisi 
Fatih YILMAZ*, Sefa KOCABEY 

517 
The Effect of Density on Failure Surfaces Occurring Behind Cantilever Retaining Walls with Short Heel 
in Active Case  
Hakan Alper KAMİLOĞLU*, Erol ŞADOĞLU 

514 
Çelik Lifli Betonların Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi  
Cengiz KIZILIRMAK*, Serdar AYDIN 

523 
Siirt Fıstığı Kabuk Külünün Mineral Katkı Olarak Çimento Üretiminde Kullanılabilirliği Üzerine Bir 
Araştırma  
İrem DİRİKOLU*, Nurullah ÖKSÜZER, İlker TEKİN 

1C Session – YELLOW Hall / Session Chairman: Prof. Dr. Kadir BİLEN 

180 
Basınçlı kapların ASME Section VIII Division 2 ve EN 13445 Kodlarına Göre Tasarımı ve Karşılaştırılması 
İsmail SANCAKLI*, Cumhur Oktay AZELOĞLU 

86 
Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Durumu - Genel Değerlendirme  
Kadir KAYA*, Mahmut Can ŞENEL, Erdem KOÇ 

88 
Türkiye’deki Tüm İller İçin Optimum Yalıtım Kalınlığının Nümerik İncelenmesi 
Burak TÜRKAN*, Ahmet Serhan CANBOLAT, Akın Burak ETEMOĞLU, Ömer KAYNAKLI 

551 
Design of a Compact PIFA for WLAN and WiMAX Applications  
Burçin RAMAZAN, S. Cumhur BAŞARAN* 

567 
Multilayer Implantable Antenna Design For Biotelemetry Communication  
Onur GÜRDOĞAN, Alp Eren AYDIN, S. Cumhur BAŞARAN* 

1D Session – GREY Hall / Session Chairman: Asst. Prof. Dr. Erdem CÜCE 

366 
Fabrication of Co-Cr-Mo Biomedical Alloys via Investment Casting Technique  
Ali KELEŞ, Mehmet YILDIRIM* 

277 
AA7075-T651 Alüminyum Levhaların TIG Kaynak Yöntemiyle Birleştirilmesinde Koruyucu Gazın Etkisi 
Neriman SÖNMEZ, Hüseyin UZUN* 

480 
Ultrasonik Gaz Giderme Yöntemi ile Metal Kalitesinin Artırılması  
Çağlar YÜKSEL, Muhammet Cemal ÖZTÜRK, Yusuf Basri BALCİ*, Hüseyincan EKER, Derya DIŞPINAR, 
Mustafa ÇİĞDEM, Uğur AYBARÇ 

1E Session – ORANGE Hall / Session Chairman: Asst. Prof. Dr. Selahattin KOŞUNALP 

63 
Pulsed Electromagnetic Field Therapy Device Prototype Design 
Adnan KAYA, Merih PALANDOKEN*, Caner MURAT  

60 
Application Areas of CST in Microwave Engineering  
Yunus KAYA*, Gökhan ÖZTÜRK, Uğur Cem HASAR, Mehmet ERTUĞRUL 

61 
Metamaterials and Usage Areas  
Gökhan ÖZTÜRK*, Yunus KAYA, Uğur Cem HASAR, Mehmet ERTUĞRUL 

103 
Microcontroller Based Painting and Plasting Robot For Construction Industry Applications 
Merih PALANDÖKEN*, Yavuz Buğra GÜL, Adnan KAYA 

124 
Enerji Üretim Tesislerinde Üretim Kapasitesinin Yapay Sinir Ağları İle Değerlendirilmesi  
Ünal KAYA*, Yüksel OĞUZ, Ümit ŞENOL 

442 
Fotovoltaik Destekli Düşürücü Dönüştürücü ile Arduino Kontrollü Batarya Şarj Uygulaması  
Hacı Güzel GÜLEÇ, Hüseyin DEMİREL, Ünal KAYA* 



 
 

xvii 

1F Session – PURPLE Hall / Session Chairman: Assoc. Prof. Dr. Metin UÇURUM 

561 
An Investigation on Effect of Adsorption Parameters for Ultra-Fine Calcite Product by Taguchi Method 
Metin UÇURUM*, Hüseyin SERENCAM, Çağatay TEKE 

74 
Kobilerde Maliyet Azaltma Yöntemleri  
Mümtaz Salih ERDEM, Şeref TÜZEMEN* 

152 
Solving Process Planning, Weighted Apparent Tardiness Cost Dispatching, and Weighted Processing 
Plus Weight Due-Date Assignment Simultaneously Using a Hybrid Search  
Halil İbrahim DEMİR, Abdullah Hulusi KÖKÇAM, Mümtaz İPEK, Caner ERDEN* 

513 
Cyber Security in Smart Grids  
Ahmet NUR*, Asım KAYGUSUZ 

591 
Bayburt İli Beşpınar Beldesi Elektromanyetik Kirlilik Ölçümleri 
Betül Ceylan SAYI, Nilüfer AS*, Yasin KARAN, Serdar DİZMAN, Mustafa Ergin ŞAHİN 

1G Session – BROWN Hall / Session Chairman: Asst. Prof. Dr. Muhammet YURDAKUL 

67 
Vertical Deformation Measurements Starting from the First Filling: A Case Study of the Deriner Dam  
Berkant KONAKOĞLU*, Ertan GÖKALP 

198 
Landslide Risk Analysis and Determination of Suitable Routes for Village Roads  
Fatih KADI*, Faruk YILDIRIM 

262 
Horizontal Deformation Monitoring at the Deriner Dam  
Berkant KONAKOĞLU*, Ertan GÖKALP, Ömer ÖZDEMİR, Fatih KADI, Volkan YILMAZ 

210 
An Estimate of Energy Consumption for Housing Buildings in Hot Climatic Zones Through Artifical 
Intelligence Methods: Case of Antalya 
Kübra SÜMER HAYDARASLAN*, Ersin HAYDARASLAN, H. Tolga KAHRAMAN, Yalçın YAŞAR 

137 
Crown Diameter Estimation with Segmentation Techniques  
Volkan YİLMAZ*, Oguz GUNGOR 

1H Session – GREEN Hall / Session Chairman: Assoc. Prof. Dr.Serdar BİLEN 

112 
The Comparison of Electrical Characteristics of Ag/n-Si/Ti, AuAg/n-Si/Ti and AuAgCu/n-Si/Ti Schottky 
Diodes at Room Temperature 
Zeynep ORHAN*, Ahmet TAŞER, Cengiz AYKAÇ, Betül GÜZELDİR, Mustafa SAĞLAM 

119 
Characterization of Capacitance-Voltage Properties of Ag/n-Si/Ti, AuAg/n-Si/Ti and AuAgCu/n-Si/Ti 
Schottky Diodes at Room Temperature  
Ahmet TAŞER*, Zeynep ORHAN, Cengiz AYKAÇ, Betül GÜZELDİR, Mustafa SAĞLAM 

122 
Mimar Sinan Camilerinde Akustik Tasarım  
Mustafa KAVRAZ* 

121 
Bilgisayar Simülasyon Programlarında Model Detay Düzeylerinin Ses Dağıtma Katsayı Değerlerine 
Bağlı Olarak Sesin Nesnel Parametrelerine Etkisi Üzerine Bir Çalışma: Room 252 Örneği  
Mustafa Kavraz* 

545 
D-Optimal Designs-Based A Mixed İnteger Nonlinear Programming Model 
Akın ÖZDEMİR* 

1I Session – TURQUIOS Hall / Session Chairman: Asst. Prof. Dr. Ali Rıza KALELİ 

158 
Değişken Yol Pürüzlülüklerinin Tam Taşıt Modeline Etkileri  
Yusuf Alptekin TÜRKKAN*, Sezgin ESER, Gürsel ŞEFKAT 

29 
Effect of Ambient pH of Wear on Dental Composite Material  
Efe Çetin YILMAZ*, Recep SADELER, Zeynep YEŞİL DUYMUŞ, Alper ÖZDOĞAN 

156 
Fotovoltaik Sistemler ile Elektrik Enerjisi Üretimi ve Sistemin Boyutlandırılması  
Kadir BAKIRCI*, Erdoğan GÜNER, Sadık ERDOĞAN 

261 
Yapay Tükürük Sıvısında Plazma Oksitlenmiş CoCrMo Alaşımının Elektrokimyasal Korozyon Davranışı  
Mevra ASLAN*, Yusuf Burak BOZKURT, Ali Fatih YETİM, Tuba YETİM, Ayhan ÇELİK  
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Oral Presentations 
 

Session – 2 ⇒ 21.09.2017 / 15:00-16:15 

2A Session – RED Hall / Session Chairman: Prof. Dr. Hanefi BAYRAKTAR 

KS Keynote Speaker: Nelson ALMEIDA 

216 
The Comparison of Properties of Rock Quality Designation (RQD) and Joint Frequency of Rock Mass at 
The Kırklartepe Dam Axis with Ground Penetrating Radar (GPR)  
Mahmut SARI*, Aysel ŞEREN, Selçuk ALEMDAĞ 

566 
Tesla Türbini Performansının Deneysel İncelenmesi  
Mehmet Emin CANLI*, Özgür EROL, Himmet Erdi TANÜRÜN, Adem ACIR, Saltuk Buğrahan YEŞİLGÖL 

565 
Madencilikte Nanoteknoloji Uygulamaları 
Öner Yusuf TORAMAN* 

2B Session – BLUE Hall / Session Chairman: Assoc. Prof. Dr.Melek EKİNCİ 

23 
Yeni İnovatif Yöntemler ile Uçucu Yağ Üretimi  
Mustafa KIRALAN*, Hasan Hüseyin KARA 

179 
Intercropping Broccoli with Onion İmproved Total Yield and Land Equivalent Ratio  
Ertan YILDIRIM*, Büşra ÇİL, Melek EKİNCİ, Atilla DURSUN 

242 
Production of Fruit Based Sauce  
Fikret PAZIR, Fatma Coşkun TOPUZ*, Ayşe YÜCEL, Emre Can AKGÜN 

276 
Kara Kuşburnunun (Rosa Pimpinellifolia L.) Biyoaktif Bileşenleri Üzerine Bir Araştırma  
Özlem ÇAKIR*, Kübra ÇAKIROĞLU, Hilal YILDIZ, Berivan KAYNAK 

505 
Meyve ve Sebzelerin Raf Ömrünün Artırılması İçin Map Teknolojisinin Yenilebilir Film ve Kaplamalar ile 
Birlikte Kullanılması 
Merve Gözde COŞKUN*, Perihan Yolci OMEROGLU, Ömer Utku ÇOPUR 

2C Session – YELLOW Hall / Session Chairman: Hojjat Ghahramanzadeh ASL 

42 
SiC Takviyesinin Alüminyum Matrisli Kompozitlerin Mikro Yapısı ve Sertliği Üzerine Etkisi 
Mahmut Can ŞENEL*, Mevlüt GÜRBÜZ, Erdem KOÇ 

43 
Si3N4 Takviyeli Alüminyum Esaslı Kompozitlerin Üretimi ve Özelliklerinin İncelenmesi 
Mahmut Can ŞENEL*, Mevlüt GÜRBÜZ, Erdem KOÇ 

36 
Si3N4 Takviyesiyle Atık Alüminyumdan Üretilmiş Kompozitlerin Özelliklerinin İncelenmesi 
Burak ÖZTOP*, Mevlüt GÜRBÜZ  

50 
The Investigation of Wear Properties of TiN Coatings under Different Deposition Parameters 
Hojjat Ghahramanzadeh ASL*, Yaşar SERT, Levent KARA, Tugay SONSUZ SERT, Tevfik 
KÜÇÜKÖMEROĞLU 

2D Session – GREY Hall / Session Chairman: Asst. Prof. Dr. Pınar Mert CÜCE 

125 
Desing and Control of Intelligent Cooling System for IC Engines 
Galip KALTAKKIRAN*, Alirıza KALELİ, Erdoğan GÜNER, Kadir BAKIRCI 

126 
Bayburt İlinde Güneş Enerjisi Potansiyelinin Belirlenmesi İçin Model Seçimi  
Kadir BAKIRCI*, Halil İbrahim AKOLAŞ, Galip KALTAKKIRAN, Erdoğan GÜNER 

127 
Güneş Panellerinin Eğim Açılarının Belirlenmesi: Bayburt İlinde Bir Çalışma 
Kadir BAKIRCI*, Galip KALTAKKIRAN, Halil İbrahim AKOLAŞ 

147 
Farklı İklimsel Bölgelerde Bulunan Binalarda Yapılan Yalıtımın Termal ve Ekonomik Analizi 
Ahmet Serhan CANBOLAT*, Ömer KAYNAKLI, Burak TÜRKAN, Akın Burak ETEMOĞLU, Recep 
YAMANKARADENİZ 

162 
Energy Storage: Need, Value, Perspectives and Prospects 
Muhammet Kaan YEŞİLYURT*, İlhan Volkan ÖNER, Gökhan ÖMEROĞLU, Efe Çetin YILMAZ, Ahmet 
Numan ÖZAKIN 

62 
Numerical and Analytical Investigation of Coil Array Based PEMF Applicator for Magnetic Field 
Homogenization 
Merih PALANDOKEN*, Caner MURAT, Adnan KAYA 
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2E Session – ORANGE Hall / Session Chairman: Assoc. Prof. Dr. Kadri Vefa EZİRMİK 

30 
Effect of Stroge Aftificial Saliva on Surface Roughness and Microhardness of Restorative Composite 
Materials 
Efe Çetin YILMAZ*, Recep SADELER 

33 
Plazma Polimerizasyon Tekniği Kullanılarak E. Coli Bakterilerine Karşı Antibakteriyel Kaplamaların 
Elde Edilmesi  
Ozkan BAYRAM*, Onder SİMSEK, Erdal İĞMAN 

184 

Kimyasal Püskürtme Tekniği ile Büyütülen, Er:Fe2O3 ve Er: ZnxFe 3-xO4 Katkılı Demir Oksit İnce Filmlerin 
Yapısal ve Optik Karakterizasyonu  
Günay Merhan MUĞLU*, Sevda SARITAŞ, Tuba ÇAKICI, Erdal TURGUT, Mutlu KUNDAKÇI, Bekir 
GÜRBULAK, Muhammet YILDIRIM 

186 

Kimyasal Püskürtme Tekniği ile Büyütülen, Al ve Ga Katkılı Demir Oksit (a-Fe2O3) İnce Filmlerin Yapısal 
ve Optik Karakterizasyonu  
Sevda SARITAŞ*, Tuba ÇAKICI, Günay Merhan MUĞLU, Erdal TURGUT, Mutlu KUNDAKÇI, Bekir 
GÜRBULAK, Muhammet YILDIRIM 

310 
The Effect of Depth of Fusion on the Displacement of Steel Welded Joints  
Umut Yaşar UZUNALİ, Hamdullah ÇUVALCI, Barbaros ATMACA* 

2F Session – PURPLE Hall / Session Chairman: Assoc. Prof. Dr. Metin UÇURUM 

483 
Internship Regulations in Civil Engineering Education: Bayburt University Civil Engineering 
Department Example  
Duygu TEKİN*, Ediz BOZ, Vedat TOĞAN 

367 
Mühendislikte Bilgisayar Destekli Modelleme Yöntemleri  
Ümit ATICI* 

280 
Mudurnu Çayının Taşkın Kapasitesinin Araştırılması  
Osman SÖNMEZ, Tuğçe HIRCA* 

49 
Bursa İli, Karacabey İlçesi, Hamidiye Köyü Formasyonunun Su Sondajı Öncesi Jeoelektriksel 
Yöntemlerle Değerlendirilmesi  
Gökçen Eryılmaz TÜRKKAN*, Serdar KORKMAZ 

2G Session – BROWN Hall / Session Chairman: Asst. Prof. Dr. Musa ARTAR 

78 
Discrete and Continuous Design Optimization of Tower Structures Using The Jaya Algorithm 
S.O. DEGERTEKİN*, L. LAMBERTİ, I.B. UGUR 

117 
Betonarme Sürekli Kirişlerin Guguk Kuşu Algoritmasıyla Optimum Tasarımı  
Hasan Tahsin ÖZTÜRK*, Erdem TÜRKELİ 

228 
Stochastic Analyses of Isolated and Nonisolated Highway Bridge Constructed on Varied Soil 
Conditions under Spatially Varying Ground Motion  
Muhammet YURDAKUL*, Sevket ATES 

230 
Nonlinear Modal Analysis of Prestressed Girder After Detensioning  
Barbaros ATMACA*, Sevket ATES, Ahmet Can ALTUNIŞIK 

251 
Sürekli Kirişlerde Çoklu Hasar Senaryolarının Öğretme-Öğrenme Esaslı Optimizasyon Yöntemi İle 
Tespiti  
Ayşe T. DALOĞLU, Musa Artar*, Recep ÇATAR 

2H Session – GREEN Hall / Session Chairman: Asst. Prof. Dr. Erman Kadir ÖZTEKİN 

341 
Fotopletismografi İşaretleri Kullanılarak Kişinin Boyunun Belirlenmesi  
Onur KORKMAZ*, Önder AYDEMİR, Mehmet OZTURK  

2I Session – TURQUIOS Hall / Session Chairman: Prof. Dr. İsmet SEZER 

546 
Plazma Elektrolitik Oksidasyon Yöntemiyle Antibakteriyel Kaplamaların Büyütülmesi  
Ebru Emine ŞÜKÜROĞLU*, Süleyman ŞÜKÜROĞLU, Yaşar TOTİK, İhsan EFEOGLU, Kemal AYDIN 

543 
Nano Materyal İçerikli Katkıların Yakıt Özellikleri ve Egzoz Emisyonlarına Etkileri  
İsmet SEZER* 

598 
Metakaolen Esaslı Jeopolimer Sentezi  
Fatih ÇALIŞKAN, Okay ÇALIŞKAN* 

641 
Otomobil Klima Sistemlerinde R152a gazı kullanımı ve Termodinamik Açıdan İncelenmesi 
Ahmet Tahir KALKİSİM*, Kadir BİLEN 



 
 

xx 

Oral Presentations 
 

Session – 3 ⇒ 21.09.2017 / 16:30-17:30 

3A Session – RED Hall / Session Chairman: Prof. Dr. Atilla AKKOYUNLU 

KS Keynote Speaker: Prof. Dr. Atilla AKKOYUNLU 

311 
Denize Deşarj Yapılarının Öğretme ve Öğrenme Tabanlı Algoritmayla Optimum Tasarımı  
Nurcan Öztürk*, Hasan Tahsin ÖZTÜRK 

528 
Characteristics of Liquid Product Formed by Supercritical Water Gasification of Sewage Sludge  
Elanur ADAR*, Mehmet Sinan BİLGİLİ, Mahir INCE 

3B Session – BLUE Hall / Session Chairman: Asst. Prof. Dr. Selahattin KOSUNALP 

236 
Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Kısıtlı Enerji Problemi Üzerine: Güneş Enerjisi Hasatı  
Yunus KAYA*, Selahattin KOSUNALP 

468 
Contiki OS Usage in Wireless Sensor Networks (WSNs)  
Erhan SESLİ*, Gökçe HACIOĞLU 

3C Session – YELLOW Hall / Session Chairman: Asst. Prof. Dr. Şükran EFE 

619 
Soya Biyodizelinin Çevrimsel Farklar Üzerine Etkisinin Wavelet Analiz Metoduyla İncelenmesi 
Şükran EFE* 

223 
Experimental Investigation of The Effect of EGR System on Exhaust Emissions 
Halil İbrahim AKOLAŞ*, Kadir BAKIRCI, Alirıza KALELİ 

224 
The Air Path Mathematical Modeling and Air Fuel Ratio Control at LPG injected in SI Engine 
Hüseyin KÖKSAL*, Alirıza KALELİ 

3D Session – GREY Hall / Session Chairman: Asst. Prof. Dr. Erman Kadir ÖZTEKİN 

123 
POLİ(3,4-ETİLENDİOKSİTİYOFEN)/Elektrokimyasal İndirgenmiş Grafen Oksit/Prussian Blue 
(PEDOT/ERGO/PB) Elektrotların Elektrokimyasal Sentezi ve Karakterizasyonu 
Mesut ERYİĞİT, Hülya Öztürk DOĞAN*, Mesut ERYİĞİT, Tuba ÖZNÜLÜER, Ümit DEMİR 

131 
Electropolymerization of Azure B on Gold Electrodes  
Oğuz BAYINDIR*, Murat ALANYALIOĞLU 

274 
Analysis of Receptor Models in Molecular Communication Via Diffusion 
İbrahim IŞIK, Esme IŞIK 

3E Session – ORANGE Hall / Session Chairman: Asst. Prof. Dr. Şeref TÜZEMEN 

364 
Dinamik Yerleşim Düzeni Problemi İçin Yeni Bir Sezgisel Yaklaşım  
Betül TURANOĞLU*, Gökay AKKAYA 

485 
Araç Yükleme Problemine Tamsayılı Doğrusal Programlama Yaklaşımı ve Bir Uygulama  
Çağatay TEKE, Fatih ALBAYRAK*, Özgür ÇİFTÇİ 

176 
Sağlık Kuruluşlarında Yalın Hizmet Uygulamaları 
Ömer EFE*, Didem GÜLERYÜZ, Orhan ENGİN, Burak EFE 

174 
Group Decision Making with Perfect Multiplicative Consistent Intuitıonistic Preference Relation for 
Personnel Selection – Burak EFE, Ömer EFE* 

3F Session – PURPLE Hall / Session Chairman: Prof. Dr. M. Fatih ERTUGAY 

37 
Uçucu Yağların Nano Lifler İle Enkapsülasyonu  
Hasan Hüseyin KARA*, Mustafa KIRALAN 

25 
Zeytinyağını Aromatize Etmede Ultrases Yönteminin Kullanılması 
Mustafa KIRALAN*, Hasan Hüseyin KARA 

154 
Oleojeller ve Gıda Endüstrisinde Kullanımı 
Tuğba ELBİR*, Hüseyin GENÇCELEP, Mustafa Onur YÜZER 

465 
Radyo Frekansı ve Gıda Endüstrisinde Uygulamaları 
Kübra ÇAKIROĞLU, Mustafa ERTUGAY* 

3G Session – BROWN Hall / Session Chairman: Asst. Prof. Dr. Ömer CAN 

372 
Bursa İli, İznik İlçesi, Müşküle Köyü Formasyonunun Wenner Yöntemiyle İncelenmesi 
Gökçen ERYILMAZ TÜRKKAN*, Serdar KORKMAZ 

556 
Investigation of The Height Effects of the Gaps Left On the Shear Walls by SAP2000 OAPI  
Bilal TAYFUR*, Ömer CAN 

452 
Devrek ve Devrakani Çaylarında Taşınan Sediment Miktarının Uyarlamalı Sinirsel Bulanık Mantık 
Çıkarım Sistemiyle Tahmini – Abdurrahman AĞTAŞ*, Ercan GEMİCİ 



 
 

xxi 

3H Session – GREEN Hall / Session Chairman: Asst. Prof. Dr. Muhammet YURDAKUL 

264 
Does Stair-Step Mandibular Osteotomy on Angulus Region Positively Affect the Callus Stability  
Tahir ŞENSOY*, İrfan KAYMAZ 

319 
Use of Crowdsourcing in Remote Sensing  
Ekrem SARALİOGLU*, Oguz GUNGOR 

197 
Land Cover Mapping with Advanced Classification Algorithms  
Cigdem Serifoglu YİLMAZ*, Oguz GUNGOR, Hamdi Tolga KAHRAMAN 

635 
Cavitation Supported Submerged Membrane Bioreactor Application 
İbrahim CENGİZ*, Ergün YILDIZ, Atila TAŞDEMİR 

3I Session – TURQUIOS Hall / Session Chairman: Assoc. Prof. Dr. Sıddık Cumhur BAŞARAN 

373 
Analysis of The Heat Effect of Different Cooling Type on Transformers 
Murat TOREN*, Mehmet ÇELEBİ, Ersin HAYDARASLAN, Davood GHADERİ 

581 
Pem Yakıt Hücresinde Kanal En-Boy Oranının Hücre Performansına ve Basınç Kaybına Etkisinin 
İncelenmesi – Muhammet ÖZDOĞAN*, Aydın DURMUŞ 

3J Session – WHITE Hall / Session Chairman: Asst. Prof. Dr. Aybike KAMİLOĞLU 

16 
Bacterial Cellulose Production and Characterization from Citrus Peels with Komagataeibacter hansenii 
Melih GÜZEL*, Özlem AKPINAR  

17 
Bioactive Compounds and Antioxidant Properties of Melon Rind  
Melih GÜZEL*, Özlem AKPINAR 

562 
Evaluation of The Effect of Propolis on Food Pathogens  
Sinan BAYRAM*, Nesrin ECEM BAYRAM, Başak TOĞAR, Yusuf Can GERÇEK 

547 
Identification of Exopolysaccharide (EPS) Producing Lactic Acid Bacteria from Butter   
Halil İbrahim AKGÜL*, Enes DERTLİ, Mustafa ŞENGÜL 

387 
İki Serbestlik Dereceli Kütle- Yay- Damper Modeli İçin MATLAB GUI Tabanlı Çözüm Simülatörü  
Gökçen ERYILMAZ TÜRKKAN*, Alptekin TÜRKKAN 

 
 
 
 
 



 
 

xxii 

Oral Presentations 
 

Session – 4 ⇒ 22.09.2017 / 09:00-10:15 

4A Session – RED Hall / Session Chairman: Prof. Dr. Yavuz TEKELİOĞLU 

KS Keynote Speaker: Prof. Dr. Yavuz TEKELİOĞLU 

KS Keynote Speaker: Christian AMBLARD 

KS Keynote Speaker: İsmail DEMİR 

283 
Bayburt İli Coğrafi İşaret Potansiyelinin Değerlendirilmesi  
Ayla ARSLANER*, Mehmet Ali SALIK,  

4B Session – BLUE Hall / Session Chairman: Prof. Dr. Mustafa ŞENGÜL 

96 
Glukan Tipi Eksopolisakkarit (EPS)’in, Prebiyotik ve Fizikokimyasal Etkisinin Çikolatalı Puding 
Ortamında İncelenmesi  
Hümeyra İSPİRLİ*, Fatmanur DEMİRBAŞ, Enes DERTLİ 

467 
Determination of Flow Factors of Milk Powders Produced from High-Pressure Homogenization 
Treated Milk Concentrates – Emin MERCAN*, Durmuş SERT, Nihat AKIN 

501 
Determination of Changes in Syneresis and Viscosity Values of Thyme Water Added Ayran 
Durmuş SERT, Emin MERCAN*, Hakan VATANSEV 

538 
The Effect Of Cooling Conditions After İncubation and Package Size on Physicochemical, 
Microbiological and Textural Characteristics of Set Yogurt Gel  
Aysun ORAÇ*, Nihat AKIN 

18 
Mikrodalga Esaslı Ekstraksiyonla Uçucu Yağ Üretimi 
Mustafa KIRALAN, Hasan Hüseyin KARA* 

4C Session – YELLOW Hall / Session Chairman: Prof. Dr. Atilla BİLGİN 

250 
Numerical Investigation of Perforated Tube Type Exhaust Silencers  
Mehmet PAMUK*, Atilla SAVAŞ 

214 
Exergy Analysis of Dual-Level Binary Geothermal Power Plants with Different Working Fluids 
Rabi KARAALİ*, Necmi Cemal ÖZDEMİR 

417 
Bir Otto Motorda Benzine Etanol Katkısının Performans ve Emisyonlara Etkisinin İncelenmesi  
Murat KAPUSUZ, Abdülvahap ÇAKMAK*, Hakan ÖZCAN 

320 
Effect of Orientation Angles on Damping Properties at Laminated Hybrid Composite Structures 
Muhammet Raci AYDIN*, Ömer GÜNDOĞDU, Barbaros KAYA, Gürbüz BAYRAKTAR, Okan Kaan 
AKSUOĞLU, Osman HOTUNLU 

334 
Fiber Metal Laminatların Dinamik Analizi  
Sinan MARAŞ*, Mustafa YAMAN 

4D Session – GREY Hall / Session Chairman: Dr. Alperen TOZLU 

194 
Microstructure and Some Mechanical Properties of Al2024–B4C Composites Fabricated by Powder 
Metallurgy  
Abdullah H. KARABACAK, A. CANAKCİ, F, ERDEMİR, T. VAROL, E.D. YALCİN 

195 
Production and Properties of Al2024- 2 wt.% (SiC-B4C) Hybrid Nanocomposite   
Abdullah H. KARABACAK, A. CANAKCİ, S. ÖZKAYA, M. ÇELEBİ, E.D.YALÇİN 

4E Session – ORANGE Hall / Session Chairman: Asst. Prof. Dr. Muhammet YURDAKUL 

258 
Static Analysis of Laminated Composite Beams by the Navier Method 
Muhittin TURAN*, Volkan KAHYA 

408 
Fonksiyonel Derecelendirilmiş Tabaka ile Homojen Yarım Düzlem Arasındaki Süreksiz Temas 
Probleminin Elastisite Teorisine Göre Çözümü  
Erdal ÖNER*, Gökhan ADIYAMAN, Ahmet BİRİNCİ 

458 
Rijit Olarak Mesnetlenmiş Homojen Tabakada Sürekli Temas Probleminin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile 
Analizi – Yusuf KAYA*, Alper POLAT, Talat Şükrü ÖZŞAHİN 

460 
Rijit Zemine Oturan Tabakalı Bir Sistemin Çift Ayrılmalı Temas Problemi 
Gökhan ADIYAMAN*, Ahmet BİRİNCİ 

288 
Financial Analysis of the Damage of the Flood Disaster to Transportation Structures: Trabzon 
Beşikdüzü Case of September 2016  
Muhammet ÇELİK, Mehmet T. SEFEROĞLU*, Ayşegül G. SEFEROĞLU, M. Vefa AKPINAR 

227 
Effectiveness of Wave Passage of Seismic Isolated and Nonisolated Bridges under Spatially Varying 
Ground Motion – Muhammet YURDAKUL, Sevket ATES* 



 
 

xxiii 

4F Session – PURPLE Hall / Session Chairman: Asst. Prof. Dr. Fatih YILMAZ 

348 
Yığma Binalarda Deprem Performansının Belirlenmesi (Bayburt Korkut Ata Lisesi Örneği)  
Ömer CAN, Halime YILDIZOĞLU*, Bilal TAYFUR 

395 
Earthquake Resistance Performance and Reconstruction Analysis of Historical Kundupoglu Mansion 
Mohammad Manzoor NASERY*, Metin HUSEM, Mohammad NOMAN 

449 
Damage Effect on the Dynamic Characteristics of Buildings – Ahmet Can ALTUNIŞIK, Olguhan Şevket 
KARAHASAN, Ali Fuat GENÇ*, Fatih Yesevi OKUR, Murat GÜNAYDIN, Süleyman ADANUR 

160 
Yerleşim Yerleri Taşkınlarının Tahmininde Yağış Şiddeti-Süre-Tekerrür Analizi: Bayburt ve Gümüşhane 
İlleri İçin Bir Uygulama – Ömer YÜKSEK, Tuğçe ANILAN, Zeynep Özge TERZİOĞLU* 

129 
İklim Değişikliği ve Küresel Isınmanın Etkilerini Azaltmak İçin Su Kaynaklarının Planlanması ve 
Hidroenerji Faktörü – Ibrahim YUKSEL*, Ömer YÜKSEK, Ibrahım Halil DEMIREL 

4G Session – BROWN Hall / Session Chairman: Asst. Prof. Dr. Hayrunnisa MAZLUMOĞLU 

115 
Investigation of Grid Codes of Different Countries Grid Connected Photovoltaic Systems  
Kübra Nur AKPINAR*, Muammer OZDEMİR 

155 
Konutlara Yönelik Talep Tarafı Yönetimi: Tüketicilere ve Elektrik Şebekesine Getirileri  
Recep ÇAKMAK*, İsmail Hakkı ALTAŞ 

633 
Use of Cavitation in Gas Transfer  
Atila TAŞDEMİR*, Ergün YILDIZ, İbrahim CENGİZ, Yalçın Kemal BAYHAN 

4H Session – GREEN Hall / Session Chairman: Prof. Dr. Osman ÇEREZCİ 

318 
An Optimization Model Based on GRA method for Determining Attribute Weights Under Neutrosophic 
Information – Gökçe Dilek KÜÇÜK, Rıdvan ŞAHİN* 

330 
Yönsüz Ağırlıklı Ağlarda Hastalık Risklerinin Tahmini 
Serpil ASLAN, Hüseyin VURAL*, Osman AYGÜN, Mehmet KAYA 

217 
Investigation of Electromagnetic Pollution Awareness Trends with Apriori Algorithm 
Feyza ÇEREZCİ*, Osman ÇEREZCİ, Caner ERDEN 

455 
The Effects of Na2O, Silica Modulus, Water/Binder and Aging on Compressive Strength of Ferrochrome 
Slag Based Geopolymer – Mehrzad Mohabbi YADOLLAHİ*, Sadık VAROLGÜNEŞ 

537 
Effects of Cement on The Microstructure and Mechanical Performance of Slag Based Alkaline Hybrid 
Cement – Mehrzad Mohabbi YADOLLAHİ*, Sadık VAROLGÜNEŞ 

317 
An Approach Based on Optimization Model Determining the Weight İnformation of Decision Maker  
Rıdvan ŞAHİN*, Gökçe Dilek KÜÇÜK 

4I Session – TURQUIOS Hall / Session Chairman: Asst. Prof. Dr. Eda KELEŞ GÜNER 

313 
Influence of Grinding Time of Fly Ash on the Cement Paste 
Demet DEMİR ŞAHİN*, İbrahim ÇAVUŞOĞLU, Ali Osman YILMAZ, Mustafa ÇULLU, Mehmet İŞCAN 

308 
Comparative Measurements of Dental Ceramics Using in Retrospective Dosimetry with TL Techniques  
Esme IŞIK*, Hüseyin TOKTAMIŞ 

106 
Synthesis of Folic Acid Functionalized Carbon Nanotube Material and Its Utilization as İonophore in 
Cu(II)-Selective Electrode 
Eda Keleş GÜNER*, Bülent ÇAĞLAR, Cihan TOPÇU, Fatih ÇOLDUR, Sema ÇAĞLAR 

596 
Investigation of Synthesis of NiAlxFe2-xO4 Nanoparticles by Microwave Assisted Combustion Method 
İbrahim H. KARAKAŞ*, Zeynep KARCIOĞLU KARAKAŞ, Recep BONCUKÇUOĞLU 

597 
Investigation of Synthesis of Calcium Ferrite (CaFe2O4) Nanoparticles by PEG Assisted Hydrothermal 
Synthesis Method – Zeynep KARCIOĞLU KARAKAŞ, İbrahim H. KARAKAŞ*, Recep BONCUKÇUOĞLU 

107 
Synthesis and Characterization of Nano/Micro Nickel Borates by Precipitation and Hydrothermal 
Methods – Eda Keleş GÜNER*, A.Kadir ÖZER 

4J Session – WHITE Hall / Session Chairman: Asst. Prof. Dr. Erman Kadir ÖZTEKİN 

52 
Inconel 718 Alaşımının Mikro Frezelenmesinde Takım Geometrisinin Kesme Kuvveti ve Takım Aşınma 
Davranışı Üzerindeki Etkisinin Araştırılması – Kubilay ASLANTAŞ, Ali ERÇETİN*, S. Gülbin ÇELİK 

185 
Effects of TIN on the Mechanical and Tribological Properties of Titanium-Based Implant Materials 
Bülent ÖZTÜRK, Zafer GÖLBAŞI, Sultan ÖZTÜRK* 

187 
Malzeme Seçiminde Analitik Hiyerarşi Prosesi  
Bülent ÖZTÜRK, Kürşat İCİN, Ömer ŞAHİN, Zafer GÖLBAŞI, Sultan ÖZTÜRK* 

541 
Production of AA 2024 Aluminum Alloy Ribbons By Melt Spinning Process 
Sultan ÖZTÜRK, Sefa Emre SÜNBÜL, Zafer GÖLBAŞI, Kürşat İCİN, Bülent ÖZTÜRK* 

542 
Melt Spinning Yöntemiyle Üretilen CuAlMn Şeritlerinin Manyetik Özelliklerinin İncelenmesi 
Sultan ÖZTÜRK, Murat EROĞLU, Sefa Emre SÜNBÜL, Zafer GÖLBAŞI, Kürşat İCİN, Bülent ÖZTÜRK* 



 
 

xxiv 

Oral Presentations 
 

Session – 5⇒ 22.09.2017 / 10:30-12:00 

5A Session – RED Hall / Session Chairman: Prof. Dr. Rabil AYAZOĞLU 

KS Keynote Speaker: Prof. Dr. Osman SAĞDIÇ 

646 
Mühendislik Araştırmalarında Ar-Ge Faaliyetleri ve Mevcut Proje Destekleri 
Osman SAĞDIÇ* 

450 
Investigation of The Effect of Weather Conditions to Laytime in Trabzon Port  
Süleyman KÖSE*, B. Buğra UYAR, Ercan KÖSE, Murat ÖZKÖK 

473 
The Applications in Engineering of Equations With Non-Standard Growth Conditional  
Rabil AYAZOĞLU (Mashiyev), Sezgin AKBULUT, Ebubekir AKKOYUNLU* 

479 
Determination of Why to Have Features of KOVAR Alloy via Delocalization and Charge Transfer 
Phenomena  
Bünyamin ALIM*, Mine UĞURLU, İbrahim HAN, Lütfü DEMİR 

478 
Determination of Photon Armouring Parameters of AISI 304 Stainless Steel  
Bünyamin ALIM*, Mine UĞURLU, İbrahim HAN, Lütfü DEMİR 

5B Session – BLUE Hall / Assoc. Prof. Dr. Hüseyin SERENCAM 

94 
Egg as A Functional Food 
Hayrunnisa ÖZLÜ*, Neva KARATAŞ 

95 
Türk Yoğurdundan Ekzopolisakkarit Üreten Laktik Asit Bakterilerinin İzolasyonu ve İdentifikasyonu 
Hümeyra İSPİRLİ*, Enes DERTLİ 

132 
The Biological Activities of Bee Products  
Nesrin Ecem BAYRAM*, Sinan BAYRAM, Başak TOGAR, Yusuf Can GERÇEK 

245 
Bütün Hücrenin Biyokatalist Olarak Kullanımında Yeni Gelişmeler: Tutuklama Teknolojisi  
Engin ŞAHİN, Caner TOZLU*, Enes DERTLİ 

246 
Biyoindirgeme Reaksiyonlarının Vazgeçilmez Enzimleri: Alkol Dehidrogenazlar  
Engin ŞAHİN, Caner TOZLU*, Enes DERTLİ 

5C Session – YELLOW Hall / Session Chairman: Assoc. Prof. Dr.Ali Rıza MOTORCU 

53 
Toz Metalurjisi Yöntemi ile Üretilen Co-B Takviyeli Bakır Matrisli Kompozitlerin Üretimi ve 
Karakterizasyonu  
Özgür ÖZGÜN, Ali ERÇETİN* 

181 
Tool Pin Geometry Effect on Fracture Characteristics of 6082-T6 Friction Stir Spot Welds in Lap Shear 
Test – Oguz TUNCEL, Hakan AYDIN*, Mumın TUTAR, Ali BAYRAM 

243 
Hastaya Özel İşlevsel Kemik Modellenmesi 
Nesimi AKPINAR*, İrfan KAYMAZ 

97 
Taguchi Temelli Gri İlişkisel Analiz ve TOPSIS Yöntemi İle Al/B4C/Gr Kompozitlerin Delinmesinde İşleme 
Parametrelerinin Optimizasyonu  
Ergün EKİCİ, Ali Riza MOTORCU* 

98 
B4C Parçaçık Takviye Oranı ve Delme Parametrelerinin MMC Kompozitlerin Delme Karakteristiklerine 
Etkileri  
Ali Riza MOTORCU*, Ergün EKİCİ 

5D Session – GREY Hall / Session Chairman: Asst. Prof. Dr. Erman Kadir ÖZTEKİN 

267 
Experimental Investigation of The Effects of Using n-butanol Fumigation on Engine Performance and 
Exhaust Emissions in a Turbocharged DI Diesel Engine  
Zehra ŞAHİN*, Orhan Nazim AKSU, Orhan DURGUN 

275 
Performance Assessment of Hybrid Photovoltaic Thermal (PV/T) Collectors and Systems: A Review 
Erman ÖZTEKİN*, Erdem CÜCE 

281 
Regional and Seasonal Aspects of Energy Saving in Buildings with Green Roofs 
Ahmet Burhaneddin BEŞİR*, Erdem CÜCE, Tamer GÜÇLÜ 

282 
A Systematic Overview of Thermoelectric Coolers (TECs) 
Tamer GÜÇLÜ*, Erdem CÜCE, Ahmet Burhaneddin BEŞİR 

306 
Investigatıon of Neutronic Performance Using Triso Coated Spent Fuels in A Thorium Based Fusion-
Fission Reactor  
Adem ACIR, Sinem UZUN* 

358 
Yeni Nesil Seramikler: Ti3SiC2 Fazı  
A. ATASOY*, E. SAKA, A. KOŞAR 
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5E Session – ORANGE Hall / Session Chairman: Asst. Prof. Dr. Erdal KARADENİZ 

101 
Vickers İndentasyon Metodu ile Gerçek Gerilme-Gerçek Gerinim Eğrilerinin Tahmini  
Erdal KARADENİZ* 

191 
Soğuk Deformasyon Oranının Saf Bakırın Elektriksel ve Mekanik Özellikleri Üzerindeki Etkisi  
Bülent ÖZTÜRK, Kürşat İCİN, Zafer GÖLBAŞI, Sultan ÖZTÜRK* 

203 
Experimental and Computational Analysis of Sulphur Based Superionic Li7P3S11 Structure for Lithium-
ion Batteries – Abdulkadir KIZILASLAN*, Tuğrul ÇETİNKAYA 

226 
Characterization of Fe5W2B3 Hardfacing Alloy Produced on AISI 1020 Steel  
Mustafa DURMAZ*, Eray ABAKAY, Uğur ŞEN, Şaduman ŞEN 

629 
Performance Analysis of Dual-Level Binary Geothermal Power Plants  
Rabi KARAALİ*, Necmi Cemal ÖZDEMİR 

5F Session – PURPLE Hall / Session Chairman: Prof. Dr. Salih ÖZDEMİR 

35 
Effect of Protein and Plasticizer Concentration on Film Forming Properties of Mechanically Deboned 
Chicken Meat Proteins – Furkan SARİCAOGLU*, Sadettin TURHAN 

557 
Nane Uçucu yağı ile Zenginleştirilmiş Kitosan Filmlerin Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) 
Filetolarının Mikrobiyolojik Özellikleri Üzerine Etkisi – Pınar Oğuzhan YILDIZ* 

219 
The Effect of Quince Seed Gel Containing Thyme Essential Oil as an Edible Film on the Microbiological 
and Chemical Quality Properties of Kashar Cheese During Ripening  
Tuba Erkaya KOTAN*, Zeynep GÜRBÜZ, Elif DAĞDEMİR, Mustafa ŞENGÜL 

336 
Optimization of Apple Puree Dried by Drum Dryer  
Fikret PAZIR, Fatma Coşkun TOPUZ* 

342 
Use of UREA-PAGE to Determine the Type of Milks Used in Cheese Production  
Mubin KOYUNCU* 

5G Session – BROWN Hall / Session Chairman: Prof. Dr. Songül ÇAKMAKÇI 

315 
L. acidophilus ile Üretilen Yoğurtların Probiyotik Raf Ömrünün Tespiti  
Hatice Ertem, Songül ÇAKMAKÇI* 

146 
Çırpılmış Yoğurdun Bazı Kalite Nitelikleri Üzerine Bissap (Hibiscus Sabdariffa L.) Marmeladı İlavesinin 
Etkisi – Ayla ARSLANER, Mehmet Ali SALIK*, İhsan BAKIRCI 

558 
Erzurum Çevresinde Peynir Üretiminde Kullanılan Peynir Mayalarının (Rennet) Bazı Özelliklerinin 
Tespiti - Bir Güncelleme – Songül ÇAKMAKÇI*, Ayşin CANTÜRK, Hatice ERTEM 

138 
Yumurtlamanın Son Dönemindeki Yumurtacı Tavukların Rasyonlarına Bor (Ortoborik Asit) İlavesinin 
Bazı Yumurta Sarısı Parametreleri Üzerine Etkisi – Hacer KAYA*, Muhlis MACİT 

5H Session – GREEN Hall / Session Chairman: Assoc. Prof. Dr. Şenol GÜRSOY 

105 
GFRP ve Çelik Donatıların Yüksek Sıcaklık Etkileri Altında Aderans Kayıplarının İncelenmesi  
Mehmet Polat, Mahmud YAĞAN, Muhammed Orhan ÖZTÜRK, Fatih Mehmet ÖZKAL* 

249 
Sismik İzolasyon Güçlendirme Tekniğinin Etkinliği Üzerinde Sayısal Bir Çalışma  
Mustafa ERGÜN*, Sevket ATES 

388 
Betonarme Perde Duvar Konumunun Binaların Deprem Davranışı ve Kaba İnşaat Maliyeti Üzerine 
Etkisi – Şenol GÜRSOY* 

321 
Atıksu Arıtma Tesislerinde Biyokimyasal Oksijen İhtiyacının Farklı Regresyon Modelleriyle Tahmin 
Edilmesi – Osman Tuğrul BAKİ*, Egemen ARAS 

265 
Mantolama ile Güçlendirilen Betonarme Kolonların Güvenilirliklerinin Araştırılması  
Meltem DURMUŞ, Ertekin ÖZTEKİN* 

5I Session – TURQUIOS Hall / Session Chairman: Asst. Prof. Dr. Eda KELEŞ GÜNER 

607 
Investıgatıon of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Sources by Using Positive Matrix Factorization 
Method – Şahin KORKMAZ, Cihan PALOLUOĞLU, Hanefi BAYRAKTAR* 

608 
Indoor and Outdoor Gas Phase Polychlorinated Biphenyls (PCBs) Concentrations of a House in 
Erzurum City Center –Cihan PALULUOĞLU, Hanefi BAYRAKTAR* 

575 
Destek Vektör Makineleri Kullanarak Yüz Tanıma Uygulaması Geliştirilmesi 
Derya TABAK*, Nesrin Aydın ATASOY 

609 
KTİN Yöntemiyle Sentezlenen ALFA Si3N4 Tozlarının Üretim Proses Parametrelerinin Optimizasyonu 
Turgay TEHÇİ, Engin KOCAMAN, Fatih ÇALIŞKAN* 

628 
İnsanlık İçin Yeni Tehlike: Hormon Bozucu Maddeler 
Okan Tarık Komesli*, Alper Erdem YILMAZ, Sezgin BAKIRDERE 
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Oral Presentations 
 

Session – 6 ⇒ 22.09.2017 / 13:30-14:45 

6A Session – RED Hall / Session Chairman: Prof. Dr. Ayşe T. DALOĞLU 

KS Keynote Speaker: Prof. Dr. Ayşe T. DALOĞLU 

66 Betonarme Yapılarda Patlatma Basıncının İncelenmesi – Olgun KÖKSAL*, Zeki KARACA 

170 
Investigation The Behaviour of Shallow Foundation Footing on Sand Soil in Large-Scale Model Tank 
Ahmet Şahin ZAİMOĞLU, Mustafa KÜÇÜK*, Fatih ARTUK 

177 
Üç Boyutlu Zemin-Yapı Sistemlerinde Aktif Yöntemlerle Titreşim İzolasyonu Sağlanabilirliğinin 
Araştırılması – Oğuz Akın DÜZGÜN*, Ahmet Şahin ZAİMOĞLU 

6B Session – BLUE Hall / Session Chairman: Assoc. Prof. Dr. Hüseyin SERENCAM 

45 Asimetrik Sentezin Önemi ve Biyokatalizörler – Engin ŞAHİN* 

231 
Kadmiyum Dekontaminasyonunda Laktik Asit Bakterilerinin Kullanım Olanaklarının Araştırılması 
Hümeyra İSPİRLİ, Hüseyin SERENCAM*, Ali GÜNDOĞDU, Enes DERTLİ, Engin ŞAHİN 

232 
Çeşitli Laktik Asit Bakterilerinin Kurşun İyonlarını in Vitro Bağlama Yeteneklerinin Araştırılması 
Hümeyra İSPİRLİ, Hüseyin SERENCAM*, Ali GÜNDOĞDU, Enes DERTLİ, Engin ŞAHİN 

642 
Yeni Nesil Gıdaların Üretiminde ve Muhafazasında Kullanılan Nanoteknoloji Uygulamaları 
Mustafa Tahsin YILMAZ*, Enes DERTLİ 

6C Session – YELLOW Hall / Session Chairman: Asst. Prof. Dr. Muhammet YURDAKUL 

260 
UV Işınlarıyla Sertleştirilerek Kaplanmış Hidrofobik ve Oleofobik Kaplamaların Korozyon Davranışı 
Mevra ASLAN*, Tuba YETİM, Fatih YETİM, Ayhan ÇELİK 

271 
Dubleks Yüzey İşlemi Uygulanmış AISI 4140 Çeliğinin Elektrokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi 
Halim KOVACI, Yusuf Burak BOZKURT*, Mevra ASLAN, Fatih YETİM, Ayhan ÇELİK 

309 
Comparison of Structure and Corrosion Properties of Titanium Oxide Films Prepared by Thermal 
Oxidation, DC Plasma Oxidation, and by The Sol-Gel  
Onur ÇOMAKLI*, Mustafa YAZICI, Tuba YETİM, Fatih YETİM, Ayhan ÇELİK 

335 
Comparison of Corrosion Behaviors of β-type Ti29Nb13Ta4.6Zr Alloys with α and α+β Type Titanium 
Alloys – Burak DİKİCİ*, Mitsuo Niinomi, Mehmet TOPUZ, Hakan YILMAZER, Masaki NAKAI 

361 
Superplastic-Like Behavior at Room Temperature in Two-Step Rolled Zn-Al Alloys 
Muhammet DEMİRTAŞ*, Harun YANAR, Gençağa PÜRÇEK 

603 
Fourth Order Shear Locking Free Finite Element Forced Vibration Parametric Analysis of Thick Plates 
Resting on Elastic Foundation – Yaprak ÖZDEMİR* 

604 
Free Vibration Parametric Analysis of Thick Plates Resting on Winkler Foundation  
Yaprak ÖZDEMİR* 

6D Session – GREY Hall / Session Chairman: Assoc. Prof. Dr. Metin UÇURUM 

560 
Yapı Endüstrisinde Kullanılan Bayburt Tüfü (Bayburt Taşı) Artıklarının Frit Üretiminde Kullanılabilirliği 
Metin UÇURUM*, Tahsin ÜNLÜ 

57 
Pelet Yakıtlı Kazanlarda Yanmanın İki ve Üç Boyutlu Modellenmesi  
Bilal SUNGUR*, Bahattin TOPALOGLU 

376 
Electrodeposition of Nanoflower IrSb Particles on Indium Tin Oxide (ITO) Surfaces and Their 
Electrochemical /SEM/XPS/XRD/Raman Characterization – Fatma Bayrakçeken NİŞANCI*, Emir ÇEPNİ 

324 
Karbotermal İndirgeme ve Karbürleme Yöntemiyle Bor Karbür Toz Sentezi  
Yunus Emre ANTİKA*, Fatih ÇALIŞKAN, Zafer TATLI, Turgay TEHÇİ 

454 
Si3N4 Matriks İçerisinde İnce BN Tanelerinin Dağılımına Mekanik Aktivasyonun Etkisinin İncelenmesi 
Turgay TEHÇİ, Fatih ÇALIŞKAN*, Engin KOCAMAN, Zafer TATLI 

6E Session – ORANGE Hall / Session Chairman: Asst. Prof. Dr. Erman Kadir ÖZTEKİN 

438 
Belediye Atıklarından Elektrik Enerjisi Üretilmesi 
Mehmet ÇELEBİ, Burak DÖKMETAŞ*, Başar SÖNMEZ, Nursel AKÇAM 

443 
Single Input Multiple Output DC-DC Buck Converter for Electric Vehicles  
İlyass Abdillahi ADEN*, Hakan KAHVECİ, Mustafa Ergin ŞAHİN 

447 
Kojenerasyon Sistemlerinin Uygulanması ve Maliyet Analizinin Araştırılması  
Mehmet DONK, Burak DÖKMETAŞ*, Güzide GÖKAŞAN, Nursel AKÇAM 

10 
Türkiye’nin Enerji İhtiyacının Karşılanmasında Rüzgar Türbin Sistemlerinin Yeri ve Rüzgar 
Potansiyelinin İncelenmesi – Taner ÇARKIT*, Mustafa ALÇI 

204 Güç Sistemlerinde Mikro Şebekelerin Gelişimi – Alkan AKSOY*, Fatih Mehmet NUROĞLU 
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6F Session – PURPLE Hall / Session Chairman: Assoc. Prof. Dr. Cemal YILMAZ 

178 
Asenkron Motorlarda Sürücü Parametrlerinin Devicenet Ağı Üzerinden Ios/Android Tabanlı Kontrolü 
Mehmet Fatih IŞIK, Cemal YILMAZ*, Yusuf SÖNMEZ, Uğur GÜVENÇ 

233 
IOS/Android Temelli Akıllı Ev Uygulamasının Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi 
Cemal YILMAZ*, Mehmet Fatih IŞIK, Yusuf SÖNMEZ, Uğur GÜVENÇ 

55 
QR Code Application for Geometric Location and Information of Historical Structures 
Mehmet Fatih IŞIK*, Ercan IŞIK, Mehmet Akif BÜLBÜL, İbrahim Baran KARAŞİN 

378 Robustness of Complex Networks – Salih DEMİR, Bülent TUGRUL* 

430 
HTTP2 Karakteristikleri ve Başarım Değerlendirmesi  
Yunus ÖZEN*, Zeynep ŞANLITÜRK 

469 
Kısıtlamasız Avuçiçi Tanıma İçin Özellik Çıkarımı  
Özkan BİNGÖL*, Murat EKİNCİ 

173 
Ulaşım Planlamasında Yaya ve Bisiklet Yollarının Önemi  
Erol İSKENDER*, Atakan AKSOY, Cansu İSKENDER, Aytuna SAYIN 

6G Session – BROWN Hall / Session Chairman: Asst. Prof. Dr. Melih YÜCESAN 

328 
Application of Artificial Neural Networks in Sales Forecasting for Implant Manufacturing  
Melih YUCESAN*, Muhammet GUL, Erkan CELIK 

397 
Toplu Taşıma Türünün Seçiminde Çok Kriterli Karar Verme Uygulaması 
Mustafa HAMURCU*, Tamer EREN 

606 
Tıbbi Atık Bertaraf Teknolojilerinin Çok Kriterli HFLTS Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi  
Tuba ADAR*, Elif KILIÇ DELİCE 

494 
Banburi Makineleri İçin Ömür Veri Analizi Uygulaması  
Çağatay TEKE*, Didem GÜLERYÜZ, Hamid YILMAZ 

392 
Sürdürülebilir Kent İçi Ulaşım İçin Bulanık AHP Tabanlı Vıkor Yöntemi İle Proje Seçimi  
Mustafa HAMURCU*, Tamer EREN 

6H Session – GREEN Hall / Session Chairman: Asst. Prof. Dr. İlhan ÇELİK 

338 
Analysis of the relationship between ionospheric TEC anomalies and fault types before Mw: 7+ 
earthquakes  
Mustafa ULUKAVAK*, Mualla YALÇINKAYA 

370 
Investigation of Neutronic Performance in Fixed Bed Nuclear Reactor 
Adem ACIR, Sinem UZUN* 

389 

The effect of the Concentration of Alloying Element on The Total Mass Attenuation Coefficients, 
Atomic and Electronic Cross-Sections, Effective Atomic and Electron Numbers of NixCr1-x Alloys at 
661,661 keV Energy  
Tuba AKKUŞ*, Bünyamin ALIM, Mine Uğurlu, Lütfü DEMİR 

563 Uzay Madenciliğindeki Gelişmeler – İlhan ÇELİK* 

337 
Investigation of the Relationship between Equatorial and Mid-Latitude Space Weather Conditions by 
Using Ionospheric TEC Anomalies – Mustafa ULUKAVAK*, Mualla YALÇINKAYA 

6I Session – TURQUIOS Hall / Session Chairman: Prof. Dr. Köksal ERENTÜRK 

114 
Yapay Sinir Ağlarıyla Zaman Serisi Analizi Tabanlı Gün Öncesi Güneş Işınımı Tahmini: Trabzon ili 
Örneği  
Ahsen ULUTAŞ, Recep ÇAKMAK*, İsmail Hakkı ALTAŞ 

64 
Deep Learning and Its Applications in Engineering Applications  
Koksal ERENTURK*, Saliha ERENTURK 

502 
Şebeke Bağlantılı Fotovoltaik Sistemlerde Güç Kalitesi Problemleri 
Alper YILMAZ*, Gökay BAYRAK 

6J Session – WHITE Hall / Session Chairman: Asst. Prof. Dr. Bahadır YILMAZ 

76 Aromatik Hidrokarbon Modifiyeli Asfalt Bağlayıcının Düşük Sıcaklık Davranışı – Bahadır YILMAZ* 

77 
Farklı Karıştırma Sıcaklıklarının Aromatik Hidrokarbon Modifiyeli Asfalt Bağlayıcının Fiziksel Özellikleri 
Üzerindeki Etkililiği – Bahadır YILMAZ* 

302 
Karadeniz Bölünmüş Sahil Yolu Üzerinde Coğrafi Bilgi Sistemi İle Meydana Gelen Trafik Kazalarının 
Zaman Dilimine Göre Analizi – Amir SHAHKAR*, Şeref ORUÇ, Bahadır YILMAZ 

303 
Karadeniz Bölünmüş Sahil Yolu Üzerinde Coğrafi Bilgi Sistemi İle Meydana Gelen Trafik Kazalarının 
Kavşak Durumuna Göre Analizi – Amir SHAHKAR*, Şeref ORUÇ 

 



 
 

xxviii 

Oral Presentations 
 

Session – 7⇒ 22.09.2017 / 15:00-16:15 

7A Session – RED Hall / Session Chairman: Prof. Dr. Ömer YÜKSEK 

KS Keynote Speaker: Prof. Dr. Ömer YÜKSEK  

568 
Adapazarı Zeminlerinde SPT-CPT Veri İlişkisi  
Osman KARA* 

571 
Earthquake Angle Influence on Seismic Performance of Highway Bridges  
Ahmet Can ALTUNIŞIK*, Ebru KALKAN 

573 
Finite Element Model Updating of Historical Masonry Structures  
Ahmet Can ALTUNIŞIK*, Fatih Yesevi OKUR, Ali Fuat GENÇ, Murat GÜNAYDIN, Süleyman ADANUR 

7B Session – BLUE Hall / Session Chairman: Assoc. Prof. Dr. Saliha ERENTÜRK 

136 
Decontamination of Polluted Soils by Fenton’s Reagent  
Ibtihel ZAIER* 

65 
Designing and Mathematical Modeling of Unglazed Transpired Solar Collector Experimental Setup 
Saliha ERENTURK, Koksal ERENTURK* 

80 
Effects of Gas and Fluid Mixing Rates on Absorption in a Multi Phase Reactor 
Hayrunnisa MAZLUMOĞLU*, M.Şahin GÜLABOĞLU 

7C Session – YELLOW Hall / Session Chairman: Asst. Prof. Dr. Erdal KARADENİZ 

371 
Gıda Endüstrisinde Hijyene Dayalı Tasarım  
Hülya YETİŞTİREN, Adalet ZEREN* 

374 
Sinerjik Kontrollü Darbeli MIG T-Bağlantı Kaynağında İşlem Değişkenlerinin Dikiş Geometrisine Etkileri 
Erdal KARADENİZ*, Ekrem ARSLAN, Burhan PEHLİVAN 

503 
Investigation of The Effect of Cutting Parameters and Abrasive Material on Surface Roughness During 
Drilling  
Mehmet Fatih KAHRAMAN*, Sabri ÖZTÜRK 

375 
Active Vibration Suppression of a Flexible Blade Element Using MR Layer Electromagnetic Actuator 
Fevzi Çakmak BOLAT*, Selim SİVRİOĞLU 

457 
Hidrotermal Yaşlandırmanın Kısa Cam Fiber Takviyeli Polifenilensulfid Kompozitin Tribolojik 
Özelliklerine Etkisi  
Hülya YETİŞTİREN*, Adalet ZEREN, Alp Eren ŞAHİN 

7D Session – GREY Hall / Session Chairman: Asst. Prof. Dr. Şükran EFE 

12 
Harmonik Yükleme Altında Manyeto-reolojik Elastomerlerin Kesme Davranışının Belirlenmesi  
Uğur Mazlum*, Recep GÜMRÜK 

56 
Duman Borularına Yerleştirilen Konik Türbülatörlerin Optimum Sayısının Nümerik Olarak Belirlenmesi 
Bilal Sungur*, Bahattin TOPALOGLU 

14 
Düşük Basınçta Karbondioksit Kullanarak RTV Silikon Köpük Malzemesi Elde Edilmesi  
Uğur MAZLUM*, Recep GÜMRÜK 

539 
A Novel Design for Tuned Mass Dampers in Vibration Control of Railway Bridges  
Onur ARAZ*, Volkan KAHYA 

540 
Karbon Nano Fiber Takviyeli Epoksi/Cam Mikrobalon Kabarcıklı Süngerin Çekme ve Düşük Hızlı Darbe 
Özellikleri  
Mehmet Fatih ŞANSVEREN*, Mustafa YAMAN 

7E Session – ORANGE Hall / Session Chairman: Prof. Dr. Umut TOPAL  

526 
Püskürtme Yöntemi ile Büyütülen Ni Katkılı ZnO İnce Filmlerinin Karakterizasyonu  
Demet İSKENDEROĞLU*, Harun GÜNEY 

519 
Harmonic Effects in Grid-Connected Photovoltaic Systems  
Alper YILMAZ*, Gökay BAYRAK 

182 
Magnetic Behaviours of Dendritically Solidified Spherical NdFeB Powders and Surfactant-Active Ball 
Milled Particles  
Sultan ÖZTÜRK, Kürşat İCİN, Bülent ÖZTÜRK*, Uğur TOPAL 

34 
Free Vibration of Uniformly Distributed CNT Reinforced Composite Plates  
Umut TOPAL*, Vo-Duy TRUNG 

525 
SILAR Yöntemi ile Büyütülen Mg(OH)2 Yapısının Tavlama Etkisi ile MgO Yapısına Dönüşümünün 
Incelenmesi  
Demet İSKENDEROĞLU*, Harun GÜNEY 
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7F Session – PURPLE Hall / Session Chairman: Asst. Prof. Dr. Murat GÜNAYDIN 

466 
A Study: Comparison of Finite Element and The Coupling Finite-Boundary Element Methods  
Zeliha TONYALİ*, Sevket ATES 

482 
Seismic Behavior of Masonry and Reinforced Concrete Minarets Under Near-Far Fault Ground 
Motions – BETÜL DEMİRTAŞ*, Temel TÜRKER, İsmet ÇALIK 

496 
Finite Element Model Updating Procedure of a RC Frame Model using Ambient Vibration Testing 
Murat GÜNAYDIN*, Süleyman ADANUR, Ahmet Can ALTUNIŞIK 

257 
Sokaktan Tarama Yöntemiyle Bina Risk Durumu Değerlendirmesi: Erzurum – Palandöken Bölgesi 
Uygulaması – Gökçe Kaan SAVAŞ, Burak GEDİK, M. Fatih ŞUŞARLIOĞLU, Tarık KARA, Dilek OKUYUCU* 

572 
Experimental Evaluation of Liquid Column Dampers for Vibration Control  
Ahmet Can ALTUNIŞIK*, Ali YETİŞKEN, Volkan KAHYA 

394 
Design Stages of Rockfall Protection Systems   
Mohammad Manzoor NASERY*, Metin HUSEM, Mansoor ARDAMSHAHİD 

7G Session – BROWN Hall / Session Chairman: Asst. Prof. Dr. Uğur SERENCAM 

175 
Bitüm Modifikasyonunun Geleneksel ve TMA Karışımların Mühendislik Özelliklerine Etkisi 
Cansu İSKENDER, Erol İSKENDER*, Atakan AKSOY, Aytuna SAYIN 

239 
Comparison of the prediction performances of the soft computing regression models for a sea port 
cargo throughput – Mehmet Sinan YILDIRIM*, Ümit GÖKKUŞ, Metin Mutlu AYDIN 

54 
Doğal Afet Sonrası Hasarların Web Tabanlı Değerlendirilmesi 
Mehmet Fatih IŞIK*, Ercan IŞIK, Mehmet Akif BÜLBÜL, İbrahim Baran KARAŞİN 

377 
Effects of Warm Mix Asphalt Additives on the Mechanical Properties of Bituminous Binders  
Akın İSTEK, Taner ALATAŞ* 

128 
Türkiye’deki Akarsu Havzalarının Hidroelektrik Enerji Potansiyellerinin Analizi ve Doğu Karadeniz 
Havzası Örneği – Ibrahım YUKSEL*, Ibrahım Halıl DEMIREL, Ugur SERENCAM 

7H Session – GREEN Hall / Session Chairman: Prof. Dr. İsmail H. ALTAŞ 

167 
Güneş Paneli ile Beslenen Kesintisiz Güç Kaynağında Yük Akımının Model Öngörülü Kontrolü  
Yahya DANAYİYEN*, İsmail Hakkı ALTAŞ 

355 
D-STATCOM Cihazlarının Şebeke Bağlantısındaki Bağlantı Endüktansının Seçimi  
Kenan YANMAZ*, Onur Ö. MENGİ, İsmail H. ALTAŞ 

349 
Rüzgar Türbinlerinde Kullanılan Çok Seviyeli STATCOM Cihazının Dolaylı Akım Kontrol Sisteminde 
APOD-PWM Yöntemi  
Kenan YANMAZ*, İsmail H. ALTAŞ, Onur Ö. MENGİ 

490 
Temperature Control of A Heat Flow Experimental Setup by Using Fractional-Order PI Controller 
Kaan CAN, Abdullah BAŞÇİ* 

209 
Presence, Antimicrobial Resistance and Enterotoxin Producing Ability of Coagulase-Negative 
Staphylococci Isolated from Goat Milk, Its Cheese and Salted Yoghurt in Turkey* 
Sevda PEHLIVANLAR ONEN, Osman AYGUN* 

7I Session – TURQUIOS Hall / Session Chairman: Asst. Prof. Dr. Özlem ÇAKIR 

39 Lactobacillus Reuteri EG-1’de Kodlanan Glukansükraz Geninin Açığa Çıkarılması – Enes DERTLİ* 

40 
EPS Gen Kümelerindeki Glikoziltransferazlara Bağlı Karbonhidrat Mühendisliği ve Önemi  
Enes DERTLİ*, Engin ŞAHİN 

46 
Candida Zeylanoides ile Asetofenon ve Türevlerinin Asimetrik İndirgenmesi 
Engin ŞAHİN*, Enes DERTLİ 

495 Crispr Technology Which Leads to a New Approach “Edited Food” – Sebahat OZTEKIN*, Burcu BAZU 

7J Session – WHITE Hall / Session Chairman: Asst. Prof. Dr. Hamid YILMAZ 

470 A new mathematical model for the ALWABP – Hamid Yılmaz, Didem Güleryüz, Çağatay Teke 

471 
Multi-manned assembly line balancing problems: A review  
Hamid Yılmaz, Çağatay Teke, Didem Güleryüz 

655 
Bilgisayar Destekli Modelleme Teknikleri ile 15 Jant Çocuk Bisikleti için Direksiyon Tasarımının 
Geliştirilmesi – Esma GAVGALI, İbrahim ARSLAN 

669 Döküm Endüstrisinde İş Güvenliğinin Önemi ve Kazaların Analizi – İbrahim ARSLAN, Esma GAVGALI 

474 
Otobüs Çizelgeleme Optimizasyonu ve Uygulaması  
Didem Güleryüz, Çağatay Teke, Hamid Yılmaz 

492 
Temizlik Çizelgeleme Modeli ve Uygulaması  
Didem Güleryüz, Hamid Yılmaz, Çağatay Teke 



 
 

xxx 

Oral Presentations 
 

Session – 8⇒ 22.09.2017 / 16:30-17:30 

8A Session – RED Hall / Session Chairman: Asst. Prof. Dr. Demet ÖZKIR  

340 
Investigation of Co-Firing Behaviors and Kinetic Study of Several Biomass/Lignite Blends  
Ayşen ÇALIŞKAN, Hanzade Haykiri ACMA, Serdar YAMAN* 

393 

Novel Synthesized Schiff Base-Derived from 2,5-Dichloroaniline inhibitor: Electrochemical 
İnvestigation, and Applicability as an Effective İnhibitor for Developing Material Technologies Against 
Acidic Corrosion  
Demet Özkır* 

8B Session – BLUE Hall / Session Chairman: Asst. Prof. Dr. Erman Kadir ÖZTEKİN 

472 
ASIFT Algoritmasının GPU Üzerinde Gerçekleştirimi  
Salih TÜRK*, Özkan BİNGÖL 

423 
JAYA Algorithm for the Optimization of 2D Truss Structures using SAP2000 and MATLAB  
Tayfun DEDE* 

533 
Exploration of Secure Image Communication via a Resistor-Two Inductors-Two Diodes Chaotic Circuit 
Khaled Mohamed EL HADAD*, Erol KURT, Aybaba HANÇERLIOĞULLARI 

422 
Decision-making Process Techniques Used in the Optimization of Construction Projects 
Tayfun DEDE* 

344 
Neurosky Biyosensor Kullanarak Dikkat ve Meditasyon Seviyesinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi 
Büşra ÜLKER, Mehmet Barış TABAKCIOĞLU*, Hüseyin ÇİZMECİ, Doruk AYBERKİN 

8C Session – YELLOW Hall / Session Chairman: Assoc. Prof. Dr.Ömer ÖZYURT 

406 
Investigation of the Performance Characteristics in a Natural Gas Fueled Twin Spark SI Engine  
İsmail ALTIN*, Atilla BİLGİN 

507 
Fatigue Crack Detection in Cantilever Beam by Using Natural Frequencies  
Habibullah BİLGE*, Ömer Kadir MORGÜL, Murat PAKDİL 

100 
Determination of Optimum Speed Range for a DI Diesel Engine via Emission and Exergy Analysis 
Abdülvahap ÇAKMAK*, Atilla BİLGİN 

477 
The Use of Ground Source Heat Pump System for Heatıng in Cold Clımate Regıon  
Ömer ÖZYURT*, Mehmet GÖZÜTOK 

8D Session – GREY Hall / Session Chairman: Asst. Prof. Dr. Murat ÇOLAK 

202 
Kum Kalıba Dökülen Farklı Alüminyum Alaşımlarının Dökümünde Al5Ti1B ve Al10Sr İlavesinin Mekanik 
Özelliklere Etkisinin İncelenmesi 
İbrahim ARSLAN, Esma GAVGALI, Murat ÇOLAK 

307 
Gri Dökme Demirlerin Katılaşma Modellemesi ve Gerçek Dökümler ile Karşılaştırması 
Murat ÇOLAK, İbrahim ARSLAN, Esma GAVGALI 

385 
Effect of Al2O3 Seramic Coating on The Stress Corrosion Cracking Behavior of AZ31 Mg Alloy 
Recep ÇATAR, Hikmet ALTUN 

207 
Bakır Folyolar Üzerine Kimyasal Buhar Biriktirme Yöntemi ile Grafen Ince Filmlerin Elde Edilmesi 
Erdal İğman, Önder Simsek, Özkan Bayram 

386 
Investigation of Corrosion Properties of Anodizing Process on Magnesium Alloys in NaOH Solution 
Recep ÇATAR, Hikmet ALTUN 

8E Session – ORANGE Hall / Session Chairman: Prof. Dr. Fahri Uluç ÖZBAYOĞLU 

291 
First Large Scale Accelerated Pavement Test Laboratory in Turkey  
M. Vefa AKPINAR, Mehmet T. SEFEROĞLU*, Muhammet ÇELİK, Ayşegül G. SEFEROĞLU 

314 
Trafik Kazalarının Meydana Gelmesinde Mühendislik Hataları: Bursa İli Örneği  
Ahmet ÜNAL, M. Yasin ÇODUR 

424 
Kent içi Toplu Taşımacılığında Karar Destek Modeli  
Özlem BATTAL*, Tuğrul BAYRAKTAR 

8F Session – PURPLE Hall / Session Chairman: Prof. Dr. Ömer YÜKSEK 

508 
The Experimental, Analytical and Numerical Estimation of Ground Surface Settlement Caused by 
Tunnel Excavation  
Payam MAJEDİ*, Suat AKBULUT, Semet ÇELİK 
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161 
Binalarda Taşkın Zararlarının Tahmini Ve Risk Haritalarının Elde Edilmesi: Değirmendere İçin Bir 
Uygulama  
Zeynep Özge TERZİOĞLU*, Ömer YÜKSEK 

8G Session – BROWN Hall / Session Chairman: Dr.Süleyman TEKMEN 

244 
A Statistical Evaluation of the Seismic Activity in Bayburt Province of Turkey at the beginning of 2017: 
Region-Time Analyses  
Serkan ÖZTÜRK, Mahmut SARI* 

409 
A Single Solution Spin Coating Approach for High Efficiency Planar Perovskite Solar Cells  
Ali BALTAKESMEZ*, Mehmet BİBER, Sebahattin TÜZEMEN 

426 
Structural Characterization of Cu/MWCNT Composites 
Yusuf KOÇAK*, Ahmet OZMEN, Emre GÜR, Mehmet ERTUĞRUL 

8H Session – GREEN Hall / Session Chairman: Asst. Prof. Dr. Muhammet YURDAKUL 

81 
Yapı-Zemin Etkileşiminin Farklı Yükseklikteki Betonarme Yapılara Etkisi  
Saffet KILIÇER*, Korhan ÖZGAN, Ayşe T. DALOĞLU 

404 
Bayburt İlinin Farklı Derinliklerdeki Toprak Sıcaklıklarının Öğrenme Öğretme Tabanlı Optimizasyon 
Algoritması Kullanılarak Modellenmesi – Oğuzhan TOKLU, Sinan NACAR*, Murat KANKAL 

403 
Günlük Akarsu Akımlarının Regresyon ve Yapay Sinir Ağları Yöntemleri ile Tahmini 
Sinan Nacar*, Murat KANKAL, Mehmet Ali HINIS 

8I Session – TURQUIOS Hall / Session Chairman: Asst. Prof. Dr. Hamid YILMAZ 

654 
Sonlu Elemanlar Yöntemi ve ANSYS Kullanılarak Bijonun Titreşim Analizi 
Esma GAVGALI, İbrahim ARSLAN 

658 
Döküm Endüstrisine Yönelik Ocak Reçetesi Hazirlanmasi Yazilimi Geliştirilmesi 
İbrahim ARSLAN, Esma GAVGALI, Hamid YILMAZ, Murat ÇOLAK 

237 
Determination of Epoxy Resin’s Mechanical Properties Reinforced with Nanofibers Obtained from PVP 
Polymer by Electrospinning Method 
Emin USLU, Mehmet GAVGALI, Mehmet Okan ERDAL, Şakir YAZMAN 

238 
Experimental Investigation of Springback of DC Series Steel Sheet in V Bending Process 
Emin USLU, Nihat TOSUN 
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Poster Presentations 
 

Session – 1 ⇒ 21.09.2017 / 13:30-14:45 

104 
New Routes to Oxazolidinones Derivatives  
Alper YILDIRIM*, Ufuk ATMACA, Murat ÇELİK 

201 
Sığır Köftelerinin Kimyasal Kompozisyonu ve Duyusal Kalitesi Üzerine Liyofilize Karadut (Morus nigra 
L.) Su Ekstraktının Etkisi – Emre TURAN*, Atilla ŞİMŞEK 

110 
Mikrodalga ve Tepsili Kurutucu Kullanarak Kabak Kurutulması 
İbrahim Halil SÖNMEZ*, Çiğdem SOYSAL 

497 
Mineral Therapy and Healing Rocks; Using the Mineral Crystallization Energy to Cure the Diseases 
Shahriyar KARİMDOUST*, Ekrem KALKAN, Yousef VASİGH, Yavar Noormohammadi ZİBA 

75 
Farklı Sert Kabuklu Kuru Meyvelerin Dondurma Üretiminde Kullanım Olanakları  
Arzu KAVAZ YÜKSEL*, Mehmet YÜKSEL, İhsan Güngör ŞAT 

120 
Some Electrical Properties of Sn/SnS/p-Si/Al Sandwich Structure  
Cengiz AYKAÇ*, Zeynep ORHAN, Ahmet TAŞER, Betül GÜZELDİR, Mustafa SAĞLAM 

85 
Dünya’da Yenilenebilir Enerji Durumu-Genel Değerlendirme  
Kadir KAYA, Mahmut Can ŞENEL, Erdem KOÇ* 

273 
Corrosion Protection of Construction Steels by Hot Dip Aluminizing  
Kadri Vefa EZİRMİK*, Şükrü ÇALI, Furkan KALAN 

441 
Enzyme-Assisted Extraction Method for Oil Extraction from Oilseeds  
Tuğba ELBİR*, Hüseyin GENÇCELEP, Mustafa Onur YÜZER 

362 
Gıda İşlemede Ekstrüzyon Teknolojisi  
Burcu BAZU*, Sebahat OZTEKIN 

253 
Ergenlik Dönemindeki Tüketicilerin Yoğurt Tüketim Alışkanlıkları Üzerine Bazı Faktörlerin Etkisinin 
Belirlenmesi – Dilara Akbal*, Nihat AKIN 

343 
Heat Transfer Enhancement in Cylindrical Fins Through Longitudinal Parabolic Perforations  
Erman ÖZTEKİN*, Erdem CÜCE 

51 
Tibia Kırıklarının Burulma Kuvveti Altında Kilitli ve Kilitsiz Plak Sabitleme Yöntemleri Kullanılarak 
İncelenmesi – Hojjat Ghahramanzadeh ASL*, Osman ORHAN, Özgü BAYRAK, Mustafa Can IRHAN 

435 
Investigation of Photocatalytic Properties of ZnO Nanorods Synthesized by Hydrothermal Method  
Tuba KILINÇ, Burcu BOZKURT ÇIRAK, Sibel MORKOÇ KARADENİZ, Burcu Meryem BEŞER, Yaşar 
ERDOĞAN*, Çağrı ÇIRAK, Ali Ercan EKİNCİ 

484 
Dijital Medya Ağlari İçin İzleyici Etkileşimli Bilgi Yönetim Sistemi Uygulaması  
Özgür ÇİFTÇİ, Fatih ALBAYRAK*, Zafer BAKIR, Çağatay TEKE 

301 
Assessment of Waste Breads in Lactic Acid Production  
Aybike KAMİLOĞLU*, Güzin KABAN, Mükerrem KAYA 

166 
Ekşi Hamur ve Ekşi Hamur Ekmeği Üretiminde Farklı Tahıl Tanelerinin Fonksiyonel Etkilerinin 
İncelenmesi – Zühal ALKAY*, Mustafa Tahsin YILMAZ, Aslı MUSLU, Enes DERTLİ 

268 
The Effect of DMSO-doped PEDOT:PSS on Organic Solar Cells at the Different Concentrations  
Hatice KAÇUŞ* 

269 
Metal Nanoparticles Doped Organic Photovoltaic Devices  
Hatice KAÇUŞ* 

638 
Üçgen Kesitli Kanal Yapısına Sahip Yakıt Hücresinin Modellenmesi 
Muhammet ÖZDOĞAN*, Aydın DURMUŞ 
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ÖZET 
Enerjinin üretim ve tüketimi, ülkelerin gelişmişlik düzeyini ölçmede kullanılan uluslararası en geçerli 
göstergelerden biri olarak görülmektedir. Sürekli artan enerji ihtiyacını karşılamada, mevcut kaynakların rezervi 
ne kadar çok olsa da, bu kaynakların Dünya’da mevcut bulunan miktarı ile sınırlı olduğu kaçınılmaz bir 
gerçektir. Günümüzde, bu kaynaklardan üretilen enerji miktarının, yaşadığımız bilgi ve uzay çağının ihtiyacını 
karşılamakta yetersiz kalması sonucunda alternatif enerji kaynaklarını bulma ve geliştirme çalışmaları hız 
kazanmaktadır. Bu çalışmada, alternatif enerji kaynağı arayışı sonucunda önemi gün geçtikçe artan rüzgar 
enerjisi ve elektrik enerjisi üretmede kullanılan türbin sistemleri incelenirken, ülkemizin mevcut rüzgar enerjisi 
potansiyeli verilerle desteklenerek analiz edilmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Rüzgar enerjisi, rüzgar türbini, yenilenebilir enerji 
 

ABSTRACT 
The production and consumption of energy is seen as one of the most international indicators used to measure 
the level of development of countries. In meeting the ever-increasing need for energy, the reserves of available 
resources are inevitable, though these resources are limited to what is available on Earth. Today, as the amount 
of energy generated from these sources is inadequate to meet the needs of information and space age we live, 
efforts to find and develop alternative energy sources are accelerating. In this study, in a result of the search for 
alternative energy sources, day by day  inportance of things that wind power is increasing and the turbine 
systems used to generate electric energy is investigatig. 
 
Keywords: Wind energy, wind turbine, renewable energy 

I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Klasik/geleneksel yöntemlerle yapılan fosil yakıt kaynaklı enerji üretimi ve tüketimi, bazen 
doğada onarılması imkansız ve geniş ölçekli zararlara yol açmaktadır [1]. Endüstriyel 
faaliyetler sonucunda her yıl atmosfere yaklaşık 20 milyar ton karbondioksit, 100 milyon ton 
kükürt bileşikleri, 2 milyon ton kurşun ve diğer zehirli kimyasal bileşikler salınmaktadır. 
Türkiye’de elektrik enerjisinin %70’i çevre kirliliği yaratan ve küresel ısınmaya yol açan fosil 
yakıtlardan (%31-doğal gaz; %29-linyit, %10 petrol türevleri, taş kömürü, vb.) elde 
edilmektedir [2]. Dünyadaki habitatın korunması, iklim değişikliğinin sebep olduğu zararlı 
etkilerin giderilmesi, enerji üretim ve tüketiminden kaynaklanan çevre tahribatının azaltılması 
gibi konular tüm insanlığı ilgilendirmekte ve bütün bireylere sorumluluk yüklemektedir. Bu 
sorumluluğun gereği olarak ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemelerin yapılması, enerji 
üretim teknolojilerinde ve kaynak seçiminde çevresel etkilerin öncelikle dikkate alınması, 
enerji kullanımında verimliliğe azami özenin gösterilmesi gibi hususlar giderek öncelik ve 
ağırlık kazanmaktadır. Bundan dolayı, büyük ölçekte çevre kirliliğine ve iklim değişikliğine 
sebep olan klasik fosil yakıt kaynaklı enerji üretim sistemleri ve alışılagelmiş üretim 
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teknolojileri yerine, çevreye olumsuz etkileri daha az olan, sürdürülebilirlik ve yenilenebilir 
özelliklere sahip enerji kaynaklarını bulmak, yeni teknolojiler geliştirmek zorunlu hale 
gelmektedir. Bu nedenle, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi elde etmek ve 
bu enerjiyi depolamak enerji açığını kapatabilmek için en etkin çözüm olarak görülmektedir. 
20’inci yüzyılın ekonomik ve endüstriyel gelişimi, elektrik enerjisinin büyük güçlerde 
üretilmesini, uzak mesafelere iletilmesini ve dağıtılmasını yeni teknolojik gelişmelerle 
mümkün kılmıştır [3]. Ancak, fosil kaynakların sınırlı olması, yerine yenisi konulamayacak 
bir enerji kaynağı olması, bu kaynakların üretim ve tüketim yöntemlerinden kaynaklanan 
çevre kirliliğine sahip olması gibi negatif etkileri, yenilenebilir, sınırsız, çevreye uyumlu 
kaynak ve teknolojilerin araştırılmasını, geliştirilmesini gerekli ve zorunlu hale getirmiştir. 
Rüzgar enerjisi ve güneş enerjisinin de dahil olduğu yenilenebilir enerji kaynakları bu nedenle 
önem kazanmaktadır [4]. Yenilenebilir enerji kaynaklarının tüketim merkezlerine uzak 
olması, üretimin kararlı olmaması, iklim şartlarından etkilenmesi, bununla birlikte hava 
tahminlerinin yeteri kadar doğru yapılamaması gibi nedenler, enerji depolama sistemlerinin 
önemini giderek artırmaktadır [5]. Yenilenebilir enerji depolama sistemleri, üretimin fazla 
olduğu durumlarda depolama yaparken, üretimin yeterli olmadığı durumlarda ise sistemi 
desteklemektedir [6]. 

II. RÜZGAR ENERJİSİ  

Rüzgar enerjisi; doğal, yenilenebilir, temiz ve sonsuz bir güç olup, yenilenebilir enerji 
kaynaklarının çoğunda olduğu gibi kaynağı güneştir. Güneşin dünyaya gönderdiği enerjinin 
%1-2 gibi küçük bir miktarı rüzgar enerjisine dönüşmektedir. Güneş, yer yüzeyini ve 
atmosferi homojen olarak ısıtmadığı için sıcaklık ve basınç farkları meydana gelmektedir ve 
bu farklar sonucunda hava akımı oluşmaktadır. Şekil-1’de görüldüğü üzere, birbirine komşu 
bulunan iki basınç bölgesi arasındaki basınç farklarından dolayı meydana gelen ve yüksek 
basınç merkezinden alçak basınç merkezine doğru hareket eden hava akımı sonucunda rüzgar 
oluşmaktadır. Rüzgarlar yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına akarken; dünyanın 
kendi ekseni etrafında dönmesi, yüzey sürtünmeleri, yerel ısı yayılımı, rüzgar önündeki farklı 
atmosferik olaylar ve arazinin topografik yapısı gibi nedenlerden dolayı şekillenmektedir. 
Rüzgar hız ve yön olmak üzere iki parametre ile ifade edilmektedir. Rüzgar hızı yükseklikle 
artarken, teorik gücü de hızının küpü ile orantılı olarak değişmektedir. Rüzgar enerjisi 
uygulamalarının ilk yatırım maliyetinin yüksek, kapasite faktörlerinin düşük oluşu ve 
değişken enerji üretimi gibi dezavantajlarının yanında üstünlükleri genel olarak aşağıdaki 
şekilde sıralanabilmektedir.  

-Atmosferde bol ve ücretsiz olması,  

-Yenilenebilir ve temiz bir enerji kaynağı olması,  

-Çevre dostu olması, 

-Asit yağmurlarına sebebiyet veren atmosferik emisyonlar üretmemesi, 

-Rüzgar türbinlerinin ömürlerini tamamlamasından sonra türbinlerin kullanıldığı alanların   
eski haline   kolayca getirilebilmesi, 

-Kaynağının güvenilir olması, 
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-Tükenme ve zamanla fiyatının artma riskinin olmaması, 

-İstihdam yaratması, 

-Hammaddesinin tamamen yerli olması, dışa bağımlılık yaratmaması, 

-Teknolojisinin tesis edilmesi ve işletilmesinin göreceli olarak basit olması, 
-İşletmeye alınmasının kısa bir süre içerisinde gerçekleştirilebilmesi. 

 
Şekil 1. Rüzgar oluşumu 

III. RÜZGAR ENERJİSİNİN DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE TARİHSEL GELİŞİMİ 

Rüzgar enerjisi ilk olarak yelkenli gemilerin güç kaynağı ve hız kaynağı olarak kendini 
göstermiştir. Ruzgar enerjisinin ilk uygulamaları M.Ö. 2800’lü yıllara kadar dayanmaktadır. 
Rüzgar enerjisi ilk olarak, M.Ö. 17.yy da Babil Kralı Hamburabi döneminde Ortadoğu’da 
(Mezopotamya’da) sulama alanında kullanılmıştır. M.S.7. yüzyıl (601-700) ortalarına doğru 
Persler, dikey eksenli rüzgar/yel değirmenlerini sıkça kullanmışlardır. Türkler ve İranlılar ilk 
rüzgar değirmenlerini M.S.7. yüzyılda (601-700)  kullanmalarına karşın, Avrupalılar 
yel/rüzgar değirmenleriyle ilk olarak Haçlı Seferleri esnasında tanışmışlardır. Avrupa’da yel 
değirmenlerinin kullanımı 12.yüzyılda İngiltere ve Fransa’da başlamıştır. Bedava güç ve 
enerji kaynağını (Rüzgar enerjisini) kullanan Avrupalılar, bu sistemi gittikçe geliştirmiş ve 
yaygınlaştırmıştır. Sonuçta, 18.yüzyılın sonuna gelindiğinde sadece Hollanda’da bile 10000 
adet yel/rüzgar değirmeni yer almıştır. 19’uncu yüzyıla doğru yaklaşıldığında rüzgar 
enerjisinin kulanım alanı genişleyerek, su pompalarında kullanımı yangılaşmıştır. 19.yüzyılda 
Sanayi Devrimi’nde buhar makinesinin icadı ile odun ve kömür gibi fosil kaynaklı yakıtlardan 
kesintisiz enerji üretimine geçilmesi sonucunda rüzgar enerjisi önem kaybetmeye başlamıştır. 
Rüzgar enerjisi 19. yüzyılda önem kaybetmesine rağmen bu alan üzerine yapılan çalışmalar 
devamlılığını korumuştur.  Bu gelişmeler doğrultusunda ilk olarak 1890’ların başlarında 
Danimarka’da elektrik üretiminde kullanılan rüzgar türbini icat edilmiştir. Çapı yaklaşık 
olarak 23 metre olan bu ilk rüzgar türbini ile elektrik üretilmiştir. 1980’li yıllarda Uluslararası 
Enerji Ajansı desteğinde yürütülen araştırma ve geliştirme çalışmalarının, rüzgar enerjisinin 
gündemdeki yerini korumasına ve gelişimine büyük katkısı olmuştur. Bu gelişmelerden 
beslenen rüzgar türbini, dizel motor ve fotovoltaik üzerine yapılan çalışmalar hızla yol almış 
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ve tam hibrid (Rüzgar+Dizel+FV) sistemlerin geliştirilme çalışmaları başlamıştır. 1991 yılı 
ortalarında 5 MW güç kapasitesine sahip ilk deniz üstü rüzgar çiftliği Danimarka’da işletmeye 
açılmıştır. Avrupa’da 1995-1997 arasında kapasitesi 12 MW olan rüzgar santralleri devreye 
alınmıştır. Avrupa’daki gelişmeleri takiben, Türkiye’de “Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği” 
1992 yılında kurulmuş ve Avrupa  Rüzgar Enerjisi Birliğine bağlanmıştır. Türkiye’de ilk 
rüzgar türbinleri İzmir-Çeşme-Alaçatı mevkiinde 1998 yılında kurulmuştur ve bu türbinler 
toplam 7.2 MW gücündedir. 2005 yılına gelindiğinde yenilenebilir enerji santralleri, 5246 
sayılı “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına 
İlişkin Kanun” ile önem kazanmıştır.  

IV. TÜRKİYE’NİN RÜZGAR ENERJİ POTANSİYELİ 

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB)’nden alınan verilere göre, Türkiye’nin 2006-2015 
yıllarına ait rüzgar enerji santrali kümülatif kurulu güç değişimi Şekil-2’deki grafikte 
görülmektedir. Grafikten de anlaşılacağı üzere kurulu güç toplamı her geçen yıl artmaktadır. 
Türkiye jeopolitik konumu gereği rüzgar enerjisine ve rüzgar enerjisi potansiyeline sahiptir. 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)’ndan alınan verilere göre Türkiye’nin 2023 
yılı hedefleri arasında RES kurulu gücünün 20.000 MW’a çıkartılması planlanmakta ve bu 
yönde çalışmalar devam etmektedir [7]. TÜREB ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü 
(YEGM)’nden alınan verilere göre Marmara bölgesi ve Ege bölgesi yüksek rüzgar 
potansiyeline sahiptir. Sahip olunan bu potansiyelden dolayı RES kurulumu bu bölgelerde 
yoğunlaşmaktadır.  

 
Şekil 2. Türkiye’nin yıllara göre RES kümülatif kurulu güç değişim grafiği 

 

Şekil-3’te verilen işletmede olan RES’ lerin dağılım oranlarından ve Şekil-4’teki işletmedeki 
RES’ lerin kurulu gücünün illere göre dağılımı grafiklerinden de anlaşılacağı üzere, RES 
kurulum yoğunluğu Ege ve Marmara bölgelerinde yoğunluk göstermektedir. 
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Şekil 3. İşletmedeki RES’lerin illere göre dağılım oranları 

 

 
Şekil 4. İşletmedeki RES’lerin kurulu gücünün illere göre dağılımı 

REPA (Rüzgar Enerjisi Potansiyeli Atlası)’dan alınan verilere göre Türkiye’de 50 metre 
yükseklikte oluşan rüzgar hızı dağılımı Şekil-5’de verilmektedir [8]. Bu dağılımdan 
anlaşıldığı üzere Marmara ve Ege bölgesinin kıyı kesimleri, rüzgar türbinleri için gerekli olan 
7m/s rüzgar esme hızına sahiptir. 

 
Şekil 5. Türkiye’de 50 metre yükseklikte oluşan rüzgar hızı dağılımı 
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RES’ler için yapılan çalışmalarda sadece rüzgar hızını göz önüne almak yeterli olmadığından, 
rüzgar hızı ile birlikte göz önüne alınması gereken rüzgar yoğunlu ve kapasite faktörü de 
bulunmaktadır. Bu faktörlerden belirli bir yerdeki rüzgarın etkin gücünün W/m² ile ifadesi 
olan rüzgar güç yoğunluğu (RGY) haritası Şekil-6’da, elektrik santralinin belli bir periyotta 
ürettiği toplam enerjinin tam kapasitede üretebileceği enerjiye bölümü olan kapasite faktörü 
(KF) haritası ise Şekil-7’de verilmektedir [9]. Rüzgar güç yoğunluğu haritasından da 
görüldüğü üzere Marmara ve Ege bölgelerinde rüzgar yoğunluğu fazladır. Bu yoğunluktan 
çıkarılacak sonuç şu şekilde olmaktadır: Herhangi iki farklı yerde rüzgar hızı eşit olsa dahi, 
rüzgar santralinden elde edilecek olan enerjiyi güç yoğunluğu belirlemektedir. Yoğunluğun 
fazla olduğu bölgelerde RES kanatları daha fazla itme gücüyle dönmektedir, böylece dönüş 
hızı ve tur sayısı değişmektedir. 

 
Şekil 6. Türkiye’de 50 metre yüksekte oluşan rüzgar yoğunluk haritası 

 

Kapasite faktörü, RES fizibilite raporları hazırlanırken hesaplamalar sonucunda ilk 
değerlendirilen çıktıdır [10]. YEGM verilerine göre, RES kurulumu yapılacak yerin kapasite 
faktörü ekonomiklik açıdan %35’ler düzeyinde olması beklenmektedir. Kapasite faktörünün, 
diğer iki faktör (Rüzgar hızı ve rüzgar güç yoğunluğu) gibi Marmara ve Ege bölgelerinde 
yüksek değerlerde olduğu Şekil-7’deki verilmekte olan Türkiye’de 50 metre yüksekte oluşan 
kapasite faktörü haritasından görülmektedir. Rüzgar enerjisi kurulum istatistiklerine 
bakıldığında Türkiye yedi bölge üzerinden değerlendirilmiş ve buradan elde edilen bilgiye 
göre, rüzgar enerjisi santrallerinin %61.4’ü Marmara ve Ege bölgelerindeki sahil şeritlerinde 
bulunduğu belirlenmiştir. Bunların %23.5’lik oranını sadece Çanakkale ve Balıkesir illeri 
oluşturmaktır [11]. 

 
Şekil 7. Türkiye’de 50 metre yüksekte oluşan kapasite faktörü haritası 
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V. RÜZGAR TÜRBİN TEKNOLOJİSİ 

Rüzgar türbinleri, rüzgar enerji santrallerinin ana yapı elemanlarını oluşturmaktadır. Bu 
türbinler hareket halindeki havanın kinetik enerjisini öncelikli olarak mekanik enerjiye, daha 
sonra bu mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren makinelerdir. Rüzgar türbinleri 
eksenlerinin dönüş doğrultusuna göre yatay eksenli veya düşey eksenli olarak üretilmektedir. 
Bu iki tip arasında sıklıkla kullanılanı yatay eksenli rüzgar türbinleridir. Yatay eksenli rüzgar 
türbinlerinin dönme eksenleri rüzgar yönüne paralel, kanatları ise rüzgar yönüne dik olarak 
çalışmaktadır. Yatay eksenli rüzgar türbinlerinde kanat sayısı değişiklik göstermekle beraber 
sıklıkla 3 kanatlı türbinler kullanılmaktadır. Yatay eksenli rüzgar türbinleri, rüzgarın kuleyi 
yalamadan rotora çarpması prensibine göre çalıştığında ileri/önden rüzgarlı (up-wind), önce 
kuleye dokunup sonra rotora gelmesi prensibine göre çalıştığında geriden/arkadan rüzgarlı 
(down-wind) türbin adını almaktadırlar. Düşey eksenli rüzgar türbinlerinin eksenleri rüzgar 
yönüne dik ve düşey olup, kanatları da dik konumdadır. Düşey eksenli rüzgar türbinlerinde 
rüzgarın esme yönü değiştiği zaman yatay eksenli rüzgar türbinlerinde olduğu gibi herhangi 
bir pozisyon değiştirmesi söz konusu değildir. Yatay eksenli rüzgar türbinlerinde rüzgarın 
esme yönüne göre üretimi artıracak şekilde yön değiştirme olanağı bulunmaktadır ve bu 
özellik düşey eksenli türbinlere göre yatay eksenli türbinlerin avantajları arasında yer 
almaktadır. Elektrik üretim amaçlı şebeke bağlantılı (on-grid) modern rüzgar türbinleri 
genellikle 3 kanatlı, yatay eksenli ve up-wind türü rüzgar türbinleridir. Günümüzde, 
teknolojik gelişmelere paralel olarak türbin altyapısı gelişmekte ve türbin kapasiteleri 1,0-6,0 
MW gücünde yatay eksenli rüzgar türbinleri kullanılmaktadır. Bir rüzgar türbini, çevredeki 
engellerin rüzgar hız profilini değiştirmeyeceği yükseklikteki bir kule üzerine yerleştirilmiş 
olan gövde ve rotordan oluşmaktadır. Türbinlerdeki kanatlar ve göbek kısmı rotor olarak 
adlandırılmaktadır. Türbin kanatları polyester ile kuvvetlendirilmiş çok ince cam 
telciklerinden üretilen bir madde olan cam elyafı (fiberglas) veya  kimyasal bir reçine olan 
epoxy ile güçlendirilmiş fiber karbondan yapılmaktadır ve çelik iskelet (omurga) ile 
desteklenmektedir. Üç kanatlı yeni nesil rüzgar türbinlerinin kanat çapları 100 m değerine 
ulaşmaktadır. Şekil-9’da görüldüğü gibi modern rüzgar türbinlerinin rotor göbekleri (hub) 
genellikle yer seviyesinden 60-100 m yükseklikte bir kule üzerinde bulunmaktadır. Pazarda 
kullanılan türbinlerin çoğu 50 metre kanat uzunluğuna ve 80 metre kule yüksekliğine sahip 
sistemlerdir. Bir rüzgar türbininden elde edilecek enerji miktarını etkileyen etmenlerin 
başında türbin hub yüksekliğindeki rüzgar hızı gelmektedir. Türbin hub yüksekliğinin 
artırılması ile orantılı olarak rüzgar hızının artacağı dikkate alındığında, hub yüksekliğinin 
artırılması, mevcut rüzgar gücünün maximum seviyeye ulaşmasını sağlayacaktır. 

 
Şekil 8. Rüzgar türbin bileşenleri 
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Gürültü kirliliğini önlemek için türbin gövdesine ses izolasyonu yapılmaktadır. Türbinde rotor 
düşük devirli bir ana mile bağlıdır. Türbinlerin ana mantığı büyük mil ve çarkın küçük mil ve 
çarkı çevirmesidir. En son çevrilen küçük çarkın çıkışı iletim sistemine oradan da jeneratöre 
aktarılmaktadır. Türbin gövdesi içerisinde iletim sistemi, jeneratör ve yardımcı üniteler yer 
alırken, bu ana bileşenler dışında yönlendirme motoru ve mekanizması, kontrol-kumanda 
sistemleri, frenleme düzenleri, rüzgar gülü ve rüzgar/hava hızını ölçen yelölçer (anemometre) 
gibi ölçüm cihazları bulunmaktadır [12]. 

VI. 2016’YILI TÜRKİYE’DE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİMİ 

Şekil-10’da verilen 2016 yılı Türkiye’deki elektrik enerjisi kurulu gücünü ifade eden grafikte, 
klasik kaynaklı enerji üretim tesislerinin üretim oranının her geçen yıl azalarak devam ettiği, 
buna karşılık yenilenebilir enerji santrallerinden elde edilen üretim miktarının artış oranının 
hızlı bir şekilde gerçekleştiği görülebilmektedir. Yenilenebilir enerjiye yönelimin sebebi 
ücretsiz, temiz, kaliteli ve devamlı olmasıdır. Enerji üretim tesislerinin çeşitlenerek 
gelişmesinin en temel nedeni, enerji üretimi ve tüketimi arasındaki farkın kapatılmaya 
çalışılmasıdır. 

 
Şekil 9. 2016 yılı Türkiye’deki elektrik enerjisi kurulu gücü 78.581,9 MW 

 

Şekil-11’da 2016 yılı Türkiye’deki elektrik enerjisi üretimi ve tüketimi arasındaki fark 
verilmiştir. Teknolojinin gelişmesiyle bu fark her geçen gün artmakta ve enerji üretim açığı 
büyümektedir. Türkiye’nin yıllık büyüme hızı dikkate alınarak yapılan enerji talebi 
hakkındaki öngörüler, 2020 yılına kadar 435 milyon kWh’e ulaşması beklenmektedir [13]. Bu 
düşünce doğrultusunda arz ve talep arasındaki farkın artması öngörülmektedir. Bu enerji 
talebinin karşılanabilmesi için alternatif yöntemler üzerinde yapılan çalışmalar devam 
etmektedir. En önemli alternatif yöntemlerden bir tanesi de rüzgar enerjisinin kullanılarak 
enerji elde edilmesidir. 
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Üretim (11/2016):        245.445.725.310 kWh  

Tüketim (11/2016):      249.697.671.350 kWh  
Şekil 10. 2016 yılı Türkiye’deki elektrik enerjisi üretimi ve tüketimi [14] 

VII. SONUÇLAR VE TARTIŞMA (CONCLUSIONS AND DISCUSSION) 

Türkiye’deki elektrik enerjisi kurulu gücünün oluşumunda, klasik kaynaklı enerji üretim 
tesislerinden elde edilen enerji üretim oranının her geçen yıl azalarak devam ettiği, buna 
karşılık yenilenebilir enerji santrallerinden elde edilen enerji üretim miktarı artış oranının hızlı 
bir şekilde gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Türkiye’nin 2023 yılı hedefleri içerisinde, 
yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretiminin, toplam üretim içerisindeki 
payının en az %30-35’ler mertebesine yükseleceği öngörülmektedir.  RES’lerden elde edilen 
gücün hesaplanmasında, sadece rüzgar hızını göz önüne almanın eksik olduğu, rüzgar hızı ile 
birlikte göz önüne alınması gereken diğer etkenlerin, rüzgar yoğunluğu ve kapasite faktörü 
olduğu açık bir şekilde görülmektedir. İki farklı yerde rüzgar hızı eşit olsa dahi, rüzgar 
santralinden elde edilecek olan enerjiyi, güç yoğunluğunun belirlediği açık bir şekilde ifade 
edilmektedir. Ülkemizde rüzgar enerji potansiyelinin Ege Bölgesi’nin batısı ve Marmara 
Bölgesi’nin güney-batı bölümünde yoğunlaştığı belirlenmiştir. Rüzgar ve güneş enerjisi gibi 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kararlı ve sürdürülebilir enerji üretemedikleri dikkate 
alındığında, enerji üretim santralleri ile koordineli olarak, enerji depolama sistemleri 
(EDS)’nin de geliştirilmesinin gerekli olduğu açık bir şekilde anlaşılmaktadır. 
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ABSTRACT  
The purpose of this study was to effect of ambient pH of wear on restorative nano-hybrid and micro-hybrid filled 
composite material in intraoral tribology. Five standardized disc shape specimens (2mm diameter X 2mm height) 
were prepared from nano-hybrid Charisma and micro-hybrid G-aenial composite materials for each chewing test. 
All specimens were stored in the artificial saliva for 7 days before the chewing tests. Then, composite specimens 
were subjected to chewing simulation using a computer-controlled chewing simulator (F=50N (vertical 
movement 2 mm, horizontal movement 0.7 mm) 120.000 chewing cycles, 1.2 Hz frequency and 37°C ambient 
temperature) immersed artificial saliva (about pH=5.7) and citric acid solution (about pH=3.2). Steatite balls 
were used as antagonists for every experiment chewing test cycle (d=6mm). Specimen’s micro hardness values 
determined with Vickers Hardness method before chewing tests.  Mean volume loss values were determined 
using non-contact 3D laser scanning device. Also 2D and 3D analysis of the mean volume loss wear surface of 
the composite material was performed both immersed artificial saliva and citric acid. Mean values and standard 
deviations were calculated and statistical analysis was performed using one-way ANOVA Additionally, SEM 
analysis was performed to examine surface wear tracks. Vickers hardness value (Charisma about 71 HV and G-
aenial 65 HV) was measured. The surface morphology of both composite material was severely damaged in 
immersed citric acid solution. This can be explained by the more damage to the organic matrix structure of the 
composite material in citric acid solution than immersed artificial saliva. Mean volume loss of both Charisma 
and G-aenial immersed artificial saliva is measured to be lower than immersed citric acid solution. In this study, 
suggested the pH parameter in the ambient significantly affected the wear resistance of the restorative composite 
material. The results obtained in this study will help to understand the effect of the pH value of the third abrasive 
surface on the composite material in the three-body wear mechanism. 
 
Keywords: Ambient pH, wear, composite material, volume loss, chewing simulation 

I. INTRODUCTION 

The wet and warm nature of the oral environment affects the mechanical and aesthetic 
properties of tooth and dental composite materials. The mouth area with a mean pH value of 7 
and 100% humidity is continuously variable depending on the received food [1]. This 
structure, which constantly changes in the mouth environment, significantly affects the 
mechanical and tribological properties of composite restorative materials. The filler content 
and matrix structure of the composite material are affected differently from the changing pH 
value in the intraoral tribology. Today, composite materials have a good clinical life[1] 
although surface roughness and micro cracks have been reported in many studies [1]. Damage 
due to poor mechanical properties and wear will cause the moisture (pH) in the oral 
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environment to cause impact on the composite and bonding materials, degradation and 
erosion [2-4]. Moisture in the mouth, hydrolysis or enzymatic hydrolysis may cause chemical 
degradation and erimes of composite resin materials [5]. The susceptibility of dental 
composite resin materials to chemical degradation depends on the different monomers and the 
degree of crosslinking that make up the resin matrix [4, 6]. Furthermore, the filler type and 
volume fraction affect the behavior of water absorption and solubility [1, 7]. For this reason, 
the presence of water is very important for the degradation of composite resin materials. (inf 
pH)  The pH value in the mouth changes continuously during the transport of food [1].  
During chewing, food and composite materials are repeatedly chewing force while food 
particles in the environment are constantly transported in the mouth [8]. It has been shown 
that a lower pH adversely affects wear resistance of composite resin materials [1].  
Restorative composite materials and teeth are subjected to high physical and chemical 
conditions in the laboratory environment [1]. These tests are divided into in vitro and in vivo 
tests. Evaluation of in vivo test assays of composite materials is time consuming and 
expensive due to ethical reasons [1].  Because of these reasons, there is a tendency towards in 
vitro studies in the literature. 

II. RELATED WORK 

In general terms, wear can be defined as the gradual loss of volume with the interaction of 
two surfaces in contact with each other. There are four basic mechanisms of wear in intraoral 
tribology. These types, two-body abrasion (occlusal contact area or attrition), three body 
abrasion (contact free area), fatigue wear and corrosive wear. Two-body wear mechanism 
concerns the direct contact of two surfaces with each other without the existence of another 
body. Three-body wear mechanism occurs with the formation of a third abrasive surface 
between the two surfaces. This third abrasive surface is the food taken in the oral tribology. 
The behaviour of three-wear is the continuous movement of food particles between the 
composite material and the antagonist material under chewing motion. Fatigue wear occurs 
due to repeated loads on the composite material. As a result of these loads, micro cracks occur 
in the internal structure of the composite material. Chemical reasons, acids originating from 
food can cause corrosive effects on the surface layer. This acid layer can easily be carried in 
the mouth with the antagonist. These types of wear can occur alone or in combination [9]. The 
constant variable structure of intraoral tribology directly affects the wear parameter.   

Intraoral tribology wear is a process depending on many parameters. The restorative material 
type, oral environment, mechanical loading and antagonist structure can play an important 
role. For intraoral tribology the mechanical loading is constantly changing due to eating 
motion. This continuous changing mechanical loading carry out a variable mechanical stress 
on the dental composite materials. The mechanism of wear that occurs in intraoral tribology is 
affected by changing mechanical loads. The chemical and mechanical properties of the third 
abrasive surface in the three-body wear mechanism type of wear can positively or negatively 
affect wear. [10] Many in vitro experimental systems have been developed for 40 years..[11] 
However, none of these test systems can simulate intraoral tribology due to the complex 
structure of the intraoral tribology. In addition to, none of the many dental wear testing 
machines have been included in an international standard. However, in 2001 the standard 
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parameters were established for two-body wear and three-body testing with a technical ISO 
specification. [12] In this specification, the abilities of the chewing simulator and the 
experimental parameters are determined. The chewing simulator used in this study has the 
capability of three different chewing simulations in the ISO 2001 technical specification. The 
purpose of in this study, pH parameter in the ambient significantly affected the wear 
resistance of the restorative composite material. The results obtained in this study will help to 
understand the effect of the pH value of the third abrasive surface on the composite material 
in the three-body wear mechanism. effect of various mechanical loading of two-body wear on 
different two dental composite materials. 

III. EXPERIMENTAL RESULTS 

The chemical and mechanical properties of the nano-hybrid filled Charisma and micro-hybrid 
filled G-aenial composite materials tested in this study are shown in Table 1 (information 
provided by material manufacturers). A total of 20 specimens (2mm diameter and 2mm 
height) consisting of 10 specimens for each material were prepared following the 
manufacturer’s instructions 

Table 1. Composite restorative materials used in this study 
Materials 
/Batch 
Number 

Manufacturer 
/Type 

Composition 

Monomer Filler  /Filler average    
size 

Filler       
Weight% Vol% 

G-aenial/ 
150805741 

GC Dental Products 
Corp., Tokyo, Japan 
/ Microhybrid 

UDMA, 
Dimethacrylate-
comonomers 

Pre-polymerşlşzed 
Silica/lanthanoid flüoride 
fluoraaluminosilicate/silica 

77/65 

Charisma 
Opal/010033 

Heraeus Kulzer 
GmbH, Hanau, 
Germany. / 
Nanohybrid 

Bis-GMA  
EBADMA 

Barium aluminium  glass 
(0.02-2 microns), highly 
dispersive silica (0.02-0.07 
microns) 

58/64 

 
For investigation to dental materials, the chewing simulator device capable of simulating the 
artificial mouth environment was designed and produced by the research group.  Figure 1 
systematically represents the dual axis movement of the chewing simulator.  Chewing 
simulator performed load 50N in vertical axis and 0.7 mm horizontal axial movement when 
the antagonist material touches the specimens (detection was performed with magnetic 
sensor) When the loading effect on the vertical axis on the specimen is unloading, specimen 
returns to the starting point again. (figure 1c). Thus, during the chewing tests, wear was 
formed in the same region of the material surface. A cycle of chewing with chewing 
simulation represents single human masticatory cycle [13]. 

 
Figure1. Schematics of the chewing simulation test device 
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Data were analyzed using statistical software (SPSS Statics 20.0 for Windows 64 bit; SPSS 
Inc., Chicago, USA; license by Ataturk University) Means and standard deviations of volume 
loss and Vickers hardness were calculated and analysis using one-way ANOVA. The Games-
Howell test was used for Post-hoc analysis, because of Levene's test showed significant 
differences in the variance of the groups. Regression analysis was performed to investigate 
the relation between Vickers Hardness, filler content and volume loss. The level of 
significance was set to α=.05. 

IV. CONCLUSIONS AND DISCUSSION 

Table 2 shows the Vickers hardness value and mean volume loss (in artificial saliva, in citric 
acid respectively) of both composite materials after 120.000 chewing cycles. According to 
Table 2 is examined, the mean volume loss on the surface of the composite material increase 
in citric acid medium compared to in artificial saliva. This can be thought of as the result of 
the more corrosive effect of the in citric acid environment than artificial saliva environment.  
Figure 2 shows during the chewing tests, wear was formed in the same region of the material 
surface. 

 Table 2. Vickers hardness and mean volume loss values of the restorative composite materials 
Mean Volume Loss (µm3) 

Materials Mean Vickers Hardness (SD) in artificial saliva in citric acid 
Charisma 71.56(7.9) 3.8 (0.8) 5.9 (1.5) 

G-aenial 65.17(8.6) 4.1(0.5) 6.4(1.9) 

 
Figure 2. Example of typical 3D mean volume loss analyzer on restorative composite specimen after chewing 

tests 

Figure 3 and Figure 4 depicted the mean volume loss of both composite materials in citric 
acid environment after 120.000 chewing test (respectively Charisma and G-aenial). Figure 3 
and Figure 4 shows that the surface of the G-aenial composite material was subjected to more 
damage compared to Charisma composite material. This can be explained by the fact that the 
matrix structure of G-aenial composite material is more affected with hydrolytic degradation.  
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Figure 3. 2D Surface Volume Loss Analyzer for Charisma in citric acid environment after 120.000 chewing test 

 
Figure 4. 2D Surface Volume Loss Analyzer for G-aenial in citric acid environment after 120.000 chewing test 

 n                    
Figure 5. SEM İmages of Worn Surface of Composite Materials Tested After 120000 Chewing Cycle                    

test (left: Charisma right: G-aenial) (EHT 5.0 kV WD: 3.6mm 20µm) 

The improvements in the component structure of dental composite materials are called micro-  
and nano-  structures as chemical structures. These materials are called micro- or nano-hybrid 
resin composites depending on the size and content of micro- or nano-particle [14]. In 
addition, such resin composites are called universal. It is difficult to distinguish these 
structures in commercial composite materials because of both the microstructure and 
mechanical properties tend to be similar [14]. The tested dental composite materials in this 
study are available at the market and widely used in dental treatment. It has been reported in 
the literature that many chewing simulator devices can simulate both two-body wear and 
three-body wear mechanisms [15, 16]. Both of them are accepted simulator models for in 
vitro wear testing. When the two simulator models are compared; in the case of type two-
body wear mechanism, wear occurs with direct contact of between test specimens and 
antagonist specimens, while in type three-body wear occurs with abrasive slurry (for example 
poppy seed or PMMA as third body) between the test specimens and antagonistic specimens.   

The intraoral tribology wear mechanism varies depending on many parameters; oral medium, 
type of composite material, amount of applied vertical force, horizontal wear distance, 
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number of chewing cycles and antagonist structure. The amount and direction of force applied 
to the composite material during chewing tests must be similar to in vivo studies (in oral 
environment). In the literature studies have shown that dental and composite materials are 
exposed to variable loads between 20N and 120N in the vertical axis [17]. It is thought that 
the continuous load change on the teeth and composite material is caused by the breakage of 
food during chewing In this study, the average vertical load of 50N was considered as the 
average chewing force. In addition, thermal change temperature (5 ° C -55 ° C), contact time 
(400-600 ms), loading frequency and number, thermal change temperature and waiting time 
are important factors affecting wear of composite materials. It has been reported in the 
literature that the number of mechanical cycles varies from 50,000 to 1,200,000 in in vitro 
chewing tests [10]. In vivo study it has been reported that the average number of chewing 
varies between 300 and 700 [10]. The number of selected 120,000 chewing cycles in this 
study is clinically correspond to approximately 1 year in vivo study. The chewing simulator 
was programmed to perform a 2 mm vertical movement and a 0.7 mm lateral movement 
during the experiment and the frequency of load cycle at 1.2 Hz. In the literature, 
experimental data on changing ambient pH environment of composite materials are very 
limited. Therefore, in this study purpose investigate change ambient pH values of different 
nano-hybrid and micro-hybrid composite restorative materials. Composite materials tested in 
this study were kept at 37 C for 7 days before the chewing test. The water absorption 
parameter significantly influences the mechanical properties of dental composite materials. 
Previous studies have reported that the two-part resistant abrasion resistance and hardness 
significantly increased in the 7-day stored distilled water compared to the 24-hour exposure of 
the samples only to distilled water [18, 19].  According to Chadwick et al [20] no significant 
differences in wear after one week and one year of water storage of composite resins was 
found [20]. Therefore, it can be assumed that the composite material is completely saturated 
with 1 week distill water stored.  

The composite materials tested in this study exhibited different wear resistances in both 
artificial saliva and citric acid environment. The mean volume loss values in all samples 
increased in citric acidic environment.  The results obtained in this study can be attributed to 
the fact that the acidic environment in the mouth more affects wear resistance of composite 
materials compared to artificial saliva environment. Figure 5(b) shows that in the acidic 
environment, deep micro cracks occur and progress on the surface of the composite material. 
It is also seen that Charisma composite material has a more uniform wear tracks (fig.3) than 
G-aenial composite material (fig.4). Moreover, small voids are seen on the entire surface of 
this material along the edges. This is because mechanical impacts of vertical loading cause 
plastic deformation in the composite material. This can be explained as the sliding motion of 
the particles that are snapped of the material wears surface. It has been reported in the 
literature that filler particles of the composite material have a significant effect on both 
hardness and two-body wear resistance [13]. In this study, both materials exhibited different 
wear behaviors because of it has been different filler type, filler volume/weight and filler 
contents. These differences may be related to the distribution of the filler particles, monomer 
properties, and the bond between the matrix and filler. Condon et al. emphasized that the 
effect of filler volume on wear resistance is linear [21]. However, there was no correlation 
between two-body wear resistance and filler volume in the regression analysis in this study. 
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Hahnel, S et al. They did not find a linear relationship between two-body wear resistance and 
filler volume in their work. [13] 

Within the limitations of the present study, it can be concluded that nano-hybrid composite 
material Charisma exhibit better wear resistance (both in artificial saliva and in citric acid) 
than micro-hybrid G-aenial composite material. This can be explained as Charisma could 
most likely be attributed to the unique polymer structure. SEM analysis after 120.000 
mastication cycles in citric acidic environment shows micro cracks and pits on the surface of 
the material. These micro cracks can be the continuation of cracks that occur subsurface of 
material. This can be suggested as an indication of fatigue wear. 
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ABSTRACT 
This paper deals with free vibration analysis of carbon nanotube (CNT) reinforced composite plates. The first-
order shear deformation theory (FSDT) is employed to obtain the vibration solutions. An isogeometric analysis 
is employed for calculating the first natural frequencies of the composite plates. Numerical examples are carried 
out for laminated CNT plates. The effects of nanotube volume fractions, plate width to thickness ratios, plate 
aspect ratios and boundary conditions on the free vibration are investigated and the results are compared.  
 
Keywords: Carbon nanotube reinforced composite; Isogeometric analysis; Free vibration. 

I. INTRODUCTION 

In 1991, the discovery of carbon nanotubes (CNTs) is revealed by Iijima [1]. Due to their 
superior mechanical, electrical and thermal properties, CNTs can be utilized in many 
applications including the reinforcement of polymer composites, such as carbon nanotube 
reinforced composite (CNTRC) beams and plates. CNTs exist in two forms: single-walled 
carbon nanotubes (SWCNTs) and multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs). Lu [2] 
reported that all CNTs with radius ≥ 1 nm have the same elastic properties with Young's and 
shear moduli around 1 TPa and 0.45 TPa, respectively. Lau and Hui [3] indicated that CNTs 
are 100 times stronger than steel with only 1/6th of its specific gravity. A strong and light 
material such as CNT is substantially preferable as a reinforcement choice for composites. An 
overview of the available works on the vibration of plates made of functionally graded carbon 
nanotube reinforced composites (FG-CNTRC) is provided in the literature. Malekzadeh and 
Zarei [4] studied the free vibration behavior of quadrilateral laminated thin- plates reinforced 
with SWCNTs utilizing the differential quadrature method based on first order shear 
deformation theory. Malekzadeh and Heydarpour [5] presented three-dimensional free 
vibration and static analyses of CNTRC laminated plates using Mixed Navier-layerwise 
differential quadrature as a semi analytical approach. Based on FSDT, Lei et al. [6] presented 
the free vibration analysis of laminated FG-CNTRC rectangular plates using the element-free 
kp-Ritz method. Based on the first order shear deformation plate theory and finite elements 
formulation, natural frequencies of an FG-CNTRC plate are obtained by Zhu et al. [7]. Free 
vibration of rectangular plates [8] and skew plates [9] are investigated by Zhang et al. using 
the element free methods. In two other studies, also, Zhang et al. [10, 11] examined the free 
vibration characteristics of elastically restrained rectangular plates and plates which are 
simply supported in two opposite edges. Natarajan et al. [12] investigated the free vibration of 
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rectangular plates based on a two step perturbation technique. Wang and Shen [13, 14] 
investigated the linear and nonlinear free vibration characteristics of FG-CNTRC plates and 
sandwich plates with FG-CNTRC face sheets. More references can be found in the literature. 

II. BASIC EQUATIONS 

A laminated UD-CNTRC plate is made of various laminates in which CNT is distributed 
uniformly in a matrix, as shown in  

Figure 1. Usually, it is assumed that CNTs are (10,10) armchair single walled carbon 
nanotubes (SWCNT) and the matrix is supposed to be isotropic and homogeneous. The 
effective material properties of the two-phase composites, mixture of CNTs and an isotropic 
polymer, can be defined according to the extended rule of mixtures.  

11 1 11
CNT m

CNT mE V E V E  , (1) 

2

22 22

CNT m
CNT m

V V
E E E


  , (2) 
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12 12
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12 12

CNT
CNT m mv V v V v  , (4) 

CNT CNT m mV V    , (5) 

where 11
CNTE , 22

CNTE  and 12
CNTG  are Young’s modulus and shear modulus of the CNT; mE and 

mG  are Young’s modulus and shear modulus of the isotropic matrix; 1 , 2  and 3  are 

CNT/matrix efficiency parameters; 12
CNTv  and mv  are Poisson’s ratios of CNT and matrix, 

respectively; CNTV  and mV  are the volume fractions for CNT and matrix and are related by  

1,CNT mV V   (6) 
where *

CNT CNTV V  with  

* ,CNT
CNT

CNT CNT
CNT CNT

m m

wV
w w 
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in which CNTw  is the mass fraction of the CNTs in composite plates; CNT  and m  are mass 
densities of the CNT and matrix, respectively. 

  
Figure 1. Configuration of carbon nanotube reinforced composite plates 
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The linear constitutive equations can be expressed as 

 c   (8) 

where   and   are the stress and strain vectors; c  is the elasticity matrix displayed in the 
next section. The Galerkin weak form of the governing equations of piezoelectric structures 
can be derived by using Hamilton’s variational principle which can be written as 

2

1

d 0
t

t

L t   (9) 

where L  is the general energy functional which describes a summation of kinetic energy, 
strain energy, dielectric energy and external work, and is written in the form of 

T T1 1( )d 0
2 2

L     u mu    (10) 

where u  and u  are the mechanical displacement and velocity, respectively. Consider a 
functionally graded rectangular plate composed of N perfectly bonded CNTRCs layers, as 
shown in  

Figure 1. According to the first-order shear deformation plate theory (FSDT), the 
displacement fields of the laminated FG-CNTRC plate can be expressed as 
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where  0 0 0, ,u v w  are the displacements of a point at the mid-plane of the plate that occupies 

a domain 2R , and  ,x y   are the rotations of the normal to the mid-plane around the y-

axis and the x-axis, respectively. Then, the unknown vector of a laminated composite plate 

includes five independent field variables, 
T

0 0 0, , , ,x yu v w     u , at any point in the problem 

domain in local coordinate system Oxyz. The strain fields of the laminated FG-CNTRC plate 
are given by  
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ε κ γ  (12) 

where mε  is the membrane strain; κ is the curvature of the plate and γ is the shear strain. The 
constitutive equation of the kth orthotropic layer in local coordinate is derived from Hooke’s 
law as 
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where material constants are given by 
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where ( )
11

kE  and ( )
22

kE  are the effective Young’s moduli; ( )
12

kG , ( )
13

kG  and ( )
23

kG  are the shear 

moduli; ( )
12

kv  and ( )
21
kv  are Poisson’s ratios. These parameters are calculated by using the 

extended rule of mixtures already mentioned in the previous Section. In the kth orthotropic 
lamina of the laminated FG-CNTRC plate with the arbitrary fiber orientation compared to the 
reference axes, the stress–strain relation for the lamina is given by  
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where ( )k
ijQ  are the transformed material constants of the kth lamina and defined as follows 

( ) ( ) Tk kQ TQ T  (16) 

in which T is the transformation matrix, which can be expressed by 
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where m = cos(θ) and n = sin(θ), and θ is the angle between the fiber direction and the x-axis 
of the plate. Strain energy of the laminated FG-CNTRC plate is expressed as 
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where 3V   is the volume domain; Dm, Dmb and Db are the 3×3 matrices and Ds is the 2×2 
matrix. The elements in these matrices are given by 
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Note that the parameter sk  in Eq. (20) aims to ensure a more accurate approximation of the 
shear stress. Kinetic energy of FG-CNTRC plates is expressed as 
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where ρ(k)(z) is the mass density of the kth layer and defined by Eq.(5). This paper only 
provides the basic NURBS (Non-uniform rational B-spline). Firstly, a knot vector 

 1 2 1, , ,..., n p      is defined as a non-decreasing sequence of parameter values i   

where 1,2,...,i n p   is the knot index, p  is the polynomial order, and n  is the number of 
basic functions. A knot vector is described as open if its first and last values are presented 

1p   times. A B-spline basis function is C  continuous inside a knot span and 1pC   
continuous at each unique knot. A knot value can appear more than once and is called a 
multiple knot. At a knot of multiplicity k , the continuity is p kC  , it means that the continuity 
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of the B-spline basic function decreases when k  increases. With one given knot vector 

 1 2 1, , ,..., n p     , univariate B-spline basic functions are defined as follows 
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for the case 0p  , , ( )i pN   becomes 
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With two given knot vectors  1 2 1, , ,..., n p      and  1 2 1, , ,..., m q    H , bivariate B-

spline basis functions are obtained as the tensor product of univariate basic functions in the 
two parametric dimensions and expressed by 

 , ,( , ) ( ) ( )b
I i p j qN N M     (26) 

In order to construct exactly conic sections such as circles and ellipses, a Non-uniform 
rational B-spline (NURBS) is developed from the B-spline by augmenting every control point 
a weight value Iw . Then the NURBS can be defined as 
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It is easy to see that B-spline basic functions are a special case of NURBS when the 
individual weights are made to be equal. The displacement field u  of the plate is 
approximated as 
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in which ( , )b
IN    is the NURBS basic function, and 

T

0 0 0I I I I xI yIu v w     d  is the 

vector of degrees of freedom associated with the thI  control point. Substituting Eq.(28) into 
Eq.(12), the membrane, bending and shear strains can be then expressed in matrix form as 
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The elementary governing equation of motion can be derived by substituting Eqs. (18), (21) 
and (29) into Eqs (9).and (10). The final form of this equation is then written by 

0 Md Kd  (31) 
where 
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in which m b s
u    B B B B . 

III. NUMERICAL RESULTS 

In this section, numerical examples are carried out for five-layer cross-ply [00 900 00 900 00] 
laminated UD-CNTRC square plate. The geometrical parameters include: the length of edge a 
= b = 1 m, the same thickness for each layer; the material parameters consist of matrix 
properties: vm = 0.34, Em = 2.1GPa, Gm= Em/2/(1+vm) and CNT properties: 

11 22 12 125.6466 TPa, 7.0800 TPa, 1.9445 TPa, 0.175CNT CNT CNT CNTE E G v    . The numerical 
examples are performed with three different values of total thickness (b/t = 10, 20 and 50), 
plate aspect ratios (a/b), three different values of CNT volume fraction ( * 0.11, 0.14CNTV   and 
0.17) and four different values of boundary condition (four edges fully clamped, four edges 
simply supported, combination between clamped and simply supported edges, and 
combination between clamped and free edges). For notational convenience, we denote CCCC, 
SSSS, CSCS and CFCF by four edges fully clamped, four edges simply supported, 
combination between clamped and simply supported edges and combination between clamped 
and free edges, respectively, where the first symbol corresponds with the right edge of the 
plate. Table 1 shows the effect of the width-to-thickness ratio and boundary conditions on the 
non-dimensional frequency parameter. It can be seen that the present results are in very good 
agreement with those obtained by other researchers. Table 1-3 show the effect of the values of 
CNT volume fraction on the results. 
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Table 1. The non-dimensional frequency parameters 
2 m

m

b
t E


   for the cross-ply [00/900/00/900/00] UD-

CNTRC square plate with different values of width-to-thickness ratio and VCNT = 0.11 
b/t Mode SSSS    CFCF    SCSC    CCCC   

  Ref. [6]  Present 
study 

 Ref. [6]  Present 
study  Ref. [6]  Present 

study 
 Ref. [6]  Present 

study 
 1 14.2773  14.8233  14.9372  13.4114  17.3871  18.0605  19.6808  20.9987 
 2 19.4141  19.4276  14.9789  13.6375  19.4141  19.4276  30.9067  32.9276 

10 3 19.4191  19.4276  19.1881  19.1207  29.5738  29.9684  32.7365  35.1338 
 4 27.0981  28.2396  22.9302  28.6458  32.1110  33.5053  40.5548  43.4136 
 5 30.5795  32.5475  30.0695  28.9692  38.8306  38.8558  46.3158  49.0276 
 6 38.3123  38.8558  30.1622  29.4363  40.0704  41.2630  49.2092  52.4590 
                 

 1 17.6657  17.9108          30.5259  31.6445 
 2 35.6130  36.0463          48.8504  50.3826 

20 3 38.8282  38.8552          56.1980  59.2645 
 4 38.8382  38.8552          68.0607  71.2618 
 5 48.1893  49.9408          76.3055  78.6630 
 6 57.5581  59.2970          88.5811  93.2794 
                 

 1 19.2630  19.2782          40.6240  40.6695 
 2 39.9705  39.7850          64.8884  64.4202 

50 3 64.0101  64.1619          90.8182  91.5972 
 4 73.7564  73.8335          104.3836  104.8923 
 5 81.2879  80.0973          109.1400  107.5526 
 6 97.0705  97.1380          136.7442  136.3089 

 

Table 2. The non-dimensional frequency parameters 
2 m

m

b
t E


   for the cross-ply [00/900/00/900/00] UD-

CNTRC square plate with different values of width-to-thickness ratio and VCNT = 0.14 
b/t Mode  SSSS     CCCC   

   Ref. [6]  Present study   Ref. [6]  Present study 
 1  15.2702  15.9158   20.4753  21.8292 
 2  19.7613  19.7744   32.0787  34.1390 

10 3  19.7666  19.7744   33.8684  36.1933 
 4  28.6659  30.0035   41.9661  44.7750 
 5  31.7472  33.8796   47.9530  50.6357 
 6  39.5142  39.5495   50.6862  53.7237 

Table 3. The non-dimensional frequency parameters 
2 m

m

b
t E


   for the cross-ply [00/900/00/900/00] UD-

CNTRC square plate with different values of width-to-thickness ratio and VCNT = 0.17 
b/t Mode  SSSS     CCCC   

   Ref. [6]  Present study   Ref. [6]  Present study 
 1  17.7087  16.7362   24.5782  22.5359 
 2  24.2906  19.9903   38.6185  35.1821 

10 3  24.2968  19.9903   41.0344  37.1356 
 4  33.6735  31.2859   50.7922  45.9792 
 5  38.1242  34.7935   57.9396  52.0409 
 6  47.7252  39.9813   61.8105  54.8824 
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Table 4 shows the non-dimensional frequency parameters the UD and three types of cross-ply 
[00 900 00 900 00] laminated FG-CNT reinforced composite plates with different values of 
plate aspect ratio a/b (=1.0, 1.5 and 2.0) under four edges simply supported and four edges 
fully clamped (b/t=10). 

Table 4. The non-dimensional frequency parameters 
2 m

m

b
t E


   for the cross-ply [00/900/00/900/00] UD-

CNTRC plate with different plate aspect  ratio and VCNT = 0.17 
a/b Mode   SSSS    CCCC 

         
 1   14.8233    20.9987 
 2   19.4276    32.9276 

1 3   19.4276    35.1338 
 4   28.2396    43.4136 
 5   32.5475    49.0276 
 6   38.8558    52.4590 
         
 1   12.0356    18.1273 
 2   13.3269    26.0984 

1.5 3   19.9903    32.5315 
 4   22.4894    37.0408 
 5   26.6542    37.6085 
 6   29.0131    45.9030 
         
 1   9.99510    16.4230 
 2   10.4958    21.2139 

2 3   16.7366    28.5296 
 4   19.9903    31.6107 
 5   19.9906    34.3836 
 6   25.5235    36.9273 

IV. CONCLUSIONS AND DISCUSSION 

In this paper, free vibration analysis of carbon nanotube (CNT) reinforced composite plates is 
investigated. The first-order shear deformation theory (FSDT) is employed to obtain the 
vibration solutions. An isogeometric analysis is employed for calculating the first natural 
frequencies of the composite plates. Numerical examples are carried out for laminated CNT 
plates. The effects of nanotube volume fractions, plate width to thickness ratios, plate aspect 
ratios and boundary conditions on the free vibration are investigated and the results are 
compared. As seen from the results, the width-to-thickness ratio (b/t) has significant influence 
on the non-dimensional frequency parameters of the laminated FG-CNT reinforced composite 
plates, which manifests in rapid increase of the non-dimensional frequency parameters as the 
width-to-thickness ratio (b/t) increases. It can be seen that the non-dimensional frequency 
parameters of cross-ply laminated FG-CNT reinforced composite plates with CCCC boundary 
condition have the largest value, and those of the plates with SFSF boundary condition are the 
lowest. That is because the constraint of clamped boundary condition is stronger than simply 
supported boundary condition, and for the edges with F boundary condition, there is no 
constraint. It can be seen that the non-dimensional frequency parameters increase with 

26



increase of the volume fraction of CNTs since the stiffness of laminated FG-CNT reinforced 
composite plates is larger when the CNT volume fraction is higher. It can be seen that the 
non-dimensional frequency parameters decrease as the increase of the plate aspect ratio. 
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ÖZET  
Bu çalışmada, pahalı saf alüminyum veya ticari alüminyum alaşımları yerine atık alüminyum içecek 
kutularından elde edilen matrise ağırlıkça % 0-3 arasında silisyum nitrür (Si3N4) ilave edilerek karıştırmalı 
döküm yöntemi ile kompozit üretimi gerçekleştirilmiş ve takviye oranlarının üretilen kompozitlerin yoğunluk, 
sertlik ve mikroyapıya etkisi araştırılmıştır. Kompozitlerde ağırlıkça % 1 Si3N4 takviyesine kadar sertliğin 70 
HV’den 87.9 HV’ye arttığı belirlenmiştir. Mikroyapı analizlerinden, takviye elemanının homojen olarak 
dağıldığı, ancak ağırlıkça %1 oranından sonra tozların topaklandığı görülmüştür. Bu da hem mikroyapıyı hem de 
sertliği olumsuz etkilemiştir. Ayrıca yapılan yoğunluk ölçümleri sonucunda yoğunluğun genel olarak 2.53 g/cm3, 
porozitenin ise %6.3 olduğu tespit edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Atık alüminyum içecek kutusu, alüminyum matrisli kompozit, karıştırmalı döküm, Si3N4 

 
Investigation of Properties of Composites Produced from Waste 

Aluminum with Si3N4 Reinforcement 

ABSTRACT 
In this study, composites were produced by stir casting method by adding 0-3% of Si3N4 to matrix which 
obtained from waste aluminum beverage cans instead of expensive pure aluminum or commercial aluminum 
alloys. The effects of reinforcement ratio on density, hardness and microstructure of the produced composites 
were investigated. It has been determined that the hardness increases (from 70 HV to 87.9 HV) up to 1% Si3N4 
reinforcement in composites. From the microstructure analysis, it was seen that the reinforcing element was 
homogeneously dispersed, but the powder was agglomerated after 1% by weight. This affects negatively both 
microstructure and hardness. In addition, density measurements showed that density and porosity were 
calculated as 2.53 g/cm3 and %6.3.  
 
Keywords: Waste aluminium beverage can, aluminum matrix composite, stir casting, Si3N4 

1. GİRİŞ 

Geleneksel metaller ve alaşımları ile seramik malzemeler günümüzde enerji, iletişim, ulaşım, 
havacılık ve uzay sektörlerinin ihtiyaçlarını karşılayamadıklarından dolayı, daha iyi özellikler 
gösteren kompozit malzemelerin üretimi ve kullanımları hızla artmaktadır [1,2]. Metal 
matrisli kompozit (MMK) malzemeler, metallerin süneklik ve tokluk, seramiklerin ise yüksek 
mukavemet özelliklerini birleştirmeleri neticesinde mukavemet/ağırlık oranı, çekme ve basma 
dayanımı, korozyon direnci ve aşınma dayanımı gibi özelliklerinin yüksek olması sebebiyle 
mühendislik malzemelerinin önemli bir sınıfını oluşturmaktadırlar. MMK üretiminde matris 
malzemesi olarak hafiflik, yüksek elektrik, yüksek ısı iletkenliğine ve geniş uygulama 
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alanlarına sahip olmaları nedeniyle alüminyum (Al) ve alaşımları kullanılmaktayken, takviye 
malzemesi olarak ise silisyum karbür (SiC), silisyum nitrür (Si3N4), alüminyum oksit (Al2O3) 
vb. seramik parçacıklar kullanılmaktadır. Bu seramiklerden biri olan Si3N4, yüksek mekanik 
özelliği, aşınma ve korozyon dayanımı ile yüksek ısıl şok dayanımı gibi özelliklerinden dolayı 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Si3N4’ün bu özellikleri, alüminyum matrisli kompozitlerin 
(AMK) üretiminde de kullanımını özgün kılmaktadır [1-3]. 

Al ve alaşımları sahip olduğu üstün fiziksel ve mekanik özelliklerinden dolayı, başta inşaat, 
havacılık, ulaştırma, ambalaj ve elektronik sektörleri olmak üzere birçok alanda 
kullanılmaktadır. Son yıllarda bu alanlarda kullanılan alüminyum atıklarının 
değerlendirilmesi oldukça önemli hale gelmiştir. Hurda ve atıktan alüminyum üretiminde 
harcanan enerji, boksit cevherinden alüminyum üretiminde harcanan enerjinin yaklaşık %5’i 
kadar olduğu için bu malzemelerin geri dönüşümü büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, 
alüminyumun geri dönüşümü, hem doğal kaynakların hem de enerji kaynaklarının kullanımı 
azaltacağından çevrenin korunması açısından da önemlidir [4]. İçecek kutuları, alüminyumun 
en yaygın kullanıldığı alanlardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde dünyada 
kullanılan metal kutuların %80'i alüminyumdan üretilmektedir. Yine en yaygın geri 
dönüşümü yapılan atıklardan biri de alüminyum içecek kutularıdır ve hurda alüminyumun 
%50’si atık içecek kutularından elde edilmektedir [5,6].  

Bu veriler doğrultusunda alüminyum içecek kutularının endüstriyel olarak tekrar 
değerlendirilmesi büyük öneme sahiptir. Pahalı saf alüminyum veya ticari alüminyum 
alaşımları yerine atık alüminyumun içerisine kaliteli ve ucuz takviye malzemesi ilave 
edilmesiyle üstün özelliklere sahip AMK malzeme üretilebileceği öngörülmektedir. Bu 
sayede hem üretim maliyetleri düşürülerek AMK malzemelerin ticari kullanımı 
yaygınlaştırılacak olup hem de bir anlamda geri dönüşüm uygulaması yapılmış olunacaktır.  

2. İLGİLİ ÇALIŞMALAR 

Alaneme ve Bodunrin, AA6063 alaşımına hacimsel olarak %6, 9, 15, 18 oranlarında 28 μm 
Al2O3 parçacıkları ilave ederek iki aşamalı karıştırma döküm yöntemi kullanarak ürettikleri 
alüminyum metal matrisli kompozit malzemelerin mekanik davranışlarını araştırmışlardır. 
Üretilen kompozitlerin, düşük gözenek seviyelerine (≤ %3,51) sahip olduğu ve artan takviye 
oranıyla gözenek oranının arttığı görülmüştür. Matris malzemesi içerisinde Al2O3 
parçacıklarının homojen dağıldığı tespit edilmiştir. Al2O3 hacim oranının artışı ile kopma 
uzaması ve kırılma tokluğu azalırken, çekme dayanımı, akma dayanımı ve sertlik artmıştır 
[7]. 

Bajaj, karıştırma döküm yöntemini kullanarak, ağırlıkça %2.5, 5, 7.5, 10 oranlarında SiC, 
Al2O3 ve SiC+Al2O3 takviyeli, alüminyum döküm alaşımı (LM6) matrisli kompozit malzeme 
üretimi gerçekleştirmiştir. Elde edilen numunelerin sertlik, çekme ve darbe deneyleri ile 
mekanik özellikleri incelenmiştir. Takviye oranının artışı ile sertliğin, çekme dayanımı ve 
darbe dayanımının artış gösterdiği belirlenmiştir. Mekanik özelliklerde en fazla artış, SiC ve 
Al2O3 takviye elemanlarının birlikte ilave edilmesiyle elde edilen kompozitlerde tespit 
edilmiştir [8]. 

Kok, farklı boyutlarda (16, 32, 66 μm) ve farklı yüzde ağırlık oranlarında (%10, 20, 30) Al2O3 
parçacıkları, 2024 alüminyum alaşımına takviye ederek vorteks yöntemi ve sonrasında basınç 
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altında presleme işlemi uygulayarak kompozit malzeme üretmiştir. Yoğunluk ölçümleri, 
örneklerin çok az gözeneklilik içerdiğini göstermiştir ve porozite miktarının, ağırlıkça yüzde 
takviye oranının artması ve parçacık boyutunun küçülmesiyle arttığı tespit edilmiştir. 
Kompozitlerin sertlik ve çekme dayanımı, parçacıkların yüzde ağırlık oranının artışıyla ve 
parçacık boyutunun azalmasıyla artış göstermiştir [9]. 

Sharma vd, AA6082-T6 alaşımına ağırlıkça çeşitli yüzdelerde (%3, 6, 9, 12) Si3N4 
parçacıkları ilave ederek konvansiyonel karıştırma döküm yoluyla ürettikleri alüminyum 
matrisli kompozitlerin mikroyapıları ve mekanik özelliklerini incelemişlerdir. Alüminyum 
matris içinde Si3N4 parçacıklarının varlığı, taramalı elektron mikroskobu görüntüleri ile 
belirlenirken, Si3N4 paçacıklarının dağılımı da X-ışını kırınım yöntemi ile tespit edilmiştir. 
Alüminyum matris içinde Si3N4 parçacıklarının ağırlık yüzdesi arttıkça çekme mukavemeti ve 
sertlik gibi mekanik özellikler iyileşmiştir ve yoğunluk ile porozite de artan bir eğilim 
göstermiştir [10]. 

Singh vd, karıştırma döküm yöntemi kullanarak AMK üretimi yaptıkları çalışmada, Al2O3 
parçacık boyutu (75, 105, 150 μm), ağırlıkça yüzde Al2O3 oranı (%3, 6, 9) ve karıştırma 
zamanı (15, 20, 25 dak) gibi giriş proses parametrelerinin, sertlik, darbe dayanımı ve çekme 
dayanımı üzerine etkilerini araştırmışlardır. Karıştırma zamanı ve takviye elemanının ağırlık 
yüzdesinin artması, takviye parçacık boyutunun ise azalması ile birlikte tüm bu mekanik 
özellikler artış eğilimi göstermiştir [11]. 

Singla vd, alüminyum esaslı SiC parçacıklı MMK geliştirmek ve üretim sırasında seramik 
malzemenin matris içinde homojen dağılımını sağlamak için iki aşamalı karıştırmanın 
uygulandığı bir karıştırma döküm tekniği kullanmışlardır. Alaşım yarı katı halde iken elle 
karıştırma yapılmıştır ve sonra tamamen sıvı hale gelene kadar ısıtılarak bir mekanik 
karıştırıcı ile karıştırma işlemi uygulanmıştır. Deneyler, SiC ağırlıkça takviye oranı %5, 10, 
15, 20, 25 ve 30 şeklinde değiştirilerek gerçekleştirilmiştir. SiC ağırlık yüzdesi arttıkça sertlik 
ve darbe dayanımının arttığı gözlenmiştir. En iyi sonuçlar ağırlıkça %25 takviye oranında 
elde edilmiştir. Bu takviye oranının arttırılmasıyla, SiC parçacıklarının kümelenmesi 
sebebiyle sertlik ve darbe dayanım değerlerinde azalma meydana gelmiştir [12]. 

Sujan vd, SiC ve Al2O3 parçacık takviyeli AMK’ların fiziksel ve mekanik özelliklerini 
incelemişlerdir. Al356 alaşımına, ağırlıkça %5, 10, 15 oranlarında Al2O3 ve yine aynı 
oranlarda SiC ilave edilerek karıştırma döküm yöntemi ile kompozit malzemeler üretilmiştir. 
Sonuçlar, kompozit malzemelerin yüksek çekme dayanımı, yüksek darbe dayanımı, yüksek 
sertlik ve düşük termal genleşme katsayısı gibi gelişmiş fiziksel ve mekanik özellikler 
sergilediğini göstermiştir [13].  

Sur vd, ergimiş metal karıştırma yöntemi ile ürettikleri MMK’larda, matris malzemesi olarak 
2014 alüminyum alaşımı, takviye malzemesi olarak da üç farklı boyutta (29 μm, 45 μm ve 
110 μm) SiC partikülleri kullanmışlardır. Üretilen MMK malzemelerde porozitenin en düşük 
seviyede tutulabilmesi için kalıba döküm işleminin ardından, elle basmalı hidrolik preste 3 
ton’luk yük 5 dakika süre ile uygulanmıştır. MMK malzemelerin üretimleri esnasında azalan 
partikül boyutu ve artan takviye oranı ile kompozitlerin sertliklerinin arttığı, yine aynı 
şartlarda porozite miktarının ve partiküllerin topaklanmasının da arttığı bununla birlikte 
homojen dağılımın sağlanamadığı görülmüştür [14]. 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

3.1. Matris ve Takviye Malzemesi 

Bu çalışmada matris malzemesi olarak daha önce yapılmış çalışmalarda kullanılan saf 
alüminyum veya ticari alüminyum alaşımları yerine atık alüminyum içecek kutuları, takviye 
malzemesi olarak ise tane boyutu ortalama 0.8 μm olan Si3N4 tozu kullanılmıştır. Si3N4 tozlar 
matris içeresine ağırlıkça %0.5, %0.75, %1, %1.25, %2 ve %3 oranlarında ilave edilmiş ve 
kompozit malzemeler karıştırmalı döküm yöntemi kullanılarak üretilmiştir. 

3.2. Kompozit Malzemelerin Üretilmesi  

Öncelikle, atık alüminyum içecek kutuları ergitilip boya giderimi yapıldıktan sonra kalıplara 
dökülerek matris malzemesi elde edilmiştir. Her bir matris numunesi için 16 adet içecek 
kutusu ergitilerek ortalama 170 g ağırlığında alüminyum külçeler elde edilmiştir. AMK 
malzeme üretimi için karıştırma sistemli elektrikli ergitme fırını tasarlanmış ve imalatı 
yapılmıştır. Paslanmaz çelik malzemeden imal edilen dış pota üzerine 1,5 kW gücünde tek 
panjurlu seramik plakalı rezistans bağlanarak, sıcaklığı 900 ºC’ye kadar çıkabilen bir 
elektrikli fırın elde edilmiştir. Fırın içerisindeki sıcaklığın kontrolü için tek modüllü kontrol 
cihazı ve standart 8 mm rakorlu M12 K-tip termokupl kullanılmıştır. Fırının içerisine yine 
paslanmaz çelikten yapılan bir başka pota yerleştirilmiş olup bu pota hem ergitme hem de 
döküm potası olarak tasarlanmıştır. Karıştırma işlemini gerçekleştirmek için kullanılan 
karıştırma mili paslanmaz çelik malzemeden ve bir ucu 40 mm çapında dört kanatlı olarak 
imal edilmiştir. Takviye malzemelerinin matris malzemesi içine karıştırılabilmesi için devir 
sayısı ayarlanabilen (200-3000 rpm) masa üstü mekanik karıştırıcı kullanılmıştır. 

Islanabilirliklerini arttırmak için ısıl işlem fırınında 1100 ºC’de 5 saat oksitlendirilen Si3N4 

parçacıkları, belirlenmiş olan ağırlıkça yüzde takviye oranlarına göre tartılarak hazırlanmıştır. 
Ergitme fırınının sıcaklığı 700 ºC’ye çıkarılarak, potadaki matris malzemesi ergidikten sonra 
takviye ilavesi ve karıştırma işlemi sırasında takviye malzemesinin ıslanabilirliğini 
kolaylaştırmak ve matris-takviye ara yüzeyi oluşturmak için sıcaklık 630-650 ºC arasına 
indirilmiştir. Matris içerisine bir miktar takviye malzemesi ilave edilerek 30 saniye 400 rpm 
hızla mekanik karıştırıcı ile karıştırılmıştır. Sonra bir miktar daha takviye malzemesi ilave 
edilerek yine 400 rpm hızla 30 saniye karıştırıldıktan sonra üçüncü seferde kalan takviye 
malzemesi ilave edilerek 400 rpm hızla 5 dakika karıştırma işlemi uygulanmıştır. Sıcaklık 700 
±10 ºC’ ye çıkarılarak karışım aynı hızla 1 dakika süreyle karıştırılarak homojenleştirme 
yapılmıştır. Karışım bu sıcaklıkta 10 dakika bekletilmiş ve döküm öncesi yüzeydeki oksit 
filmi alınmıştır. Hemen ardından karışım, ön ısıtma yapılmış (450-500 ºC) metal kalıba 
dökülmüş ve kompozit malzeme kalıp içinde bir süre bekletildikten sonra kalıptan çıkarılarak 
oda sıcaklığında soğuması sağlanmıştır. 

3.3. Yoğunluk ve Porozite Ölçümü 

Takviyesiz matris malzemesinin ve üretimi yapılan kompozit malzemelerinin deneysel olarak 
yoğunluk ölçümleri Arşimet prensibine göre tespit edilmiştir. Teorik yoğunlukları ise 

karışımlar kuralına [(matris özgül ağırlığı x yüzde matris ağırlık oranı) + (takviye elemanı 
özgül ağırlığı x yüzde takviye ağırlık oranı)] göre tespit edilmiştir. Kompozitlerin teorik ve 
deneysel yoğunlukları kullanılarak içerdikleri porozite oranları, 
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                                     100)/(%  teorikdeneyselteorikporozite                            (1) 

formülü ile hesaplanmıştır. 

3.4. Sertlik Ölçümü 

Takviyesiz matris malzemesinin ve üretimi yapılan kompozit malzemelerinin sertlik 
değerlerini tespit etmek ve takviye oranlarının arttırılmasıyla meydana gelen sertlik 
değişimlerini belirlemek için sertlik ölçümleri Vickers sertlik ölçüm yöntemi kullanılarak 
TMTECK marka HV-1000B tipi sertlik ölçüm cihazında 20 saniye süre ile 1.96 N (200 g) 
yük altında gerçekleştirilmiştir. Her numune için 6 kez ölçüm yapılmış ve ölçülen değerlerin 
ortalamaları alınarak sertlik değerleri tespit edilmiştir. 

3.5. Mikroyapı İncelemeleri 

Üretimi gerçekleştirilen kompozit malzemelerde matris içerisinde takviye malzemelerinin 
dağılımının homojen olup olmadığını tespit etmek amacıyla, hazırlanan numunelerin kırık 
yüzeylerinden gerçekleştirilen mikroyapı incelemeleri için EDS donanımlı Jeol JSM 7001F 
tipi taramalı elektron mikroskobu (SEM) kullanılmıştır. 

4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

4.1. Sertlik 

Takviyesiz matris malzemesi ile Si3N4 takviyeli kompozit malzemelerin sertlik değerleri 
grafik olarak Şekil 4.1’de verilmiştir. 

 
Şekil 4.1. Malzemelerin sertliğinin Si3N4 yüzde ağırlık oranı ile değişimi 

Bu sonuçlara göre, üretilen kompozitlerin sertliğinin arttığı ve en yüksek sertliğin 87,9 HV ile 
%1 Si3N4 takviye oranında elde edildiği görülmüştür. Matris içerisindeki sert Si3N4 tozların 
varlığı, sertliği olumlu yönde etkilemekte ve bunun sonucu olarak da takviye oranının artması 
ile sertlik artmaktadır [7-13]. Takviye oranının artmasıyla kompozitlerin sertliğinde görülen 
artış, takviye malzemesinin sertliğinin yanı sıra aynı zamanda matris içerisinde homojen 
olarak dağılması sonucu gerçekleşmektedir. Tozların birbiriyle etkileşime girmesi, 
kümelenmelerine ve homojen olmayan topakların oluşmasına neden olmaktadır. Bu da 
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parçacıklarının matris içinde yoğunluğunun bölgesel olarak azalmasına dolayısıyla da sertlik 
değerinde düşüşe neden olmaktadır [12]. Takviye oranının ağırlıkça %1’in üzerine çıkması 
sonucunda sertlik değerinin gittikçe azalmasının bu duruma bağlı olarak gerçekleştiği 
düşünülmektedir. 

4.2. Yoğunluk Ölçümü ve Porozite Oranı 

Yoğunluk ve porozite oranı, en yüksek sertlik değeri ağırlıkça %1 takviye oranı ile elde 
edildiği için %0 ile %1 arasındaki takviye oranlarında üretilen kompozitler için belirlenmiştir. 
Takviyesiz matris malzemesinin ve kompozit malzemelerin karışımlar kuralına göre 
hesaplanan teorik yoğunlukları, Arşimet prensibine göre elde edilen deneysel yoğunlukları ve 
bu yoğunluklar kullanılarak hesaplanan porozite oranları Şekil 4.2’de verilmiştir. 

     
                                           (a)                                                                                              (b) 

Şekil 4.2. a) Si3N4 ağırlık oranıyla yoğunluk değişimi, b) Si3N4 ağırlık oranıyla porozite değişimi 
 

Şekil 4.2a’da görüldüğü gibi Si3N4‘ün yoğunluğunun matris malzemesinin yoğunluğundan 
fazla olması nedeniyle, ağırlıkça takviye oranlarının artmasıyla kompozit malzemelerin 
yoğunluklarının genel olarak 2.53 g/cm3 olduğu görülmektedir. Şekil 4.2b’de ise Si3N4 
parçacıklarının ağırlık oranının artmasıyla kompozit malzemelerdeki porozite değerinin genel 
olarak %6.3 civarında olduğu belirlenmiştir. Ağırlıkça %1 seramik takviyesi için kompozit 
malzemelerin üretimleri sırasında parçacık ilave süresinin daha uzun olması nedeniyle hava 
ile temas eden yüzey alanı arttığından dolayı porozite artmaktadır ve bu durum daha önce 
yapılmış benzer çalışmalarda da araştırmacılar tarafından ifade edilmektedir [9,14,15,16]. 

4.3. Mikroyapı 

Şekil 4.3’de ağırlıkça %0 ile %1 arasında takviye oranlarında üretilen kompozit malzemelerin 
kırık yüzey SEM görüntüleri verilmiştir. Bu görüntüler incelendiğinde, artan ağırlıkça Si3N4 
miktarına bağlı olarak parçacık dağılımının arttığı ve nispeten homojen dağıldığı 
görülmektedir. 
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Şekil 4.3. Takviyesiz ve Si3N4 takviyeli Al kompozitlerin kırık yüzey görüntüleri: (a-b) %0 Si3N4, (c-d) %0.5 

Si3N4, (e-f) %0.75 Si3N4, (g-h) %1 Si3N4 

Ağırlıkça %1 takviye oranı üzerindeki ilavelerde matris içerisinde parçacıkların 
topaklandığını göstermek için ağırlıkça %3 Si3N4 takviyeli kompozitin kırık yüzey SEM 
görüntüsü Şekil 4.4’de verilmiştir. 

 
Şekil 4.4. %3 Si3N4 takviyeli kompozit malzemenin kırık yüzey görüntüsü 
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Şekil 4.5’de takviyesiz Al matris ve Şekil 4.6’da ise en yüksek sertliğin elde edildiği ağırlıkça 
%1 Si3N4 takviyeli kompozit malzeme için elementel haritalama sonuçları verilmiştir. 
Takviyesiz matris malzemesinde Al, Si, Mg ve Mn elementleri bulunmakta iken ağırlıkça %1 
Si3N4 içeren kompozit için yapılan haritalamada ise bunlara ilave olarak N elementi de 
gelmektedir. Görüntüler incelendiğinde Si ve N’nin dağılımı birbiri ile aynı olup parçacıkların 
homojen olarak dağıldığı gözlenmektedir. 

 
Şekil 4.5. Takviyesiz Al için elementel haritalama sonuçları 

 

 
Şekil 4.6. Ağırlıkça %1 Si3N4 takviyeli kompozit malzeme için elementel haritalama sonuçları 

5. SONUÇLAR 

1) Atık alüminyum içecek kutularından elde edilen matrise Si3N4 takviyesiyle kompozit 
malzemelerin üretimi, karıştırma döküm yöntemi kullanılarak başarılı bir şekilde 
gerçekleştirilmiştir. 

2) Takviye yüzde ağırlık oranının artmasıyla sertlik, 70 HV’den 87,9 HV’ye yükselmiş ve en 
yüksek sertlik ağırlıkça %1 takviye oranında elde edilmiştir. Bu oranın üzerindeki 
ilavelerde ise artan Si3N4 miktarıyla topaklanmanın artması sonucu sertliğin düştüğü 
belirlenmiştir. 
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3) Takviye yüzde ağırlık oranının artmasıyla, kompozit malzemelerin yoğunlukları ve 
porozitesi genel olarak ortalama 2.53 g/cm3 ve %6.3 olarak ölçülmüştür. 

4) Kompozitlerin kırık yüzey SEM görüntülerinden, ağırlıkça %1 takviye oranına kadar artan 
Si3N4 miktarına bağlı olarak parçacık dağılımının arttığı ve takviye malzemesinin homojen 
olarak dağıldığı belirlenmiştir. Bu oranın üzerinde ise homojen olmayan topakların 
oluştuğu gözlenmiştir. 
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ÖZET 
Alüminyum; iyi elektrik ve ısı iletkenliği, yüksek korozyon direnci, kolay şekillendirilebilmesinden dolayı 
günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Fakat uygulamalarda daha yüksek özellikler istendiğinden seramik 
takviyeli alüminyum matrisli kompozitlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu seramiklerden biri de silisyum karbür 
(SiC) olup SiC çok sert, yüksek termal iletkenliğe ve aşınma dayanımına sahip bir malzemedir. Bu çalışmada, 
alüminyum matrise ağırlıkça %0-30 arasında SiC katkısı yapılmış, takviye miktarının yoğunluğa, sertliğe ve 
mikro yapıya etkisi incelenmiştir. Üretilen kompozitlerin karakterizasyon çalışmaları için X-ışını kırınımı (XRD) 
cihazı ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) kullanılmıştır. Toz metalürjisi ile üretilen saf alüminyumun 
sertlik değeri yaklaşık 30 HV iken, ağırlıkça %30 SiC katkısıyla sertlik değeri 80 HV’ye yükselmiştir. Sonuç 
olarak, SiC takviyesinin kompozitlerin mikro yapısına, yoğunluğuna ve sertliğine önemli katkı yaptığı 
görülmüştür.   
 
Anahtar Kelimeler: Alüminyum, silisyum karbür, toz metalürjisi, kompozit, sertlik. 

 
ABSTRACT 

Aluminum has been widely used today due to its good electrical and heat conductivity, high corrosion resistance 
and easy formability. However, ceramic reinforced aluminum matrix composites are needed to obtain higher 
properties in applications. One of these ceramics is silicon carbide (SiC). SiC is a very hard material with high 
thermal conductivity and abrasion resistance. In this study, SiC was added to aluminum matrix by varying of 0-
30%wt. Also, the effect of reinforcement ratio was investigated on density, hardness and microstructure. X-ray 
diffraction (XRD) device and scanning electron microscope (SEM) were used for the characterization of the 
composites. The hardness value of pure aluminum is nearly 30 HV. On the other hand, the hardness value of Al-
30%SiC is nearly 80 HV.  In conclusion, it has been found that the addition of SiC significantly contributes to 
the microstructure, density and hardness of the composites. 
 
Keywords: Aluminum, silicon carbide, powder metallurgy, composite, hardness. 

I. GİRİŞ 

Kompozit malzemeler, sahip olduğu yüksek mukavemet, aşınma, yorulma ve korozyon 
dayanımı, tokluk, yüksek sıcaklık performansı, hafiflik, estetik görünüm gibi üstün 
özelliklerinden dolayı uzay, havacılık (uçak), otomotiv, nükleer uygulamalar, savunma 
endüstrisi ve spor malzemelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Kompozit malzemeler, 
aynı veya farklı gruptaki malzemelerin üstün özelliklerini tek bir malzemede toplamak 
amacıyla, birbiri içerisinde çözünmeyen ve birbirlerinden farklı morfolojideki iki veya daha 
fazla bileşenin karışımından oluşan bir malzeme sistemidir [1, 2]. 

Metal matrisli kompozitlerde (MMK), matris (ana) malzemelerinin en önemli görevi takviye 
elemanlarını bir arada tutmaktır. Ayrıca kompozit malzemeye gelen yüklerin homojen bir 
şekilde takviye elemanlarına aktarılması ve takviye elemanlarının aşınmaya karşı korunması 
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da matris malzemeleri tarafından sağlanmaktadır. Bunların dışında, MMK malzemelerin 
mekanik özelliklerini ağırlıklı olarak matris elemanı belirlemektedir. Metal matrisli 
kompozitlerde çoğu mühendislik malzemesi ana malzeme olarak kullanılabilmektedir. 
Bunların başlıcaları; Mg, Al, Ti, Cu, Mo, Fe, Co ve Ni gibi metaller ile bunların alaşımlarıdır 
[3, 4]. 

Kompozit malzemelerin özeliklerinin iyileştirilmesinde ana malzeme kadar takviye elemanı 
da etkilidir. Takviye elemanı, kompozit malzeme üzerine gelen yükün büyük bir bölümünü 
taşımaktadır. Yükün takviye elemanına iletilmesi için arayüzey bağının güçlü olması gerekir. 
Bundan dolayı takviye elemanı seçimi, matris içerisinde yönlendirilme şekilleri ve hacim 
oranları, kompozitin fiziksel ve mekanik özelliklerini etkiler. MMK’larda yaygın olarak 
kullanılan takviye elemanları; Al2O3, SiC, Si3N4, B4C, TiB2, TiC, WC, W, C ve MgO’dir [4]. 
SiC, yüksek aşınma dayanımı, sertlik ve korozyon direnci sebebiyle kompozit yapıda takviye 
elemanı olarak sıklıkla tercih edilmektedir [2]. Bu çalışmada, matris malzeme olarak 
alüminyum tozu ve takviye elemanı olarak silisyum karbür (SiC) tozu kullanılmıştır. 

SiC takviyeli alüminyum matrisli kompozitlerin üretimi ve mekanik özelliklerinin 
incelenmesine yönelik çeşitli çalışmalar mevcuttur. Rahman vd. (2014) çalışmalarında, 
karıştırma döküm prosesiyle alüminyum matrise ağırlıkça %0, 5, 10, 20 SiC katkısı yapmış 
olup artan SiC katkısıyla kompozitin Vickers sertliği ve çekme dayanımı artmıştır. Ağırlıkça 
%20 SiC katkısında maksimum sertliğe ulaşmıştır [5]. Pakseresht vd. (2016) yürüttükleri 
çalışmada, farklı oranlarda (ağırlıkça %2.5, 5, 10, 10, 15, 20) nanoboyutlu SiC katkısının ve 
öğütme süresinin (2 ve 5 saat) Al-SiC nano kompozitlerin mekanik özellikleri ve mikro yapısı 
üzerine olan etkisini incelemiştir. SiC katkısı ile öğütme süresindeki artışın Vickers sertliğini 
arttırdığını tespit etmiştir [6]. Sharma vd. (2015) çalışmalarında sürtünme-karıştırma 
prosesiyle AA2014/SiC yüzey kompozitlerin mikro yapısı ve mekanik özelliklerini 
incelemiştir. Sürtünme-karıştırma prosesi sonunda, takviye partiküllerin boyutunun 
küçüldüğünü ve sert seramik partiküllerin birleşmesi sebebiyle kompozitin yüzey sertliğinin 
arttığını belirlemiştir [7]. Susniak vd. (2015) çalışmalarında, toz metalürjisi metoduyla 
ağırlıkça %10, 15, 20 SiC katkısının AlSi5Cu2 alaşımına mikro yapı ve mekanik özelliklere 
olan etkisini incelemiştir. Mekanik alaşımlama ve vakum altında sıcak presleme işlemlerinin 
homojen ve yoğun bir kompozit yapı elde edilmesinde etkili olduğunu görmüştür. SiC 
katkısıyla ve öğütme süresinin artmasıyla Vickers sertliğinin arttığını belirlemiştir [8]. 
Gallardo vd. (2014) yürüttükleri çalışmada, AA2024 alüminyum alaşıma yüksek enerjili 
bilyalı öğütme işlemiyle SiC nano partikül (ağırlıkça %0-5) takviyesi yapılmış ve kompozitin 
mikro yapısını, sertliğini ve basma dayanımını incelemiştir. Ağırlıkça artan SiC takviyesiyle 
kompozitin akma dayanımı, maksimum çekme dayanımı ve sertliği artmıştır [9].  Yürütülen 
çalışmada, tüm bu çalışmalardan farklı olarak çok geniş bir SiC katkı oranı (ağırlıkça %0-30) 
aralığında Al-SiC kompozitler üretilmiş ve mekanik özellikleri analiz edilmiştir.  

Bu çalışmada, kompozit yapıda alüminyum matrise ağırlıkça %0-30 arasında değişen 
oranlarda SiC katkısı yapılmış olup takviye oranının yoğunluğa, sertliğe ve mikro yapıya olan 
etkisi incelenmiştir. Üretilen kompozitlerin karakterizasyon çalışmaları için X-ışını kırınımı 
(XRD) cihazı ve taramalı elektron mikroskobundan (SEM) faydalanılmıştır. 
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II. MATERYAL VE YÖNTEM 

Alüminyum ve alaşımları sahip olduğu üstün fiziksel ve mekanik özelliklerden dolayı (kolay 
şekillendirme, işlenebilirlik, döküm kabiliyeti) uzay, havacılık, otomotiv, inşaat gibi birçok 
alanda yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışmada, matris malzeme olarak %99 saflıkta 
ve 7-15 µm boyut aralığında saf alüminyum tozu kullanılmıştır [10]. Kompozit yapıda, 
takviye elemanı olarak kullanılabilen silisyum karbür (SiC) doğada bileşik olarak 
bulunmamasına rağmen, ana bileşenleri olan silisyum ve karbona bol miktarda 
rastlanmaktadır. SiC; çok sert ve aşındırıcı bir malzeme olup yüksek sürünme mukavemetine 
sahiptir. Ayrıca SiC; iyi termal iletkenliğe, düşük termal genleşme katsayısına ve kimyasal 
etkileşimlere karşı mükemmel bir korozyon direncine sahiptir [11, 12]. 

Alüminyum ve SiC tozlarının taramalı elektron mikroskobu görüntüleri Şekil 1’de verilmiştir. 
Alüminyum tozlarının farklı büyütmelerdeki görüntüleri incelendiğinde; toz boyutunun 10 
µm’nin altında ve küresel bir yapıda olduğu görülmüştür. SiC tozunun ise küresel olmayan bir 
morfolojide olduğu ve tane boyutunun 50 µm’nin altında olduğu tespit edilmiştir.  

 
Şekil 1.  Alüminyum (x1000 (a) büyütmeli) ve SiC (x250 (b) büyütmeli) Tozunun SEM Görüntüleri. 

 
Alüminyum ve SiC tozların tane boyut dağılımı, lazer partikül tane boyut ölçüm cihazıyla 
ölçülmüş olup ölçüm sonuçları sırasıyla Şekil 2’de verilmiştir.  Ölçüm sonuçlarına göre; 
alüminyum ve SiC tozlarının ortalama tane boyutunun sırasıyla 10 µm ve 45 µm olduğu 
belirlenmiştir.   
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Şekil 2. Alüminyum (a) ve SiC (b) Partiküllerin Tane Boyut Dağılımı. 

 
Toz metalürjisi metoduyla ağırlıkça %1, 3, 6, 9 12, 15, 18, 21, 25, 30 SiC takviyeli 
alüminyum esaslı kompozitlerin üretim aşamaları; mekanik karıştırma, öğütme, filtreleme, 
kurutma, eleme, şekillendirme, sinterleme ve karakterizasyon şeklinde sıralanabilir. Matris 
malzeme ve takviye elemanı olarak kullanılan alüminyum ve SiC tozları sırasıyla tartılarak 
etanol içerisinde mekanik karıştırıcıyla karıştırılır. Bulamaç kıvamındaki alüminyum ve SiC 
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tozlarını içeren karışım bir öğütme haznesi içerisine aktarılarak bilyalı değirmende öğütme 
işlemine tabi tutulur. Öğütme işlemi sonrası karışımdan etanolü uzaklaştırmak amacıyla 
karışım filtrelenir. Filtrelenen toz karışımı, vakuma alınabilen etüv fırınında 50°C’de 
kurutulur. Daha sonra Al-SiC toz karışımı, 600 MPa basınç altında tek eksenli preste disk 
şeklinde şekillendirilir. Son olarak, ham kompozit numunelere, 630°C sıcaklıkta 180 dk 
süresince vakuma alınabilen tüp fırında sinterleme işlemi uygulanır (Şekil 3).  
 

 
Şekil 3. Al-SiC Kompozitlerin Toz Metalürjisi Yöntemiyle Üretim Aşamaları. 

 
Sinterlenmiş numunelerin yüzeyindeki oksit tabakayı uzaklaştırmak amacıyla numunelere 
zımparalama ve parlatma işlemi uygulanmaktadır. Kompozit malzemelerin yoğunluk ölçümü 
Arşimet terazisiyle, mikro Vickers sertlik ölçümleri ise HV-1000 Vickers sertlik ölçüm 
cihazıyla gerçekleştirilmiştir. Sertlik ölçümü için üretilen kompozitlere 1.961 N (0.2 kgf)’luk 
yük 15 s. süresince uygulanmış ve numune yüzeyinde oluşan iz çapları ölçülerek sertlik 
değeri belirlenmiştir.  

Karakterizasyon çalışmaları için Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Karadeniz İleri 
Teknoloji Araştırma Merkezi (KİTAM)’nde yer alan taramalı elektron mikroskobu (SEM) X-
ışını kırınımı cihazı (XRD) ve lazer partikül boyut ölçüm cihazı kullanılmıştır. Kompozitlerin 
kırık yüzey iç yapı görüntüleri için Jeol marka JSM7001F model taramalı elektron 
mikroskobu, XRD faz analizi için Rikagu SmartLab model X-ışını kırınımı cihazı ve partikül 
tane boyut ölçüm cihazı içinse Malvern marka Mastersizer 3000 model lazer partikül tane 
boyut ölçüm cihazından faydalanılmıştır. 

III. DENEYSEL SONUÇLAR 

Al-SiC kompozit yapıda, ağırlıkça %1-30 arasında değişen oranlarda SiC katkısının 
kompozitin yoğunluğuna olan etkisi Şekil 4’de verilmiştir. Sinterlemenin etkisiyle 
kompozitlerin yoğunluğunun arttığı tespit edilmiştir. Ağırlıkça %21 SiC katkısında 
sinterlenmiş alüminyum kompozitin yoğunluğu 2.654 g/cm3, %30 SiC katkısında sinterlenmiş 
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alüminyum kompozitin yoğunluğu 2.619 g/cm3 olarak belirlenmiştir. Genel olarak SiC 
katkısıyla alüminyum kompozitin deneysel yoğunluğunun arttığı tespit edilmiştir. 
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Şekil 4. SiC Katkılı Alüminyum Esaslı Kompozitte SiC Katkı Oranıyla Yoğunluğun Değişimi. 

 
 

SiC takviyeli alüminyum matrisli kompozitler, sinterlemenin etkisiyle belli oranda pişme 
küçülmesine maruz kalmaktadır. Kompozitlerde % hacimsel küçülme miktarı (%KM) Eşitlik 
(1)’de verilmiştir.  
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Bu eşitlikte, dS ve LS sinterlenmiş silindirik numunenin çapı ve kalınlığı (mm), d ve L ise 
sinterleme öncesi numunenin çapı ve kalınlığıdır. SiC katkı oranına bağlı olarak sinterlemenin 
etkisiyle alüminyum esaslı kompozitte oluşan % hacimsel küçülme miktarı Şekil 5’de 
verilmiştir. Kompozit yapılarda en yüksek % hacimsel küçülme miktarı (%KM) % 6 ile 
ağırlıkça %18 SiC katkılı alüminyum esaslı kompozitte gerçekleşmiştir. Alüminyum matrise 
ağırlıkça %30 SiC takviyesinde ise kompozitte % 3.81 oranında hacimsel küçülme 
gerçekleştiği tespit edilmiştir. Özellikle %18 SiC katkısından sonra hacimsel küçülmenin 
azaldığı tespit edilmiş olup bu durum SiC’ün topaklanmasından kaynaklandığı 
düşünülmektedir. 
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Şekil 5. SiC Katkısıyla Al-SiC Kompozitteki Hacimsel Küçülme Miktarı (%). 
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Mikro Vickers sertlik değeri, parlatılmış numune yüzeyinin rastgele noktalarından alınan en 
az beş sertlik verisinin ortalaması alınarak belirlenmiştir. Al-SiC kompozit yapısında SiC 
katkı oranına bağlı olarak kompozitin mikro Vickers sertliğindeki değişim Şekil 6’da 
verilmiştir. Saf alüminyumun Vickers sertlik değeri yaklaşık 28 HV iken; ağırlıkça %15 SiC 
katkılı alüminyum esaslı kompozitin sertliği 67.9 HV’ye ve ağırlıkça %30 SiC katkılı 
alüminyum esaslı kompozitin sertliği 79.3 HV’ye yükselmiştir. SiC katkı oranının artmasıyla 
Al-SiC kompozitin sertliğinin arttığı tespit edilmiştir. Ağırlıkça %18 SiC katkı oranından 
sonra hacimsel küçülmenin azalmış olmasına rağmen; SiC’ün çok sert olması sebebiyle 
kompozitin sertliğinin arttığı tespit edilmiştir. 
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Şekil 6. SiC Katkı Oranıyla Al-SiC Kompozitin Mikro Vickers Sertliğindeki Değişim. 

 
Bu bölümde, Al-SiC kompozitlerin kırık yüzey içyapı görüntüleri ve faz analizleri 
gerçekleştirilmiştir. Ağırlıkça %3, %9, %15, %21, %30 SiC katkılı alüminyum esaslı 
kompozitlerin kırık yüzey içyapı görüntüleri Şekil 7’de verilmiştir. Al-SiC kompozit yapıda, 
takviye elemanı olarak kullanılan SiC partiküllerin homojene yakın bir şekilde dağıldığı 
görülmüştür.  Bu sebeple, SiC partiküllerin bir bariyer etkisi göstererek dislokasyon 
hareketini engellediği ve mukavemet artışı sağladığı öngörülür. Bu durum, SiC’ün 
alüminyuma göre daha sert olmasından kaynaklanmaktadır.  

 
Şekil 7.  %3(a), %9 (b), %15 (c), %21 (d) ve %30 (e) SiC Takviyeli Alüminyum Matrisli Kompozitlerin Kırık 

Yüzey İç Yapı Görüntüleri. 
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Toz metalürjisi metoduyla farklı SiC katkı oranlarında üretilen SiC takviyeli alüminyum 
esaslı kompozitlerin XRD örgü desenleri Şekil 8’de verilmiştir. XRD örgü desenindeki pikler 
incelendiğinde fazların silisyum karbür ve alüminyuma ait olduğu alüminyum karbür (Al4C3) 
gibi istenmeyen ikincil fazların oluşmadığı gözlemlenmiştir.   
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Şekil 8. SiC Takviyeli Alüminyum Esaslı Kompozitlerin XRD Örgü Desenleri. 

IV. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada, toz metalürjisi metoduyla farklı katkı oranlarında (ağırlıkça %1, 3, 6, 9, 12, 15, 
18, 21, 25, 30) silisyum karbür katkılı alüminyum esaslı kompozitler üretilmiştir.  SiC katkı 
oranının; Al-SiC kompozitin yoğunluk, %hacimsel küçülme miktarı, mikro Vickers sertliği ve 
mikro yapısı üzerine olan etkileri analiz edilmiştir. Bu çalışma neticesinde, elde edilen 
sonuçlar aşağıda maddeler halinde verilmiştir: 
 Kompozit yapı içerisinde, SiC katkısının artmasıyla kompozitin %hacimsel küçülme 

miktarının, yoğunluğunun ve mikro Vickers sertliğinin arttığı tespit edilmiştir. Saf 
alüminyumun Vickers sertlik değeri yaklaşık 28 HV iken; ağırlıkça %30 SiC katkılı 
alüminyum esaslı kompozitin sertliği 79.3 HV’ye yükselmiştir. En iyi sertlik değerine Al-
%30SiC kompozit yapıda ulaşılmıştır.  

 Al-SiC kompozit yapıda, SiC partiküllerin homojen bir dağılım gösterdiği 
gözlemlenmiştir. Kompozit yapı içerisindeki SiC partiküllerin dislokasyon hareketini 
engelleyerek mekanik özellikleri iyileştirdiği öngörülmektedir. 

 Farklı katkı oranlarındaki Al-SiC kompozitlerin XRD örgü deseni incelendiğinde; fazların 
SiC ve alüminyuma ait olduğu alüminyum karbür (Al4C3) gibi istenmeyen ikincil fazların 
oluşmadığı gözlemlenmiştir.   
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ÖZET  
Alüminyum ve alaşımları; üstün fiziksel ve mekanik özelliklerinden dolayı uzay, havacılık ve otomotiv gibi 
birçok sektörde kullanılmaktadır. Silisyum nitrür (Si3N4) ise, yüksek sertlik ve aşınma direnci gibi özelliklere 
sahip seramik bir malzemedir. Bu çalışmada, toz metalürjisi metoduyla alüminyum matrise ağırlıkça %0-12 
arasında değişen oranlarda Si3N4 katkısı yapılmış ve takviye miktarının kompozitlerin mekanik özelliklerine olan 
etkisi incelenmiştir. Üretilen kompozitlerin kristal yapıları X-ışını difraktometresiyle (XRD), mikro yapıları ise 
taramalı elektron mikroskobuyla (SEM) analiz edilmiştir. Yapılan deneyler sonucunda, saf alüminyumun sertlik 
değeri yaklaşık 30 HV olup, ağırlıkça %9 Si3N4 katkısıyla sertliğin yaklaşık 58 HV’ye kadar arttığı gözlenmiştir. 
Bu katkı oranından sonra ise Si3N4 tozlarının topaklanmasıyla beraber sertliğin düştüğü tespit edilmiştir. Sonuç 
olarak, Si3N4 takviyesinin belli bir orana kadar alüminyum kompozitlerin sertlik ve mikro yapısı üzerine olumlu 
katkı yaptığı gözlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Alüminyum, silisyum nitrür, toz metalürjisi, sertlik, mikroyapı. 
 

ABSTRACT  
Aluminum and its alloys are used in many sectors such as aerospace and automotive due to their superior 
physical and mechanical properties. Silicon nitride (Si3N4) is a ceramic material which has superior properties 
such as high hardness and abrasion resistance. In this study, 0-12wt.% of Si3N4 was added to the aluminum 
matrix by powder metallurgy method. The effect of the amount of reinforcement on the mechanical properties 
was examined. Crystal structures and micro structures of composites were analyzed by X-ray diffractometry 
(XRD) and scanning electron microscope (SEM), respectively. As a result of the experiments, it was observed 
that the hardness value of pure aluminum was about 30 HV. The hardness of Al-9%Si3N4 composites increased 
to 58 HV. After this ratio, it was determined that the hardness decreased due to the agglomeration tendency of 
Si3N4 powders. As a result, it has been observed that a certain amount of Si3N4 reinforcement makes a positive 
contribution to the hardness and microstructure of aluminum composites. 
 
Keywords: Aluminum, silicon nitride, powder metallurgy, microstructure. 

I. GİRİŞ 

Endüstriyel gelişmeyle beraber 1900’lü yılların ikinci yarısından günümüze kompozit 
malzemelerin üretimi ve özelliklerinin incelenmesi üzerine yürütülen Ar-Ge faaliyetleri 
artarak devam etmektedir. Özellikle uzay, havacılık ve otomotiv endüstrisinde hafif ve 
dayanıklı malzemelere duyulan ihtiyaç, bu araştırmalar için önemli bir itici güç 
oluşturmaktadır [1]. Kompozit malzemeler, matris malzemesine göre; metal, seramik ve 
polimer matrisli kompozitler şeklinde sınıflandırılabilmektedir. Metal matrisli kompozitler 
(MMK), metal veya alaşımından meydana gelen bir matrisle genellikle partikül haldeki 
takviye elemanın karışımından oluşmaktadır. MMK malzemelerde partikül takviye elemanı 
olarak; metal karbürler (B4C, SiC, TaC, WC), metal nitrürler (Si3N4, TaN, ZrN, TiN), metal 
oksitler (Al2O3, ZrO2, ThO2, SiO2) ve metal borürler (TaB2, ZrB2, TiB2, WB) kullanılmaktadır 
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[2]. Bu çalışmada, matris malzeme olarak alüminyum tozu ve takviye elemanı olarak silisyum 
nitrür (Si3N4) tozu kullanılmıştır.  

Alüminyumun günümüzde yoğun bir şekilde kullanılmasında; hafifliği, yüksek korozyon 
direnci, dış etkenlere karşı dayanıklılığı, iyi ısı ve elektrik iletkenliği, kolay 
şekillendirilebilmesi ve teknolojik açıdan sonsuz ürün çeşitliliği önemli rol almaktadır. 
Günümüzde alüminyum ve alaşımları, havacılık ve uzay sanayi, otomotiv sanayi ve inşaat 
sektörü gibi birçok alanda kullanılmaktadır [3]. Alüminyum; iyi elektrik ve ısı iletkenliği, 
yüksek korozyon direnci, kolay şekillendirilmesi sebebiyle yaygın olarak kullanılmasına 
rağmen uygulamalarda daha üstün özellikler istendiğinden seramik takviyeli alüminyum 
matrisli kompozitlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu seramiklerden biri de Si3N4’dür. Silisyum 
nitrür; yüksek sertlik, iyi aşınma direnci, mükemmel ısıl şok direnci, düşük ısıl genleşme 
katsayısı, yüksek sürünme ve korozyon dayanımı gibi özellikleri sebebiyle birçok endüstriyel 
alanda tercih edilmektedir. Si3N4’ün sıklıkla kullanıldığı uygulama alanları; otomobil motor 
valfleri, şekillendirme uygulamaları, kaynak makaraları, kaynak teknolojisi, kesim 
malzemeleri, kesme seramikleri, nozullar, boru şekillendirme araçları, pompa elemanları, 
seramik kesim malzemeleri, sızdırmazlık halkaları, rulmanlar, tel çekme araçları, yatak 
silindirleri ve gaz türbinleri şeklinde sıralanmaktadır [4, 5]. 

Si3N4 takviyeli alüminyum matrisli kompozitlerin mekanik özelliklerinin incelenmesine 
yönelik literatürde çalışmalar mevcuttur. Sharma vd. (2015) çalışmalarında, karıştırma döküm 
prosesiyle Si3N4 takviyeli alüminyum alaşım kompozitlerin mekanik özelliklerini 
incelemiştir. Alüminyum matriste, takviye oranının (Si3N4) %0’dan %12’ye artmasıyla 
kompozitin maksimum çekme dayanımının, sertliğinin ve yoğunluğunun arttığını tespit 
etmiştir [6]. Arik (2008) çalışmasında, Si3N4 takviyeli alüminyum matrisli kompozitlerde 
üretim yönteminin (mekanik alaşımlama ve bilyalı değirmende öğütme) mekanik özelliklere 
olan etkisini incelemiştir. Kompozit malzeme üretiminde mekanik alaşımla tekniği 
kullanıldığında alüminyum matris içerisindeki Si3N4 tozlarının daha homojen dağıldığını ve 
bu homojen dağılımın sertlik ve eğme dayanımını artırdığını göstermiştir. Ağırlıkça %10 
Si3N4 takviyesinde ve 660°C sinterleme sıcaklığında kompozit malzemenin mekanik 
özelliklerinin daha iyi olduğu sonucuna varmıştır [7]. Kumar vd. (2015) çalışmalarında, 
karıştırma döküm prosesiyle ağırlıkça %0, 2, 4, 6, 8 Si3N4, AlN, ZrB2 katkılı Al2618 matrisli 
kompozitler üretmiştir. Kompozitlerin sertlik, çekme ve basma gibi mekanik özelliklerinin ve 
korozyon direncinin artan katkı oranıyla arttığını belirlemiştir [8].  Bütün bu çalışmalardan 
farklı olarak yürütülen bu çalışmada, alüminyum matrise 800 nm boyutlu Si3N4 tozu 
katkısının (ağırlıkça %0-12 oranlarında) deneysel yoğunluk ve Vickers sertliği üzerine olan 
etkisi analiz edilmiştir.  

Bu çalışmada, toz metalürjisi metoduyla farklı katkı oranlarında (ağırlıkça %1, 3, 6, 9, 12) 
Si3N4 takviyeli alüminyum matrisli kompozitler üretilmiştir. Si3N4 katkı oranının; Al-Si3N4 
kompozitin yoğunluk, % çekme miktarı, Vickers sertliği ve mikro yapısı üzerine olan etkileri 
belirlenmiştir. 
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II. MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu çalışmada, matris malzeme olarak %99 saflıkta saf alüminyum tozu, alüminyum matrise 
takviye elemanı olarak silisyum nitrür (Si3N4) tozu kullanılmıştır. Silisyum nitrür (Si3N4), 
oksit dışı nitrür seramikler içerisinde yer alan seramik bir malzemedir. Si3N4’ün sahip olduğu 
yüksek sertlik, iyi aşınma direnci, mükemmel ısıl şok direnci, düşük ısıl genleşme katsayısı, 
yüksek sürünme ve korozyon dayanımı gibi özellikleri sayesinde aranan bir malzeme 
konumundadır [4, 5, 9-11].  

Alüminyum (x1000 büyütmeli) ve Si3N4 (x50000 büyütmeli) tozlarının taramalı elektron 
mikroskobu (SEM) görüntüleri Şekil 1’de verilmiştir. Alüminyum tozların farklı 
büyütmelerdeki görüntüleri incelendiğinde; toz partiküllerinin 15 µm altı bir boyutta ve 
küresel bir yapıda olduğu görülmüştür. Si3N4 tozları ise 1µm’nin altı bir boyutta ve küresel 
olmayan bir morfolojide olduğu gözlemlenmiştir.  

 
Şekil 1. Alüminyum (a) ve Si3N4 (b) Tozlarının SEM Görüntüleri. 

 
Alüminyum ve Si3N4 tozların tane boyut dağılımı, Mastersizer 3000 lazer partikül tane boyut 
ölçüm cihazıyla ölçülmüş olup ölçüm sonuçları Şekil 2’de verilmiştir.  Ölçüm sonuçlarına 
göre; alüminyum tozunun ortalama tane boyutunun 10 µm ve Si3N4 tozunun yaklaşık 0.8 µm 
olduğu belirlenmiştir.   
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Şekil 2. Alüminyum (a) ve Si3N4 (b) Partiküllerin Tane Boyut Dağılımı. 

Bu çalışmada, Al-Si3N4 kompozitler toz metalürjisi metoduyla üretilmiş olup üretim 
aşamaları; ultrasonik dağıtma, mekanik karıştırma, öğütme, filtreleme, kurutma, eleme, 
şekillendirme, sinterleme ve karakterizasyon şeklinde sıralanabilir (Şekil 3). Ultrasonik 
dağıtmada, bir ultrasonik dağıtıcı vasıtasıyla Si3N4-etanol çözeltisindeki Si3N4 tozlarındaki 
topaklanmalar önlenmekte ve böylece kompozit yapıda mukavemet artışı sağlanmaktadır. 
Bilyalı değerimendeki öğütme işleminde, bilyalar merkezkaç kuvveti etkisiyle yapı 
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Al, Si3N4 Tozları ve Etanolün 
Bilyalı Değirmende Karıştırılması 

Karışımı Mekanik         
Karıştırıcıyla Karıştırma 

Etanol 

Karışımın Filtrelenmesi 

Al Tozu Si3N4 Tozu 
 

Karışımı Ultrasonik 
Dağıtıcıyla Dağıtma 

 

Karışımın Kurutulması ve Elenmesi 

 Karışımının Şekillendirilmesi  

 Kompozitin Sinterlenmesi 
 

  Karakterizasyon (SEM, XRD) 
 
 

Etanol 
  

içerisindeki alüminyum ve Si3N4 topakların kırılmasını sağlamaktadır. Öğütme işlemi sonrası 
karışım içerisindeki etanolü uzaklaştırmak için filtreleme işlemi uygulanmıştır. Filtrelenen toz 
partikülleri içerisindeki nemi uzaklaştırmak için karışım vakuma alınabilen bir etüvde 45 
°C’de 16 saat süresince kurutulmuştur. Kurutma sonrası oluşabilecek topaklanmaları önlemek 
amacıyla agat havanda ezme ve elekte eleme işlemi uygulanmıştır.  Şekillendirme işlemi için 
toz karışımı, paslanmaz çelik kalıp içerisine yerleştirilerek 600 MPa basınçta 
şekillendirilmiştir. Sinterleme işlemi, TS=630 °C sıcaklıkta ve tS=180 dk süresince 
gerçekleştirilmiştir. Bütün bu işlemler neticesinde; yoğunluk, sertlik ölçümü ile mikro yapı 
analizleri için silindirik numuneler hazır hale getirilmiştir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 3. Al-Si3N4 Kompozitlerin Toz Metalürjisi Yöntemiyle Üretim Aşamaları. 
 
Malzemelerin yoğunluklarını belirlemek amacıyla Arşimet yönteminden faydalanılmıştır. 
Mikro Vickers sertlik ölçümü, HV-1000 Vickers sertlik ölçüm cihazıyla gerçekleştirilmiştir. 
Üretilen alüminyum kompozitlere 1.961 N (0.2 kgf)’luk yük 15 s. süresince uygulanarak 
Vickers sertlik değeri belirlenmektedir. 

Karakterizasyon çalışmaları için taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve X-ışını kırınımı 
(XRD) cihazından faydalanılmıştır. Kırık yüzey görüntüleri için Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma Merkezi’nde bulunan Jeol marka JSM 7001F model 
taramalı elektron mikroskobu, XRD faz analizi içinse aynı merkezde yer alan Rikagu 
SmartLab model X-ışını kırınımı cihazından faydalanılmıştır.  

III. DENEYSEL SONUÇLAR 

Alüminyum matrise ağırlıkça %1, 3, 6, 9, 12 oranlarında silisyum nitrür (Si3N4) katkısı 
yapılarak toz metalürjisi metoduyla Al-Si3N4 kompozitler üretilmiştir. Üretilen kompozitlerin 
deneysel yoğunlukları (ρD); Arşimet terazisinden faydalanılarak belirlenmiştir. Numunelerin 
deneysel yoğunlukları; sırasıyla önce doymuş kütlesi (mD), sonra asılı kütlesi (mA), kurutma 
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işlemi sonrasında ise kuru kütlesi (mK) ölçüldükten sonra belirlenir. Kompozitin deneysel 
yoğunluğu, Eşitlik (1) esas alınarak belirlenmektedir.  

                                                    K
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m
m m

  


                                                             (1) 

Sinterlemenin etkisiyle aynı Si3N4 katkı oranında Arşimet prensibiyle belirlenen deneysel 
yoğunluğun arttığı belirlenmiştir (Şekil 4).  En yüksek yoğunluk değerine alüminyum matrise 
%3 Si3N4 katkısında ulaşılmış olup bu katkı oranında sinterleme öncesi yoğunluk 2.54 g/cm3, 
sinterleme sonrası yoğunluk 2.56 g/cm3’tür. %12 Si3N4 katkı oranında ise sinterlemenin 
etkisiyle yoğunluğun 2.32 g/cm3’e düştüğü ve bu katkı oranında en düşük yoğunluk değerine 
ulaşıldığı tespit edilmiştir.  
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Şekil 4. Si3N4 Katkı Oranına Bağlı Olarak Deneysel Yoğunluğun Değişimi. 

 
Si3N4 takviyeli alüminyum matrisli kompozitler, sinterlemenin etkisiyle belli oranda pişme 
küçülmesine maruz kalabilmektedir. Kompozitlerde % hacimsel küçülme miktarı (%KM) 
Eşitlik (2)’de verilmiş olup bu eşitlikteki dS ve LS sinterlenmiş silindirik numunenin çapı ve 
kalınlığı (mm), d ve L ise sinterleme öncesi numunenin çapı ve kalınlığıdır. 
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% 1 100 1 100SS Sd LV
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                                     (2) 

Si3N4 katkı oranına bağlı olarak sinterlemenin etkisiyle alüminyum esaslı kompozitte oluşan 
hacimsel küçülme miktarı (%) Şekil 5’de verilmiştir. Si3N4 katkı oranının artmasıyla 
%hacimsel küçülmenin arttığı belirlenmiştir. %9 Si3N4 katkısında Al-Si3N4 kompozitte %4.3 
oranında hacimsel küçülme oluşmuştur. %12 Si3N4 katkılı alüminyum kompozitte ise 
topaklanmanın etkisiyle hacimsel küçülmenin tersine aşırı seramik katkısı sebebiyle hacimsel 
büyüme (şişme) meydana gelmiştir. Bu durumun 800 nm boyutlu Si3N4’ün topaklanmasından 
kaynaklandığı düşünülmektedir. 
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Şekil 5. Si3N4 Katkı Oranına Bağlı Olarak %Hacimsel Küçülme Miktarı Değişimi. 

 
Mikro Vickers sertlik ölçümleri, HV-1000 Vickers sertlik ölçüm cihazıyla 0.2 kgf yük altında 
15 s. süresince gerçekleştirilmiştir. Sertlik ölçümleri, parlatılmış numune yüzeyinin rastgele 
noktalarından alınan en az beş (5) adet sertlik verisinin ortalaması alınarak Vickers sertliği 
belirlenmiştir. Al-Si3N4 kompozit yapısında Si3N4 katkı oranına bağlı olarak kompozitin 
mikro Vickers sertliğindeki değişim Şekil 6’da verilmiştir. En yüksek sertlik değerine 
ağırlıkça %9 Si3N4 takviyesinde ulaşılmış olup bu takviye oranında sertlik değeri 57.4 HV 
olarak belirlenmiştir. Ağırlıkça %9 Si3N4 takviyesinden sonra Si3N4’ün topaklanması 
sebebiyle kompozitin mikro Vickers sertliğinin düştüğü tespit edilmiştir. 
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Şekil 6. Si3N4 Katkı Oranına Bağlı Olarak Kompozitin Mikro Vickers Sertliğindeki Değişim. 

 

Saf alüminyum, ağırlıkça %1, %3, %6, %9, %12 Si3N4 katkılı alüminyum esaslı 
kompozitlerin 1000 büyütmeli kırık yüzey içyapı görüntüleri Şekil 7’de verilmiştir. Ağırlıkça 
%9 Si3N4 katkısına kadar partiküllerin homojen bir şekilde dağıldığı görülmüştür. Takviye 
oranı ağırlıkça %9’dan %12’ye çıkarıldığında Si3N4 partiküllerin topaklandığı ve kompozit 
yapıdaki sertliğin de bu sebeple düştüğü tespit edilmiştir. 
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Şekil 7.  Saf Al (a), Ağırlıkça %1 (b) %3 (c), %6 (d), %9 (e), %12 (f) Si3N4 Katkılı Alüminyum Esaslı 

Kompozitlerin Kırık Yüzey İçyapı Görüntüleri. 
 
Toz metalürjisi metoduyla farklı Si3N4 katkı oranlarında üretilen Al-Si3N4 kompozit yapıların 
XRD örgü desenleri Şekil 8’de verilmiştir. XRD örgü deseni incelendiğinde; tüm piklerin Al 
ve α-Si3N4’e ait olduğu görülmüş olup sinterleme etkisiyle herhangi bir ikincil faz oluşumu 
gözlenmemiştir. Si3N4, düşük sıcaklıklarda (1420°C’nin altındaki) α, yüksek sıcaklıklarda 
(1420°C’nin üstündeki)  β yapıda bulunmaktadır. Bu çalışmada, Al-Si3N4 kompozit yapıların 
sinterleme sıcaklığı 630°C olması sebebiyle XRD faz analizinde yalnızca Al ve α-Si3N4 
fazları gözlenmiştir. 
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Şekil 8. Si3N4 Takviyeli Alüminyum Esaslı Kompozitlerin XRD Örgü Desenleri. 

IV. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada, toz metalürjisi yöntemiyle farklı katkı oranlarında (ağırlıkça %1, 3, 6, 9, 12) 
Si3N4 katkılı alüminyum esaslı kompozitler üretilmiştir.  Si3N4 katkı oranının; Al-Si3N4 
kompozitin yoğunluk, % hacimsel küçülme miktarı, mikro Vickers sertliği ve mikro yapısı 
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üzerine olan etkileri analiz edilmiştir. Bu çalışma neticesinde elde edilen sonuçlar aşağıda 
maddeler halinde verilmiştir: 

 Alüminyum matrise ağırlıkça %3 ve %9 Si3N4 takviye oranında en yüksek yoğunluk 
değerine (ρ=2.56 g/cm3) ulaşılmıştır.  Kompozit yapıda Si3N4 katkı oranı ağırlıkça %9’dan 
%12’ye çıkartıldığında deneysel yoğunluk 2.43 g/cm3’ten 2.32 g/cm3’e düşmüştür.  

 Sinterlemenin etkisiyle alüminyum matrise ağırlıkça %3 Si3N4 katkısında %1 oranında, %9 
Si3N4 katkısında ise %4.3 oranında hacimsel küçülme meydana gelmiştir. Buna karşılık 
Si3N4 katkı oranı, %9’dan %12’ye çıkartıldığında hacimsel büyüme (şişme) 
gerçekleşmiştir. Bu durumun, takviye elemanı olarak kullanılan Si3N4’ün 
topaklanmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.  

 Sertlik ölçüm testleri sonucunda; saf alüminyumun ortalama sertlik değeri yaklaşık 30 HV 
ölçülmüştür.  Alüminyum matrise ağırlıkça %9 oranında Si3N4 takviyesi yapıldığında 
ortalama sertlik değeri 57 HV, ağırlıkça %12 oranında Si3N4 takviyesi yapıldığında 
ortalama sertlik değeri 54 HV olmaktadır. 

 XRD faz analizinden Al-Si3N4 kompozit yapılarda sinterlemenin etkisiyle Al ve α-Si3N4 
fazlarının haricinde herhangi bir ikincil faz oluşumu gözlenmemiştir. 
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Bursa İli, Karacabey İlçesi, Hamidiye Köyü Formasyonunun Su Sondajı 

Öncesi Jeoelektriksel Yöntemlerle Değerlendirilmesi 
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ÖZET  
Bu çalışmada; Bursa İli, Karacabey İlçesi, Hamidiye Köyü’nün doğusunda yer alan akiferin, jeoelektriksel 
yöntemlerden biri olan elektrik özdirenç yöntemi (DES) ile incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla arazide bir 
adet Schlumberger dizilimi yapılmıştır. Elde edilen DES verileri IPI2WIN adlı program ile değerlendirilerek 
tabaka kalınlıkları ve çalışılan bölgenin gerçek özdirenç değerleri elde edilip, yeraltı özdirenç kesitleri 
çıkartılmıştır. Bunlara bağlı olarak suyun hangi bölgede olduğu hakkında yorum yapılmış ve sondaj kuyusu 
açmadan suyun varlığı hakkında fikir sahibi olunmuştur. Çalışmada sondaj için önerilere de yer verilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Jeoelektriksel yöntemler, Schlumberger açılımı, IPI2WIN 

 
ABSTRACT  

Goal of this research is to study the aquifer in the east of Bursa, Karacabey, Hamidiye village by using electrical 
resistiviy method (VES) which is one of the geoelectrical methods. For that purpose, one Schlumberger array 
was planted on the ground. The obtained VES data is analysed via software named IPI2WIN and layer thickness 
and real resistivity values of the field are recorded which helps us to get underground resistivity sections. 
Therefore, location of water is remarked and have an idea about the existence of water from open wells has 
become. Recommendations for drilling are also included in the study. 
 
Keywords: Geoelectrical methods, Schlumberger array, IPI2WIN 

I. GİRİŞ  

Su hayatımızda önemli bir yere sahiptir. Bilinçsizce su bulmak amacıyla sondaj yapılıp su 
aranmaktadır. Suyu bulmak amacıyla yanlış lokasyona yapılan sondaj çalışması hem vakit 
hem para kaybına neden olacaktır. Bu sebeple su sondajı öncesinde jeoelektriksel yöntemler 
uygulanıp suyun varlığı hakkında bir öngörü sahibi olunmalıdır.  

Jeoelektriksel yöntemler arama jeofiziğinde en yaygın kullanılan yöntemdir. Temel olarak 
yerin elektrik iletkenlik özelliğinden yararlanan bu yöntem yer altında gömülü, gözle 
görülmeyen ekonomik öneme sahip varlıkların (su, jeotermal enerji, maden, petrol) 
aranmasında kullanılmaktadır. 

Bu çalışmada Bursa İli, Karacabey İlçesi, Hamidiye Köyü’nün doğusunda yer alan akiferde 
önceden planlamış hat boyunca 23 Eylül 2016 tarihinde jeoelektriksel rezistivite ölçümü 
yapılmıştır. Bu çalışmada, sahada yapılan jeoelektriksel rezistivite ölçümü değerlendirilmiştir. 
Özdirenç ölçümü Schlumberger dizilimi ile alınmıştır. Arazide bir adet Schlumberger dizilimi 
yapılmıştır. Bunun değerlendirilmesinde IPI2WIN [2] adlı program kullanılmıştır. Bunun 
sonucunda gerçek özdirenç değerleri ve tabaka kalınlıkları elde edilmiştir. Bulunan özdirenç 
değerleri değerlendirilerek suyun varlığı hakkında yorum yapılmıştır. 
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II. JEOELEKTRİKSEL YÖNTEMLER 

Jeoelektriksel yöntemler temelde 3 farklı şekilde uygulanır. Bunlar doğal potansiyel yöntemi 
(SP:Self potential), indüklem polarizasyon yöntemi (IP: Induced polarisation), elektrik 
özdirenç yöntemidir (Rezistivite yöntemi, düşey elektrik sondaj yöntemi (DES)). Düşey 
elektrik sondaj yöntemi, 2 adet akım elektrodu ile yer altına gönderilen elektrik akımının 
oluşturduğu potansiyel farkın 2 adet potansiyel elektrodu ile ölçülmesi prensibine 
dayanmaktadır. Bu yöntemin amacı, yüzeyden yapılan potansiyel ölçümleri ile yeraltı 
tabakalarının derinlik ve özdirenç değerlerinin belirlenmesidir. DES yönteminin arazi 
uygulamasında çözülmek istenilen probleme bağlı olarak farklı geometrik dizilimler 
mevcuttur. En yaygın kullanılanları Schlumberger, Wenner, Dipol-Dipol dizilimleridir. 
Dizilimlerin birbirinden temel farklılıkları araştırma derinliği, yatay yanal çözüm 
duyarlılığıdır. Wenner ve Schlumberger dizilimlerinin karşılaştırılmasında, her iki elektrot 
diziliminin de yatayda akım iletiminin aynı olduğu, ancak araştırma derinliğinin 
Schlumberger açılımında fazla olduğu görülür. Aynı açılım uzaklığı için Wenner diziliminde 
ölçüm duyarlılığı daha iyidir. Bu karşılaştırmalar ışığında, genel olarak sığ araştırmalar için 
Wenner tercih edilmelidir. Schlumberger ise hem sığ, hem de derin araştırmalarda 
kullanılabilir [1]. 

A,B akım ve M,N gerilim elektrotlarının farklı konumlarına göre farklı elektrot dizilimleri 
önerilmiştir. Pratikte zemine A ve B gibi iki noktadan elektrot akımı gönderilir. M ve N gibi 
ayrı iki noktadan potansiyel fark ölçülür. Şekil 1’de Schlumberger dizilimine ve dizilim 
katsayısına yer verilmiştir. 

 
Şekil 1. Schlumberger dizilimi ve dizilim katsayısı 

Dizilim için k dizilim katsayısı (geometrik faktör) hesaplandıktan sonra aşağıdaki eşitlik 
yardımı ile “görünür özdirenç” hesaplanır.  

 
(1) 

 

ρ= Görünür özdirenç(ohm-m) 

∆V= Ölçülen gerilim farkı(mV) 

I= Yere verilen akım(mA) 

k= Dizilim katsayısı (geometrik faktör) 
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Gerçekte yerküre izotrop, yarısonsuz ortam yerine karmaşık yapılardan oluşmuştur. Bu 
nedenle özdirenç bağıntıları yerin gerçek özdirenç değerlerini vermez. Yer içine verilen akım 
ve yeryüzünde ölçülen gerilimin birtakım denklemlerle elde edilen özdirenç değerlerine 
“görünür özdirenç” adı verilir. Görünür özdirenç sadece izotrop, yarısonsuz ortam durumunda 
gerçek özdirence eşit olur [1]. Tabakaların gerçek rezistivitelerinin ve kalınlıklarının elde 
edilmesi için birtakım teknikler mevcuttur. Bunlar şu şekilde sıralanabilir. 

a. Ardışık yaklaşım yorum yöntemleri 

b. Asimptotik değerlendirme 

c. Yaklaşık değerlendirme teknikleri 

d. Model eğrilerle değerlendirme 

d.1.İki katman model eğrileri ile değerlendirme 

d.2.Üç katman model eğrileri ile değerlendirme 

d.3.Yardımcı nokta kartları ile değerlendirme 

e. Doğrudan yorum yöntemleri 

Bu yöntemlerden ardışık yaklaşım yorum yöntemleri en az kullanılanı iken, bilgisayar 
gelişinceye kadar en çok kullanılanı asimptotik değerlendirme yöntemi olmuştur [3]. 
Günümüzde ise bilgisayar kullanımının yaygınlaşması ile bu yöntemler eski önemini yitirmiş 
olup bunların yerine IPI2WIN [2], RES2DINV [4,5] gibi programlar tercih edilmektedir. 

III. ÇALIŞMA ALANININ COĞRAFYASI, JEOLOJİSİ VE ARAZİ UYGULAMASI 

Etüt alanı çevresi iklim bakımından Marmara iklim kuşağında yer almaktadır. Bursa 
meteoroloji istasyonuna göre yıllık yağış 740 mm'dir. Yağışlar daha çok ilkbahar ve kış 
aylarında olmaktadır. Sıcaklığın arttığı ve deniz suyu sıcaklığının karaya nazaran daha fazla 
olduğu yaz aylarında yağışlar çok azalmaktadır. Kış aylarında 226 mm, İlkbaharda 204 mm 
olan yağışlar yaz aylarında 74 mm'e kadar düşmektedir. En sıcak ay ortalaması temmuz 
ayında 24,3 ˚C; en soğuk ay ortalaması Ocak ayında 4,8 ˚C olarak ölçülmüştür. Bölgede 
neojen yaşlı sedimanlar yayılım göstermektedir. Çalışma alanında oldukça geniş bir alan 
kaplayan Neojen yaşlı litolojiler kil, marn, kiltaşı, silttaşı ve kumtaşı ile yer yer killi kireçtaşı, 
kumtaşı, çamurtaşı ardalanması şeklinde gözlenmektedir. Bursa ovası kuzeyinde, genellikle 
gölsel marn ve kireçtaşı ile konglomera ve kumtaşından oluşur. Temel kaya çakıllarından 
oluşan ve kalın olmayan, kötü boylanmalı, gevşek tutturulmuş konglomera seviyesi ile çeşitli 
yaşlı temel kayaları üzerine diskordan olarak gelir ve kolay ayrışır. Üzerine gölsel kireçtaşı, 
killi kireçtaşı ve marn ardalanımı gelir. Marnlar yeşil, bej renkli, laminalı, ince, orta tabakalı 
olup gevşek ve toprağımsı ayrışımlıdır. Kireçtaşı ve killi kireçtaşı krem, ak, kirli sarı renkli, 
ince, orta, kalın tabakalı ve oldukça serttir. Doğu batı yönünde uzanan mostralar genellikle 
yatay olup yersel faylanmalı ve kırıklıdır. Toprak örtüsü çok geliştiği için tabakalanma ancak 
yarmalarda gözlenir. Bu çalışmada arazide 1 adet Schlumberger dizilimi uygulanmıştır (Şekil 
2). Schlumberger diziliminde 602221 D; 4441867 K lokasyonunda AB/2= 200 metre olacak 
şekilde jeoelektriksel özdirenç ölçümü alınmıştır. Toplamda 400 metre açılım yapılmıştır. 
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Şekil 2. Ölçüm noktasını gösteren harita 

IV. SONUÇLAR 

Arazi ölçümleri IPI2WIN programı ile değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler sonucunda 
gerçek özdirenç değerleri ve tabaka kalınlıklar elde edilmiştir. IPI2WIN programı ile yapılmış 
değerlendirme sonucu Şekil 3'de mevcuttur.  

 

 
Şekil 3. IPI2WIN yazılımı ile yapılmış değerlendirme sonucu 

 
Program değerlendirmelerine bakarak gerçek özdirenç değerlerinin düşük olduğu yerlerde 
sulu formasyonların mevcut olduğu düşünülmektedir. Özdirenç değerlerinin düşük olduğu 
formasyonların su sondajı için uygun olabileceği düşünülmektedir. Şekil 3'de görüldüğü üzere 
yapılan bu Schlumberger açılımı civarına açılacak kuyunun 83,4 metre seviyelerinde 
akiferden su alınabileceği düşünülmektedir.  

Alınan ölçümün değerlendirilmesi sonucu bulunan rezistivite değerlerine bakılarak jeolojik 
yapı içerisindeki birimlerin yüksek rezistiviteli değerleri formasyonun sert özellikli, kumtaşı-
konglomera olabileceğini, düşük rezistivite bölgelerin ise kil-marn, kiltaşı, kumtaşı 
olabileceği düşünülmektedir. Arazi jeolojisi düşünüldüğünde açılacak kuyunun rotary- 
çamurlu sondaj yöntemiyle açılması önerilmektedir. 
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ABSTRACT  
The present paper reports the influence of working pressure and nitrogen flow rate on the mechanical and wear 
properties of TiN thin films deposited by DC reactive magnetron sputtering with RF bias voltage. The process of 
PVD coating is conducted in a nitrogen-argon gaseous mixture at a temperature of 150°C and a DC power of 
200W for 90 min. The micro hardness and the wear resistance of the TiN are determined prior to and after the 
PVD coating. Ball on disc tribometer was used to determine wear behavior of coatings. The wear volumes of 
samples were evaluated using optical profilometre. Worn surfaces were observed using scanning electron 
microscopy. It was observed that coated samples showed considerable higher mechanical properties and wear 
resistance compare to uncoated samples. Abrasive wear mechanism was observed on the surface of worn 
surfaces. 
 
Keywords: PVD, Wear, Coating, Hardness 

I. INTRODUCTION 

TiN coatings are used in many industrial areas such as aerospace application, chemical 
industrial, medical applications, cutting tool materials [1-3]. The properties of coatings such 
as hardness, scratch resistance and wear resistance depend on the micro structure of coatings. 
A lot of deposition parameters such as sputtering pressure, bias voltage, substrate 
temperature, sputtering yield can affect the structure of coatings.  
Various deposition methods have been used to coat TiN on the surface of different materials 
[1, 4-8]. Among them magnetron sputtering is widely used  because of its many advantages 
over the other methods such as low levels of impurities,  easy control of deposition rate 
relatively low cost and so on [9, 10].  
Although, considerable amount of researches have been conducted to enhance the properties 
of TiN coatings, there are not enough study the effect of RF power, working pressure and 
nitrogen partial pressure on the properties of TiN coatings.    In this study, it was investigated 
the effect of RF power, working pressure and Nitrogen partial pressure on the properties of 
TiN coatings using magnetron sputtering method. 

II. RELATED WORK 

AISI H13 hot work steel was used as the substrate material. Before deposition process, the 
surfaces of substrate materials were grounded with SiC papers with 400, 800, 1200 and 2000 
grit and then polished with Al2O3 suspension. After these processes, all samples were 
ultrasonically cleaned in ethanol path. The RF/DC magnetron sputtering deposition system 
was used to coat the substrate surfaces as shown in Figure 1.  
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Figure 1. Magnetron sputtering system. 

 
DC power was applied to magnetron and RF power was applied to substrate. A pure titanium 
disk (99.99 %) was used as a target and N2 was as a reactive gas, Argon was used as a 
sputtering gas. The reason why use the DC reactive sputtering from elemental targets related 
with different factors such as ; it is possible to produce compound film with controllable 
stoichiometry, high purity films can be produced, the range of the applied power can be 
extended without the fear of being cracked and deposition can be done at temperature less 
than 300°C[10]. The samples were put inside the chamber and substrates were heated to 
150°C. All deposition processes were performed at the same substrate temperature. The other 
deposition parameters are given in Table 1.  
 
Table 1. Deposition parameters of TiN coating 

 
The surface and cross section morphology were observed by field emission scanning electron 
microscopy (FESEM). The chemical compositions of coatings were determined by energy 
dispersive spectroscopy (EDS). The wear properties of coatings were evaluated by ball on 
disc tribometre. The wear experiment parameters are given in Table 2. 
 
Table 2. Wear experiment parameters. 

Normal load (N) Sliding speed (mm/s) Cycle Counter body Time (s) 
2 60 2000 Al2O3 1047 

 
The wear volumes of samples were measured with optical profilometer (Nanofocus, 
Germany). The worn surfaces were characterized with field emission scanning electron 
microscopy. 

III. EXPERIMENTAL RESULTS 

Surface and Cross Section Analysis 

The surface morphology of coatings was observed by scanning electron microscopy. Figure 2 
shows the surface photos of TiN coatings. 

Sample 
Name 

Working Pressure 
(mtor) 

DC    
power 

RF Power Gas Flow Rate 
Argon (sccm) 

Gas Flow Rate 
Nitrogen(sccm) 

E 3 200 50 50 1 
F 3 200 50 50 2 
G 5 200 50 50 1 
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Figure 2. The surface morphology of coatings 

 
In order to measure the thickness of TiN coatings, coated AISI H13 steel substrates were 
fractured. The thicknesses of coatings are given in Table 3.  
 
Table 3. The thicknesses of coatings. 

Samples Coating Layer Thickness (nm) 
E 998,36 
F 960,2 
G 941,6 

 

 
Figure 3. The cross section photos of TiN coatings       
 
All coatings showed columnar morphology as shown in Figure 3. The thicknesses of E, F and 
G coatings are 998,36 nm, 960,2 nm and 941,6 nm respectively. For coatings E and F, the 
decrease in the thickness is related with the deposition parameters. As it can be seen in Table 
1, F coating has higher N2 flow rate ratio. For this reason it can be expected that poisoning of 
the target surface is higher in this deposition conditions. And this resulted decreased in 
deposition rate. For this reason thickness of sample F is lower than sample E. In the case of 
sample G, it has the highest working pressure. Therefore, sputtered target atoms are 
collapsing with the ions inside the plasma. It gives result that lower amount of atoms are 
reaching to substrate surface. This is decreasing deposition rate and thickness of coatings.   
The XRD graphs of TiN coatings deposited at different deposition parameters are given in 
Figure 4.  

 
Figure 4. The XRD pattern of coated and uncoated samples. 

E F G 

G F E 
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Hardness Properties  

The hardness values of coatings were measured with micro hardness tester. The hardness 
results of coatings are given in Table 4.  
 
Table 4. Hardness value of coating 

Samples Hardness of Vickers (HV245,3) 
E 751,4 
F 717,1 
G 739,3 

 
The highest hardness was attained in sample E with lowest working pressure. The highest 
hardness of Sample E is related with its dense structure.  The lowest hardness was attained in 
Sample F with highest nitrogen flow rate.   
 
Wear Properties 

The wear properties of TiN coated AISI H13 steel were measured with ball on disc 
tribometre. The friction coefficients of coatings are given in Figure 5.   

 
Figure 5. The friction coefficient of coatings 

 
The friction coefficient figure of coatings consists of two sections. At early stage of 
experiments is running in stage (between zero and 600 seconds) and the rest is steady state 
stage.  
The wear amounts of samples were measure by optical profilometer. The wear amount values 
are given in Table 5. Figure 6 shows the optical profilometer surface photos of TiN coatings.  
 
Table 5. The wear amount of TiN coated AISI H13 Steels 

Samples Wear Volume (µm3) 
Uncoated H13 steel 25,328256 

E 1,059525 
F 8,057339 
G 3,377225 
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Figure 6. Optical profilometer photos of TiN 

 
All coatings showed higher wear resistance than uncoated samples as given in Table 5 and 
Figure 6. Application coatings enhanced wear resistance properties of AISI H13 steel. The 
lowest wear amount was attained from Sample E. The highest wear amount was measured 
from Sample F. It can be seen in Table 5 that increasing RF power increased the wear 
resistance of TiN coating. Increasing RF power enhanced the density of film and reduce 
possible defects inside the coatings [1]. The SEM and EDS analysis photos of worn surfaces 
of samples are given in Figure 7.  
  

  

  

  
Figure 7. The worn surfaces of samples. 
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Figure 7(a) shows the SEM image of sample E which consists of smooth surface and thin 
scratches. This is because of high value of hardness and small grain structure of this coating. 
Figure 7(b) shows severe abrasive wear surface for sample F. Coating was partly removed 
from substrate as shown in EDS photos. This can be related with lover hardness value of 
Sample F. Figure 7(c) shows deep grooves and delamination of coating from substrate for 
sample G. EDS analysis photos confirm the delamination of coatings. Overall abrasive wear 
was the main wear mechanism for all samples.      

IV. CONCLUSIONS AND DISCUSSION 

In this study, The Effect of Working Pressure and Nitrogen Partial Pressure on the 
Mechanical and Wear Performance of TiN Coatings was investigated. Following conclusions 
were attained, 
 The highest micro hardness was attained with 3 mtor working pressure, 200 W DC power, 

50 W RF power and 1 sccm nitrogen flow rate 
 Application of TiN coatings increased wear resistance of AISI H13 steel when compare 

with uncoated one. 
 Highest wear resistance was attained with the lowest working pressure and nitrogen flow 

rate conditions 
 There is correlation between hardness of coating and wear resistance. The sample which 

has highest hardness (sample E) also showed highest wear resistance. The samples which 
have lowest hardness (samples F) also showed lowest wear resistance. 

 Abrasive wear is the main wear character for all coatings. Abrasive wear mechanism 
increased with decreasing hardness value. 

 
References 
 

[1] P.V. Kola, "Magnetron sputtering of tin protective coatings for medical applications", Journal of 
Materials Processing Technology,. vol. 56(1), pp. 422-430, January 1996. 

[2] B. Mills, "Recent developments in cutting tool materials", Journal of Materials Processing Technology,. 
vol. 56(1), pp. 16-23, January 1996. 

[3] A.Bahri, "Tribological performance of TiN coatings deposited on 304L stainless steel used for olive-oil 
extraction", Wear,. vol. 342, pp. 77-84, November 2015. 

[4] Y. Pihosh, "Influence of reacting nitrogen gas consistence on the properties of TiN films prepared by rf. 
magnetron sputtering", Applied Surface Science,. vol. 244(1), pp. 244-247, May 2005. 

[5] S.Wrehde, "Optical and chemical characterization of thin TiNx films deposited by DC-magnetron 
sputtering", Vacuum,. vol. 82(10), pp. 1115-1119, June 2008. 

[6] L.W.Ma, "Effect of coating thickness on the deformation mechanisms in PVD TiN-coated steel", Surface 
and Coatings Technology,. vol. 204 (11), pp. 1764-1773, February 2010. 

[7] Q. Luo, "Hybrid HIPIMS and DC magnetron sputtering deposition of TiN coatings: Deposition rate, 
structure and tribological properties", Surface and Coatings Technology,. vol. 236, pp. 13-21, December 
2013. 

[8] M.R. Chavda, "Tribological Characterization of TiN Coatings Prepared by Sputtering", Procedia 
Technology,. Vol. 23, pp. 36-41, 2016. 

[9] K. Shukla, "Structural, mechanical and corrosion resistance properties of Ti/TiN bilayers deposited by 
magnetron sputtering on AISI 316L", Surface and Coatings Technology,. vol. 324, pp. 167-174, 
September 2017. 

[10] I. Safi, ''Recent aspects concerning DC reactive magnetron sputtering of thin films: a review'', Surface and 
Coatings Technology,. vol. 127, no. 2, pp. 203-218, May 2000. 

 

63



 

Inconel 718 Alaşımının Mikro Frezelenmesinde Takım Geometrisinin 

Kesme Kuvveti ve Takım Aşınma Davranışı Üzerindeki Etkisinin 

Araştırılması 

Kubilay ASLANTAŞ1, Ali ERÇETİN2, S. Gülbin ÇELİK3  
1Afyon Kocatepe University, Mechanical Engineering, Afyon, Turkey, aslantas@aku.edu.tr 

2Bingol University, Mechanical Engineering, Bingöl, Turkey, aliercetin@bingol.edu.tr 
3Afyon Kocatepe University, Mechanical Engineering, Afyon, Turkey, celik.s.gulbin@gmail.com 

ÖZET 
Bu çalışmada farkı geometriye sahip mikro takımların hem kesme kuvveti hem de takım aşınması üzerindeki 
etkileri araştırılmıştır. Çalışmada üç farklı helis açısı (25°, 35°, 45°), üç farklı ağız sayısı (2, 3 ve 4) ve üç farklı 
eksenel talaş açısı (-5°, 0° ve 5°) kullanılmıştır. Çalışmada takım aşınmasının kesme kuvvetleri üzerindeki 
etkisini görmek adına sabit kesme mesafesinde kesme deneyleri yapılmıştır. Deneyler sırasında kesme esnasında 
meydana gelen kuvvetler dinamometre vasıtasıyla anlık ölçülmüştür. Ayrıca takımlarda meydana gelen aşınma 
mekanizmasını ve hasar tiplerini belirlemek adına taramalı elektron mikroskop analizleri gerçekleştirilmiştir. 
Elde edilen sonuçlara göre; artan helis açısı kesme kuvvetlerinin azalmasına neden olmaktadır. Ayrıca kesme 
mesafesinin artmasına bağlı olarak kesme kuvvetleri de lineer bir artış sergilemektedir. Mikro takımlarda baskın 
olan aşınma mekanizması abrasiv aşınma olup, talaş yapışmasının da ağırlıklı olduğu gözlemlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Mikro frezeleme, Takım geometrisi, Kesme kuvveti, Takım aşınması. 

 

Investigation of Effect of Tool Geometry on Cutting Force and Tool 

Wear Behavior in Micro Milling of Inconel 718 Alloy 

ABSTRACT 
In this study, the effects of cutting forces and tool wear on micro-tools with different geometries were 
investigated. Three different helix angles (25 °, 35 °, 45 °), three different numbers of flute (2, 3 and 4) and three 
different axial rake angles (-5 °, 0 ° and 5 °) were used in the study. In order to see the effect of the tool wear on 
the cutting forces in the working, cutting experiments were carried out at the fixed cutting distance. During the 
tests, the forces acting during the cutting were instantaneously measured by the dynamometer. In addition, 
scanning electron microscope analyzes have been carried out in order to determine the type of wear mechanism 
and damage types found in the tools. According to the results obtained; The increased helix angle causes the 
cutting forces to decrease. In addition, the cutting forces exhibit a linear increase due to the increase in cutting 
distance. The wear mechanism predominant in micro tools is abrasive wear, and it is observed that the chip 
adhesion is predominant. 
 
Keywords: Micro milling, Tool geometry, Cutting force, Tool wear. 

I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Mikro frezeleme, mikro mekanik işleme yöntemleri içerisinde en çok kullanılan, en esnek ve 
çok yönlü mikro kesme işlemidir. Çok çeşitli karmaşık mikro bileşenler ve mikro geometriler 
bu yöntemle kolaylıkla üretilebilir. Son on yılda mikro frezeleme işlemine yönelik gerek 
deneysel ve gerekse modellemeye yönelik çok sayıda çalışmaya rastlamak mümkündür. 
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Mikro frezelemede, takım boyutu (özellikle de kenar radüsü) ve geometrisi işlenen yüzey 
kalitesini doğrudan etkilediği için bir çok çalışmaya konu olmuştur. Ticari olarak bulunan 
mikro frezeleme takımlarının çapı 25-1000 μm aralığında değişmektedir (Resim 2.1). Küçük 
çaplı takımların sınırlı sertliği ve mikro takımın üretilme zorluğu nedeniyle, mikro frezeleme 
takımlarının çoğu yalnızca iki kanallı olarak üretilirler. Bunun dışında doğal elmas gibi çok 
sert malzemeden yapılan çok küçük (<100 μm) takımlar tek kanallı olarak üretilirler. 

Mikro kesici takımlar, mikro kesme işleminin en önemli unsuru ve mikro teknolojiyle üretim 
yapılan başka bir teknolojik alandır. Genellikle mikro kesici takımların geometrisi, işlenecek 
mikro bileşenin özellikleriyle aynı veya benzerdir. Kesici takım geometrisi ve takım 
malzemesi özellikleri talaş oluşumu, ısı üretimi, takım aşınması, yüzey kalitesi üzerinde 
önemli etkiye sahiptir. Bu nedenle mikro ölçekli ürünlerin istenilen geometrik boyut ve yüzey 
kalitesinde üretilmesi, mikro kesici takımların işleme performansına bağlıdır. İşleme 
performansı ve takım ömrü, kesici takımın rijitliğine, kesici takımı oluşturan malzemenin 
cinsine, kaplama malzemesi gibi faktörlere göre değişmektedir [1,2]. Mikro takımlar, yüksek 
devirlerde kesme işlemi yapması nedeniyle aşınma hızı yüksektir. Bu nedenle kesme sırasında 
meydana gelen sıcaklığa ve sürtünme kuvvetlerine dayanabilecek rijitliğe sahip olması istenir. 
Takım rijitliğini ve sıcak sertliğini etkileyen en önemli unsurlar ise takım malzemesi içeriği, 
bağlayıcı oranı ve kaplama malzemesinin türü gelmektedir. Bu yüzden mikro kesici takımlar 
genellikle tungsten karbür, elmas, kübik bor nitrür (CBN), çok kristalli elmas (PCD) gibi 
malzemelerden üretilirler [1]. 

Mikro işleme takımların tasarımı ve imalatı, ürün kalitesini doğrudan etkilediği için hem 
araştırmacılar hem de imalatçı firmalar için çok önemli bir araştırma konusu olmuştur [3]. 
Mikro kesici takım tasarımı üzerine yapılan çalışmalarda takım rijitliğini ve takım ömrünü 
artırmak amaçlanmıştır. Yapılan bir araştırmada kesici takıma ait tüm kenarların kesme 
işlemine dahil olmadığı ve dolayısıyla takımın kolayca aşındığı tespit edilmiş, tek kesme 
kenarlı mikro kesici takımlar geliştirilmiştir [4]. Diğer bir çalışmada ise 50 µm. ve daha küçük 
çaplı olan takımlardaki kuvvet artışlarının fazla olması sonucu kırılma risklerinin meydana 
gelmesi karmaşık olan helis geometrisinin yerine daha basit geometrilere sahip mikro kesici 
takımlar kullanılmıştır [1]. Takım geometrisinin takım ömrü üzerindeki etkisini araştırmak 
adına, düz ve konik gövdeli üçgen ve yarım daire tip kesici takımlar,iki ağızlı helisel freze 
takımları ile kıyaslanmıştır [5]. Elde edilen sonuçlara göre helisel iki ağızlı freze takım 
rijitliğinin yarım daire ve üçgen tipindeki konik gövdeli freze takımlarına göre 8, 12 kat daha 
zayıf olduğu belirtilmiştir. Ayrıca üçgen ve yarım daire tipindeki düz gövdeli freze 
takımlarının da mikro frezeleme işlemine uygun olmadığı tespit edilmiştir. 

Mikro frezeleme işleminde, kesici takımların performansının artırılması amacıyla takım 
geometrileri üzerinde yapılan revizyonlar veya yeni takım geometrilerinin temel amacı takım 
ömrünü arttırmak ve en az çapakla daha iyi bir yüzey kalitesi elde etmektir.  Yapılan bir 
çalışmada [6], klasik geometrinin yerine yine iki ve dört ağızlı yeni geometriler tasarlayarak, 
kesme performansları karşılaştırılmıştır. Takım geometrisinin çapak oluşumuna etkisini 
incelemek üzere konik mikro takımlar üretilen bir çalışmada üç farklı koniklik açısı dikkate 
alınmıştır [7]. Elde edilen sonuçlara göre; azalan koniklik açısı çapak oluşumunun artmasına 
neden olmaktadır. Ayrıca iş parçasına verilen kenar açısının da çapak boyutuna etkisi 
araştırılmış olup, artan kenar açısının çapak oluşumunu kısmen de olsa arttırdığı tespit 
edilmiştir. Yeni bir takım geometrisinin performansının araştırıldığı bir çalışmada da EDM 
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tekniği ile üretilen 30 µm.’ den 300 µm.’ ye kadar farklı çaplardaki mikro takımların kesme 
performansı test edilmiştir [4]. Yapılan sonlu elemanlar analizi ile tasarlanan kesici takımların 
geometrik olarak optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. Cheng vd. [8], tarafından yapılan bir 
çalışmada da altıgen şeklinde bir kesici takım tasarlanmış ve kesme performansı test 
edilmiştir.  Elde edilen sonuçlara göre yeni tasarlanan kesici takım ile yapılan kesme 
işlemlerinde yüzey kalitesinin daha iyi olduğu saptanmıştır. 

Bu çalışmada mikro frezeleme işleminde kesici geometrisinin kesme kuvvetleri ve takım 
aşınması üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla farklı helis açılarına, ağız sayılarına ve 
eksenel talaş açılarına sahip mikro freze takımları üretilmiş ve Inconel 718 alaşımının 
işlenmesi sırasındaki performansları test edilmiştir. Kesme sırasında meydana gelen kesme 
kuvvetleri ve takımda oluşan aşınma tipleri tespit edilmiştir. Kesme zamanına bağlı olarak 
takım çapında meydana gelen küçülme ve kenar aşınma miktarları da çalışma sonunda elde 
edilen sonuçlar arasındadır. 

II. MATERYAL ve METOT (MATERIAL and METHOD) 

II.I. İş Parçası Malzemesi ve Kesici Takım 

Yapılan çalışmada, iş parçası olarak Inconel 718 kullanılmış olup kesme testleri kuru kesme 
şartlarında farklı takım geometrilerinin (helis açısı, eksenel talaş açısı ve ağız sayısı) 
kombinasyonları oluşturularak sabit kesme parametrelerinde (talaş derinliği, kesme hızı ve 
ilerleme hızı), yapılmıştır. 

Kesme deneylerinde 1 mm. çapa sahip iki, üç, dört ağızlı, farklı helis açılarında (25°, 35°, 
45°) ve eksenel talaş açılarında (-5°, 0°, 5°) kesici takımlar kullanılmıştır. Maraton Hole 
firmasından tedarik edilen kesici takımlar, %90 WC ve %10 Co bileşiminden oluşup 
kaplamasızdır. Mikro kesme işleminde kesici takıma ait kenar radüsü önemli bir faktördür ve 
kesme performansını ve yüzey pürüzlülüğünü doğrudan etkiler. Bu nedenle kesme işlemi 
öncesinden kesici takıma ait kenar radüsü tespit edilmiş olup bu değer ortalama 1,75 µm. 
olarak belirlenmiştir. Kesici takıma ait geometrik özellikleri ve SEM görüntüleri, Şekil 1 ve 2 
de verilmektedir. 
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Şekil 1. Mikro freze takımlarının geometrik özellikleri 

 

 
Şekil 2. Mikro freze takımlarının SEM görüntüleri 

II.II. Deney Düzeneği ve Kesme Parametreleri 

Bu çalışmada kullanılan iş parçası malzemesi, 70x43x4 mm ebatlarındadır. Deneyler, Afyon 
Kocatepe Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesindeki CNC dik işleme 
merkezi ile gerçekleştirilmiştir. CNC tezgâh, 3 eksenli olup, 2,2 kW motor gücüne, 24000 
dev/dk. iş mili hızına sahiptir. Dinamometrenin ölçtüğü kuvvet verileri dinamometre 
üzerinden amplifikatörde bulunan sinyal işleme kartına gönderilir Bu veriler sinyal işleme 
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kartından bilgisayar ekranına grafiksel olarak yazdırılır. Kullanılan deney düzeneği Şekil 3a-b 
de ayrıntılı olarak verilmiş olup kullanılan koordinat sistemi de Şekil 3-c de gösterilmiştir. 

Kesme parametreleri kesici takım katalog değerlerine uygun seçilmiştir. Tüm kesme 
şartlarının kombinasyonu ve her pasodaki talaş kaldırma işlemleri için kuvvet ölçümleri 
Kistler 9119AA1 tipi mini bir dinamometre ile yapılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen 
verilere göre farklı takım geometrilerinin kesme kuvvetleri ve takım aşınması üzerindeki 
etkisi araştırılmıştır. Her kesme işlemi sonrasında kesici takımda meydana gelen aşınma, optik 
mikroskop ile ölçülmüş olup, ayrıca aşınmış olan takımlar için taramalı elektron mikroskobu 
(SEM) ve Enerji Dağılımlı X-Işınları analizleri (EDX) gerçekleştirilmiştir. 

 
Şekil 3. a)Kesme kuvveti data alma sisteminin şematik gösterimi, b) Mikro frezeleme işleminde kullanılan deney 

düzeneği, c) Mikro frezeleme işleminde kullanılan koordinat sistemi. 
 
II.III. Takım Aşınmasının Ölçülmesi ve Kanal Boyutlarındaki Değişim 

Mikro frezeleme işleminde kullanılan kesici takımların kenar radüsü oldukça küçük olup 
kesme esnasında takımda meydana gelen çevresel aşınmanın etkisiyle kesici kenar radüsü 
büyümekte ve bunu takiben takım çapı da azalmaktadır. Aşınma sonucu takım çaplarındaki 
değişim, Dino-Lite USB 2.0 marka optik dijital mikroskop (Şekil 4a) ve Dino-Lite yazılımı 
kullanılarak ölçülmüştür (Şekil 4b). Kesici takım çap ölçümleri kesme işleminden önce ve 
kesme işleminden sonraki her kanal için ayrı ayrı Dino-Lite USB 2.0 optik mikroskop ile 
ölçülerek kesici takımdaki aşınma miktarı belirlenmiştir (Şekil 4c-4d). Deney öncesinde 
kesici takım çapları 1 mm (1000µm) olarak tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan çalışmada hem 
takım çapındaki değişim hem de kesici kenar aşınma miktarı artışı dikkate alınmıştır. Kesme 
esnasında takımda meydana gelen hasar öncelikle kesici kenar radüsünün büyümesine yol 
açmaktadır. Kenar radüsünün büyümesini takım çapındaki azalma takip etmektedir. Bu 
nedenle, kesme deneyleri sırasında belirli aralıklarla deney durdurulmuş ve takım aşınması 
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ölçülmüştür. Çalışmada, hem takım çapındaki değişim hem de kesici kenar aşınma miktarı 
artışı dikkate alınmıştır. Ölçümler öncesinde büyütme ölçeği dikkate alınarak mikroskop 
kalibre edilmiş ve ölçümler mikron cinsinden yapılmıştır. Yapılan ölçümlerin hassasiyeti ise 
1m dir. 

 
Şekil 4. a) Dino Lite USB 2.0 optik mikroskop b) Takım çapının ölçümü,  c) USB Mikroskop yardımıyla kenar 

aşınmasının ve d) Çap ölçümlerinin yapılması. 
 

III. DENEYSEL SONUÇLAR (EXPERIMENTAL RESULTS) 

III.I. Kesme Kuvvetinin Değişimi 

Kesme kuvvetini etkileyen önemli parametrelerin başında takıma ait olan geometrik özellikler 
gelmektedir. Kesme kuvvetine etki eden en önemli kesme parametreleri; kesme hızı, ilerleme 
ve talaş derinliğidir. Bununla birlikte ağız sayısı, helis açısı, talaş açısı, eksenel talaş açısı, 
kesici takıma ait olan kenar radüsü takıma ait olan geometrik parametreler arasında yer alır. 
Yapılan bu çalışma ile bu geometrik parametreler arasında önemli yer tutan helis açısı ve ağız 
sayısının x,y ve z yönlerindeki her üç kuvvet bileşeni içinde kesme kuvvetlerini nasıl 
etkilediği ele alınmış ve kuvvet değişimleri de tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar alt başlık 
halinde sırasıyla sunulmuştur. 

III.I.I. Helis Açısının Etkisi 

Yapılan çalışma sonucunda kesmeye ilk başlanıldığı kanal sonu itibariyle (43 mm. lik mesafe 
sonrasında) Fx, Fy ve Fz olan her üç kuvvetin değişimi Şekil 5-a’ da verilmiştir. Bununla 
birlikte 10’ncu kanal sonunda 430 mm. lik mesafe sonrasında her üç kuvvetin değişimi de 
verilmektedir. Elde edilen grafikler; 25°, 35°, 45° helis açılarında, ağız sayısı, 2 ve eksenel 
talaş açısı da -5° olan kesici takımlar için geçerlidir. Şekil 5.1a ve Şekil 5.1b’ de her iki 
grafikte de dikkati çeken ilk unsur, Fx kuvvetinin Fy ve Fz kuvvetinden daha büyük 
olduğudur. Bununla birlikte kesme kuvvetlerinin artan helis açısına bağlı olarak küçük de olsa 
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bir azalma eğilimi gösterdiği tespit edilmiştir. Özellikle ilk kesme mesafesi sonrasında yani 
ilk kanal sonrasında (43 mm.) ve son kesme mesafesi sonrasında yani son kanal sonrasında 
(430 mm.) Fx ve Fy benzer bir seyir izlemektedir. Buna karşın Fz kuvveti takımda meydana 
gelen aşınmaya bağlı olarak artan helis açısıyla birlikte artmaktadır. Şekil 5-a ve 5-b de aynı 
ölçekli verilen her iki grafikte de kesme kuvvetlerinin büyümesi dikkat edilecek bir diğer 
önemli sonuçtur. Şekil 5.1b’ de 10’ncu kanal sonundaki özellikle Fy kuvvetindeki büyüme bir 
miktar daha öne çıkmaktadır. Fakat kesici takım kenar radüsünün ve takım çapında meydana 
gelen aşınmanın etkisiyle Fz kuvvetindeki artış, diğer her iki kuvvette meydana gelen artışa 
nazaran oldukça büyük oranlarda gerçekleşmiştir. Burada hem 1’nci hem de 10’ncu kanal 
sonrasında her üç kuvvetin maksimum olarak yüzde artışı belirtilecek olursa; ilk kanal 
sonunda Fz kuvveti, 3 N. civarında iken 10’ncu kanal sonunda 8 N. civarına çıkmış olup Fz 
kuvveti yaklaşık % 63 oranında artmıştır. 

 
Şekil 5. a) Maksimum kesme kuvvetinin helis açısına ve b) Maksimum kesme kuvvetinin kesme mesafesine 

bağlı olarak değişimi. 

İlk kanal sonunda Fy kuvveti, 9 N. civarında iken 10’ncu kanal sonunda 10 N. civarına çıkmış 
olup Fy kuvveti % 10 oranında artmıştır. Yine ilk kanal sonunda Fx kuvveti 12 N. civarında 
iken 10’ncu kanal sonunda 13 N. civarına çıkmış olup Fx kuvveti de yaklaşık % 7 oranında 
artmıştır. Kesme mesafesine bağlı olarak Fz kuvvetindeki artışın takımdaki çevresel ve 
eksenel aşınmadan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Ayrıca helis açısının artışı ile özellikle 35° 
helis açısından sonra Fx ve Fy kesme kuvvetlerinin azaldığı da dikkat çeken unsurlardandır. 

III.I.II. Ağız Sayısının Etkisi 

Mikro frezeleme işlemi sonunda elde edilen kesme kuvvetlerinin ağız sayısı ile değişimi Şekil 
6-a ve Şekil 6-b’ de verilmektedir. Elde edilen grafikler; 2, 3 ve 4 ağız sayılarında, helis açısı 
25° ve eksenel talaş açısı da -5° olan kesici takımlar için geçerlidir. Şekil 5.2a, ilk kanalın 
sonunda olan kesme mesafesi 43 mm. de elde edilen kesme kuvveti değerlerini ifade 
etmektedir. Şekil 6-b’de 10’ncu kanal sonunda kesme mesafesi 430 mm. de elde edilen kesme 
kuvveti değerlerini göstermektedir. Şekil 5.2b’ de dikkati çeken ilk unsur ağız sayısının 
artmasıyla ilerleme yönünde olan Fy kuvvetinin yaklaşık % 100 oranında önemli oranda 
artmasıdır. Buna karşın Fx kuvvetindeki artışın da % 45 oranında önemli miktarda olduğunu 
söylemek mümkündür. Şekil 6-a’ da ilk kanal için elde edilen grafikte ağız sayısının 
artmasıyla birlikte Fz kuvveti küçük de olsa bir azalma eğilimi göstermiştir. Yine benzer bir 
durumda Şekil 6-b’ de yani 10’ncu kanal sonunda artan ağız sayısına bağlı olarak Fz 
kuvvetinin bir miktar azaldığını da söylemek mümkündür. İlerleme yönünde olan Fy 
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kuvvetlerinin artışının; abrasif aşınma mekanizmasının bir sonucu olarak artan kesici takım 
kenar radüsünden kaynaklandığı düşünülmektedir. Kenar radüsünün artması özellikle kesici 
takımın iş parçasına dalmasını zorlaştırmış, bunun sonucunda da her üç kuvvet te artışlar 
meydana gelmiştir. Fakat Fy yönünde meydana gelen artışın daha ön plana çıktığı 
belirtilmelidir. Burada Fy yönündeki kuvvetin artmasının bir diğer nedeni de ağız sayısının 
artmasına bağlı olarak birim zamanda kesme yapan ağız sayısının artmasıdır. Tüm kesme 
işlemlerinde diş başına düşen ilerleme değerinin aynı alındığı ve kesici ağız sayısının 4 olması 
durumunda; aynı anda kesme yapan ağız sayısı, kesici ağız sayısı 2 olan duruma göre daha 
fazladır. Ayrıca ağız sayısının artışı ile diş başına düşen talaş miktarının da artması, kesme 
esnasında meydana gelen kuvvetlerin özellikle Fy yönünde meydana gelen kuvvetlerin de 
artmasına neden olmuştur. 

 
Şekil 6. a) Maksimum kesme kuvvetinin ağız sayısına ve b) Maksimum kesme kuvvetinin kesme mesafesine 

bağlı olarak değişimi. 

Fy yönündeki kuvvetlerin artmasına neden teşkil edecek bir diğer durum ise; kopartılan 
talaşların bölgeden uzaklaştırma ihtimalinin zayıflamasıdır. Kesme işlemiyle birlikte kesme 
bölgesindeki talaşın uzaklaştırılması özellikle artan ağız sayısı ile biraz daha zorlaşmaktadır. 
Bu durum, kesme esnasında meydana gelen gerek talaş yapışmasını (built up edge) gerekse de 
talaşın işlenen yüzeye sıvanması gibi durumları beraberinde getirmektedir. 

III.I.III. Eksenel Talaş Açısının Etkisi 

Eksenel talaş açısı literatürde çok dikkate alınmayan bir geometrik parametre olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Özellikle mikro frezeleme işleminde eksenel talaş açısının etkisi hemen hemen 
hiç çalışılmamıştır. Talaş açısı, radyal talaş açısına dair yapılan çalışmalar olsa da eksenel 
talaş açısına yönelik yapılan çalışmalar yok denecek kadar azdır. Bu nedenle kesici takım için 
-5º; 0º ve 5º olmak üzere üç farklı eksenel talaş açısı kullanılmış olup, elde edilen grafikler; 
helis açısı 35° ve ağız sayısı 3 olan kesici takımlar için geçerlidir. Şekil 7-a ve Şekil 7-b’ de 
eksenel talaş açısının değişimine bağlı olarak her üç kesme kuvvetinin değişimi verilmiştir. 
Her iki grafik de birlikte değerlendirilecek olursa ilk kanal ve son kanal sonrasında yapılan 
kesme işlemine göre kesici takımda meydana gelen aşınmanın önemli miktarda olduğu ve 
aşınma sonucunda da Fx, Fy ve Fz kuvvetlerinin arttığını görmek mümkündür. Özellikle Fz 
kuvvetinin 2 N. civarındayken 6 N. lara kadar çıktığını ve 3 kat arttığı görülmektedir. Buna 
karşın Fx ve Fy kuvvetlerinde de kısmen bir artış olduğunu söylemek mümkündür. Şekil 7-a’ 
da verilen ilk grafikte, ilk kanal sonrasında takımın aşınması da çok az bir düzeyde olduğu 
dikkate alınarak; eksenel talaş açısının artışı elde edilen Fx ve Fy kesme kuvvetlerinin kısmen 
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de olsa azalmasına neden olmaktadır. Bununla birlikte Fz kuvvetinde küçük de olsa bir 
azalmanın olduğu görülmektedir. Fakat bu azalmanın ciddi bir oranda olmadığını söylemekte 
yarar vardır. Şekil 7-b’ de verilen ve 10’ncu kanal sonrasında elde edilen kesme kuvvetlerine 
bakıldığında Fy’ nin izlemiş olduğu seyir kısmen değişmiştir. Artan eksenel talaş açısı 
etkisiyle Fy kuvveti belirli miktarda artış göstermektedir. Buna karşın Fx ve Fz kuvvetlerinin 
hemen hemen artmadan sabit bir eğilim gösterdiğini de söylemek mümkündür. 

 
Şekil 7. a) Maksimum kesme kuvvetinin eksenel talaş açısına ve b) Maksimum kesme kuvvetinin kesme 

mesafesine bağlı olarak değişimi 
 

III.II. Takım Aşınması 

Yapılan çalışmada takım aşınması hem kesme uzunluğu hem de takım geometri parametreleri 
açısından dikkate alınarak farklı başlıklar altında değerlendirilmiştir. Özellikle en önemli 
parametre olan helis açısı ve ağız sayısının kesme uzunluğuna bağlı olarak takım aşınmasına 
etkisi ve elde edilen sonuçlar ayrı başlıklar altında aşağıda tespit edilmiştir. 

III.II.I. Kesme Zamanına Bağlı Takım Aşınması 

Kesme uzunluğunun artmasıyla birlikte takımda hem çevresel hem de eksenel aşınmanın 
meydana gelmesi kaçınılmazdır. Özellikle takım çevresinde meydana gelen aşınma hem kenar 
radüsünün hem de takım çapının geometrik olarak değişmesine neden olur. Yapılan çalışmada 
özellikle takım çevresinde meydana gelen aşınmanın abrasif aşınma mekanizmasının bir 
sonucu olarak ortaya çıktığı tespit edilmiş olup abrasif aşınmanın yanı sıra takım çevresinde 
küçük çaplı kenar kırılmalarının da (chipping) olduğu gözlemlenmiştir. Şekil 8-a ve Şekil 8-b’ 
de hem kesme uzunluğuna hem de farklı helis açısına bağlı olarak kenar aşınması ve takım 
çapındaki değişim verilmektedir. Şekil 8-a’ ya bakıldığında minimum kenar aşınmasının 25º 
helis açısına sahip olan kesici takımda elde edildiği buna bağlı olarak maksimum aşınmanın 
ise 45º helis açısına sahip olan kesici takımda olduğu tespit edilmiştir. İlk 100 mm. lik kesme 
mesafesine kadar olan süreçte 25º ile 35 º helis açısına sahip olan kesici takımlarda kenar 
aşınmasının birbirine yakın seyrettiği elde edilen sonuçlar arasındadır. Fakat artan kesme 
uzunluğuna bağlı olarak 25º ile 35º helis açısındaki kenar aşınmaları farkının arttığı 
görülmüştür. Buna karşın 45º helis açısına sahip olan kesici takımda kesme zamanının 
başlangıcından sonuna kadar kenar aşınmasının daha ileri bir boyutta gerçekleştiği 
görülmektedir. Helis açısının takım aşınması ve takım ömrü üzerindeki çalışmalara 
literatürden de ulaşmak mümkündür. 
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Şekil 8. a) Kenar aşınması ve b) takım çapı değişiminin helis açısına ve kesme uzunluğuna bağlı olarak değişimi 

Buradan çıkan diğer önemli bir sonuç ise helis açısının takım ömrüne önemli ölçüde etki 
etmesidir. Helis açısı arttıkça kesici kenarın temas uzunluğu da artar ve bunun sonucunda 
takım aşınması azalır. Fakat belirli bir helis açısı sonrasında kesici kenarın kesme 
mukavemeti azalır ve takım ömrü de kısalır. Dolayısıyla 30º’ nin üzerinde helis açısına sahip 
kesici takımlarda kesici takımın kesme yapan kenar mukavemeti azalır bu mukavemetin 
azalması da takım ömrünün kısalmasına neden olur. Ayrıca 30º’den daha büyük olan helis 
açılarında yapılan mikro kesme işleminde de takım ömrü olumsuz etkileneceğinden 30º’ den 
büyük olan helis açıları mikro kesme işleminde önerilmemektedir. 

Şekil 8-b’ de verilen bir diğer sonuç ise takım çapının kesme uzunluğuna bağlı olarak 
değişimidir. Farklı helis açıları için elde edilen sonuçlar incelendiğinde ilk 50 mm. lik kesme 
mesafesinde helis açısının bir etkisi olmadığı söylenebilir. Fakat kesme mesafesinin 
artmasıyla birlikte helis açısının etkisi görülmektedir. Özellikle 35º ve 45º helis açısına sahip 
olan kesici takımlarda takım çapındaki azalma, 25º helis açısına sahip olan kesici takımdan 
daha büyüktür. Aslında burada elde edilen sonuç kenar aşınması ile elde edilen sonuç ile de 
benzerlik göstermektedir. Çünkü belirli bir değere kadar artan helis açısı her ne kadar temas 
uzunluğunu artırıp takım ömrünü artırsa da belirli bir değer sonrasında artan helis açısı kesici 
kenarın kesme mukavemetini yani kesmeye karşı gösterdiği direncin azalmasına neden 
olmaktadır. Özellikle 35º’ nin üzerindeki helis açılarında kesici kenarın kesmeye karşı 
gösterdiği direncin azalmasına bu da takım çapının daha da küçülmesine, takım ömrünün 
azalmasına sebep olmuştur. 

 
Şekil 9. Üç farklı helis açısı için aşınma deneyleri sonucunda elde edilen SEM fotoğrafları 
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Şekil 9’da aşınma deneyleri sonrasında her üç helis açısına sahip olan kesici takımın SEM 
fotoğrafları verilmiştir. Helis açısının 25º ile helis açısının 35º olduğu takımlar birbiriyle 
kıyaslanacak olursa 35º helis açısına sahip kesici takımda kenar aşınmasının ve çap 
küçülmesinin daha net olarak ortaya çıktığını görmek mümkündür. 45º için elde edilen SEM 
fotoğrafında ise takımın alın yüzeyinden bakıldığında abrasiv aşınmanın daha büyük bir 
alanda etkili olduğunu bununla birlikte kenar kısımlarında kırılma hasarlarının (chipping) 
meydana geldiği görülmektedir. Benzer kırılma hasarlarını da (chipping) hem 25º hem de 35º 
helis açılarında da görmekteyiz. 45º helis açısına sahip olan kesici takımda helis açısının 
artması, takım-talaş temas boyunu arttırdığından kesme esnasında talaşın takıma sıvanma 
riskini de artırmıştır. Alın yüzeyden çekilen SEM fotoğraflar incelendiğinde 45º helis açısına 
sahip olan kesici takımda ciddi bir talaş yapışmasının (BUE) olduğu da görülmektedir. 

Şekil 10-a ve Şekil 10-b’ de ise farklı ağız sayısına sahip olan kesici takımların kesme 
uzunluğuna bağlı olarak hem kenar aşınma değerleri hem de takım çapındaki değişim 
verilmiştir. Kesici takımda ağız sayısının artmasıyla birlikte aynı anda kesme yapan ağız 
sayısı da artacaktır. Örneğin 2 ağızlı bir kesici takımda ağızlar arasındaki açı 180º olacağı için 
ağzın biri kesme yaparken diğer ağız kesme yapmayacaktır. Oysa ağız sayısı 3 olduğunda her 
bir kesici ağız arasındaki açı 120º olacaktır. Dolayısıyla ağzın birisi kesme işlemini 
tamamlarken diğeri talaşa yeni giriş veya kesme işlemine yeni başlamış olacaktır. Ağız sayısı 
4 olduğu durumda ise her bir kesici ağız arasında 90º’ lik bir fark olacak ve bunun neticesinde 
aynı anda kesme yapan ağız sayısı artacaktır. Şekil 10-a’ da ağız sayısının artması özellikle 
ağızlarda meydana gelen kenar aşınmasını olumlu etkilemiş dolayısıyla ağız sayısının 
artmasıyla birlikte her bir kenarda meydana gelen kenar aşınması da azalmıştır. Benzer bir 
durumu Şekil 10-b’de takım çapındaki değişimde de görmek mümkündür. 2 ağızlı kesici 
takımda takım çapının % 8 azaldığı, 3 ağızlıda % 6 ve 4 ağızlı kesici takımda ise % 4 
oranında azalma elde edilmiştir. Şekil 10-b’ den elde edilen sonuçlara göre değerlendirme 
yapıldığında mikro işlemede kesici takıma ait ağız sayısının artması takım ömrü açısından 
olumlu bir sonuç oluşturmaktadır. Özellikle de ağız sayısının 3 veya daha fazla olması takım 
çapındaki değişimin % 5 azalmasına neden olmuştur. 

 
Şekil 10. a)Kenar aşınma ve b) takım çapı değişimlerinin ağız sayısına ve kesme uzunluğuna bağlı olarak 

değişimi 

Şekil 11’ de farklı ağız sayısına sahip olan kesici takımlar için aşınma deneyleri sonrasında 
alınan SEM fotoğrafları verilmiştir. Özellikle 2 ağızlı kesici takımda elde edilen abrasif 
aşınmaya (kenar aşınması) bakıldığında aşınma bölgesinin daha büyük bir alanda etkili 
olduğu görülmektedir. Kenar kırılmaları (chipping), tüm kesici ağız sayılarında gözlemlenmiş 

74



olup 3 ağızlı kesici takımda daha net bir şekilde görülmektedir. Bununla birlikte 3 ve 4 ağızlı 
kesici takımlarda meydana gelen abrasif aşınma daha küçük düzeylerde gerçekleştirilmiştir. 
Ağız sayısının artmasıyla kenar aşınması her ne kadar azalmış olsa da takıma yapışan talaş 
miktarının da arttığını söylemek mümkündür. Örneğin 2 ağızlı kesici takımda talaş yapışması 
minimum düzeyde iken 4 ağızlı kesici takımda talaş yapışmasının daha yoğun bir şekilde 
gerçekleştiğini söylemek mümkündür. 

 
Şekil 11. Üç farklı ağız sayısına sahip olan kesici takımlardaki aşınma deneyleri sonucunda alınan SEM 

fotoğrafları 

Şekil 12-a ve Şekil 12-b’ de farklı eksenel talaş açısına sahip kesici takımların kesme 
uzunluğuna bağlı olarak kenar aşınması ve takım çapındaki değişim değerleri verilmektedir. 
Şekil 12, Şekil 10 ve Şekil 8 birlikte değerlendirilecek olursa eksenel talaş açısının takım 
aşınması üzerindeki etkisinin daha az olduğu görülmektedir. Çünkü gerek ağız sayısı gerekse 
helis açısının değişimine bağlı olarak takımlarda meydana gelen kenar aşınması 300 µm. yi 
bulurken ve takım çapındaki küçülme 100 µm. ye ulaşırken eksenel talaş aşınmasının 
değişmesiyle bu değer, kenar aşınmasında 150 µm. civarında, takım çapındaki değişim de ise 
50 µm. civarında kalmıştır. 

 
Şekil 12. a) Kenar aşınma ve b) takım çapı değişimlerinin eksenel talaş açısına ve kesme uzunluğuna bağlı 

olarak değişimi 
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Buna bağlı olarak eksenel talaş açısının negatiften pozitife doğru değişmesinin kenar 
aşınmasının artmasına aynı zamanda takım çapının da küçülmesine neden olduğu 
görülmektedir. Fakat -5º ile 5º arasındaki bu farkın çok da önemli olmadığını hem kenar 
aşınması grafiğinde hem de takım çapı grafiğinde görmek mümkündür. Genel bir 
değerlendirme yapıldığında negatif talaş açısı, kesici takıma ait kenarın kesmeye karşı 
göstermiş olduğu direncin yani kesme dayanımının artmasına katkıda bulunmuş bu da takım 
ömrünü olumlu yönde etkilemiştir. Dolayısıyla hem kenar aşınması hem de takım çapındaki 
küçülme de minimum düzeyde kalmıştır. 

Şekil 13’ de ise farklı eksenel talaş açısına sahip olan kesici takımlar için aşınma deneyleri 
sonrasında elde edilen SEM fotoğrafları verilmiştir. Özellikle -5º eksenel talaş açısına sahip 
olan kesici takımın iki ağzında da ciddi bir talaş yapışmasının olduğu net olarak 
görülmektedir. Aynı zamanda benzer talaş yapışmasına 5º’ lik eksenel talaş açısına sahip olan 
kesici takımda da rastlanmıştır. Buna karşın 0º eksenel talaş açısına sahip olan kesici takımda 
talaş yapışması minimum düzeyde gerçekleşmiştir. 

 
Şekil 13. Üç farklı eksenel talaş açısına sahip olan kesici takımlar için aşınma deneyleri sonucunda elde edilen 

SEM fotoğrafları 

IV. SONUÇLAR VE TARTIŞMA (CONCLUSIONS AND DISCUSSION) 

Bu çalışmada, İnconel 718 Nikel alaşımının mikro frezeleme işlemi sonucunda farklı takım 
geometrilerinin kesme kuvvetleri ve takım aşınması üzerindeki etkileri deneysel olarak 
araştırılmıştır. Elde edilen ve öne çıkan sonuçları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.  

 Helis açısının büyümesi kesme kuvveti değerlerinde küçük te olsa bir azalmaya neden 
olmaktadır. 

 30°’ nin üzerindeki helis açılarında takım aşınmasının artış gösterdiği ve maksimum takım 
aşınmasının 45° helis açısında meydana geldiği tespit edilmiştir.  

 Kesici takım kenar radüsünün büyümesi kesici takımın talaşa dalmasını zorlaştırmakta ve 
takımın kazınma hareketi etkisiyle de kesme kuvvetlerinin arttığı tespit edilmiştir. 
Dolayısıyla aşınma performansı açısından 25° helis açısının daha uygun olduğunu 
söylemek mümkündür. 

 Ağız sayısının artışı, Fz kuvvetinde azalmaya neden olurken, ilerleme yönündeki Fy 
kuvvetinin de artmasına neden olmaktadır.  

 Ağız sayısının artışı ile kenar aşınmaları ve takım çap değişimi azalmaktadır. Bunun sebebi 
de birim zamanda kesme yapan ağız sayısının artmasıdır. 
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 Eksenel talaş açısının negatiften pozitife doğru değişimi hem kenar aşınmasının artmasına 
hem de takım çapının küçülmesine neden olmaktadır. Bu noktadan hareketle eksenel talaş 
açısının -5° seçilmesi takım ömrünü olumlu yönde etkilemiştir. 
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ÖZET 
Bu çalışmada, saf bakır tozu içerisine farklı oranlarda Co ve B ilavesi yapılarak toz metalurjisi (T/M) tekniği ile 
insitu kompozit malzemeler üretilmiştir. Üretimde farklı sinterleme parametreleri çalışılarak optimum üretim 
şartları tespit edilmiştir. Üretilen numunelerin Arşimet metodu ile yoğunlukları tespit edilmiştir. Co ve B 
oranlarının etkisinin anlaşılabilmesi için X-ışınları analizi (XRD), taramalı elektron mikroskobu (SEM) 
incelemeleri ve elektron dağılımı spektrometresi (EDS) çalışmaları ile mikroyapısal karakterizasyon 
gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalar, Co ve B ilavesinin sinterleme işlemi sonucu elde edilen bağıl yoğunluk 
değerlerini artırdığını göstermiştir. Mikroyapı incelemeleri, Co ve B’un yapı içerisinde ötektik bir faz 
oluşturduğunu göstermiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Cu, Co, B, toz metalurjisi, kompozit, mikroyapı. 

 

Fabrication and Characterization of Co-B Reinforced Copper Matrix 

Composites Produced by Powder Metallurgy 

ABSTRACT  
In this study, powdered metallurgy (PM) technique was used to produce insitu composite materials by adding Co 
and B at different ratios to pure copper powder. Optimum production conditions were determined by studying 
different sintering parameters in production. Densities of the samples were determined by Archimedes method. 
Microstructural characterization has been performed with X-ray diffraction (XRD), scanning electron 
microscopy (SEM) and electron diffraction spectroscopy (EDS) studies to understand the effect of Co and B 
ratios. Studies have shown that Co and B additions increase the relative intensity values obtained from the 
sintering process. Microstructure studies have shown that Co and B form an eutectic phase within the structure.  
 
Keywords: Cu, Co, B, powder metallurgy, composite, microstructure. 

I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Yüksek elektrik ve ısıl iletkenliği nedeniyle metalik malzemeler içerisinde özel bir konuma 
sahip olan bakır [1], özellikle yüksek elektrik ve ısıl iletkenlik gerektiren uygulamalarda 
yaygın olarak kullanılmaktadır [2]. Mükemmel elektrik ve ısıl iletkenliğinin yanında bakır 
yüksek şekillendirilebilirlik ve tokluk [3] ile iyi oksidasyon ve korozyon direnci [4]  gibi 
üstün özellikler de sergilemektedir. Bu üstün özelliklerine rağmen yetersiz olan mukavemet 
ve aşınma direnci gibi mekanik özellikleri bakır ve alaşımlarının kullanımını kısıtlayan en 
önemli dezavantajlardır [5]. Alaşımlama yaparak çökelme sertleşmesi ısıl işlemi uygulamak 
bakırın mekanik özelliklerini geliştirmek için izlenen yolların başında gelmektedir [6]. 
İzlenen bir diğer yol oksit, borür, karbür ve nitrür gibi sert fazlar ilave ederek bakıra göre 
daha sert ve mukavemetli olan bakır matrisli kompozitler oluşturmaktır [7-9]. Cu matrisli 
kompozitler yüksek ısı ve elektrik iletkenlikleri ile havacılık, elektronik ve petrokimya 
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endüstrileri gibi uygulama alanları için oldukça çekici olup,  yeni bakır matrisli kompozit 
malzemelerin geliştirilmesi üzerine yoğun araştırmalar yapılmaktadır [10].  

T/M ileri bir imalat yöntemi olup, küçük boyutlu parçaların çok sayıda ve ekonomik olarak 
üretilmesini mümkün kılmaktadır [11]. Prensip olarak T/M uygun bir yöntemle karıştırılan 
metal ve/veya seramik tozlarının uygun basınçlarda şekillendirilmesi ve sonrasında uygun bir 
sıcaklıkta koruyucu bir atmosfer altında sinterlenmesini kapsamaktadır [11-13]. T/M 
sayesinde birbiri içerisinde hiç çözünmeyen elementlerden mekanik alaşımlama ile yüksek 
dayanımlı parçaların elde edilmesi mümkündür. Sağladığı avantajlar sayesinde T/M yöntemi 
ile filtreler, mıknatıslar, kontaktörler, kesici takım uçları, kendinden yağlamalı yataklar vb. 
birçok özel doku ve yapıdaki parçanın üstün özelliklere sahip olacak şekilde üretilebilir [12-
14]. 

Bu çalışmada saf Cu tozu içerisine farklı oranlarda Co ve B ilavesi yapılarak T/M metodu ile 
parça üretimi yapılmıştır. Optimum sinterleme sıcaklığının belirlenmesi amacıyla farklı 
sıcaklıklarda gerçekleştirilen sinterleme işlemlerinin başarısı yoğunluk ölçümleri ile 
değerlendirilmiştir. Optimum şartlarda sinterlenen parçaların mikroyapı özellikleri XRD, 
SEM ve EDS incelemeleri ile karakterize edilmiştir.    

II. MATERYAL ve METOD (MATERIAL and METHOD) 

Deneysel çalışmalarda kullanılan Cu, Co ve B tozlarına ait SEM görüntüleri Şekil 1’de 
verilmiştir. SEM görüntüleri Cu ve Co tozlarının küresel şekilli olduklarını göstermektedir. 

  

 
Şekil 1. Çalışmada Kullanılan; a) Co Tozunun, b) Cu Tozunun, c) B Tozunun SEM Görüntüleri 

Tablo 1’de çalışmada kullanılan tozlara ait başlıca özellikler, Tablo 2’de ise Cu tozu içerisine 
farklı oranlarda Co ve B ilavesi yapılarak hazırlanan bakır alaşımlarının kimyasal bileşimleri 
verilmiştir. Cu tozu içerisine Tablo 2’de belirtilen oranlarda element ilaveleri AND marka 
0,0001 hassasiyetli terazi kullanılarak yapılmıştır. Tozların karıştırma işlemi özel olarak 
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tasarlanmış bir karıştırıcı yardımıyla solvent (hekzan+heptan) içerisinde 200 oC’de 30 dk süre 
ile gerçekleştirilmiştir. 

    Tablo 1. Çalışmada Kullanılan Tozlara Ait Başlıca Özellikler 
Malzeme 

Adı 
Partikül boyutu 

(µm) 
Saflık(%) Yoğunluk (g/cm3) Üretici 

Cu 14-25 ≥ 99 8,94 Sigma-Aldrich 

Co 1,6 ≥ 99,8 8,9 Alfa Aesar 

Amorf B ≤1 ≥ 95 2,34 Sigma-Aldrich 

    Tablo 2. Çalışmalarda Üretilen Bakır Alaşımlarının Kimyasal Bileşimleri 
Numune Adı Cu Co B 

CuCo10B0,5 89,5 10 0,5 

CuCo10B1 89 10 1 

CuCo20B0,5 79,5 20 0,5 

CuCo20B1 79 20 1 

Hazırlanan toz karışımları 75 ton kapasiteli hidrolik pres makinasında 400 MPa basınç 
uygulanarak 12 mm çaplı silindirik numuneler şeklinde preslenmiştir. Presleme işleminden 
sonra numuneler 1060-1120 oC aralığındaki 15 oC’lik farklı sıcaklıklarda %99.99 saflıktaki 
azot gazı atmosferinde 120 dk süre ile sinterlenmiştir. Sinterleme işlemi Bingöl Üniversitesi 
Merkezi Laboratuvarı’nda bulunan MTI marka tüp fırında gerçekleştirilmiştir. Üretilen 
numunelerin yoğunlukları AND marka 0,0001 hassasiyetle çalışan teraziye takılan yoğunluk 
ölçüm kiti ile Arşimet Prensibi’ne göre belirlenmiştir. Numuneler zımparalama ve parltma 
işlemlerinden geçirildikten sonra %5 HNO3 ve %50 etil alkol çözeltisi ile dağlandıktan sonra 
SEM mikroyapı incelemelerine tabi tutulmuşlardır. XRD analizleri Bingöl Üniversitesi 
Merkezi Laboratuvarı’nda bulunan Rigaku Ultima IV X-Ray Difractometer cihazında Cu X-
ışını tüpü (λ=1,5405) kullanılarak 0,002/0,4 derece/saniye tarama hızı ile gerçekleştirilmiştir. 

III. DENEYSEL SONUÇLAR (EXPERIMENTAL RESULTS) 

Şekil 2’de farklı sıcaklıklarda sinterlenen numunelerde, sinterleme sıcaklığına bağlı olarak 
bağıl yoğunluk değerlerinin değişimi grafik olarak verilmiştir. Grafik incelendiğinde en 
yüksek bağıl yoğunluk değerlerine Co miktarı daha yüksek olan CuCo20B0,5 ve CuCo20B1 
numunelerinde ulaşıldığı görülmektedir. Bu numunelerde en yüksek yoğunluğa 1110 oC ve 
1120 oC’de yapılan sinterlemeler ile ulaşılmıştır. 
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Şekil 2. Sinterleme Sonucu Numunelerin Hesap Edilen Bağıl Yoğunluk Değerleri 

Şekil 3’de verilen Co-B faz diyagramı [15] incelendiğinde bor ile kobaltın 1110 oC’de ötektik 
bir faz oluşturdukları görülmektedir. CuCo20B0,5 ve CuCo20B1 numunelerinde en yüksek 
yoğunlaşmanın 1105 oC ve 1120 oC’de oluşmasının bu ötektik faz sayesinde olduğu 
düşünülmektedir. CuCo10B0,5 ve CuCo10B1 numunelerinde nispeten daha düşük yoğunluk 
değerlerine ulaşılmış olması, 1110 oC civarında ötektik dönüşüm sonucu oluşan sıvı faz 
miktarının daha az olmasına bağlanmaktadır. Şekil 4’te üretilen numunelerde ulaşılan 
maksimum bağıl yoğunluk değerleri daha net bir biçimde gösterilmiştir. 

 
Şekil 3. Co-B Faz Diyagramı [15] 
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Şekil 4. En yüksek Bağıl Yoğunluğun Ulaşıldığı Numuneler 

Şekil 5’te numunelerde XRD analizi sonucu elde edilen kırınım desenleri verilmiştir. Bu 
paternler incelendiğinde mikroyapıda Co’ya ait piklerin yanında Co’nun B ile oluşturduğu 
Co3B ve Co2B bileşiklerine ait piklerin de yer aldığı görülmektedir. Co’ya ait piklerin 
ağırlıkça %1 B içeren numunelerde şiddeti düşmektedir. Bu numunelerde Co’ya ait piklerin 
şiddetinin düşmesi Co’nun B ile yukarıda bahsedilen bileşikleri oluşturmasından 
kaynaklanmaktadır. 

 
Şekil 5. Sinterleme Numunelerinin XRD Paternleri 

Şekil 6’da numunelerin mikroyapı durumunu görebilmek için alınan SEM görüntüleri 
verilmiştir. Yoğunluk ölçümleri ile uyumlu olarak en az gözenekliliğin CuCo20B0,5 
numunesinde olduğu görülmektedir. Yüksek miktarda gözenek içeren CuCo10B1 
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numunesinde gözeneklerin iri olduğu ve herhangi bir geometrik şekil ile ifade edilemeyecek 
morfolojide olduğu görülmektedir. XRD analizi ile oluştuğu anlaşılmış olan, B ve Co 
tarafından oluşturulmuş faz, taneler arası bölgeye yerleşmiştir. Bu fazın mikroyapıda genel 
olarak homojen dağıldığı görülmektedir. B ve Co tarafından oluşturulan bu bileşiklerin 
oluşturduğu fazın boyutu B oranındaki artışla artmaktadır. Mikroyapıda bakır matris 
içerisinde, bol miktarda tavlama ikizi oluştuğu görülmektedir. Tane boyutunun genel olarak 
20-30 µm aralığında değiştiği görülmektedir. 

 
Şekil 6. a) CuCo10B0,5, b) CuCo10B1, c) CuCo20B0,5, d) CuCo20B1 Numunelerinin SEM Görüntüleri 

Şekil 7’de en yüksek yoğunluğa sahip CuCo20B0,5 numunesinden alınan SEM/EDS 
analizine ait görüntüler verilmiştir. Bakır matris üzerinden alınan 1 numaralı bölgede ağırlıkça 
%5,5 Co bulunmaktadır. Bu durum Co’nun Cu içerisinde yer alan katı çözeltisi yaptığını 
göstermektedir. 2 numaralı bölgede Co ağırlıkça %96,47 oranında bulunmaktadır. Atom 
yarıçapının küçüklüğü nedeniyle B elementi bu analizle yakalanamamıştır. Ancak XRD 
analizinden elde edilen bulgular göz önünde bulundurulduğunda bu fazın Co ve B tarafından 
oluşturulduğu söylenebilir. 
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Şekil 7. CuCo20B0,5 Numunesinin SEM/EDS Nokta Analizine Ait Görüntüler 

Şekil 8’de CuCo20B0,5 numunesinden alınan SEM elementel mapping analizine ait 
görüntüler verilmiştir. Görüntüler Cu ve Co tarafından oluşturulmuş iki fazlı bir yapının söz 
konusu olduğunu göstermektedir. 
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Şekil 8. CuCo20B0,5 Numunesinden Alınan SEM Elementel Mapping Analizi Görüntüleri 

IV. SONUÇLAR VE TARTIŞMA (CONCLUSIONS AND DISCUSSION) 

Bu çalışmada saf bakır tozu içerisine farklı oranlarda Co ve B ilavesi yapılarak bakır esaslı 
alaşım parçalar üretilmiştir. Üretilen parçalara yapılan karakterizasyon işlemlerinden 
aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

1. Sinterleme sonrası gerçekleştirilen yoğunluk ölçümleri en çok Co oranındaki artisan elde 
edilen bağıl yoğunluk değerini ciddi bir biçimde arttırdığını göstermiştir. En yüksek bağıl 
yoğunluk değerine %20 Co ve %0,5B içeren numunede ulaşılmıştır. B miktarının %1’e 
çıkarılması yoğunluğun bir miktar düşmesine neden olmuştur. 

2. Gözenek durumunun belirlenmesi amacıyla alınan SEM görüntüleri yoğunluk ölçümleriyle 
uyumlu olarak en düşük gözenekliliğin CuCo20B0,5 numunesinde olduğunu 
göstermektedir. Genel olarak küresel geometriye sahip olan mevcut gözeneklerin yoğunluk 
artışıyla birlikte boyutlarında küçülme olmaktadır. 

3. XRD analizinden elde edilen paternlerden mikroyapıda Cu, Co ve Co2B ve Co3B fazlarının 
bulunduğu anlaşılmaktadır. 
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4. SEM görüntüleri, mikroyapının XRD analizi ile uyumlu olarak Cu matris ile bu matrisin 
tane sınırlarında Co ve B tarafından oluşturulduğu düşünülen sıvı fazdan oluşmuş 
olduğunu göstermektedir. Numunelerde tane sınırlarında oluşmuş olan bu faz sayesinde 
tane irileşmesi meydana gelmemiştir. Tane boyutu 20-30 mikrometre aralığındadır. 

5. SEM elementel analizleri, Cu matris içerisinde bir miktar Co çözündüğünü, bununla 
birlikte Co tarafından oluşturulan sıvı faz içerisinde de bir miktar Cu bulunduğunu 
göstermektedir. Bu durum iki faz ara yüzeyinin boşluksuz tam yapışık olduğu anlamına 
gelmektedir. 
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ÖZET  
Ülkemizde doğal afetler sıkça yaşanmaktadır. Bu afetlerin sebep olduğu can kayıplarının yanında önemli 
ekonomik kayıplara da yol açtığı bilinmektedir. Doğal afetlerin önceden tespit edilme imkanı bulunmadığından 
ortaya çıkabilecek kayıpları en aza indirgemek adına doğal afetler için bir veri tabanının oluşturulması önem 
taşımaktadır. Bu şekilde bir veri tabanının oluşturulması afet risklerinin bilinmesi, afet öncesi, anı ve sonrasında 
yapılması gerekenler ve alınacak önlemler ile oluşabilecek can ve mal kayıplarını en aza indirmek açısından 
önemli bir yere sahip olacaktır. Son zamanlarda modern afet yönetimi, afete hazırlıklı olmakla ile birlikte afetleri 
önlemenin önemini vurgulamaktadır. Oluşturulacak veri tabanı ile afet boyutlarının ortaya konulması, 
karşılaştırılması ve afet konusunda zarar azaltma çalışması yapan kişi ve/veya kurumların geçmişe ait verileri de 
değerlendirerek daha doğru ve uygulanabilir projeler üretmesi sağlanacaktır. Doğal afet sonrası hasarların tespiti 
için öncellikle bir form oluşturulmuştur. Elde edilen bu form web tabanına taşınmıştır. Akıllı telefon ve tabletler 
vasıtası ile doğal afet sonrası hasar tespitleri daha hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmiş olacaktır. 
Çalışma ile doğal afetler arşivlenmiş olacaktır. Elde edilen verilerin haritalara işlenmesi ile afet bölgelerinin 
tespiti için kaynak oluşturulacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Doğal afet, web tabanlı, hasar, afet yönetimi, veri tabanı  

 

Web Based Damage Evaluatıon After Natural Dısasters 

ABSTRACT 
Natural disasters are frequently experienced in our country. These disasters are known to cause considerable 
economic losses as well as the loss of lives. Since there is no possibility to detect natural disasters in advance, it 
is important to create a database for natural disasters in order to reduce the most possible losses. The creation of 
a database in this way will have an important place in terms of knowing the risks of disasters, reducing the loss 
of life and property that can be caused by the precautions and measures to be taken before, during and after the 
disaster. Recently, modern disaster management emphasizes the importance of preventing disasters, as well as 
being prepared for them. By the database to be formed, it will be possible to produce more accurate and feasible 
projects by evaluating past data from the persons and/or institutions that make disaster dimension comparison 
and disaster mitigation studies. A form was established primarily for the identification of damage after natural 
disasters. This form has been moved to the web base. With smartphones and tablets, damage detection after 
natural disasters will be faster and more reliable. Natural disasters will be archived with the study. The 
processing of the obtained data on the map will provide a resource for the discovery of disaster areas. 
 
Keywords: Naturel disasters, web-based damage, disaster management, database  
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I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Özellikle son yıllarda dünyada ve ülkemizde yaşanan doğal afetler ve bu afetler sonucunda 
oluşan büyük çaplı can ve mal kayıpları doğal afetler konusunda yapılan çalışmaları, 
araştırmaları ve alınacak önlemlerin önemini gündeme getirmiştir. Bu çalışmalar ilgili kamu 
kurum ve kuruluşları tarafından sürdürülmektedir. Doğal afetlerden bir olan deprem için bu 
çalışmalar yaygın olarak yapılmaktadır. Oluşabilecek diğer doğal afet türlerini de içeren bir 
veri tabanı bulunmamaktadır.  

Kaynağını yerden veya atmosferden alan gerçekleştiği zaman can ve mal kaybına neden olan 
doğa olaylarına doğal afet denilmektedir.  Doğal afetlerin oluşumu engellenememekte, 
jeolojik, hidrolojik ve meteorolojik kökenli olabilmektedirler [1] 

Ülkemiz jeolojik özellikleri, topoğrafik yapısı ve iklim özellikleri nedeniyle doğal afetleri 
sıkça yaşayan ülkelerden birisidir. Doğal afetler neden oldukları can kaybı yanında Türkiye 
için önemli ekonomik kayıplar da meydana getirmektedirler. Bu konudaki istatistikler 
incelendiğinde, doğal afetlerin her yıl gayri safi milli hasılanın %1’i oranında doğrudan 
ekonomik kayba yol açtığı görülmektedir. Ancak doğrudan ekonomik kayıpların yanında 
pazar kaybı, üretim kaybı, işsizlik gibi dolaylı ekonomik kayıplar da göz önünde 
bulundurulduğunda toplam kaybın gayri safi milli hasılanın %1’inden daha büyük olduğu 
tahmin edilmektedir [2]. Çeşitli güç, büyüklük ve genişlikte oluşan doğal afetler alt yapı, 
ulaşım, haberleşme sistemleri ve yörenin ekonomik yapısını olağan dışı bozmakla beraber 
doğal afetlerden sonra oluşan onarım masraflarıyla da ayrıca hem yörenin hem de ülkenin 
gelişmesini doğrudan etkilemektedir. Bunların yanı sıra can kayıpları, sakatlık, öksüz kalma, 
şok tesiri yaratmaları, bulaşıcı ve salgın hastalıkların oluşmasına sebep vermeleri, eğitim-
öğretimin aksaması, barındırma-yedirme- giydirme sorunlarının ortaya çıkması, işsizliğin 
artması, psikolojik sorunların ortaya çıkması açısından da doğal afetler önem kazanmaktadır 
[3, 4]. 

Doğal afetler sonrası yapılan hasar tespitleri için ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından 
hazırlanan hazır formlar veya rapor formatında belgeler kullanılmaktadır. Buda gereksiz 
kırtasiye giderleri oluşturmaktadır. Farklı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan bu işlemlere 
ulaşmak çoğu zaman çok zor olmaktadır. Oluşturulacak bir veri tabanı ile meydana gelmiş 
tüm doğal afetlere ulaşmak ve bu verileri kullanmak çok daha hızlı ve kolay hale gelecektir.  

Çalışmada öncelikle afet sonrası hasar değerlendirilmesi açısından bir form oluşturulmuştur. 
Oluşturulan bu form web tabanına aktarılmıştır. Akıllı telefon ve tabletler kullanılarak bu 
formda belirtilen verilerin güvenli bir şekilde veri tabanına aktarılması amaçlanmıştır. 
Böylelikle bu tür verilere istenilen herhangi bir yerden çok rahat bir şekilde ulaşılması 
amaçlanmıştır. Bu verilerin bir veri tabanına aktarılması ile afet bölgelerinin tespiti daha 
kolay olacaktır. Tarihsel doğal afet verileri,  bir bölgenin gelecekte karşı karşıya kalabileceği 
bir doğal afet risklerinin hesaplanmasında kullanılabilecek en önemli verilerdir. Bu yöntem ile 
klasik değerlendirme için kullanılan yöntemler yerine daha hızlı ve kolay bir yöntem ortaya 
konulmuştur.  

 

 

88



 

 

II. METADOLOJİ 

Doğal afet kavramını duyunca ülkemizin acı gerçeği olan ve çoğumuzun ilk olarak aklına 
gelen depremlerdir. Ancak depremlerin yanı sıra çeşitli büyüklük ve daha küçük alanları 
etkileyecek olan sel baskını, yangın, kaya düşmesi, volkan patlaması, çığ, kuraklık, fırtına, 
tsunami,  Y.A.S.S. yükselmesi gibi afetlerde unutulmamalıdır[5].  

Ülkemizde meydana gelen doğal afetlerin %61 ‘ini depremler, %15’ini heyelanlar, %14’ünü 
seller, %5’ini kaya düşmesi , %4’ ünü yangınlar, %1’i de çığ ve diğer afetler oluşturmaktadır 
[6,7]. (Şekil 1).  
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Şekil 1: Türkiye’nin doğal afet dağılımı [8] 

Doğal afetler ile ilgili özelliklerin arşivlenmesi ve istenildiğinde bu bilgilere kolaylıkla 
ulaşılabilmesi yerel yönetimler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yapı sahipleri açısından 
önem arz etmektedir. Doğal afet sonrası hasar tespitleri ile ilgili bir takım bilgi ve belgeler 
mevcut olsa da çoğu zaman bunlara ulaşmak bilgilerin farklı kurumlarda olmasından dolayı 
bir hayli zor olmaktadır. Bu bağlamda, bu bilgilerin ortak bir veri tabanında tutulması, 
istenildiğinde hızlı ve kolay erişilebilir olması Türkiye’de hem ilgili kamu kurumları hem de 
yapı sahipleri için uygulanabilir bir çözüm olarak görülmektedir.  

Bilgisayar, akıllı cihazlar ve internet teknolojisindeki gelişmeler sonucunda yerel yönetimler 
de kendi hizmet alanları için kullandıkları konumsal verileri bilgisayar ortamında toplamaya, 
depolamaya, işlemeye ve analizler sonucu yeni bilgiler üretmeye başlamışlardır [9].  

Form oluşturulurken AFAD tarafından oluşturulan hasar tespit formlarından faydalanılmıştır 
[10]. Doğal afetler sonrası kullanılacak hasar tespit formu Tablo 1’de gösterilmiştir. 
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Tablo 1. Afet sonrası hasar tespit formu 
AFET SONRASI HASAR TESPİT FORMU  

İL   
İLÇE   

BELDE   
MEZRA   

KÖY/MAHALLE   
Cadde -Sokak   
GPS Koordinat 

(X)   
GPS Koordinat 

(Y)   
AFET TÜRÜ   

AFET TARİHİ   
YARALI SAYISI   

ÖLÜ SAYISI   
AFETTEN 

ETKİLENEN 
HANE SAYISI   

  Konut  Ticarethane Ahır Depo Samanlık Diğer 
Hasarsız             

Az             
Orta             

Ağır Hafif             
Yıkık             

TELEF OLAN 
HAYVAN 

SAYISI   
       

Afetzede Bilgileri 

SIRA No Hane No Adı Soyadı Baba adı 

TC 
Kimlik 

No 
Mülkiyet 
Durumu Açıklama 

1             
2             
3             
4             
5             

AFET İLE İLGİLİ 
DİĞER 

BİLGİLER 
 

RAPORU 
DÜZENLEYEN   
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III. WEB TABANLI HASAR DEĞERLENDİRMESİ 

Doğal afetlerin web tabanlı değerlendirmesi amacıyla  http://www.smarthomescada.com/m4/ 
adlı bir alan oluşturulmuştur. Bu alan üç ayrı kısımdan oluşmaktadır. Bunlar, form giriş alanı, 
bilgi listeleme alanı ve veri tabanı alanıdır. Geliştirilen ara yüz yazılımı php dilinde 
gerçekleştirilmiş olup veri tabanı yönetim sistemi için MySQL kullanılmıştır. Kullanıcı 
tanımlı veriler veri tabanına kayıt edilmektedir. Kayıt edilen veriler listelenmekte olup 
istenilen alanların listelenmesi sağlanmaktadır. Şekil 2’de gösterildiği gibi kullanıcı afet 
sonrası tespit formunda belirlenen alanlara giriş yapabilmektedir. Bu sayede afet bölgesinde 
hızlı bir şekilde verilere girmek kaydı ile uygun ve güvenilir bir işlem gerçekleştirmektedir. 

 
Şekil 2: Hasar tespit raporu giriş ekranı 

Kullanıcı tarafından girilen veriler Şekil 3’de gösterildiği gibi listelenmektedir. Bu alanda 
girilen bilgiye ait sıra numarası, afet tarihi, afet türü ve afet yeri bilgileri listelenmektedir. 
Kullanıcı listelenen verilerde yanlışlık yapması durumunda o veriyi silebilmektedir. Bu 
sayede veri tabanında yanlış listelemenin de önüne geçilmektedir.  

 

 
Şekil 3: Veri listeleme alanı 

91

http://www.smarthomescada.com/m4/


 

 

IV. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Afet yönetimi, afet öncesinde beklenen afet türünün belirlenmesi ve afete göre önlem 
alınması, afet anında acil kriz masalarının oluşturulması ve afet sonrasında acil durum 
müdahalelerinin yapılması ile uzun vadede iyileştirme politikalarının uygulanmasından 
oluşmaktadır. Bu nedenle, afet yönetiminin oluşturulması ile afete karşı önceden hazırlık 
yapılabilecek ve zararlar azaltılabilecektir. 

Çalışmadaki amaç doğal afet sonrası acil hasar tespitlerinin sahadan akıllı telefon ve tabletler 
yardımı ile bir veri tabanına taşımak ve değerlendirmelerin buradan yapılmasını sağlamaktır. 
Böylelikle doğal afet hasar tespitleri için bir veri tabanı oluşturulmuştur. Ayrıca hasar tespit 
sonuçlarının farklı kişiler tarafından uzaktan kontrol edilmesine imkan sağlanmıştır.  Bu da 
elde edilecek sonuçlarının daha gerçekçi olmasını sağlayacaktır.  

Bu çalışma ile doğal afetler  için elektronik bir veri tabanı oluşturmanın yanında bu afetlerden 
dolayı hasar görmüş binalar için bir veritabanı oluşturulması amaçlanmıştır. Elde edilen 
bilgilerin olası bir doğal afette meydana gelebilecek tehlike etkilerinin azaltılması için 
kullanılması öngörülmektedir.  

Yapı hasarlarının sistematik bir şekilde değerlendirilmesi ve bunun sonucu olarak oluşan 
zarar ve can kayıplarının belirlenmesi açısından önem arz etmektedir. Bu çalışma doğal afet- 
yapı ilişkisi ile ilgili çalışmalarda karar destek aracı olarak kullanılabilmektedir. Çalışmada 
sahadan toplanan veriler elektronik ortama entegre edilmiş ve elde edilen veriler sağlıklı, 
kolay ve hızlı bir şekilde paylaşılmıştır. 

Binalar ile ilgili veriler sistematik sınıflandırılarak afet yönetiminin daha iyi organize 
edilebilmesinin yanında binalardan oluşturulacak bu veri tabanı ile afet bölgeleri daha 
gerçekçi olarak belirlenebilecektir. Bu konularda yapılacak ileri düzey çalışmalar için bir 
kaynak oluşturulabilecektir. Hasar gören binaların ve bunları meydana getiren yapı 
elemanlarının özellikleri belirlenerek, yeni yapılacak binaların plan ve projelendirilmesinde 
bu bilgilerin kullanılması ile afet tehlikesinin azaltılması sağlanabilir.   

Kurulan sistemde tüm veriler tek bir veri tabanında etkin ve ayrıntılı bir şekilde 
ilişkilendirilmiş olarak tanımlanabilmekte, saklanabilmekte, işlenebilmekte ve analiz 
edilebilmektedir. Bu sayede, karar verme ve uygulama süreçlerinde, zamandan ve mali 
yönden tasarruf edilebilmekte, kurumsal kaynak planlama altyapısı oluşturulabilmektedir. 

Çalışmada ele alınan yöntem ile tutarlı doğal afet-yapı bilgi sistemi altyapısına sahip, bilgiye 
dayalı yönetim süreci ve bilgiye dayalı stratejik plan yapabilme etkin olarak 
kullanılabilecektir. Ayrıca çalışma ile edilecek afete maruz kalmış yapı stoku verilerine,  
mekandan bağımsız olarak ulaşılabilme imkanı doğacaktır. Bu çalışma yeni modüllerle 
genişletilebilir. Sürdürülmesi kolaylıkla sağlanabilir. 

Binalar ile ilgili deprem sonrası veriler yardımı ile binalarda hasar belirlenmesi, bunların 
sınıflandırılması ve kullanım için karar verme süreci kontrollü bir şekilde yapılabilecektir.  

Kayıpları azaltmak ve/veya en aza indirmek için doğal afet tehlikesi olan bölgeleri tespit 
etmek yeterli olmamaktadır. Bu alanlarla ilgili yapılması mümkün ise önlemler hayata 
geçirilmeli ve daha da önemlisi doğal afetlere karşı bilinçlendirilme amaçlı eğitim çalışmaları 
yürütülmelidir. 
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Yapılaşma esnasında özellikle doğal afetlerin her birinin ayrı ayrı incelenmesi hatta bazı 
durumlarda doğal afetlerin aynı anda meydana gelebileceği gerçeği de dikkate alınmalıdır. 

Özellikle yeni yerleşim merkezlerinin kurulması ve buna bağlı olarak mevcut yerleşim 
merkezlerinin de tekrar gözden geçirilmesi hem maddi kayıplar hem de can kayıpları 
açısından geleceğe daha umutla bakmamızı sağlayacaktır.  

Doğal afet veri tabanlarının oluşturulması ile afet boyutlarının ortaya konulması, 
karşılaştırılması ve afet konusunda zarar azaltma çalışması yapan kişi ve/veya kurumların 
geçmişe ait verileri de değerlendirerek daha doğru ve uygulanabilir projeler üretmesi,  yeni 
yerleşim alanları ve/veya mevcut alanlarda yapacağı çalışmalarda gerekli önlemleri almasını 
sağlayacaktır.  
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ABSTRACT 
In this study, all data on the historical structures were transferred electronically to a database and the application 
of Quick Response (QR) on being used in smart phones and tablets (QR) in order to assess and monitor this 
information transmitted. The images of the historical structures monitored, evaluated and the data related to the 
geometrical position were also recorded in the database. With this study, it is aimed to create an identity card for 
each historical structure. This study will allow access information about a historical building by using smart 
phone or tablet. With the study, the information belonging to historical buildings transferred to a database 
written in MYSQL language. Thanks to QR application, the access to especially the historical structures has 
become extremely fast and easily accessible via smart phones and tablets which are indispensable elements of 
modern communication technology. This study was aimed to present the historical texture of cities more 
effectively and to be available for a wide range. Information about historical sites in different language platforms 
has been developed and implemented successfully.  
 
Keywords: Historical structures, IOS/Android, Quick Response (QR) Code  

I. INTRODUCTION 

Cultural Heritage is an expression of the ways of living developed by a community and 
passed on from generation to generation, including customs, practices, places, objects, artistic 
expressions and values  [1]. Cultural Heritage can be distinguished in:  

Built Environment (Buildings, Townscapes, Archaeological remains) 
Natural Environment (Rural landscapes, Coasts and shorelines,  Agricultural heritage) 
Artefacts (Books & Documents, Objects, Pictures) [2].  

Protection of cultural heritage and to be transferred safely to the future is the one of the major 
issues of research and practice in engineering. This important issue is a common denominator 
such as engineering, architecture, art history and archeology.  Due to this, it has attracted the 
attention of great importance in winning interdisciplinary working group in recent years 

In order to transferring cultural heritage to the next generations, researches on these structures 
have an important place nowadays. Historic structures are very important for the deterioration 
of historical texture. In this respect, knowing the properties of these structures is important for 
the preservation of historical and cultural heritage [3]. It is important to transferring features 
of historic and cultural heritage in a database by systematic way. 

There are many historic buildings in Turkey which were still in use and were built in Seljuks 
and Ottoman period. It will be serving as a bridge between past and future by collected 
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information’s about these buildings in a database.   It is a necessary to archive the data about 
historical buildings according to historical development process.  

Browsing historical and archaeological sites does not provide much benefit to access to 
historical data without a guide. In addition, it is not expected that the guide to have all 
information about the structure.  Therefore, an application to be made should contribute 
directly to the solution of these problems. Archiving the characteristics associated with the 
historical structures and accessibility of this information easily is important in terms of local 
government, relevant public institutions and tourism. Although a number of information and 
documents is available about historic structures, mostly reaching to them is very difficult. In 
this respect, keeping this information in a common database and being accessible quickly and 
easily are seen to be an applicable solution.  

Considering the development process of the information technologies, accessing tool to the 
information described as QR code began to be used in many sectors in an extremely fast way. 
With QR codes to be given to the historical buildings, accessing to much information is 
extremely fast and easy.  

The data matrix application is widely used in many sectors in today's technological 
environment. In this study, data matrix application was performed for existing historical 
buildings in Turkey. By making data matrix application for the example building that the 
basis for the study, parametric information about the construction was moved to a database in 
electronic form. 

A dynamic web space has been created in Php language with the QR Code for guidance. 
MYSQL that is a database belonging to the program where the data is rapid and convenient 
for operating easily was used. 

II. REGION PROPERTIES 

Ahlat is a historical town and a district in Turkey's Bitlis Province in Eastern Anatolia Region. 
Ahlat and its surroundings are known for the large number of historic tombstones left by the 
Ahlatshah dynasty. The center town of Ahlat is situated on the northwestern coast of the Lake 
Van. Lake Van is the largest lake (3600 km2) in Turkey and the fourth largest one in the 
World (Fig.1).  

The medieval Muslim cemetery of Ahlat is located nearby the town of Ahlat,] Bitlis Province 
Turkey, and is known for its many Islamic tombs (kümbets) and tombstones dating to the 
13th-16th centuries when the area was under control of various Muslim states. There are 
hundreds of richly carved tombstones and several tombs. During the middle ages, Ahlat was 
the largest city in the Van region and one of the largest cities of Minor under Turkish control. 
In the 12th century it was the capital of the Ahlatshahs. One of the historic legacies of the 
medieval period is the extensive remains of the cemetery. The town eventually declined and 
depopulated in the 16th century. Today the cemetery is tentatively listed in the List of World 
Heritage Sites in Turkey [4]. 
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Figure 1. Lake Van Basin 

There are numerous historical structures in the region that built by many civilization that lived 
in the region. The structural properties of these historical structures are directly related with 
by standing throughout the centuries. The tomb is the one of these historical structures that in 
case named as cupola is the special name for the monumental structures in Turkish 
architecture. Hüseyin Timur Tomb is one of the examples of tomb type grace style. 

III. BUILDING ‘S INFORMATION 

In this section, necessary explanations were made through a building that we have shown as 
an example. The data belonging to the other buildings is hosted on web space. Any number of 
historic structures as data entry can be made.  The building we take as an example is a historic 
building (tomb) located in the Ahlat province of Bitlis in Turkey.  Images for the building are 
shown in Figure 2. 

 
Figure 2. Images of historic building 

Ahlat established near the shore of the Van Lake has a very ancient historical background. In 
Ahlat there are many ancient remains mostly from 13th Century.  Hüseyin Timur Tomb is the 
westernmost tomb in the section of the Ahlat Cemetery known as the "Two-Domed 
Neighborhood". The inscriptions at the entrance of the tomb indicate that Emir Hüseyin 
Timur Bugatay Aka died in 1279, and those over the western window of the tomb show that 
Esentekin Hatun, fhe daughter of Hüsamettin Hüseyin Aka, died in 1280 [5] (Fig.3). On the 
eastern edge of the most ancient of Ahlat's rural settlements, north of the track leading into the 
Old Town, two more tombs stand close together by the roadside. One, 14m/46ft high, 
originally built in 1279 for Hasan Takin, was used for a second time in 1729 by Hasan Timor. 
The other, 12m/39ft high, was constructed in 1281 for the Emir Bugatay Aga, whose wife 
Sirin Hatun was also interred there [6]. Hüseyin Timur tomb has a square base above which is 
a polygonal drum supporting a cylindrical body, covered by a conical roof with an interior 
tomb. 
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Figure  3. General view of Twin Tombs 

Hüseyin Timur Tomb has a a square base. The dimension of base is 6.72m*6.72m. Tomb was 
transformed into octagonal form and closed thus in pyramidal shape. Cylindrically webbed 
tomb jumped from square base to dodecagon form, and then was transformed into cylindrical 
form ending up with a tent type ceiling. Cylindrical tomb was constructed with two storeys. 
Grave was placed in basement; the upper story was arranged for praying.  

The cupola was built as a part of a complex including a small mosque and zawiya.  The plan 
of Hüseyin Timur Tomb was given in Figure 4. 

 
Figure 4.  Plan of the Hüseyin Timur Tomb 

IV. METHODOLOGY 

As a result of the developments in computers, smart devices and internet technologies local 
authorities began to collect and store the spatial data they use for their service areas in 
computer media and to produce new information as a result of the analysis. 

In historical building assessment and monitoring systems, the desire to benefit from 
information technologies has been increasing day by day. Accordingly, in the spread of 
mobile devices such as smart phones and tablets, that they have become a small computer 
system, they are wireless and can be portable and the presence of large memory capacity 
increased use of these devices. These elements have made compulsory to be monitored of 
environment control of mobile devices, monitoring of health services, and being used in many 
applications such as security, transport and automation [7- 25]. In particular, the study of 
historic buildings and areas with an indispensable part of tourist trips with the actual request 
to access information fast and reliable tools are an important part of this study. 

4.1. The Data Matrix Application 

QR code application forms the basis of historic building’s geometric location and monitoring 
system working on IOS / Android-based mobile devices. The application ensures to be 
monitored, replaced or added online of the information belonging to the building thanks to a 
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data matrix pasted on the building over a mobile device. Overall operating algorithm of the 
application is presented in Figure 5. Different algorithms for software development system 
according to Figure 5 were formed. Different algorithms were formed for the software system 
developed according to the Figure 5. Flow diagram of the algorithms is given in Figure 6. The 
software serves in two different parts as the admin panel and the operator panel.  

By using the username and password belonging to him, the system administrator must enter 
the initial data of the building. In addition to having the authority to create a data matrix of the 
building, the administrator also have the authority to replace or delete the data of the building 
entered before. In user section, the users can swipe the data matrix attached to the building 
with their smart phones. If there is no encrypted input, they can see information directly. 

 
Figure 5. Algorithm’s of applications work with data matrix 

 
Figure  6. The algorithm’s of software system 

Login 

Administrator Users  

New 
Structure? 

Create 
QR Code  

 

Y 

Update? 

Date 
Update 

 

Save 

Y 

End 

View 
Data N 

N 

Select 
Language 

98



V. APPLICATION EXAMPLES  

Examples of applications belonging to the software developed are shown for both the 
administrator and the user. In order to be swiped of QR code by IOS/Android based smart 
phones or tablets, data matrix reading software depending on the operating system used by the 
devices can be downloaded from the application centres free of charge. 

In order that assessment and monitoring software is active, the person in the status of 
administrator has to create QR code belonging to the building. The administrator will be 
subjected to building assessment and monitoring system and he has to swipe QR code 
belonging to the admin shown in Figure 7. During the entry of the data belonging to the 
building, ID number of the building is an important variable, because QR code corresponding 
to this ID number is formed. ID number generated is the number belonging to the building, 
and since there will be a separate QR code for each building, there must be a separate ID for 
each building. 

 
Figure 7. Administrator login 

For example, the information and geometric location of the building no ID = 1 has been 
entered in the database by the administrator. When the administrator intends to perform 
reconstruction in the parameters of the building or when he wants to delete the information of 
the building, he can log in the software by swiping QR code prepared for the admin. 

Administrator also can load the images of the building taken before to the area of Image 
Update located in the area as well as he can load the photo to be taken by his smart phone or 
tablet to the database.  

Other part of monitoring and evaluation systems is the user. Anyone with a mobile device can 
be a user. In Figure 8, QR code belonging to the sample building with user entry is shown. 

 
Figure 8. QR code for historic building which ID=1 

Access is gained to geometric position and information for ID number of historical structure 
by executive. The information in the intended language is viewed by language option in the 
menu in Figure 9 displayed through QR code.   
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.  
Figure 9. The language selection menu 

The executive can access the data of the structure by QR code posted to the structure. The 
practice is given in Figure 10. In the study, depending upon the majority of the tourists 
visiting the region, Turkish and English languages have been formed and the options can be 
increased if necessary.    

        
Figure 10. Mobile device monitoring screen images according to two different languages 

VI. RESULTS AND FUTURE STUDİES 

Monumental structures are one of the most crucial  parts  of  the  cultural  heritage  that reflect  
the  history  of  mankind. The tomb stands on a high pedestal which is chamfered corners, 
6.72 m. x 6.72 m. dimensions, square planned. Hüseyin Timur Tomb was an elegant building 
with its cylindrical structure.  The tomb was also having an elegant workmanship. Due to 
these properties the tomb has come to the present day intact. 

With the study, the inventory of the historical structures has been transferred to electronic 
environment and an identity card for each structure has been formed in the electronic 
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environment.  These identity cards and their information have been gathered in MYSQL 
database which can process fast via internet. In the study the data gathered from the area has 
been integrated in electronic environment and the acquired data has been shared easily, fast 
and reliably.  

In this system, all data can be defined, kept, processed and analysed in the same database 
effectively and in detail. Thus, in decision-making and implementation processes, saving of 
time and hard saving can be taken place and the substructure of institutional resource planning 
can be carried out. 

Management process and strategic planning based upon information endued with the method 
dealt in the study consistent with structure information system can be used effectively. 
Besides, to access the data of structure stock data will be within the bounds of possibility non-
spatially.       

The study will also contribute to the tourism incomes substantially. Local and foreign tourists 
can easily access to information about the historical structures through mobiles and tablets. As 
in every sphere of life, here, using the technology will be quite easy and attractive to people.     
 
References 
[1] ICOMOS, International Cultural Tourism Charter. Principles and Guidelines For Managing Tourism At 

Places Of Cultural And Heritage Significance. ICOMOS International Cultural Tourism Committee. 2002     
[2] Fetaher, J., Managing the documentary heritage: issues from the present and future. In: (Gorman, G.E. and 

Sydney J. Shep [eds.]), Preservation management for libraries, archives and museums. London: Facet. 
2006, pp. 1-18. 

[3] Işık E.,  Bakış A., Akıllı, A., Öztürk, G., Velioğlu E., “Van Gölü Havzasında Yer Alan Tarihi Yapılarda 
Kullanılan Harç ve Sıvaların Özellikleri”, 5th International Science Technology and Engineering 
Conference ( ISTE-C 2014 ), December 2014, Katar, 

[4] Ertek, E., Fahjan M.Y. (2007), “Structural system of Ottoman minarets; classification, modeling and 
analysis”, Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-20 October 2007, Istanbul,  

[5] http://www.tbb.gen.tr/english/tourism/religion/bitlis.html  
[6] UNESCO, (2011), “Gonbad-e Qābus” World Heritage Convention Nomination of Properties for Inscription 

on The World Heritage List, Tehran 2011 Iranian Cultural Heritage, Handicrafts And tourism Organization 
(http://whc.unesco.org/en/list/1398) 

[7] Topp, G. C., J. L. Davis, and Aa P. Annan. "Electromagnetic determination of soil water content: 
Measurements in coaxial transmission lines." Water resources research 16.3 (1980): 574-582. 

[8] J. Broeders et al., “Mobile application for impedance-based biomimetic sensor readout,” IEEE Sensors J., 
vol. 13, no. 7, pp. 2659–2665, Jul. 2013. 

[9] B.-G. Lee and W.-Y. Chung, “Driver alertness monitoring using fusion of facial features and bio-signals,” 
IEEE Sensors J., vol. 12, no. 7, pp. 2416–2422, Jul. 2012. 

[10]  Y. Ishigaki, Y. Matsumoto, R. Ichimiya, and K. Tanaka, “Development of mobile radiation monitoring 
system utilizing smartphone and its field tests in Fukushima,” IEEE Sensors J., vol. 13, no. 10, pp. 3520–
3526, Oct. 2013. 

[11]  J. Lee, B. A. Reyes, D. D. McManus, O. Mathias, and K. H. Chon,“Atrial fibrillation detection using an 
iPhone 4S,” IEEE Trans. Biomed.Eng., vol. 60, no. 1, pp. 203–206, Jan.  2013. 

[12] E. Koukoumidis, M. Martonosi, and L.-S. Peh, “Leveraging smartphonecameras for collaborative road 
advisories,” IEEE Trans. Mobile Comput., vol. 11, no. 5, pp. 707–723, May 2012. 

[13]  C. Qin, X. Bao, R. R. Choudhury, and S. Nelakuditi, “TagSense: Leveraging smartphones for automatic 
image tagging,” IEEE Trans. Mobile Comput., vol. 13, no. 1, pp. 61–74, Jan. 2014. 

[14] R. J. Lehmann, R. Reiche, and G. Schiefer, “Future Internet and the agri-food sector: State-of-the-art in 
literature and research,” Comput. Electron. Agricult., vol. 89, pp. 158–174, Nov. 2012. 

[15] M. Li, J.-P. Qian, X.-T. Yang, C.-H. Sun, and Z.-T. Ji, “A PDA-based record-keeping and decision-support 
system for traceability in cucumber production,” Comput. Electron. Agricult., vol. 70, no. 1, pp. 69–77, 
2010. 

101

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/be%20within%20the%20bounds%20of%20possibility
http://www.iste-c.net/acceptanceletter.php?id=1997
http://www.iste-c.net/acceptanceletter.php?id=1997
http://www.tbb.gen.tr/english/tourism/religion/bitlis.html
http://whc.unesco.org/en/list/1398


[16] N. J. Car, E. W. Christen, J. W. Hornbuckle, and G. A. Moore, “Using a mobile phone short messaging 
service (SMS) for irrigation scheduling in Australia—Farmers’ participation and utility evaluation,” 
Comput. Electron. Agricult., vol. 84, pp. 132–143, Jun. 2012. 

[17] F. Sallabi, M. Fadel, A. Hussein, A. Jaffar, and H. El Khatib, “Design and implementation of an electronic 
mobile poultry production documentation system,” Comput. Electron. Agricult., vol. 76, no. 1, pp. 28–37, 
2011. 

[18] M. Arroqui, C. Mateos, C. Machado, and A. Zunino, “RESTful Web services improve the efficiency of 
data transfer of a whole-farm Simulator accessed by Android smartphones,” Comput. Electron. Agricult., 
vol. 87, pp. 14–18, Sep. 2012. 

[19]  J. A. Delgado, K. Kowalski, and C. Tebbe, “The first Nitrogen Index app for mobile devices: Using 
portable technology for smart agricultural management,” Comput. Electron. Agricult., vol. 91, pp. 121–
123, Feb. 2013. 

[20] C. R. Cunha et al., “The use of mobile devices with multi-tag Technologies for an overall contextualized 
vineyard management,” Comput. Electron. Agricult., vol. 73, no. 2, pp. 154–164, 2010. 

[21] A. Gong, X. Wu, Z. Qiu, and Y. He, “A handheld device for leaf area measurement,” Comput. Electron. 
Agricult., vol. 98, pp. 74–80, Oct. 2013. 

[22] R. Confalonieri et al., “Development of an app for estimating leaf area index using a smartphone. Trueness 
and precision determination and comparison with other indirect methods,” Comput. Electron. Agricult., vol. 
96, pp. 67–74, Aug. 2013. 

[23] F. G. Montoya et al., “A monitoring system for intensive agriculture based on mesh networks and the 
Android system,” Comput. Electron. Agricult., vol. 99, pp. 14–20, Nov. 2013 

[24] L. Gómez-Robledo, N. López-Ruiz, M. Melgosa, A. J. Palma, L. F. Capitán-Vallvey, and M. Sánchez-
Marañón, “Using the mobile phone as Munsell soil-colour sensor: An experiment under controlled 
illumination conditions,” Comput. Electron. Agricult., vol. 99, pp. 200–208, Nov. 2013. 

[25] S. Sumriddetchkajorn, A. Somboonkaew, and S. Chanhorm, “Mobile device-based digital microscopy for 
education, healthcare, and agriculture,” in Proc. 9th Int. Conf. Elect. Eng./Electron., Comput., 
Telecommun. Inf. Technol. (ECTI-CON), May 2012, pp. 14–20. 

 
 

102



 

Duman Borularına Yerleştirilen Konik Türbülatörlerin Optimum 

Sayısının Nümerik Olarak Belirlenmesi 

Bilal Sungur and Bahattin Topaloğlu 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, 55139, Türkiye,  
bilal.sungur@omu.edu.tr, btopal@omu.edu.tr 

ÖZET  
Bu çalışmada ısınma amaçlı kullanılan duman borulu kazanların verimlerini arttırmaya yönelik araştırmalar 
yapılmıştır. Bu kapsamda duman borularına konik geometriye sahip türbülatörler yerleştirilerek ısı transferine 
olan etkileri nümerik olarak incelenmiştir. Farklı sayılarda ve sonsuz sayıda olmak üzere toplamda 7 adet 
geometri oluşturulmuş ve boş boru ile birlikte toplam 8 geometri için hesaplamalar yapılmıştır. Yapılan 
hesaplamalar iki boyutlu eksenel simetrik şartlarda sabit giriş sıcaklığında gerçekleştirilmiştir. Bu hesaplamalar 
ile her bir geometrideki ısı transferleri ve basınç kayıpları belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre Nusselt sayıları ve 
sürtünme faktörleri Reynolds sayılarına bağlı olarak tespit edilmiş ve her bir durum için sonuçlar 
değerlendirilmiştir. Bunun yanında sıcaklık ve akım fonksiyonu dağılımlarının türbülatör sayılarına göre nasıl 
bir değişim gösterdiği irdelenmiş ve optimum türbülatör sayısı belirlenmeye çalışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimler: Kazanlar; Türbülatör; Nümerik Modelleme; Isı Transferi 

 

Numerıcal Determınatıon of Optımum Number of Conıcal Turbulators 

Placed in Smoke Tubes 

ABSTRACT 
In this study, investigations were made to increase the efficiency of the smoke tube boilers used for heating 
purposes. In this context, turbulators with conical geometry were installed to the smoke tubes and the effects on 
heat transfer were investigated numerically.7 geometries were created in different numbers and infinite numbers 
and calculations were made for a total of 8 geometries together with empty tubes. The calculations were carried 
out at fixed inlet temperature in two dimensional axial symmetric conditions. With these calculations, heat 
transfer and pressure losses in each geometry are determined. According to these results, Nusselt numbers and 
friction factors were calculated depending on Reynolds numbers and the results were evaluated for each case. In 
addition, it has been investigated how the temperature and stream function distributions change according to the 
turbulator numbers and it is tried to determine the optimum condition. 
 
Keywords: Boilers; Turbulator; Numerical Modelling; Heat Transfer 

I. GİRİŞ  

Dünya üzerindeki enerji kaynaklarının giderek azalması sebebiyle mevcut enerji 
kaynaklarının daha verimli olarak kullanılması önem kazanmıştır. Son yıllarda özellikle enerji 
sektöründe enerjiden tasarruf etmek için farklı yöntemler geliştirilmiştir. Isı değiştiricileri 
(eşanjörler) de enerjiden tasarrufun yapıldığı alanlardan birisidir. Isıtma amaçlı kullanılan 
duman borulu kazanlar da prensip olarak içinde yanma yapılan birer ısı değiştiricileridir. Isı 
değiştiricilerinde ısı transferini artırma tekniklerini, aktif ve pasif metotlar olarak 
sınıflandırmak mümkündür. Isı transfer edilen akışkana veya ortama ilave güç verilerek ısı 
transferlerinde iyileşme sağlayan yöntemler aktif, ilave güç vermeden ısı transferindeki 
iyileşmeyi sağlayan yöntemler ise pasif yöntemler olarak adlandırılmaktadır. Isı transferini 
arttırmak için, ısı değiştiricilerde yüzeylerin arttırılması ısı transferini arttırmaktadır. Fakat 
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artan yüzeyle beraber ısı değiştiricisinin kapladığı alan da büyümektedir. Bunu engellemek 
için ısı değiştiricisinin içerisine yerleştirilecek bir türbülatör sayesinde, ısı transfer yüzey alanı 
büyütülürken ısı değiştiricisinin kapladığı alan sabit kalacaktır. Türbülatörler; ısı transferini 
iyileştirme ve türbülansı artırmak için boru içine yerleştirilen elemanlardır. Başka bir ifadeyle 
farklı sıcaklıklardaki akışkanlar arasında ısı değişimini arttırmayı sağlayan cihazlardır. Atık 
enerjilerin ısı değiştiricileri yardımıyla yararlı hale getirilmesinden dolayı da sanayinin hemen 
hemen her dalında kullanım alanına sahiptirler ve kullanım amacına göre çok farklı 
konstrüksiyonlarda bulunabilirler. İşletmeye daha önceden alınmış ısı değiştiricileri için tüm 
sistemi yeniden kurmak ya da gerekli cihazları yenileriyle değiştirmek yerine mevcut sistemin 
verimini pasif ısı transferi yöntemiyle artıracak sökülüp takılabilir türbülatörlerin kullanımı 
önem kazanmaktadır. Böylece başka sistemler için kullanılma ihtimali düşük olan bu 
cihazlardan tekrar yararlanılabilecek ve üretici firmalar dünya çapındaki rekabet ortamında 
ürünlerini daha kaliteli ve daha ucuz fiyatla pazarlayabilme imkânına kavuşacaklardır. 

Teknolojinin ilerlemişiyle birlikte mühendislik problemlerinde çok daha yaygın olarak 
kullanılan nümerik yöntemler, analitik olarak elde edilmesi mümkün görülmeyen karmaşık 
diferansiyel denklemlerin çözümünde büyük kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca deneysel 
çalışmalar için sistem kurulumunun pahalı olması, uzun zaman gerektirmesi gibi nedenler de 
nümerik yöntemleri önemli hale getirmektedir. Uygulamada çok sayıda nümerik yönteme 
dayanan Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) paket programları mevcuttur. Fluent paket 
programı da bunlardan bir tanesidir ve akışkan hareketleri, ısı transferi, partikül hareketleri, 
yanma gibi çok değişik akışkan proseslerini modelleyebilmektedir.  

Literatürde türbülatör kullanarak ısı transferinin artırılması ve akışkan özelliklerinin farklı 
kimyasalların takviyesi ile zenginleştirilmesi gibi farklı yöntemlerde birçok çalışma 
yapılmıştır. Akansu [1] yapmış olduğu teorik çalışmasında L mesafesindeki bir boru içine 
yerleştirilmiş gözenekli bilezik şeklindeki türbülatörler için ısı transferi ve basınç düşüş 
analizleri yapmıştır. Nümerik hesaplamalarda Fluent paket programını kullanmış ve türbülans 
modeli olarak k-ω modeli kullanmıştır. Akışkan olarak hava kullanmıştır. Reynolds sayısının 
3000 ile 45000 değer aralıkları arasında analizler yapmıştır. Yıldız ve Çakmak [2], eş 
merkezli ısı değiştiriclerinde ısı transferini arttırmak amacıyla boru girişine düzgün sıralı 
enjektörler yerleştirmişler ve oluşan dönel akışı deneysel olarak incelemişlerdir. Lozza ve 
Merlo [3], 15 adet aynı tür boru fakat düz veya dalgalı kanatçık geometrisine sahip 
kanatçıkların hava soğutmalı kondenserlerde ve sıvı fazlı soğutucularda ısı transferine olan 
etkilerini araştırmışlardır. Yakut ve Şahin [4], çalışmalarında boru içerisine yerleştirilen 
helisel kesitli yayların ısı transferi ve sürtünme faktörü üzerindeki etkisini deneysel olarak 
araştırmışlardır. Dikdörtgen kanalların duvarlarının birine katı veya delikli engel 
yerleştirilmesinin ısı transferi ve sürtünme katsayısına etkilerini Karwaa vd. [5], deneysel 
olarak incelemişlerdir. Çalışmalarının sonucu olarak ısı transferi iyileştirmesi bakımından en 
fazla açık alan oranına sahip geometrinin en iyi geometri olduğunu belirtmişlerdir. Kurtbaş 
vd. [6], ısısı sabit tutulan bir boru içerisine, 62 mm genişliğinde ve 1200 mm uzunluğunda saç 
üzerine değişik çap ve aralıklarda oluşturulan kanatlara farklı açılar vererek yerleştirmişler ve 
bunların ısı ve basınç kaybı üzerindeki etkisini deneysel olarak incelemişlerdir. Re sayısının 
10000-40000 aralığında deneylerini gerçekleştirmişlerdir Kanatlar ile boru ekseni arasındaki 
açının artmasıyla ısı ve basınç kaybının arttığını belirtmişlerdir. Muthusamy vd. [7] 
çalışmalarında iç kanatçıklı kesik konik türbülatörlerin akış yönünde (havanın geldiği 
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kısımdaki çap büyük) ve akışa ters yönde (havanın geldiği kısımdaki çap küçük) ısı transferi, 
sürtünme faktörü ve termal performansını deneysel olarak araştırmışlardır. Deneylerini 0.052 
W/m2’lik sabit ısı akısında ve Reynolds sayısının 6800-9700 aralığında hava ile 
gerçekleştirmişlerdir. Akış yönünde koyulan türbülatörlerin daha iyi sonuç verdiğini 
belirtmişlerdir. Karakaya ve Durmuş [8] çalışmalarında farklı açılarda konik yay türbülatör 
kullanımının ısı transferine ve basınç düşüşüne olan etkilerini araştırmışlardır. Kahraman vd. 
[9], türbülatör olarak paslanmaz çelikten imal edilmiş iki farklı kanatçık açıklığında (b=0,1 ve 
0,2 m) ve üç farklı kanatçık açısına sahip (θ=30° , 45° ve 60°) türbülatörler imal edilerek boru 
içerisine yerleştirilip ısı geçişindeki artışı incelemişlerdir. Ayrıca Fluent programıyla akış ve 
sıcaklık alanlarını nümerik olarak incelemişlerdir. Sonuç olarak inceledikleri tüm durumlarda 
boru içerisinde türbülatör kullanılması durumunda Nu sayısının arttığını, Nu sayısının Re 
sayısı ile doğru orantılı, sürtünme sayısının ise Re sayısı ile ters orantılı olduğunu, yön 
değiştirici kanat sayısı arttıkça Nu sayısı ile sürtünme katsayısının da arttığını 
gözlemlemişlerdir. Arguhan ve Yıldız [10], çalışmalarında dikdörtgen delikli türbülatörlerde 
delik sayısının ısı geçişine ve basınç düşüşüne etkilerini, deneysel olarak araştırmışlardır. İyi 
dizayn edilmiş geometrinin ısı transferinde %80 oranında iyileşme yaptığını tespit etmişlerdir.  

Bu çalışmada duman borularına farklı sayıda tam konik türbülatör geometriler yerleştirilerek 
ısı transferine ve basınç kayıplarına olan etkileri nümerik olarak incelenmiştir. Hesaplamalar 
iki boyutlu eksenel simetrik şartlarda gerçekleştirilmiştir. Çalışmada boş boru, bir, iki, üç, 
dört, yedi, on üç ve sonsuz türbülatörlü boru olmak üzere sekiz farklı durum için sabit giriş 
sıcaklığında üç farklı hız değerleri için hesaplamalar yapılmıştır. Bu hesaplamaların 
sonuçlarına göre önce her bir geometrideki ısı transferleri ve basınç kayıpları, daha sonra 
Nusselt sayıları ve sürtünme faktörleri Reynolds sayılarına bağlı olarak belirlenmiş ve her bir 
durum için sonuçlar değerlendirilmiştir 

II. MATERYAL ve METOD 

Hesaplamaları gerçekleştirilen iki boyutlu duman borusu geometrisi Gambit programında 
hazırlanarak ağ ile örülmüştür ve daha sonra bu geometri Fluent HAD programına aktarılarak 
nümerik çalışmalar yapılmıştır. Akışkan davranışının etkili olduğu problemlerin sayısal metot 
ve algoritmalar ile bilgisayar üzerinde çözülerek analiz edildiği akışkanlar mekaniği dalına 
Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) adı verilir. Bilgisayar teknolojisinde meydana gelen 
hızlı ilerlemeler HAD yazılımlarının önemini giderek arttırmıştır. Günümüzde mühendislikte 
karşılaşılan problemlerin çözüm yöntemleri HAD yazılımları ile daha hızlı hale gelmiştir. 
Akış problemlerinin nümerik hesaplamalarında kütle, momentum, enerji ve skaler değişkenler 
için korunum denklemleri ile çözüm yapılmaktadır. Bu diferansiyel denklemler problemlere 
uygun sınır şartları kullanılarak çözülmektedir. Silindirik koordinatlar için kararlı haldeki iki 
boyutlu türbülanslı akış için taşınım denklemlerinin genel formu şu şekilde yazılabilir: 

 
   

1 1u r v r S
x r r x x r r r 

 
   

        
        

                                                              
(1) 

Burada  bağımlı değişkeni, ,  değişkenin taşınım katsayısını ve ,  taşınım eşitliğinin 
kaynak terimini ifade etmektedir [11].  
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Bu çalışmada türbülans modeli olarak Standart k-ε model kullanılmıştır. Standart k-ε modeli, 
transport denklemlerine dayanan yarı ampirik bir modeldir [12]. Launder ve Spalding [13] 
tarafından önerilen bu model pratik mühendislik akış hesaplamalarında en çok kullanılan 
modeldir. Isı transferi simülasyonlarında ve endüstriyel akış problemlerinde doğru sonuçlar 
vermesi, güvenilir ve ekonomik olması nedeniyle geniş bir kullanım alanına sahiptir. 

Duman borusu içindeki sıcak havadan boru dış yüzeyine (sabit sıcaklıkta olduğu kabul edilen 
suya) geçen ısı debisi aşağıdaki eşitlikler yardımıyla hesaplanabilir: 

 

 

 

 

 

Burada,   havanın verdiği ısı debisini,  transfer edilen ısı debisini, h ısı taşınım 
katsayısını, A akışın temas ettiği borunun yüzey alanını, Th,g havanın boruya giriş sıcaklığını, 
Th,ç havanın borudan çıkış sıcaklığını, Tsu,g suyun boru girişindeki sıcaklığını, Tsu,ç suyun boru 
çıkışındaki sıcaklığını,  havanın kütlesel debisini, cp havanın özgül ısınını göstermektedir. 
Böylece ısı transferi hesaplamalarında kullanılan boyutsuz Nu sayısı hesaplanabilir: 

 h dNu
k

                                                                                                                 (7) 

Reynolds sayısı (Re) ve sürtünme faktörünün (f) hesabında aşağıdaki bağıntılar kullanılmıştır. 
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                                                                                                                   (9) 

Yukarıdaki denklemlerde d duman borusu çapını, k havanın ısı iletim katsayısını, h ortalama 
ısı taşınım katsayısını, V boru girişindeki ortalama hava hızını, υ havanın kinematik 
viskozitesini, ΔP boru girişi ile çıkışı arasında hesaplanan basınç farkını, L ise boru 
uzunluğunu göstermektedir. Duman borularından geçen yanma ürünleri gazlar için kolaylık 
açısından havanın fiziksel özellikleri kullanılmıştır. 

Çalışmada oluşturulan ağın uzunluğu eksenel yönde 700 mm, radyal yönde 35 mm’dir. 
Hesaplaması yapılan geometri eksenel simetrik olduğundan sadece bir yarısı için çözüm 
yapılmıştır ve bu şekilde gösterilmiştir. Hesaplamalarda temel olarak konik türbülatörler 
kullanılmıştır. Konik türbülatör geometrisi ölçüleriyle birlikte Şekil 1’de verilmiştir. 
Hesaplamalar türbülatörsüz, bir, iki, üç, dört, yedi, on üç ve sonsuz türbülatörlü olmak üzere 
toplamda sekiz ayrı durum ve üç farklı hız (3 m/s, 4 m/s, 5 m/s) için gerçekleştirilmiştir.  
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Şekil 1. Konik türbülatör geometrisi 

Şekil 2’de hesaplaması yapılan geometriler ve bunlara atanan numaralar verilmiştir. Şekil 3’te 
görüldüğü gibi geometrilere eklenen numaralar türbülatör sayısını göstermektedir. Örneğin; 
türbülatörsüz boru Geo-0, bir adet türbülatörlü boru Geo-1, iki adet türbülatörlü boru Geo-2, 
sonsuz türbülatörlü boru Geo-∞ gibi. 

 
Şekil 2. Hesaplanan türbülatörlü duman borusu geometrileri 

Duman borusu simetrik olduğundan eksen üzerinde eksenel simetri şartı tanımlanmıştır. Çıkış 
kesiti, basınç çıkışı (pressure outlet), hava giriş kesiti, hız girişi (velocity inlet) olarak 
tanımlanmıştır. Hava giriş sıcaklığı 550 K, duvar sıcaklığı 353 K, giriş hızları ise 3 m/s, 4 m/s 
ve 5 m/s olmak üzere hesaplamalar gerçekleştirilmiştir. Çözümlerin tümünde süreklilik ve 
enerji yakınsama kriterleri 10-6 olana kadar iterasyonlar sürdürülmüştür. 
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III. BULGULAR ve TARTIŞMA 

Şekil 4’te, 4m/s hız durumunda boş boru ve farklı sayıdaki türbülatörlü borularda oluşan 
sıcaklık konturları verilmiştir. Diğer hız değerleri (3 m/s, 5m/s) de benzer olduğundan 
sonuçları gösterilmemiştir. Şekil 4’te görüldüğü gibi en az ısı transferi türbülatörsüz durumda 
gerçekleşmiştir. Türbülatör sayısının artmasıyla çıkış sıcaklıklarının belirli bir sayıya kadar 
düştüğü görülmüştür. Sonsuz türbülatör kullanılması durumunda oluşan sıcaklık konturuyla 
dört türbülatör kullanılması sonucu oluşan sıcaklık konturları birbirine benzemektedir ve çıkış 
sıcaklıkları birbirlerine yakın değerdedir. 

Borularda oluşan akım fonksiyonu konturları Şekil 5’te verilmiştir. Boru içerisinde türbülatör 
kullanılmasıyla türbülatörlerin önünde ve arkasında girdapların oluştuğu görülmektedir. 
Türbülatör sayısının artmasıyla da girdapların arttığı görülmektedir. Ancak dikkat edilirse, 
türbülatörlerin sayısının artmasıyla (özellikle Geo-4, Geo-7 ve Geo-13 numaralı türbülatörler) 
girdap boylarının ve etkisinin azaldığı görülmektedir. Bu durum ısı transferi açısından da 
olumsuzluk teşkil etmektedir. Türbülatör sayısının sonsuz olması durumunda ise akşın 
doğrudan cidara yakın olduğu bölgeden ilerlediği görülmektedir.  

 
Şekil 4. Duman borularında oluşan sıcaklık konturları 

 
Şekil 5. Duman borularında oluşan akım fonksiyonu konturları 
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Şekil 6’da türbülatör sayısına bağlı olarak elde edilen Nusselt-Reynolds değişim grafiği 
karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Şekil incelendiğinde tüm Reynolds değerlerinde en iyi ısı 
transferinin Geo-13 (13 türbülatörlü durum) kullanılması durumunda oluştuğu görülmektedir. 
İkinci olarak en iyi ısı transferi Geo-7 (7 türbülatörlü durum) kullanıldığında oluşmaktadır. 
Görüldüğü gibi kullanılan türbülatör sayısı arttıkça ısı transferi artmaktadır. Ancak ısı 
transferi artışı türbülatör sayısı artışına orantılı gerçekleşmemektedir. Geo-7 ve Geo-13 
örneklerinde olduğu gibi türbülatör sayısının yaklaşık iki kat artması Nu sayısında sadece %5-
10 civarında bir iyileşme sağlamaktadır. Genel olarak her eklenen türbülatör bir öncekine göre 
daha az katkı sağlamaktadır. Sonsuz türbülatör kullanılması durumunda ise ısı transferi 
azalmakta, oluşan Nu sayısı dört türbülatörlü Geo-4 durumundaki seviyeye inmektedir. 
Ayrıca tüm durumlarda Reynolds sayısının artmasıyla Nusselt sayısının da arttığı 
görülmektedir.  
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Şekil 6. Nu-Re değişim grafiği 

Genel olarak ısı transfer artışı basınç kaybı artışını da beraberinde getirmektedir. Bu durum 
Şekil 7’de gösterilmiştir. Türbülatör sayısının artmasıyla basınç kayıplarının da arttığı 
görülmüştür. Şekil 7’de görüldüğü gibi en fazla ısı transferinin olduğu Geo-13 durumu en 
fazla sürtünme faktörüne de sahiptir. En düşük sürtünme faktörü ise boş borudadır. Geo-3 ile 
Geo-∞ birbirlerine çok yakın sonuçlar verdiği görülmektedir. Reynolds sayısının artmasıyla 
sürtünme katsayısının ihmal edilebilir seviyede düştüğü görülmektedir. 
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Şekil 7. f- Re değişim grafiği 
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IV. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Yapılan çalışmada duman borularına yerleştirilen konik bir, iki, üç, dört, yedi, on üç, sonsuz 
türbülatörlü ve boş boru için sabit giriş sıcaklığında üç farklı hız değerleri için hesaplamalar 
yapılmıştır. Kullanılan türbülatör sayısı arttıkça belirli bir sayıya kadar boruların içerisinde 
oluşan girdapların arttığı ve buna bağlı olarak ısı transferinin arttığı görülmüştür. Ancak 
sayının belirli noktadan sonra artması ile oluşan girdaplar giderek azalmaktadır. Sonsuz 
türbülatör kullanılması durumunda oluşan ısı transferi dört türbülatör kullanılması durumuna 
benzer sonuçlar vermektedir. En iyi ısı transferinin on üç türbülatör kullanılması durumunda 
olduğu ancak türbülatör sayısı arttıkça basınç kayıplarınının da arttığı görülmüştür.  
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ÖZET  
Bu çalışmada, örnek bir pelet kazanında yanma iki boyutlu ve üç boyutlu olarak modellenmiştir. Nümerik 
hesaplamalar FLUENT paket programında yapılmıştır. Yanmanın modellenmesinde finite rate/eddy dissipation 
model, türbülansın modellenmesinde RNG k-ε model, radyasyonun modellenmesinde ise P1 radyasyon modeli 
kullanılmıştır. Modellemelerde iki boyut ve üç boyut hesaplamalarına göre oluşan sıcaklık konturları, hız 
vektörleri ve baca gazı çıkış sıcaklıkları incelenmiş ve elde edilen sonuçlar kıyaslanarak değerlendirmeler 
yapılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde, iki ve üç boyutlu hesaplamalardan elde edilen sıcaklık konturlarının trend 
olarak birbirlerine benzedikleri, ancak lokal değerlerde, örneğin maksimum sıcaklıklarda ve baca gazı çıkış 
sıcaklıklarında farklılıklar olduğu belirlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Biyoyakıtlar; Pelet; Pelet kazanları; Nümerik modelleme. 

 

Two and Three Dimensional Modeling of Combustion in Pellet Fuelled 

Boilers 

ABSTRACT 
In this study, combustion in model pellet boiler was investigated with two and three dimensionally. Numerical 
calculations were performed with FLUENT package program. Finite rate / eddy dissipation model was used for 
modelling the combustion, RNG k-ε model was used for modelling the turbulence, and P1 radiation model was 
used for modelling the radiation. According to the effect of the dimension, temperature contours, velocity 
vectors and exhaust gas temperatures were investigated and results were evaluated. When the results were 
analyzed, it has been determined that the temperature contours obtained from two and three dimensional 
calculations are similar to each other in trend but differ in local values e.g. maximum temperatures and in flue 
gas temperatures. Also, as the load increases in both dimensions, the flue gas outlet temperatures increase. 
 
Keywords: Biofuels; Pellet; Pellet boilers; Numerical modelling. 

I. GİRİŞ  

İnsanlığın gelişimiyle beraber enerjiye olan ihtiyaç da artmaktadır. Enerji hem elektrik 
kullanımında hem de termal uygulamalarda kullanılır. Bununla birlikte enerji üretiminde 
kullanılan kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil kaynaklı yakıtlar giderek tükenmektedir ve bu 
kaynaklar çevreye zararlı emisyonlar yaymaktadır. Bu sebeple yenilenebilir enerji 
kaynaklarına yönelim artmıştır. Enerji tüketiminin 2011-2015 yıllarının ortalaması alınarak 
yapılan hesaplamada, tüketimin %87’lik (%33 petrol, %30 kömür, %24 doğalgaz) kısmına 
yakınını fosil bazlı kaynaklar oluştururken, yenilenebilir enerji kaynakları %9’luk (%7 
hidrolik,%2 diğer yenilenebilir) kısmı oluşturmuştur [1]. 

Biyokütle yakıtı yenilenebilir enerji kaynaklarından birisidir ve fosil yakıtlara oranla birçok 
avantajı vardır. Biyokütle yanması, karbon nötrdür; yanma sonucu oluşan CO2, fotosentetik 
reaksiyonlar yoluyla biyokütlenin büyümesine katıldığından, CO2 sera gazı emisyonuna 
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katkıda bulunmaz. Ayrıca biyokütle yakıtı kömür yakıtına göre daha az kükürt ve kül içerir. 
Pelet yakıtı biyokütle yakıtlarından bir tanesidir ve talaş, odun yongaları, ağaç kabuğu, atık, 
zirai ürünler, ekinlerin sapları, fındık, badem, ceviz kabukları, hatta atık kağıt gibi maddelerin 
öğütüldükten sonra yüksek basınç altında sıkıştırılması sonucu elde edilir. Genellikle 6-8 mm 
çapında, 10-11 mm arasında uzunluğunda, silindirik yapıya sahiptir.  

Biyokütle enerjisinden birçok şekilde faydalanabilir; direkt olarak yakılarak ısı ve elektrik 
üretilebilir, piroliz, gazlaştırma ve/veya biyokimyasal prosesler sonucu gaz yakıt üretilebilir, 
ya da sıvılaştırma metoduyla sıvı biyokütle elde edilebilir [2]. Konutların ısıtılması amacıyla 
pelet yakıtlı küçük ölçekli ızgaralı soba/kazanlar özellikle Norveç, İsveç gibi ülkelerde 
genişçe kullanılmaktadır. Düşük yatırım maliyeti ve esnek katı yakıt kullanımı (geniş nem, 
kül içeriği ve yakıt boyutlarında) ızgaralı kazanları çekici hale getirmektedir. Kazanlar, 
içerisinde yanmanın gerçekleştiği, yakıtın yanması sonucu oluşan ısının genellikle suya 
transfer edildiği kapalı kaplar olarak tanımlanabilir. Katı yakıtlı kazanlar genellikle düşük 
verimleri ile bilinirler. Kazan geometrisi, ızgara tipi, birincil ve ikincil hava miktarları, hava 
fazlalık katsayısı gibi pek çok parametre değiştirilerek katı yakıtlı kazanların verimi 
arttırılabilir. Tüm bu parametrelerin deneysel olarak incelenebilmesi oldukça pahalı ve zaman 
alıcıdır. Bu nedenle bu tarz problemlerin çözümünde Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği 
(HAD) programlarından yararlanılabilir. Özellikle son yıllarda bilgisayar teknolojisinde olan 
hızlı ilerlemeler HAD programlarını daha cazip hale getirmiştir ve yanma gibi kompleks 
problemlerin çözümünde oldukça tercih edilir. 

Literatürde katı yakıtlı kazanların nümerik modellenmesiyle birçok çalışma mevcuttur. Ahn 
ve Kim [3] çalışmalarında sabit yataklı 278 kW’lık pelet kazanı geliştirmişler ve deneysel 
olarak test etmişlerdir. Ayrıca bu deneysel sonuçları nümerik hesap sonuçlarıyla 
kıyaslamışlardır. Kazan içi sıcaklıklarını termoelemanlar yardımıyla ölçmüşlerdir ayrıca 
termal kamera ile de görüntü almışlardır. Kazan içinde oluşan maksimum sıcaklıkların 1000 
°C civarında olduğunu belirtmişlerdir. Nümerik çözümlemede Fluent paket programından 
yararlanmışlardır. Yanma modeli olarak finite rate/eddy dissipation modelini, radyasyon 
modeli olarak Discrete Ordinates (DO) modeli ve türbülans modeli olarak standart k-ε modeli 
kullanmışlardır. Kazan içi sıcaklıklarını nümerik ve deneysel olarak kıyaslamışlar ve iyi uyum 
sağladığını belirtmişlerdir. Chaney ve ark. [4] 50 kW’lık pelet kazanının yanma performansını 
ve NOx emisyonlarının optimizasyonunu FLUENT paket programından yararlanarak 
araştırmışlardır. Kazanda birincil ve ikincil hava ayarı, ikincil hava giriş sayısı gibi birçok 
ayarlanabilir parametrenin bulunduğunu ve bu parametrelerin yanma performansını ve NOx 
emisyonlarını iyileştirmede kullanılabileceğini belirtmişlerdir. Pelet yakıtının termal 
dekompozisyonunu ve gaz fazıyla etkileşimini C programıyla kodlamışlar ve HAD ile 
bağlantılı hale getirmişlerdir. Gaz fazının modellenmesinde Eddy Dissipation modeli 
kullanmışlardır. Collazo ve ark. [5] 18 kW’lık evsel tip pelet kazanının HAD ile 
simulasyonunu yapmışlardır. Gaz fazının modellenmesinde finite rate/eddy dissipation 
modelini kullanmışlardır. Sonuç olarak model sonuçlarıyla deneysel sonuçların iyi uyum 
sağladığını belirtmişlerdir. Nümerik hesaplamalarının sonucu olarak, su borularının 
pozisyonunun, hava girişlerinin dağılımının bu tarz sistemlerde yüksek emisyonlara neden 
olan önemli faktörler olduğunu belirtmişlerdir. Sui J. ve ark.[6] çalışmalarında iki çeşit 
biyokütle yakıtı (briket) ile kömürün yanmasını ayrı ayrı nümerik olarak araştırmışlardır. 
Öncelikle yakıtların karekteristiklerini ve içeriklerini deneysel olarak test etmişlerdir. 
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Biyokütle yakıtının kömür yakıtına göre: 1) daha yüksek uçucu içeriği, düşük sabit karbon 
içeriği ve ısıl değer; 2) düşük karbon içeriği, yüksek oksijen içeriği; 3) düşük ateşlenme 
sıcaklığı, yüksek yanma hızına sahip olduğunu belirtmişlerdir. Nümerik sonuçların sıcaklık 
dağılımı, oksijen dağılımı, karbondioksit dağılımı içerdiği ve buna göre yanmaya olan 
etkilerin yorumlandığını belirtmişlerdir. Yatak içini modelledikten sonra buradan elde edilen 
sonuçları Fluent programına sınır şartı olarak girmişler ve ayrıca gaz fazının modellemesini 
de Fluent programında yapmışlardır. Nümerik olarak biyokütle yakıtının yanma 
performansını kömür kazanı ve dönüştürülmüş bir kazan için hesaplamışlardır. Biyokütle 
yakıtının kömür kazanında yanması sonucu oluşan maksimum sıcaklıklar 2430 K civarlarında 
olurken, dönüştürülmüş kazanda bu değerin 1900 K civarlarına düştüğünü belirtmişlerdir. 
Dong ve Blasiak [7] çalışmalarında ikincil havayı kazan içerisine daha verimli dağıtarak daha 
verimli yanmayı ve emisyonları azaltmayı amaçlayan sistemi (Ecotube system) iki farklı 
ızgara tipinde nümerik olarak araştırmışlardır. Araştırmalarında kullandıkları kazanlardan bir 
tanesi 15 MW’lık atık biyokütle diğeri ise 29 MW’lık kömür kazanıdır. Nümerik 
hesaplamada FLUENT paket programından faydalanmışlardır. Türbülans ve kimyasal 
reaksiyon arasındaki ilişkinin çözümünde Arrhenius finite-rate ve Magnussen ve Hijertager 
eddy dissipation modellerini kullanmışlardır. Yanma yatağı kısmının oldukça kompleks 
olduğu ve bu olayların yakıt partiküllerinin ısınması ve kuruması, partiküllerin ızgara 
üzerinde hareket etmesi, gaz ve katı faz arasındaki etkileşim, yakıt pirolizi ve uçucuların 
çıkması, ve son olarak gazlaşma ve yanmayı içerdiğini belirtmişlerdir. Bu karmaşık olayları 
ızgara üzerinde sadece homojen gaz fazının modellenmesiyle basitleştirmişlerdir. Sınır 
şartlarını yakıt piroliz reaksiyon sonuçlarına göre girmişlerdir. Biyokütle ve kömür gaz 
reaksiyonlarının kinetik verilerini doğrudan FLUENT programı içerisinde yer alan metan 
yanma reaksiyonundan elde etmişlerdir. Sonuç olarak yapılan nümerik sonuçların başarılı 
olduğunu belirtmişlerdir. Deneysel ve nümerik sonucun kıyaslanması ile ilgili olarak verilen 
grafikte kazanın 1 m üzerindeki (orta çizgi) sıcaklıkları kıyaslamışlardır. Ayrıca emisyon 
sonuçları (CO, NO) her iki kazan durumu için sadece nümerik olarak verilmiştir. Porteiro ve 
ark. [8] ısıl gücü 24 kW olan pelet kazanında nümerik analizleri FLUENT 6.3 programını 
kullanarak gerçekleştirmişlerdir. Gaz fazı ile yatak modeli arasındaki etkileşimin 
çözümlenmesinde iteratif prosesi kullanmışlar ve yatak modelindeki çözümün HAD 
programındaki sınır şartlarını belirlediğini ifade etmişlerdir. HAD modeli yakınsadıktan sonra 
elde edilen çözümü yatak modelinin yeni sınır şartları olarak kullanılmışlar ve bu prosesi her 
iki modelde eş zamanlı çözüme ulaşılıncaya kadar devam ettirmişlerdir. Türbülansın 
modellenmesinde k-ε model ve radyasyonun modellenmesinde Discrete Ordinate (DO) model 
kullanmışlardır. Gaz fazının modellenmesinde Arrhenius finite rate/eddy dissipation modelini 
kullanmışlardır. Biyokütle uçucuları olarak CO, CO2, H2O, H2, hafif hidrokarbonlar (CH4) ve 
ağır hidrokarbonlar (C6H6) olduğunu kabul etmişlerdir. Çalışmalarının sonucunda nümerik 
hesaplama sonuçlarıyla deneysel gaz sıcaklıklarını ve konsantrasyonlarını karşılaştırmışlar ve 
bunların iyi uyum sağladığını ifade etmişlerdir. Lee ve arkadaşları [9] çalışmalarında evsel 
ısıtma amaçlı olarak satılan 35 kW’lık pelet kazanında deneysel ve nümerik incelemeler 
yapmışlardır. Nümerik hesaplamalarda Fluent 6.3 programını kullanmışlardır. Pelet yakıtı 
yanması boyunca, gaz bileşimlerini, sıcaklıkları ve kül karakteristiklerini çeşitli çalıştırma 
yükleri, hava akım hızı ve ocak konfigürasyonları için kazanın farklı kısımlarında analiz 
etmişlerdir. Ayrıca ocak biçimi, akış dağılımı, ikincil ve üçüncül hava enjeksiyonlarının 
yönlerini sadece nümerik olarak incelemişlerdir. Yanma modeli olarak karışım kesri (mixture 
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fraction) yaklaşımı, radyasyon modeli olarak WSGGM modeli ve türbülans modeli olarak 
standart k-ε modeli kullanmışlardır. Westerlund ve ark. [10] pelet yakıcısının 
optimizasyonunu nümerik olarak araştırmışlardır. Simülasyonlarında sadece gazların karıştığı 
kabulünü yapmışlardır. Yakıcının orijinal geometrisinin yetersiz performans verdiğini 
belirtmişlerdir. Simulasyonlardan elde ettikleri optimal dizayn ile çıkış gücünün arttığını ve 
yanmamış konsantrasyonların azaldığını ancak daha da düşürülebileceğini belirtmişlerdir. 
Yanma gazları ile ikincil hava arasındaki etkileşim zamanının muhtemelen kısa olduğu ve bu 
sürenin arttırılmasının pozitif etki edebileceğini belirtmişlerdir. 

Bu çalışmada, 30 kW’lık örnek bir pelet kazanında oluşan yanma iki ve üç boyutlu olarak 
incelenmiştir ve kıyaslamalar yapılmıştır. Nümerik hesaplamalar Fluent 6.3 paket 
programında gerçekleştirilmiştir. Türbülans modeli olarak RNG k-ε, yanma modeli olarak 
finite rate/eddy dissipation modeli, radyasyon modeli olarak P1 radyasyon modeli 
kullanılmıştır. Hesaplamalar sonucu elde edilen sıcaklık konturları, hız vektörleri ve baca gazı 
çıkış sıcaklıkları incelenerek elde edilen sonuçlar değerlendirilmiş, modellemede kullanılan 
boyutun sonuçlar üzerindeki etkisi irdelenmiştir. 

II. MATERYAL ve METOD 

Katı yakıtlı ızgaralı kazanlarda yanma prosesi iki bölüme ayrılabilir: yatak içerisinde katı 
yakıt yanması ve serbest bölgede (yanma odası) uçucu yanması. En temel olarak katı 
yakıtlarda yanma işlemi kuruma (suyun buharlaşması), piroliz (uçucu bileşenlerin ayrılması), 
uçucu bileşenlerin yanması ve sabit karbon yanması olmak üzere dört aşamada gerçekleşir ve 
bu durum pelet yakıtı için Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 1. Pelet yakıt yanma aşamaları 

Yanma problemlerin çözümünde, analitik, deneysel ve nümerik yöntemler kullanılabilir. 
Yapılan çalışmada da nümerik yöntemleri kullanan bir hesaplamalı akışkanlar dinamiği 
programı olan ve kısmi diferansiyel denklemleri sonlu hacimler metoduna dayanarak cebirsel 
denklem takımına dönüştürerek çözen Fluent 6.3.26 paket programı kullanılmıştır ve 
programda kullanılan modellerin detayları hakkında bilgiler verilmiştir.  

FLUENT programında yanmanın modellenmesi için Türlerin Taşınımı (Species Transport) 
Modeli, Ön Karışımsız (Non-premixed) Model, Ön Karışımlı (Premixed) Model, Kısmen Ön 
Karışımlı (Partially Premixed) Model ve Bileşim (Composition) PDF Modelleri mevcuttur 
[11];. 
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Bu çalışmada yanma için türlerin taşınımı modeli kullanılmış olduğundan modelle ilgili ksıa 
bir bilgilendirme yapılmıştır. Türlerin Taşınımı (Species Transport) yaklaşımında türlerin 
kütlesel kesirlerinin korunumu için kullanıcı tarafından tanımlanan kimyasal reaksiyonların 
çözümünü içerir. Reaksiyon hızları Arrhenius denkleminden, türbülans reaksiyon ilişkisi 
Magnussen ve Hijertager denklemleri ile hesaba katılır. Türbülans ve reaksiyon arasındaki 
ilişkinin belirlenmesi için çeşitli modeller mevcuttur: 

Laminar Finite Rate: Türbülans etkileri göz önüne alınmaz ve reaksiyon hızı Arrhenius 
denkleminden çözülür. 

Finite-Rate/Eddy Dissipation: Türbülanslı akışlarda geçerlidir. Arrhenius hızını ve karışma 
hızını hesaplar ancak bunlardan hangisinin değeri küçükse onu kullanır. 

Eddy Dissipation: Türbülanslı akışlarda geçerlidir. Sadece karışma hızını hesaplar. 
(Magnussen ve Hijertager Eşitliği) 

EDC (Eddy Dissipation Concept): Türbülanslı akışlarda geçerlidir. Zaman sabiti ve hacim 
kesri sabiti gibi değerleri değiştirmemize imkan tanır.  

Türlerin taşınımı modeli; ön karışımsız yanma, ön karışımlı yanma ve kısmen ön karışımlı 
yanma gibi problemlerin çözümünde kullanılabilir [11].  

Çoğu akımda olduğu gibi bu çalışmadaki akım da türbülanslıdır. FLUENT türbülanslı akışın 
iki boyutlu modellenmesinde Spalart-Allmaras, Standart k-ε, RNG k-ε, Realizable k-ε, 
Standart k-omega, SST k-omega, Reynolds Stress modelleri gibi modeller sunmaktadır. 
Genellikle yanma problemlerinin çözümünde RNG k-ε model tercih edilir. RNG k-ε model, 
matematiksel teknikler kullanılarak anlık Navier-Stokes denklemlerinden türetilmiştir ve 
yeniden normalleştirme grup metotları olarak adlandırılır. Yani eşitlikler ve katsayılar analitik 
olarak elde edilir. Standart k- ε modelle aynı formdadır, fakat RNG model k ve ε eşitliklerinde 
ek terimler içerir ve bu terimler ani gerilmeli akışlarda iyileştirmeler sağlar. 

Yanma olayında radyasyonun da modellenmesi gerekir. FLUENT radyasyon modeli olarak; 
Rosseland, P1 yaklaşımı, Discrete Transfer, Surface to Surface ve Discrete Ordinates (DO) 
modellerini sunmaktadır. 

Bu çalışmada örnek bir kazanda pelet yakıtının uçucu bileşenleri gaz fazında, sabit karbon 
kısmı ise yakıt besleme çanağının (ızgara) hemen üzerinde karbon partikülleri enjekte edilerek 
modellenmiştir. Hesaplamalar iki ve üç boyutlu olarak FLUENT paket programında 
gerçekleştirilmiştir. Türbülansın modellenmesinde RNG k-ε model, yanmanın 
modellenmesinde finite rate/eddy dissipation model, radyasyonun modellenmesinde P1 
yaklaşımı kullanılmıştır. Reaksiyon modelinde aşağıdaki reaksiyonlar programa girilerek 
hesaplamalar gerçekleştirilmiştir [12]: 

        (1) 

        (2) 

         (3) 

         (4) 

         (5) 
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         (6) 

Hesaplamalarda kullanılan model kazanın geometrik ölçüleri, sınır şartları ve üç boyutlu 
görünümü Şekil 2’de verilmiştir. İki boyutlu çözümlemelerde hesaplamalar kazan simetrik 
olarak kabul edildiğinden dolayı sadece bir yarısı için gerçekleştirilmiştir.  
Yapılan hesaplamaların tümünde hava fazlalık katsayısı λ =2 olarak alınmıştır. Su ile temas 
eden tüm yüzeyler 353 K sıcaklıkta duvar (wall) olarak kabul edilmiştir. Çıkış bölgesi basınç 
çıkışı (pressure outlet), hava girişi ve yakıt girişi hız girişi (velocity inlet) olarak alınmıştır. 
Ayrıca karbon partikülleri de ızgaradan çıkacak şekilde ayrık faz modeli (discrete phase 
model- DPM) ile modellenmiştir. Bu çözümde süreklilik ve enerji yakınsama kriterleri 10-6 
olana kadar iterasyonlar sürdürülmüştür. 

 
Şekil 2. Modellemesi yapılan pelet kazanı ölçüleri, sınır şartları ve üç boyutlu görünümü  

Hesaplamaların yapılabilmesi için geometrinin bir ağ ile örülmesi gerekmektedir. İki boyutlu 
kazanın ağ yapısında yaklaşık olarak 100000 hücre bulunmaktadır. Üç boyutlu kazan da ise 
yaklaşık olarak 300000 hücre bulunmaktadır. Ayrıca daha sık ağ yapıları denenmiş ancak 
sonuçlar birbirine benzer çıkmıştır. Kazan ısıl gücü 30 kW olacak şekilde hesaplamalar 
yapılmıştır.  

Çalışmada kullanılan pelet yakıtın özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. Hesaplamalar yapılırken 
yakıt içeriğindeki nem miktarı da gaz fazına eklenmiştir. Uçucu bileşenlerin CO, CO2, H2, 
H2O, NH3, hafif hidrokarbonlar (CH4) ve katrandan (C6H6) oluştuğu kabul edilmiştir [12]. 

       Tablo 1. Pelet yakıt özellikleri [12] 
Yaklaşık analiz 

Nem [küt.%] 8.50 
Kül [küt.%] 0.62 
Sabit karbon [küt.%] 16.20 
Uçucu madde [küt.%] 74.68 
Alt ısıl değer [kJ/kg] 18330 

III. BULGULAR ve TARTIŞMA 

İki ve üç boyutlu hesaplamalarda elde edilen sıcaklık konturları Şekil 3’te gösterilmiştir. 
Şekilde görüldüğü gibi her iki durumda da hazneye yakın bölgelerde alev sıcaklığı maksimum 
değerlerine ulaştığı ve su ile çevrili bölgelerle temas eden sıcak gazların çıkışa doğru 
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sıcaklıklarının giderek düştüğü görülmüştür. İki boyutlu yapılan hesaplamada maksimum alev 
sıcaklığının üç boyutlu yapılan hesaplamaya göre daha yüksek çıktığı görülmektedir. İki 
boyutlu hesaplamada oluşan maksimum alev sıcaklığı 1845 K, üç boyutlu hesaplamada ise 
1600 K değerindedir. 

 
Şekil 3. İki ve üç boyuta göre oluşan sıcaklık konturları 

Pelet yakıtı yanması sonucu oluşan hız vektörleri Şekil 4’te gösterilmiştir. İki ve üç boyutlu 
yapılan hesaplamaların her ikisinde de yakıtın yanması sonucu oluşan sıcak gazlar ocak 
içerisinden ve birinci duman borularından geçerek ikinci duman borularına girmekte, daha 
sonra bacaya yönelerek düzgün bir şekilde kazanı terk etmektedir. 

Kazanların verimlerinin değerlendirilmesinde baca gazı çıkış sıcaklıklarından yararlanılabilir. 
İki boyutlu yapılan hesaplamalarda elde edilen baca gazı sıcaklığı (580 K) üç boyutlu 
hesaplamalardan elde edilen baca gazı sıcaklığından (520 K) yaklaşık 60 K daha yüksek 
çıkmıştır.  

Üç boyutlu hesaplama iki boyutlu hesaplamayan göre bir kazan için yaklaşık 3 kat fazla 
zaman almıştır (Hesaplamalar 2.4 gHz hızı olan ve 4 GB RAM içeren bir bilgisayar ile 
yapılmıştır). 

 
Şekil 4. İki ve üç boyuta göre oluşan hız vektörleri 
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IV. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada, örnek bir pelet kazanında yanma 30 kW kazan ısıl gücünde iki boyutlu ve üç 
boyutlu olarak modellenmiştir. Nümerik hesaplamalarda FLUENT paket programından 
yararlanılmıştır. Modellemelerde kullanılan boyutun etkisine göre oluşan sıcaklık konturları, 
hız vektörleri ve baca gazı çıkış sıcaklıkları incelenmiş ve elde edilen sonuçlar kıyaslanarak 
değerlendirmeler yapılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde, iki ve üç boyutlu hesaplamalardan elde 
edilen sıcaklık konturlarının trend olarak birbirlerine benzedikleri, ancak maksimum 
sıcaklıklarda 250 K civarı ve baca gazı sıcaklıklarında 60 K civarı farklılıklar olduğu 
belirlenmiştir. Doğal olarak üç boyutlu modelleme çok daha fazla hesaplama süresine ihtiyaç 
duymaktadır. Modelleme hesaplarının doğrulanması için deneysel verilerle karşılaştırılmaları 
gerekmektedir. Bu şekilde hani modelin kullanılmasının uygun olacağı belirlenebilir. Böylece 
bazı durumlarda, örneğin ilk tasarım hesaplamalarında, iki boyutlu modelleme yapılarak 
hesaplama zamanı açısından tasarruf sağlanabilir. 
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ABSTRACT 
In this paper, the applicator part of the pulsed electromagnetic field therapy (PEMF) device, is illustrated along 
with the numerical computations by the computer aided 3D electromagnetic simulations. The magnetic field 
distributions generated by various coil array arrangements of different geometrical parameters have been 
examined. The magnetic field distribution is additionally computed by the analytical formulations calculated in 
the computer program code to determine the total inductance of the selected coil arrays. The calculated 
inductance value is very important when the coil based applicator part of the PEMF device is supplied by a 
pulsed voltage source at a predetermined frequency due to the generated coil current and resulting target 
magnetic field magnitude. 
 
Keywords: magnetic field homogeneity, PEMF device, 3D electromagnetic simulations, coil arrays 

I.  INTRODUCTION 

Wound healing is a complex process which depends on the cell types, chemical mediators, 
and surrounding extracellular matrix. The healing process includes the phases of 
inflammation, proliferation, epithelialization and remodeling, which depends on the complex 
integration of a process sequence driven by many factors such as inflammatory cells, 
mediators, growth factors, matrix and adhesion molecules[1]. Injured tissue causes the 
disruption of blood vessels, which create the blood clot and provide an extracellular matrix 
for the cell migration in the healing process[2]. There are many therapeutic methods for the 
wound healing, one of which is the treatment of extremely low-frequency electromagnetic 
waves applied to the wound area, which is termed as pulsed electromagnetic field therapy 
(PEMF). Today, a number of pulsed electromagnetic field therapies are supported by the 
work of collecting surprising and beneficial effects for the human body. The pulsed 
electromagnetic field has a non-ionizing biological effect that accelerates the regeneration 
process by stimulating cellular functions as it affects generally or locally the wounded body 
locations[3]. PEMF produces therapeutic changes in the tissue by using small electrical 
stimulation.  

Therefore, the coil based applicator design of PEMF devices has to have the RF performance 
capability of generating high magnetic flux densities with high homogenity over the wound 
location. The PEMF applicator is designed in a geometric arrangement of a predetermined 
number of coils with a number of turns in each coil.  

In this paper, in order to realize the coil based applicator part of PEMF device, 3D 
electromagnetic numerical computations have been carried out for the different coil array 
designs with the investigation of the axial magnetic flux density. The magnetic field 
distribution is additionally calculated by the analytically formulated computer code in order 
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for the total inductance to be determined. The total inductance value is important for  the final 
determination of exposing  magnetic flux density to be generated by the pulsed voltage supply 
connected to the applicator part of PEMF device. 

II. COIL DESIGN 

The magnetic field is a spatial coordinate dependent vectorial field resulting from the 
movement of electric charges with a finite acceleration or at a constant velocity. The magnetic 
flux density lines can be depicted as the force lines with the direction perpendicular to the 
surface element where magnetic flux is calculated with the magnitude representating how 
dense the field lines are located in an area surrounding the calculation point. It is very 
important that the excited magnetic field is delivered to the wound area within the 
predetermined values. Because of this reason, the shape and size of the coil based applicator 
of PEMF device are determined in order for the wound area to be stimulated effectively. 
Different coil shapes result different magnetic fields in different characteristics. If the large 
wound areas need to be stimulated by the coil applicator, the magnetic field has to be uniform 
over a large area to be applied. Many numerical simulations have been carried out to 
understand how the magnetic field homogeneity of the coils in the different geometries is 
affected. The numerical simulations are done by CST Microwave Studio program. The Biot-
Savart law is frequently used in the theoretical calculations for low frequency source 
excitations. The magnitude of the magnetic field at the center of a coil of radius R, current I 
and the number of turns N at the distance of r from the coil center along the coil surface 
normal can be found by Biot-Savart law in the form of 

                   (1) 

The permeability of free space is 4π x10-7. 

III. NUMERICAL CALCULATION RESULTS 

For the best determination of the coil geometric parameters, a plenty of magnetic field 
simulations are done for the various coil array arrangements with the different coil separation 
distances (dsep) and coil radii (Rc).  

The magnetic field homogeneity has been taken into account by investigating the transversal 
inplane length where the magnetic field magnitude is within %10 change of the maximum 
magnetic field as tabulated in  Table 1, where LHz is the homogeneity region length along z 
axis and LHx is the homogeneity region length along x axis. The numerical computation 
results of Model 3 are shown in Figure 1 with the indicated geometric parameters. The total 
turn number of each coil and wire cross sectional radius are assumed to be 30 and 0.2mm, 
respectively for 10mA coil current. 
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Table 1. Magnetic field based coil performance comparison table of selected coil arrays 
Model 

Number 
1 3 4 8 11 15 

Rc (cm) 9.8,10,10,10,9.8 9.8,10,10,10,9.8 5,10,10,10,5 4,10,10,10,4 7,10,10,10,7 7,10,10,10,7 

dsep (cm) -1.2,-1,-1,1.2 -5.2,-5,5,5.2 -1.2,-1,1,1.2 -5.2,-5,5,5.2 -5.2,-5,5,5.2 -1.1,-1,1,1.1 

Bzmax 13.22(µT) 10.96(µT) 16.27(µT) 18.88(µT) 13.47(µT) 19.51(µT) 

LHz 5.54cm 9.65cm 3.96cm 3.02cm 4.49cm 4.56cm 

LHx 6.13cm 15.68cm 4.21cm 3.4cm 5.13cm 4.98cm 

L 8.94mH 6.53mH 4.99mH 4.26mH 7.09mH 6.90mH 

 
Figure 1. (a) Perspective view. (b)B field distribution on yz plane. (c)Total B field in x axis. (d) z component of 

B field in x axis. (e)Total B field in z axis.(f) z component of B field in z axis. 
 

As a result of the numerical simulations, the magnetic field  homogeneity along the z 
direction in yz plane and x direction in xy plane increases as the coil separation distance d23 
and d34 increase with the degraded maximum magnetic field as trade off .  
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IV. ANALYTICAL CALCULATION RESULTS 

In addition to the numerical computations, the analytical formulations for the magnetic field 
calculations of different coil array arrangements are computed to compare the numerical 
results to the analytical formulations. The coil array arrangement resulting to have the highest 
magnetic field homogeneity of Model 3 is shown in Figure 2. 

 
Figure 2. Comparison of CST Microwave Studio and MATLAB magnetic field homogeneity results of model3 
a)MATLAB resultant of B field in x axis b)CST Microwave Studio resultant of B field in x axis c)MATLAB 

resultant of B field in z axis d)CST Microwave Studio resultant of B field in z axis 

As a result of comparing the analytical formulations and CST Microwave Studio numerical 
computations, the almost same results are obtained. 

In the coil based applicator design of PEMF device, the coil driving current is very important 
to generate the required magnetic field to be applied to the wound area in the healing process. 
Therefore, the total inductance values of each model are numerically computed and tabulated 
in Table 1. 
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V. CONCLUSION 

As a result of the numerical simulations and anaytical calculations, the magnetic field 
homogeneity is maximum with the lowest maximum magnetic flux density in Model 3. The 
coil array arrangement has 30 windings of each coil with the radii of 9.8cm, 10cm, 10cm, 
10cm, 9.8cm with the separation distances between the coils of 0.2 cm, 5 cm, 5 cm, 0.2 cm. 
The analytically calculated inductance value is 6.53mH with the maximum axial magnetic 
field of 10.96 (µT) for 10mA coil driving current. The numerically computed and analytically 
calculated results agree well with the determination of circuit inductance parameter for the 
accurate setting of the driving voltage source.  
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ABSTRACT 
There are many studies on how the electromagnetic field has positive effect on the wound and bone healing with 
a wide variety of products used as the supplementary therapy methodologies. On the other hand, there are 
clinical problems in the implementation strategy of the wound healing methodology. For this reason, the 
biological models of how to apply the electromagnetic field generated by the medical devices to be designed to 
heal the wounds are still being investigated in order to determine the healing mechanism. Despite these 
advances, the wound healing remains still very important today due to the complexity of the wound healing 
process and the diversity of patients. Therefore, the presented paper illustrates a pulse electromagnetic field 
therapy device (PEMF) with a coil based applicator system driven by an Arduino based signal source capable of 
generating the desired current in a pulsed waveform at the desired frequencies (between 50 Hz and 100 Hz) of 
various amplitudes in the course of chronic wound healing. The PEMF device is realised as a prototype which 
aims to improve the wound healing process, which can create the magnetic field at the intended magnitude at the 
right operating frequency and desired wave amplitude. By this way, it is thought that the proposed PEMF device 
leads the demanded developments in the clinical therapy devices to be realised in the scope of low frequency 
pulsed electromagnetic field.  
 
Keywords: Wound and bone healing, PEMF, Arduino based waveform generator  

I.  INTRODUCTION 

Wound healing is a complex process depending on the cell types, chemical mediators, and 
surrounding extracellular matrix. The healing process is composed of inflammation, 
proliferation, reepithelialization and remodeling phases [1]. Injured tissue causes the 
disruption of blood vessels, which in turn creates the blood clot and provides an extracellular 
matrix for the cell migration [2]. There are many clinical methods for the wound healing. One 
of them is the treatment of extremely low-frequency nonionizing electromagnetic waves 
applied to the wound area, which is extensively studied in this paper. Today, the number of 
pulsed electromagnetic field therapies, PEMF are supported due to the positive biological 
effect of the pulsed electromagnetic field accelerating the cell regeneration by the stimulation 
of the cellular functions [3]. PEMF results the therapeutic changes in the wounded tissue by 
using small electrical stimulation in the form of concentrated magnetic field at a 
predetermined functional form.  

In this paper, a PEMF device prototype with Arduino based signal generator for the applicator 
coil driver circuit is designed to enhance the wound healing process with the main 
technological target of individual use of the designed PEMF device in hospitals and at home 
as a portable product. It is deduced from the literature that the magnitude of magnetic field 
generated in PEMF devices is lower than 3 mT with the operating frequencies smaller than 
100 Hz for more effective wound healing treatment [4,5]. A pulse generator circuit whose 
frequency and duty cycle can be adjusted is designed by the use of Arduino microcontroller. 
The generated pulse amplitude can be additionally programmed depending on the magnetic 
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field generated by the applicator coil which is sensed by the Hall effect sensor. The pulse 
amplitude is adapted to be the desired value for the generation of target magnetic flux density. 

II. ARDUINO BASED PULSE GENERATOR CIRCUIT FOR COIL APPLICATOR 
 
Tunable frequency and duty cycle generating electronic circuit is one of the most important 
parts of PEMF device. Therefore, a signal generator is required to generate the magnetic field 
of PEMF device by driving the coil based applicator. Although there are many signal 
generators in the market, it is more appropriate to design an Arduino-based signal portable 
generator with the signal properties, which can be easily modified depending on the signal 
source requirements by the software. In general, the pulsed waveforms of  0-100 Hz operating 
frequency and 0%-100% duty cycle values are required to be programed in the signal 
generator circuit. The flow chart of the Arduino based signal generator circuit  is shown in 
Figure 1. Since the output pin of the signal generator circuit is a digital pin of Arduino 
microcontroller, which has the maximum amplitude value of 5V, this voltage magnitude can 
not be sufficient to generate the desired magnetic field in the wound healing therapy. To 
amplify the digital output signal of the signal generator, the pre-amplifier circuit is required 
along with two buffers to prevent the driving circuit from being loaded by the other electronic 
circuits. The frequency and duty cycle values are received as the analog values from the 
analog pin of Arduino microcontroller by the potentiometers. The fabricated electronic circuit 
cards and measurement results are shown in Figure 2 and Figure 3, respectively.  

 
Figure 1. Programmable signal generator algorithm 
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                                       a)                                                                            b) 

 
                                      c)                                                                              d) 

Figure 2. a) Bottom view of the printed circuit board  b)Top view of the circuit board c)circuit with the 
electronic components d) electronic circuit card in the designed prototype. 

 
Figure 3. Arduino based signal generator oscilloscope results for variable frequency and duty cycle. 

III.  PULSE SIGNAL AMPLIFIER STAGE AND MEASUREMENT RESULTS 

Since 0-3mT magnetic flux density is a suitable range in the biological experiments for PEMF 
device, it is necessary to amplify the input pulsed voltage signal with a class D amplifier to 
obtain the required magnetic field. In this paper, a high efficiency and high gain AA-
AB31241, the Class D amplifier is used in the amplification stage. 
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                      Table 1. Power supply specifications of AA-AB31241 Class D amplifier 
Voltage Limitations Maximum Current Requirement 

25 to 50V 16A 

As illustrated in Table 1, the supply voltage smaller than 25V is not enough to drive the class 
D amplifier stage with the caution of supply voltage no more than 52V, which results the 
amplifier to burn out. The input pulse voltage signal and resulting amplified pulse signals are 
shown in Figure 4. 6V peak to peak square wave signal is applied to the amplifier input with 
the power supply voltage of 44V and termination resistance of 5 ohm as the load. The 
amplification factor is in the range of 7. 

 
Figure 4. Channel2 is the input voltage of the Class D amplifier and Channel1 is the output voltage of the Class 

D amplifier 

IV. MAGNETIC FIELD MEASUREMENT 

After the fabrication of pulse signal generator design of PEMF device, there is a very 
important task to measure the magnetic field of the driven applicator coil. If the generated 
magnetic field is not known, the correct treatment could not be applied to the biological cells 
in the wound healing process. Therefore, the pulse signal generator codes are modified to 
generate the required magnetic field. The flow chart of the modified program algorithm is 
shown in Figure 5. An array named “sensorvalue” has been defined in addition to the previous 
generator code in the modified source code. It is necessary to record the analog magnetic flux 
density value from Hall effect sensor as “sensorvalue”,which is received from the sensor 
output in the form of 15 samples in a period. Since the output voltage of Hall effect sensor has 
a sinusoidal waveform in the presence of pulsed electromagnetic field at the fundamental 
frequency, 15 samples received to Arduino analog input in the SensorValue array are 
compared to find out the maximum value for monitoring as the intended magnetic flux 
density. 
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Figure 5. PEMF magnetic field measurement algorithm 

In this measurement procedure, the ratio of magnetic field value to Hall effect sensor output 
voltage is calculated for the sensor calibration means with the known magnetic flux density. 
Table 2 shows the magnetic flux density measurements in comparision to Hall effect sensor 
output voltage levels. The realised PEMF prototype is shown in Figure 6.   

     Table 2. A series of magnetic flux density measurements 

 

 
Figure 6. a) Front side view b) back side view of PEMF prototype 

IV. CONCLUSION 

In this paper, a PEMF device that can be used for the therapeutic purposes has been presented. 
The electronic circuit part of the PEMF device’s coil based applicator driving circuit is 
combined with the software part for the prototype design in the form of an electronic card 
acting as a signal generator. Unlike the other devices with the same functionality, it is easy to 
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set the desired parameters. The pulse signal waveform generated by the electronic card 
ensures the pulsed magnetic field generation by driving the applicator coil designed for the 
high magnetic field homogeneity. After the magnetic field is generated, it is measured using 
the DRV5053EA Hall effect sensor. The measured magnetic field of the applicator coil is 
monitored and can be easily controlled by the user. All of the modularly designed parts of 
PEMF device in each module are tested. Since the tests are successful, the separate modules 
are brought into together as PEMF device prototype.  
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ÖZET 
Baraj, karayolu, demiryolu, yer altı yapıları gibi önemli mühendislik yapılarında tünel açma sırasında ve bu 
yapıların inşası için malzeme temininde sıklıkla patlatma işlemi gerçekleştirilmektedir. İnşaat mühendisliği 
uygulamalarında patlatma işlemi ile elde edilen faydaları artırmak mümkündür. Ancak patlatma işleminin 
yapıldığı şantiye sahasının yakın civarındaki yapılar bu işlemden olumsuz etkilenmektedir. Bu olumsuz 
etkilerden olan patlatma basıncı, çok kısa sürede yapı üzerinde olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Özellikle 
betonarme yapılarda yakın mesafelerdeki patlatma basıncı taşıyıcı sistemde hasarlara neden olmaktadır. Bu 
çalışmada, betonarme bir yapının çeşitli patlatma basınçlarındaki davranışları sonlu elemanlar yöntemini esas 
alan ANSYS yazılımı kullanılarak modellenmiştir. Patlatma basıncının yapay olarak üretilmesinde ise deneysel 
verilerden elde edilmiş denklemleri dikkate alan BlastGM yazılımı kullanılmıştır. Bu yazılımla birlikte, yapıya 
olan dik uzaklık, patlayıcı ağırlığı ve zemin cinsi bilgileri girilerek yapay olarak patlatma basıncı-zaman 
grafikleri elde edilmektedir. Yapılan analizler sonucunda, patlatma basıncının betonarme taşıyıcı sisteme sahip 
yapılarda önemli gerilme artışlarına neden olduğu görülmüştür. Bu çalışmayla, önemli betonarme yapıların 
tasarımında patlatma basıncının etkisinin de göz önünde bulundurulması gerektiği anlaşılmaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler: Patlatma Basıncı, Sonlu Elemanlar Yöntemi, Betonarme Yapı 

 

ABSTRACT 
Blasting operation is often made for the disintegration of rocks in the construction of road slopes, tunnels, dams 
and for material production. Although blasting operation is beneficial for construction applications, this process 
damages some structures. However, the air blast pressure causes strain increase on the reinforced concrete 
structure in short time. These strains cause significant damage to the reinforced concrete structures. This paper 
focuses the reinforced concrete structures subjected to artificially generated airblast pressure by using a three-
dimensional finite element model. As a representative of airblast pressures, the software named BlastGM was 
developed by authors to generate airblast pressures values. Airblast pressures values generated from the software 
depend on the charge weight and distance from the centre of the explosion. It is understood that the effect of 
airblast pressure should be taken into account in the design of reinforced concrete structures. 
  
Keywords: Airblast Pressure, Finite Element Method, Reinforced Concrete Structure 

I. GİRİŞ 

Patlatma işlemi günümüzde baraj, karayolu, demiryolu, yer altı yapıları gibi birçok 
mühendislik yapısının inşasında tercih edilmektedir. Bu işlem inşaatlarda kazı işlerini 
kolaylaştırırken aynı zamanda taş ocaklarında malzeme temininde de büyük yarar 
sağlamaktadır. Ancak patlatma işleminin getirdiği olumlu etkiler yanında, birçok olumsuz etki 
de bulunmaktadır. Patlatma işlemi sırasında yer hareketi, hava şoku, doğal malzeme fırlaması 
(kaya parçacıkları, zemin partikülleri) gibi olumsuz etkiler meydana gelmektedir. Bu 
çalışmada, patlatma işleminin olumsuz etkilerinden olan patlatma basıncı incelenmiştir. 
Patlatma meydana geldiğinde havada bir basınç oluşmaktadır. Şekil 1 patlatma sonucu oluşan 
hava basıncının  zamanla değişimini göstermektedir. 
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Şekil 1.Patlatma basıncı-zaman grafiği. 

Şekil 1'den de görüldüğü gibi basınç dalgası ani olarak maksisum Pso değerine ulaşmaktadır. 
Daha sonra basınç dalgasının, eksponansiyel azalışla ortam basıncına geri döndüğü ve son 
olarak negatif bölgeye geçtiği  Şekil 1'den görülmektedir. Bu grafikte Ta, ilk basınç dalgasının 
varış zamanını, Tr, basıncın maksimum değere yükselme zamanını, Pso, maksimum basıncı, 
Td, basıncın, maksimum basınç değerinden çevre basıncına geri dönmesi için geçen zamanı 
göstermektedir. Burada Pso, 
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olarak elde edilmiştir. R, patlama merkezinden ölçülen metre cinsinden uzaklık, Q, kilogram 
cinsinden patlayıcı (TNT) ağırlığıdır. Basınç dalgasının belirli bir yüzeye  ulaşma süresi, aT , 
genellikle yakın mesafedeki açık patlatmalarda basınç ile yer titreşiminin yapıya aynı anda 
etkiyip etkimediğinin önemli olduğu durumlarda kullanılmaktadır. Sadece, basınç değişiminin 
önemli olduğu durumlarda ise hesaplanmamaktadır. aT  değeri, hava ortamında ses hızına 

( )s/m340ca  , yüzeyin patlatma merkezine olan uzaklığına ( R ) ve patlayıcı ağırlığına (Q) 
bağlı olarak, 

           (3) 

formülünden hesaplanır (Wu ve Hao, 2005). Basıncın artım zamanı Tr ile sıfırdan  maksimum 
değere doğrusal olarak arttığı farz edilmektedir. Sonuç olarak Tr için 

             (4) 

eşitliği kullanılabilir. Bir sonraki adımda basıncın maksimumdan ortam basıncına azalma 
süresi olan dT değeri için, 

(5) 
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eşitliği dikkate alınmaktadır. Bu eşitlikten anlaşılacağı gibi, patlayıcı ağırlığı arttıkça basıncın 
sıfıra inmesi için geçen süre artmaktadır. Denklem (4) ve (5)’ten bulunan sürelerin toplanması 
ile toplam etkime süresi, 

               (6) 

olarak bulunur. Patlatma basıncı-zaman kaydı, iki kısıma ayırılarak basitleştirilmektedir. 
Maksimum değere ulaşmada ani olarak doğrusal basınç yükselmesi, sonra basıncın 
exponansiyel düşüşü görülmektedir. Sıfırdan maksimum değere yükselen basınç için doğrusal 
kısım, 
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Exponansiyel azalış bölgesi, 
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olarak ifade edilmektedir. "a" azalışın oranını kontrol eden bir sabittir. Tipik basınç-zaman 
kayıtlarından "a" değeri için en iyi uydurulmuş fonksiyonlar; 

MPa1Pso   için, 
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olarak ifade edilmektedir [2-6]. 

II. PATLATMA BASINCININ BlastGM YAZILIMI İLE ELDE EDİLMESİ 

Patlatma basıncının yapay olarak elde edilmesi için Matlab programlama dilinde BlastGM 
adında bir yazılım geliştirilmiştir [2,7]. Bu yazılımda patlayıcı ağırlığı, zaman, zaman adımı 
girilerek patlatma basıncı 1-10 denklemleri yardımıyla yapay olarak elde edilmektedir. 
Sayısal sonuçlar yazılım sayesinde Excel programına aktarılmakta ve patlatma basıncı-zaman 
grafikleri çizdirilebilmektedir. Yazılım Türkçe, İngilizce dillerinde kullanılabilmektedir. 
Geliştirilen yazılıma ait bilgi girişi Şekil 2’de gösterilmektedir [2]. 
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Şekil 2. BlastGM yazılımı giriş bilgileri ekran görüntüsü. 

 

 
Şekil 3. Patlatma basıncı-zaman grafiği. 

Bu çalışmada 1000kg, 2000kg ve 4000kg TNT patlayıcı kullanılarak 90m’deki patlatma 
basınç değerleri yapay olarak BlastGM yazılımıyla elde edilmiştir. Şekil 3’de patlayıcı 
ağırlığı değiştiğinde, patlatma merkezi ile yapı arasındaki mesafe sabit kaldığında elde edilen 
patlatma basıncı-zaman grafiği görülmektedir. 

III. BETONARME YAPININ MODELLENMESİ 

Betonarme yapılar ülkemizde ve dünyada en çok inşa edilen yapı türlerindendir. Bu nedenle, 
patlatma kaynaklı oluşan basınçların etkisinin betonarme yapılarda ne tür etkiler yaptığının da 
araştırılması gerekmektedir [2-6]. Bu çalışmada patlatma sonucu oluşan basıncın etkisini 
incelemek için üç katlı betonarme karkas bir yapı seçilmiştir. Bu yapı, radye temel, döşeme, 
kolon ve kiriş yapı elemanlarına sahiptir. Yapı yüksekliği 15.6m’dir. Betonarme yapının 
sağlam zemin üzerine inşa edildiği kabul edilmiştir. Betonarme yapıya ait malzeme özellikleri 
tablo 1’de verilmektedir. Yapı, sonlu elemanlar yöntemini esas alan ANSYS yazılımında 
(radye temel, kolon, kiriş ve döşeme SOLID sonlu elemanı ile) Şekil 4'deki gibi 
modellenmiştir.  

            Tablo 1.  Betonarme Yapının Malzeme Özellikleri 
Malzeme Elastisite Modülü (GPa) Poisson Oranı Birim Ağırlık (kg/m3) 

Betonarme 32 0.2 2400 
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Şekil 4. Betonarme yapının sonlu eleman modeli. 

IV. PATLATMA BASINCININ BETONARME YAPIYA ETKİ ETTİRİLMESİ 

Şekil 3’ de elde edilen patlatma basınçları dikkate alınarak ANSYS yazılımı ile modellenen 
betonarme yapı üzerinde patlatma basıncı etkisi için üç kez çözümleme gerçekleştirilmiştir 
[1]. Çözümleme sonucu elde edilen sonuçlar Şekil 5’de görülmektedir. Bu sonuçlara gore 
patlatma basıncının artmasıyla taşıyıcı sistemde kolon-kiriş birleşim bölgelerinde gerilme 
artışlarının olduğu ortaya çıkmaktadır. Deprem etkisine benzer olarak patlatma basıncı etkisi 
de betonarme yapıları önemli derecede etkilemektedir. Bu etkileri azaltmak için gerilme 
artışlarının olduğu bölgelerin çok daha iyi tasarlanması gerekmektedir. Şekil 5 incelendiğinde 
patlayıcı miktarı 1000kg’dan 2000kg’a artırıldığında(2 kat) en büyük ortalama gerilmenin 
%15.66 artarak 8949.7Pa’dan 10352Pa’a yükseldiği, 1000kg’dan 4000kg’a artırıldığında(4 
kat) en büyük ortalama gerilmenin %38.24 artarak 8949.7Pa’dan 12372Pa’a yükseldiği 
görülmektedir. 

 
Şekil 5. (a) Q=1000kg-TNT, R=90m (b) Q=2000kg-TNT, R=90m ve (c) Q=4000kg-TNT, R=90m değerleri için 

elde edilen Von Misses gerilme değerleri. 
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V. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Patlatma işlemi yakınında bulunan betonarme yapılar için patlatma basınç etkisinin 
incelendiği bu çalışmada şu değerlendirmeler yapılmaktadır: 

İnşaat mühendisliği uygulamalarının çoğunda malzeme temin etmek için, tünel açmak için 
patlatma işlemi sıklıkla gerçekleştirilmektedir. Ancak patlatma işlemi sırasında büyük bir 
enerji açığa çıkar. Bu enerji havada büyük bir basınç ve yer hareketi meydana getirmektedir. 
Bu çalışmada sadece patlatma basıncı etkisi dikkate alınmıştır. Patlatma basıncı-zaman 
kayıtları BlastGM yazılımı ile yapay olarak elde edilmiştir. Bu patlatma basıncı etkisindeki 
betonarme bir yapı için üç adet çözümleme Sonlu Elemanlar Yöntemini esas alan ANSYS 
yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. Çözümlemeler sonucunda betonarme yapı üzerindeki 
gerilmelerin, patlatma merkezine olan dik mesafe sabitken, patlayıcı miktarının 2 kat 
artmasıyla %15.66, 4 kat artmasıyla %38.24 artış gösterdiği görülmüştür. Bu nedenle 
patlatma basıncına maruz bırakılan betonarme yapılar, gerilme artışları göz önüne alınarak 
tasarlanmalıdır.  
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ÖZET 
Son zamanlarda, biyosensör tekonolojileri mikroorganizmaların eş zamanlı olarak belirlenmesi için yeterince 
hızlı, güvenilir ve hassas bir metot olarak kapsamlı şekilde çalışılmaktadır. Biyosensörler, geleneksel kültürel 
metotlarla karşılaştırıldığında, kısa süre içerisinde daha hızlı bilgiler sağlamaktadır. Ayrıca, kompleks örneklerde 
hedef mikroorganizmaların aranmasında, belirlenme limitlerini veya analiz sonuç süresini geliştirebilmektedir. 
Optic biyosensörler, gıdalarda patojenlerin aranmasında süreyi minimize eden bir prosedürdür. Fiber optik 
biyosensörler denilen bu cihazlar, birkaç patojenin (Salmonella Typhimurium and Listeria monocytogenes) hızlı 
belirlenmesi için geliştirilmektedir. Genel olarak, optik sensörler tanımlama için lazer ışık ile yakın alan 
dalgaboyunda ışık yayan bir kimyasal maddenin etkileşimini belirler. Bu optic sensörler spesifik, hızlı, hassas, 
sonuçlar sağladığından dolayı giderek dikkatleri üzerine çekmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Biyosensör teknolojileri, Optik biyosensörler, Gıda patojenleri, Hızlı belirleme 

 

Biosensor Technologies and Optical Biosensors for the Rapid 

Detection of Foodborne Pathogens 

ABSTRACT 
Recently, biosensor technology has been comprehensively worked as a sensitive and reliable detection method 
that is rapid enough for the close real-time detection of microorganisms. Biosensors compared to the 
conventional cultural methods, provide immediately information in a minimum time. They can also help for the 
detection of target microorganisms in complex samples which have been developed to improve the limit of 
detection (LOD) and/or time of result. Optical biosensors are one procedure to minimize the duration of 
detection of the pathogens in the foods. The devices, called as fibre-optic biosensors, are developed as one of the 
rapid methods for the determination of several pathogens (Salmonella Typhimurium and Listeria 
monocytogenes. In general, the sensors work by using a laser light to create a near-field wave throughout an 
optical waveguide to arouse a chemical that fluoresces for recognition. Optical biosensors are of growing 
attention as they ensure quick, non-destructive, sensitive, and specific results. 
 
Keywords: Biosensor technologies, Optical biosensors, Foodborne pathogons, Rapid detection 

I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Gıda kaynaklı patojenlerin sebep olduğu rahatsızlıklar; insan sağlığını tehdit ettiği gibi, 
ekonomik kayıplara da sebep olmaktadır. Bu rahatsızlıkların kontrolü ve önlenmesinde en 
temel ilke; gıda örneklerinde hassas, hızlı, etkili bir şekilde patojen 
mikroorganizma/toksinleri, bunların bulaşma kaynaklarının tespiti için analiz prosedürleri 
geliştirmektir. 
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Gıda kaynaklı enfeksiyonların yayılmasını önlemek ve patojenleri belirlemek için bu analizler 
multidisipliner olarak yürütülmektedir. Patojenleri ve kaynaklarını hızlı belirlemek, alınacak 
önlemler ve etkili kararlar açısından önem taşımaktadır. Patojenlerin seçici, hassas bir şekilde 
izolasyonu ve identifikasyonu, dünya genelinde çoğu araştırmacı için temel bir konu 
olmuştur.  

Geleneksel metotlar, bu mikroorganizmaların izolasyonu, tanısı ve belirlenmesinde altın 
standart olarak kabul edilse de, bu yöntemler zaman alıcı, fazla işgücü gerektirmektedir. 
Alternatif olarak, daha hızlı, spesifik, etkili olan polymerase chain reaction (PCR), real time 
PCR (RT-PCR) temelli moleküler metotlar da genetik materyal izolasyonu, termal döngüyü 
sağlayıcı kompleks cihazlar, sonuçların yorumlanması için görüntüleme ekipmanları 
gerektirdiğinden çok yayğın değildir. Bu kapsamda, patojenlerin seçici, hassas bir şekilde 
izolasyonu ve identifikasyonu, dünya genelinde çoğu araştırmacı için temel bir konu olmuştur 
[1, 2]. 

II. BİOSENSÖRLER VE PATOJENLERİN TESPİTİ (BIOSENSORS AND 
DETECTİON OF PATHOGENS 

Son yıllarda biyosensör teknolojileri gıda patojenlerinin erken teşhisinde sıklıkla 
kullanılmakta ve validasyon için çalışmalar disiplinler arası hızla yürütülmektedir. 

Genel olarak biyosensörler; biyolojik, kimyasal veya biyokimyasal uyarıyı ölçülebilir ve 
işlenebilir veriye dönüştürebilen, kimyasal veya fiziksel dönüştürücü ile birleştirilmiş 
biyolojik algılama materyali içeren bir cihaz veya cihazların birleşimidir [3, 4]. 

Fiber optik biyosensörler ise, en çok sandwich immunoassay olarak adlandırılan bir sistem 
şeklinde kullanılmaktadır. Bu sistemde hedef patojenin yakalanması ve belirlenmesi için 
patojene spesifik antikor, antijen, aptamer ve reseptör proteinlerin etkileşimini gösteren 
flöresan kimyasalın yaydığı sinyal veriye dönüştürülür [5]. Bu sensörler doğrudan ön 
zenginleştirmeye tabi tutulmuş gıda örneklerinde veya selektif zenginleştirme besiyerlerinde 
8-24 saat arası sonuç verebilirler (6). Bu metot, hedef patojen için kantitatif bilgi sunar. 
Çünkü, sinyalin şiddeti patojenin konsantrasyonuyla doğru orantılıdır (5). 

Bhunia, A.K. [7] tarafından geliştirilen ve BARDOT (bacterial rapid detection using optical 
scattering technology) olarak bilinen fiber optik sensörler literatüre bakıldığında en çok ilgi 
çeken konudur. BARDOT; 635 nm dalgaboyunda kırmızı diotlu lazer ışınlarının bakteri 
kolonilerine zarar vermeden etkileşimden sonra saçılım göstermesi ve saçılımların bir CCD 
(charge coupled device) kamera vasıtasıyla kaydedilmesiyle oluşturulan bir sensördür. Bu 
yöntemde, agarlı besiyerinde koloni oluşturan mikroorganizmaların saçılımına göre 
kütüphaneleri oluşturulmakta ve istatistiksel olarak birbirine benzeyen saçılım fotoğrafları 
kıyaslanmaktadır. Her mikroorganizma kolonisinin saçılımı farklı olduğundan bu oluşturulan 
kütüphanenin seçiciliği yüksektir. Ayrıca; herhangi bir floresan kimyasal veya resöptere 
ihtiyaç yoktur ve lazer ışını kolonilere 1mm uzaklıkta zarar vermeden saçılım gösterir [8, 12].  

BARDOT, son yıllarda yapılan çalışmalarda özellikle S. enterica serovarları için >%90 
doğrulukta sonuçlar vermektedir. Bu yüksek doğruluk oranı için insan kaynaklı 20 Salmonella 
serovarının saçılımları kütüphaneye yüklenmiştir [10].  BARDOT;  Shiga-toxigenic 
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Escherichia coli [10], Listeria monocytogenes [8, 11], Vibrio spp. [13], Bacillus spp. [14], ve 
Campylobacter spp. (15) için uygulanmış %90-99 aralığında doğruluk elde edilmiştir. 

III. SONUÇ (CONCLUSION) 

Bu fiberoptik ve ışın saçılım sensörleri çoğu mikroorganizmanın tespiti için hızlı bir yöntem 
olarak kabul edilmektedir. Saçılım kütüphanesinin geliştirilmesiyle bu çalışmalar daha da 
hızlanmaktadır. Özellikle, çoklu patojen ile kontamine olmuş gıda örneklerinde hedeflenen 
patojen hızlı bir şekilde tespit edilebilmektedir. BARDOT gibi sensörler ile hızlı bir şekilde 
üretim zincirinde,  gıda güvenliği açısından etkin önlemler alınabilir ve epidemiyolojik 
çalışmalar yürütülebilir. 
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ABSTRACT 
The Jaya algorithm (JA) which is very recently developed metaheuristic method is proposed for design 
optimization of tower structures. The distinctive characteristic of JA is that it does not use algorithm-specific 
parameters. The algorithm has a very simple formulation where the basic idea is to approach the best solution 
and escape from the worst solution. Continuous design optimization of 72-bar spatial tower and discrete design 
optimization of 244-bar spatial tower structure are used to demonstrate the validity of JA. The results show that 
the JA can obtain better designs than those of the other metaheuristic optimization methods in terms of 
optimized weight, standard deviation and number of structural analyses.  
 
Keywords: Design optimization, discrete variables, continuous variables, tower structures, jaya algorithm. 

I. INTRODUCTION 

Metaheuristic optimization methods, for example, charged system search (CSS) [1], firefly 
algorithm (FFA) [2], teaching-learning-based optimization (TLBO) [3], flower pollination 
algorithm (FPA) [4], swallow swarm optimization algorithm (SSO) [5], and water 
evaporation optimization (WEO) [6] have been successfully used in different engineering 
problems.  

Tower structures are also used as benchmark design examples to evaluate the efficiency of 
metaheuristic algorithms. Hybrid big bang-big crunch algorithm (HBB-BC) [7], self adaptive 
harmony search (SAHS) [8], teaching-learning-based optimization (TLBO) [9] and cultural 
algorithm [10] have been used for continuous design optimization of tower structures. 
Moreover; genetic algorithms (GAs) [11], and multi-metaheuristic based search method 
(MMSM) [12] have been employed for discrete design optimization of tower structures.  

Increasing of the computational speed has promoted the emerging of new metaheuristic 
methods for solving different optimization problems. The efficiency of new metaheuristic 
methods is verified by different benchmark design examples, for example, mathematical 
function problems, machine design, tower structures and so on. Although almost all new 
methods claim that the proposed method is very competitive with the most popular state-of-
the-art optimizers, finding the global optimum at a reasonably computational time for all 
problems remains an unresolved problem in metaheuristic optimization.  

Rao [13] developed an interesting metaheuristic algorithm called JAYA algorithm (JA) for 
solving several benchmark functions. The distinctive feature of JA is that it has a very simple 
formulation and does not require internal parameters. The JA have been used for optimization 
of a micro-channel heat sink [14] and mechanical design problems [15].   
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The main objective of this study is to evaluate the competency of the JA for design 
optimization of tower structures. Test structures presented in this study are the 72-bar spatial 
tower including 16 continuous variables and 244-bar spatial tower including 26 discrete 
design variables. The results obtained by the JA are compared with those of other state-of-the-
art metaheuristic optimization methods. The capability of JA is investigated in terms of 
minimum weight, standard deviation on optimized weight and required number of structural 
analyses in the optimization process.  

II. FORMULATION OF DESIGN OPTIMIZATION 

Formulation of design optimization includes the weight minimization of tower structures 
subjected to displacement, stress and buckling constraints. The formulation is summarized as 
follows: 
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where the A vector contains the design variables, W(A) is the weight of tower structure, γi  and 
Li  are the material density and the length for the  i-th member, Ak  is the cross-sectional area 
for the k-th member group (i.e. design variable), c

i  and t
i are the allowable compression and 

tension stresses for the i-th member, min  and max are the allowable displacements for the j-th 
degree of freedom, nm is the number of members in the tower structure, ndof is the number of 
degree of freedom, ng is the number of member groups (number of design variables), Amin and 
Amax are the lower and upper cross-sectional areas for continuous design optimization, S is the 
section list for discrete design optimization, ncs is the number of profiles in the section list.  

Stress and displacement constraints are handled by using a penalty function. The penalized 
objective function (Fp) is obtained as the product between the tower weight (W(A)) and the 
penalty function (ψp) as follows: 

           pp AWF  )(          (5)
 

The penalty function is defined as: 

    1p                                     (6) 
where ε is the penalty function exponent selected as 2 in this study,    is the summation of the 
stress and displacement penalties, given as: 
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The stress constraint penalty i
  for the i-th member and the displacement constraint penalty 

j
  for the j-th degree of freedom are, respectively, expressed as: 
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III. THE JAYA ALGORITHM (JA) 

The JA quite recently developed optimization method is firstly proposed by Rao [13]. The word 
“Jaya” originally means “victory” in Sanskrit. The algorithm is based on the concept that the 
solution obtained for a given optimization problem which should move toward the best solution and 
must avoid the worst solution. The algorithm always tries to get closer to success (i.e. reaching the 
best design) and then tries to avoid failure (i.e. moving away from the worst design) [13]. The most 
important feature of JA is that the JA has not any algorithm-specific parameters whereas the other 
metaheuristic optimization algorithms have algorithm-specific parameters. The JA only requires two 
standard control parameters which are the population size (i.e. number of solutions in the 
population) and maximum iteration number.  

The implementation of JA is very simple and has only one equation for modifying the designs. Ak,l,it 
denotes the value of the k-th design variable for the l-th design during the it-th iteration, the JA 
modifies the Ak,l,it  as follows: 

   itlkitworstkitkitlkitbestkitkitlk
new

itlk AArAArAA ,,,,,,2,,,,,,1,,,, 
                                

(10) 

where new
itlkA ,,  is the new design variable for the itlkA ,, , itkr ,,1   and itkr ,,2  are the randomly generated 

real numbers in the range [0,1] for the k-th design variable at the it-th iteration. itbestkA ,,  is the k-th 

design variable of the best design at the it-th iteration and itworstkA ,,  is the k-th design variable of the 

worst design at the it-th iteration. The term  itlkitbestkitk AAr ,,,,,,1   indicates the tendency of the 

solution to move closer to the best solution, and the term  itlkitworstkitk AAr ,,,,,,2   indicates the 

tendency of the solution to avoid the worst solution. It is worth pointing out that the random 
numbers r1 and r2 ensure good exploration of the search space and the absolute value of the 
candidate solution (|Ak,l,it|) considered in Eq. (10) further enhances the exploration ability of the 
algorithm [13]. The JA consists of following steps: 
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I. Set population size (np) and termination criterion, generate initial population randomly, 
II. Identify the best and worst solutions in the population, 

III. Modify all design variables based on the best and worst solutions by using Eq. (10) and 
obtain new solution, 

IV. If the new solution is better than previous one, replace the new solution with the previous 
one. Otherwise, keep the previous solution, 

V. If the termination criterion is satisfied, terminate the optimization process and report the 
optimum solution. Otherwise, go to II.  

IV. THE JA FOR DESIGN OPTIMIZATION OF TOWER STRUCTURES 

In design optimization of tower structures, the JA is initialized by randomly generated tower 
designs as the population size np, (i.e. number of tower designs in the population) and 
penalized objective function values for all tower designs are calculated by using Eqs. (1) - (9). 
After that, the best design with the lowest penalized objective function value )(Af best

p and the 

worst tower design with the highest penalized objective function value )(Af worst
p  are 

identified. All design variables is modified by using Eq. (10) and hence, a new tower design is 
obtained. Penalized objective function value for the new design ( )(Af new

p ) is calculated. If the 

penalized objective function of new design ( )(Af new
p ) has better than previous design 

( )(Af pre
p ), (i.e. )(Af new

p < )(Af pre
p ), the new design is replaced with the previous one. 

Otherwise; the previous design is unchanged. The same process is repeated for all tower 
designs in the population and an iteration is completed. When maximum iteration number is 
exceeded, the optimization process is terminated. The design satisfying all constraints with 
the lowest penalized objective function is assigned as the optimum design. The flowchart of 
JA for design optimization of tower structures is illustrated in Figure 1. 
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Figure 1. The flowchart of JA for design optimization of tower structures. 

V. TEST STRUCTURES 

Two tower structures optimized with various metaheuristic methods in the current literature 
are considered in this study to demonstrate the efficiency of the JA algorithm. The test 
structures are the 72-bar spatial tower structure with 16 continuous design variables and the 
244-bar spatial tower structure with 26 discrete design variables. The JA was executed twenty 
times for each design example starting from twenty randomly generated initial populations. 
The best design obtained over the twenty runs and the corresponding numbers of structural 
analyses required in the optimization process are reported in tables. Average optimized 

Yes 

Yes No 

No 

Select the best ( best
pF ) and the worst ( worst

pF )  
tower designs in the population. Set the design counter id=0 

Modify all design variables by using Eq. (10) for the id-th tower 
design in the population and generate a new design Xnew 

Extract id
pF  

for the id-th design. Set id=id+1 

idnew
pF , < idpre,

pF
 
? 

Set np and itmax. Generate initial population  
(i.e. tower designs) randomly. Compute pF  values for all 

designs stored in the population using Eqs. (1-9).  
Set iteration counter, it=0 

it=it+1 

Keep the current 
design 

Replace the current 
design with the new one 

it > itmax 
? 

Store the feasible design with the lowest weight 
as the optimum design. Terminate the search 

process 
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weight, worst optimized weight and standard deviation on optimized weight recorded in the 
independent optimization runs also are reported. The JA was coded in the MATLAB 
environment and a standard linear elastic finite element solver was implemented by the 
authors to perform the structural analyses entailed by the optimization process. 

VI. CONTINUOUS DESIGN OPTIMIZATION OF THE 72-BAR SPATIAL TOWER  

The 72-bar spatial tower is illustrated in Figure 2. The structure has the material density of 
2768 kg/m3 and the modulus of elasticity of 68947 MPa. Optimization of the structure is 
realized by using HBB-BC [7], SAHS [8], TLBO [9] and CA [10]. The structure is grouped 
into 16 design variables. The two independent loading conditions are applied to the structure 
as follows:  (i) 22.241 kN in the positive x and y-directions and in the negative z-direction at 
node point 17; (ii) 22.241 kN in the negative z-direction at node points 17, 18, 19 and 20. The 
stress limit for all members is 172.369 MPa in tension and compression. The displacement 
of nodes of the structure in all directions is restricted as 0.635 cm The lower limit value of 
cross-sectional areas is taken as 0.64516 cm2 .  

 
Figure 2. The 72-bar spatial tower (a) plan view (b) node and member numbering for the first storey 

The optimization results obtained by the JA and the aforementioned methods are reported in 
Table 1. The JA produced the lightest design with a weight of 172.192 kg and the smallest 
standard deviation value (0.00093 kg vs. between 0.18597 kg and 0.83946 kg) among all the 
methods presented in Table 1. SD, CV and NSA, respectively, stand for standard deviation, 
constraint violation percentage and number of structural analyses in Table 1.  
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       Table 1. Comparison of continuous design optimization of the 72-bar spatial tower 

           *Not available 

Figure 3 illustrates the variation of structural weight with the number of structural analyses 
for the JA, SAHS [8], TLBO [9] and CA [10]. The first 15000 structural analyses are plotted 
in Figure 3 because the JA required about 15000 structural analyses to find optimum design. 
It can be observed from Figure 3 that the JA showed as efficient convergence capability as 
other methods. 

 
Figure 3. Comparison of convergence curves for the 72-bar spatial tower  

Design Variables  
Ai (cm2) 

HBB-BC 
[7] 

SAHS 
[8] 

TLBO 
[9] 

CA 
[10] 

JA 
This study 

A1-A4 12.28514 11.99998 12.13352 12.00598 12.15320 
A5-A12 3.33032 3.36128 3.31741 3.28580 3.31492 
A13-A16 0.64516 0.64516 0.64516 0.64516 0.64517 
A17-A18 0.64516 0.64516 0.64516 0.64516 0.64516 
A19-A22 8.11740 8.34192 8.20063 8.14779 8.14946 
A23-A30 3.24838 3.29677 3.32322 3.25141 3.29788 
A31-A34 0.64516 0.64516 0.64516 0.64516 0.64516 
A35-A36 0.64516 0.64516 0.64516 0.64516 0.64517 
A37-A40 3.34064 3.21935 3.43032 3.37522 3.38355 
A41-A48 3.36386 3.23225 3.31225 3.38851 3.33021 
A49-A52 0.64516 0.64516 0.64516 0.64522 0.64516 
A53-A54 0.64968 0.64516 0.64516 0.66155 0.64573 
A55-A58 1.01032 1.08387 1.00968 1.00620 1.00916 
A59-A66 3.49741 3.76773 3.50257 3.57090 3.52104 
A67-A70 2.66580 2.79354 2.63290 2.71135 2.66191 
A71-A72 3.71354 3.35483 3.69870 3.62257 3.68149 
Weight (kg) 172.210 172.645 172.197 172.224 172.192 
Worst weight (kg) N/A* 174.129 172.741 N/A 172.194 
Mean weight (kg) 173.203 173.462 172.455 172.754 172.192 
SD (kg) 0.54476 0.62595 0.18597 0.83946 0.00093 
CV (%) None None  None None None 
NSA 13200 13742 21542 18460 14341 
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VII. DISCRETE DESIGN OPTIMIZATION OF THE 244-BAR SPATIAL TOWER 

The second test example is 244-bar spatial tower shown in Figure 4. The Young’s modulus is 
210000 MPa and yield strength is 233.3 MPa. The tower is grouped into 26 discrete design 
variables. Design variables are selected from discrete set listed in Table 2. The load 
conditions and nodal displacement limits for the structure are given in Table 3. The allowable 
tensile and compressive stresses are considered according to ASD-AISC (Allowable Stress 
Design-American Institute of Steel Construction) [16]. The allowable compressive stress is 
calculated as follows: 

When   (inelastic buckling) 
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where E is the Young’s modulus of elasticity, Fy is the yield strength, yc FEC /2 2 is the 

critical slenderness ratio,  is the maximum slenderness ratio which is given as: 
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Figure 4. The 244-bar spatial tower  
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where K is the effective length factor, L is the member length and ir is the radius of gyration 
of the section. The allowable tension stress is calculated as : 

yt F60.0       (14) 

Table 4 compares optimization results obtained by JA, GAs [11] and MMSM [12] method. 
The JA found the best design after 13326 analyses since MMSM [12] actually obtained an 
optimum design with a volume of 828018.98 cm3 (not 757637.35 cm3) after 20000 analyses. 
Besides, MMSM [12] has 10.52 % stress constraint violation whereas the JA satisfies design 
constraints. Figure 5 shows convergence curves for JA and MMSM [12]. It is clear that the JA 
has more powerful convergence capability than MMSM [12].  

    Table 2. Available cross-sections for the 244-bar spatial tower 
No.  Section  A (mm2) ri (mm) No.  Section  A (mm2) ri (mm) 
1 L1.25X1.25X3/16 280.00 6.198 24 L4X4X1/4 1548.38 20.091 
2 L2X2X1/4 312.26 10.109 25 L4X4X3/4 1845.16 20.015 
3 L2X2X1/8 461.29 10.008 26 L4X4X3/8 2135.48 19.939 
4 L2X2X3/16 605.16 9.931 27 L4X4X5/16 2419.35 19.863 
5 L2X2X3/8 741.93 9.906 28 L4X4X5/8 2974.19 19.787 
6 L2X2X5/16 877.42 9.881 29 L4X4X7/16 3509.67 19.761 
7 L2.5X2.5X1/2 581.93 12.573 30 L5X5X1/2 1954.83 23.978 
8 L2.5X2.5X1/4 767.74 12.471 31 L5X5X3/4 2329.03 25.146 
9 L2.5X2.5X3/16 941.93 12.421 32 L5X5X3/8 2696.77 25.044 

10 L2.5X2.5X3/8 1116.13 12.370 33 L5X5X5/16 3064.51 24.714 
11 L2.5X2.5X5/16 1451.61 12.370 34 L5X5X5/8 3780.64 24.841 
12 L3.5X3.5X1/2 703.22 15.138 35 L5X5X7/16 4477.41 24.765 
13 L3.5X3.5X1/4 929.03 15.037 36 L5X5X7/8 5148.38 24.714 
14 L3.5X3.5X3/8 1148.38 14.961 37 L6X6X1 2354.83 30.480 
15 L3.5X3.5X5/16 1361.29 14.910 38 L6X6X1/2 2812.90 30.226 
16 L3.5X3.5X7/16 1567.74 14.859 39 L6X6X3/4 3264.51 30.226 
17 L3X3X1/2 1774.19 14.834 40 L6X6X3/8 3709.67 29.972 
18 L3X3X1/4 1090.32 17.628 41 L6X6X5/16 4148.38 29.972 
19 L3X3X3/16 1348.38 17.526 42 L6X6X5/8 4587.09 29.972 
20 L3X3X3/8 1600.00 17.450 43 L6X6X7/16 5445.15 29.718 
21 L3X3X5/16 1851.61 17.374 44 L6X6X7/8 6277.41 29.718 
22 L3X3X7/16 2096.77 17.348 45 L6X6X9/16 7096.76 29.718 
23 L4X4X1/2 1251.61 20.193         

 
             Table 3. The load conditions and nodal displacement limits for the 244-bar spatial tower 

Load conditions Joint Number 
Loads (kN) Displacement limitations (mm) 

X Z X Z 

1 

1 -30 - 45 15 
2 -30 - 45 15 
17 -90 - 30 15 
24 -45 - 30 15 
25 -45 - 30 15 

2 

1 - -360 45 15 
2 - -360 45 15 
17 - -180 30 15 
24 - -90 30 15 
25 - -90 30 15 
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 Table 4. Comparison of discrete design optimization of the 244-bar spatial tower 
Design 

variables (Ai) 
GAs 

[11] 
MMSM 

[12] 
This study 

JA  

  Section (mm2) Section (mm2) 
A1 - L 1 1/4 x 1 1/4 x 3/16 (280.00) L 1 1/4 x 1 1/4 x 3/16 (280.00) 
A2 - L 4 x 4 x 3/8 (1845.16) L 4 x 4 x 3/8 (1845.16) 
A3 - L 2 1/2 x 2 1/2 x 3/16 (581.93) L 2 x 2 x 3/16 (461.29) 
A4 - L 4 x 4 x 5/16 (1548.38) L 5 x 5 x 5/16 (1954.84) 
A5 - L 3 x 3 x 3/16 (703.22) L 3 x 3 x 3/16 (703.22) 
A6 - L 5 x 5 x 7/16 (2696.77) L 5 x 5 x 7/16 (2696.77) 
A7 - L 1 1/4 x 1 1/4 x 3/16 (280.00) L 1 1/4 x 1 1/4 x 3/16 (280.00) 
A8 - L 6 x 6 x 3/8 (2812.90) L 5 x 5 x 7/16 (2696.77) 
A9 - L 2 1/2 x 2 1/2 x 3/16 (581.93) L 1 1/4 x 1 1/4 x 3/16 (280.00) 
A10 - L 3 x 3 x 3/16 (703.22) L 1 1/4 x 1 1/4 x 3/16 (280.00) 
A11 - L 4 x 4 x 7/16 (2135.48) L 5 x 5 x 1/2 (3064.51) 
A12 - L 5 x 5 x 3/8 (2329.03) L 5 x 5 x 3/8 (2329.03) 
A13 - L 2 1/2 x 2 1/2 x 3/16 (581.93) L 2 1/2 x 2 1/2 x 3/16 (581.93) 
A14 - L 2 x 2 x 1/8 (312.26) L 1 1/4 x 1 1/4 x 3/16 (280.00) 
A15 - L 6 x 6 x 3/4 (5445.15) L 6 x 6 x 7/8 (6277.41) 
A16 - L 4 x 4 x 5/16 (1548.38) L 4 x 4 x 3/8 (1845.16) 
A17 - L 2 x 2 x 1/8 (312.26) L 1 1/4 x 1 1/4 x 3/16 (280.00) 
A18 - L 2 x 2 x 1/8 (312.26) L 1 1/4 x 1 1/4 x 3/16 (280.00) 
A19 - L 2 1/2 x 2 1/2 x 3/16 (581.93) L 1 1/4 x 1 1/4 x 3/16 (280.00) 
A20 - L 5 x 5 x 7/8 (5148.38) L 5 x 5 x 7/8 (5148.38) 
A21 - L 3 1/2 x 3 1/2 x 1/4 (1090.32) L 4 x 4 x 1/4 (1251.61) 
A22 - L 2 1/2 x 2 1/2 x 3/16 (581.93) L 1 1/4 x 1 1/4 x 3/16 (280.00) 
A23 - L 2 1/2 x 2 1/2 x 3/16 (581.93) L 1 1/4 x 1 1/4 x 3/16 (280.00) 
A24 - L 2 x 2 x 1/8 (312.26) L 1 1/4 x 1 1/4 x 3/16 (280.00) 
A25 - L 1 1/4 x 1 1/4 x 3/16 (280.00) L 1 1/4 x 1 1/4 x 3/16 (280.00) 
A26 - L 1 1/4 x 1 1/4 x 3/16 (280.00) L 1 1/4 x 1 1/4 x 3/16 (280.00) 

Volume (cm3) 920050 757637.35*   861705  
Worst volume 

(cm3) N/A N/A  869709.8 

Mean volume 
(cm3) N/A N/A  863374.8 

SD (cm3) N/A N/A  2990.7 
CV (%) N/A 10.52  None 

NSA N/A 20000  13326 
*MMSM actually obtained an optimum design with a volume of 828018.98 cm3 (not 757637.35 cm3)  

 
Figure 5. Comparison of convergence curves for the 244-bar spatial tower 
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VIII. CONCLUSIONS AND DISCUSSION 

A very recently developed metaheuristic optimization method called Jaya algorithm is 
employed for discrete and continuous design optimization of tower structures for the first 
time. The validity of the JA is demonstrated by using the two tower structures.  The design 
results showed that the JA could produce lighter designs than other metaheuristic optimization 
methods. Moreover; the JA has as efficient convergence capability as the other methods. 
Small standard deviation values for the JA proved the robustness of method. As a 
consequence of these results, the JA could be accepted as an efficient optimizer for discrete 
and continuous design optimization of tower structures. 
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ABSTRACT  
To supply daily increasing energy requirements, the most common method globally and in Turkey is to use fossil 
fuels to obtain energy in thermal power stations. To reduce the harm to the environment caused by flue gases 
released by power stations, the wet flue gas desulfurization process is widely used to treat waste gases. Mardin-
Mazıdağı phosphate rocks were investigated for the wet flue gas desulfurization method and with this aim a 
continuous flow multi-phase reactor was used. During experiments, the effects of gas and fluid mixing rates on 
SO2 absorption were investigated. Later with the aid of an analyzer, the amount of SO2 in input and output gases 
was identified and the molar amount of SO2 absorbed from unit area in unit time, in other words molar flux 
(NSO2), was calculated. In conclusion, the amount of SO2 absorbed was investigated and interpreted with the 
variation of the determined parameters. 
 
Keywords: Multi phase reactor, Absorption, Wet flue gas desulfurization, Mardin Mazıdağı phosphate rocks 

I. INTRODUCTION 

The continuous increases in scientific and technological innovation, great developments in 
fields like communication and medicine, and international competition about topics like 
industry and security have increased the amount and rate of energy use globally and made 
energy production one of the most important problems requiring focus [1, 2]. A variety of 
resources have begun to be used to meet continuously increasing energy requirements. 

The most common method for energy production both globally and in Turkey is thermal 
power stations using fossil fuels to obtain energy [3]. However thermal power stations cause 
secondary problems like air and water pollution. As a result, attempts have been made to 
reduce the waste amount and type by developing thermal power station technologies and 
combustion processes with a variety of improvements; pollution due to energy production has 
been brought under control by legal regulations and energy policies are produced by taking 
note of environmentally focused standards [1].   

A effective method used in flue gas scrubbing units in power stations in order to reduce the 
amount of toxic gas is the soil alkali metal processes using lime/limestone. In the 
lime/limestone process, flue gas is initially cooled and later washed in an absorption tower 
with a aqueous suspension of limestone or lime. The SO2 within the gas mixture reacts with 
the suspension to form calcium sulfide and/or sulfate. The scrubbed gas is released into the 
atmosphere [4-7]. 

The mechanism of SO2 absorption within limestone sludge may be obtained from the 
following steps [8];                                                      
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SO2(g) → SO2(aqueous) (1) 

SO2(aqueous) + H2O → H2SO3 (2) 

H2SO3 → H+ + HSO3
¯ (3) 

HSO3
¯ → H+ + SO3

−2 (4) 

CaCO3(k) → CaCO3(aqueous) (5) 

CaCO3(aqueous) → Ca+2 + CO3
−2 (6) 

H+ + CO3
−2 → HCO3

¯ (7) 

H+ + HCO3
¯ → CO2 + H2O (8) 

SO2 + HCO3
¯ → HSO3

¯ + CO2 (9) 

SO2 + SO3
−2 + H2O → 2HSO3

¯ (10) 

CO3
−2 + HSO3

¯ → HCO3
¯ + SO3

−2 (11) 

Mazıdağı phosphate rock in Turkey contains excess amounts of carbonate within its 
composition [9]. As a result, it was necessary to investigate the reaction between a suspension 
of this phosphate rock and the SO2 in flue gas concentrates. With this aim, a three-phase 
reactor system was created in the laboratory and the effects of some variables on absorption 
were investigated. 

II. EXPERIMENTAL 

The experimental set-up used to investigate samples of Mardin Mazıdağı phosphate rock for 
wet flue gas desulfurization was created by studying a three-phase reactor described in the 
literature and is shown schematically in Figure 1. The reactor was made of plexi-glass 
material designed with a fixed surface area to allow contact between fluid and gas phases and 
to fix the temperature heating or cooling were ensured with the aid of a jacket inside the wall. 
Additionally it allowes mixing of fluid and gas phases separately at different rates. The air 
sent into the reactor was heated to the required temperature and humidified before mixing 
with the determined SO2 amount. A portion of the “air + SO2” mixture was sent directly to IR 
spectrometer and the entry concentration of SO2 was identified. On the other hand, a part of 
the gas was sent out at the reactor outlet, while a portion was sent back to the same analyzer 
for SO2 analysis and the values read by the analyzer were recorded with the aid of a computer. 
Thus the inlet and outlet values of the “air + SO2” mixture were identified and the amount of 
absorbed SO2 was calculated in terms of molar flux with the aid of the following equation; 

                                                 (12) 

Experiments were initially carried out in a continuous flow system with water and then a 
suspension of phosphate rock. Mixing speeds were varied within specified ranges and other 
parameters were kept constant. It was also discussed how the parameters examined on SO2 
absorption show differences in the data obtained from water and suspension. 
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Figure 1: Experimental Setup of Wet Flue Gas Desulfurization 

III. RESULTS 

During experiments with the aim of investigating the variation in SO2 absorption with fluid 
mixing rate, the fluid mixing rate was changed while other parameters were fixed. The results 
calculated from the experimental data are shown in Figure 2. As seen in Figure 2, molar flux 
occurring within the suspension increased with the increase in fluid mixing rates.  

 
Figure 2: Variation of SO2 Molar Flux with Fluid Mixing Rate 

Though the values obtained for water are lower, they displayed similar behavior. The results 
calculated from experimental data with only gas mixing rate changed to investigate the effect 
of gas mixing rate on absorption are shown in Figure 3. As seen in Figure 3, molar flux 
increased up to 700-900 rpm in both suspansion and water media and later reduced. 

 
Figure 3: Variation of SO2 Molar Flux with Gas Mixing Rate 
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IV. DISCUSSION 

In this study of Mardin-Mazıdağı phosphate rock in a multiphase reactor, the effect of gas and 
fluid mixing rates was investigated after the “air + SO2” gas mixture had been contacted with 
suspension containing finely-ground rock and water at a constant surface. 

In Figure 2 showing the effect of fluid mixing rate on SO2 molar flux, it appears the mixing 
rate increased molar flux in both suspension and water. The increase in water was slightly 
slower compared to suspansion. The absorption of SO2 is a mass transfer event between gas 
and fluid phases. In mass transfer between phases there is a concentration gradient in both 
phases. As a result, reactants are carried in both phases and with the aid of interfaces pass 
from one phase to the other. The interfaces form very thin immobile film layers with 
resistance to transfer on both the gas side and fluid side. Transfer within these occurs through 
diffusion. Apart from the film layer of the relevant phase, eddies due to the motion of the 
fluids can carry material rapidly. Nearly all resistance to transfer is within this film and this is 
proportional to the thickness of the film. As motion of the fluid increases, the thickness of the 
film decreases and transfer speeds up [10, 11]. As seen in Figure 2 as the mixing rate of water 
increased, the molar flux increased significantly at 300 rpm with the thinning of the film layer 
and later no significant change was observed. In suspension similar behavior is present in the 
same interval. However, in suspension the SO2 absorption rate increased more compared to 
that in water. This may have two different causes; the first is a reaction plane within the fluid 
film layer (which increases the concentration gradient) and the second is that there are solid 
particles with smaller dimensions compared to the thickness of the film layer [12, 13]. In 
similar conditions, the interface film layer was stated to be nearly 50 µm [14]. According to 
Ramachandran and Sharma (1969) the majority of particles of this size always occur within 
the fluid film layer and as a result the chemical absorption rate will be high. These results may 
be interpreted as the control mechanism of the fluid film being effective. Additionally, 
Levenspiel and Godfrey (1973) stated that when the fluid mixing rate increases above 550 
rpm, breakage occurs at the surface. As a result they stated it is necessary to find the optimum 
value [15]. 

While identifying the gas phase mixing rate Levenspiel and Godfrey (1973) stated that it was 
necessary to take care that a vortex not form in the gas phase. When studied above a certain 
value, they observed breakage occurred, an unwanted situation for the interface. To avoid this 
effect, Levenspiel and Godfrey (1973) recommended that in a double-mixed tank reactor the 
gas phase should not increase above 700 rpm. Thus a flat surface forms. In literature it 
investigated the effect of fluid mixing rate in a three-phase reactor on the mass transfer 
coefficient [16]. They increased the mixing rate to 600 rpm and observed the mass transfer 
coefficient increased. In a system where gas and fluid are mixed together, it was investigated 
the effect of mixing rate up to 400 rpm on SO2 absorption in water [17]. In conclusion, they 
stated that as the mass transfer coefficient of the gas and fluid side and the interface area 
increased, mixing rate increased absorption rate and showed that the increase factor increased 
to a certain point. During this research, the variations observed in mixing rate of the gas phase 
comply completely with this information in the literature. The slowly increasing absorption 
rate up to nearly 800 rpm cannot be interpreted after this point, based on the literature. The 
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low molar flux up to 800 rpm leads to the consideration that the fluid film is in a diffusion-
controlled state. 

The effect of the temperature on the SO2 absorption has been examined in previous studies 
and it is seen that the SO2 molar flux of the suspension containing phosphate rock initially 
increased with the increase in temperature and then reduced it in a small amount. The molar 
flux in water initially rose slightly but then a significant reduction was observed as 
temperature increased. This variation difference occurring in water and in suspension may be 
explained by SO2 transferred into water being directed by the solubility balance, while the 
SO2 transferred into the suspension medium has difficulty reaching balance due to chemical 
linkages [18].  

In the previous studies, to identify these products a semi-batch system that could run for 
longer was used in a 16-hour experiment and the obtained product was analyzed by various 
methods. In this study, it was stated that although the decrease of the fluoropatite, carbonate 
florapatite amounts in the rock was not observed, the calcite amount decreased significantly 
and X-ray diffractometry diagram revealed that the CaSO3.½H2O compound was present in 
the product. It also noted from the SEM images that the agglomeration of small particles 
described in the literature was clearly observed. Apart from this, the greater intensity of the 
sulfur peaks compared to phosphorus was recognized [19].  

Nomenclature 

Nso2  SO2 molar flux, mol cm-2 s 

P  partial pressure, Pa 

Ν  gas flow, mL min-1 

Y so2,input SO2 input mole fraction 

Y so2,output SO2 output mole fraction 

R  gas constant, J mol-1 K-1 

T  temperature, K 

A  surface area, cm2 
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ÖZET  
Bu çalışmada, betonarme yapıların tasarımına zemin etkisi ve bu etkinin farklı yüksekliğe sahip yapılardaki 
değişimi araştırılmaktadır. Bu amaçla, aynı kalıp planına sahip 4, 6 ve 8 katlı yapı farklı zemin şartları için 
incelenmiştir. Her bir yapı için rijit temel kabulü, Winkler zemin modeli ve Geliştirilmiş Vlasov modeli 
kullanılarak analizler tekrarlanmıştır. Analizler SAP2000 programının OAPI özelliği kullanılarak MATLAB’te 
kodlanan bir arayüz ile SAP2000 programının eş zamanlı çalıştırılmasıyla gerçekleştirilmiştir. Farklı 
yükseklikteki betonarme yapıların doğal titreşim periyotları, taban kesme kuvvetleri, kolon iç kuvvetleri ve temel 
düşey yer değiştirmeleri tablolar ve grafikler halinde sunulmuştur. Çalışmanın sonunda yapı-zemin etkileşiminin 
betonarme yapıların tasarımına etkisinin ihmal edilemeyecek düzeyde olduğu görülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: Yapı-zemin etkileşimi, OAPI, Elastik zemin, Betonarme yapı tasarımı,  SAP2000 

 
ABSTRACT  

In this study, subsoil effect on the design of reinforced concrete structures with various height are investigated. 
For this purpose, 4, 6 and 8 storey structures with the same formwork plan are examined keeping the soil 
conditions constant. Each structure is seperately analyzed for rijid base assumption, Winkler model and modified 
Vlasov model. Analyzes are performed by running the SAP2000 program with an interface coded in MATLAB 
simultaneously using the OAPI features. Natural vibration periods, base shear forces, column internal forces and 
vertical displacements have been presented in graphical and tabular form for reinforced concrete structures with 
various heights. At the end of the study, it is seen that the effect of the soil-structure interaction on the design of 
reinforced concrete structures has a significant role that cannot be neglected. 
 
Keywords: Soil-structure interaction, OAPI, Elastic foundation, Design of reinforced concrete structures, 
SAP2000 

I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Yapı-zemin etkileşimi, inşaat mühendisliği disiplininin hemen her alanında karşılaşılan, 
barajlar, yollar, havaalanları ve raylı sistemler gibi yapıların tasarım aşamasında dikkate 
alınması gereken bir konudur. Günümüzde yapısal analizlerin birçoğunda üstyapı, sonsuz rijit 
mesnet üzerine oturduğu kabul edilerek temel ve zemin sistemi dikkate alınmadan 
çözülmektedir. Önceki yıllarda meydana gelen yıkıcı depremler, mühendislik yapılarının 
tasarımında zemin-yapı etkileşiminin önemini bir kez daha ortaya çıkarmıştır.  Zemin 
sisteminin dikkate alan ticari paket programlarda mevcuttur ancak bu yazılımlarda zemin 
sistemi literatürde en basit zemin modeli olarak bilinen Winkler modeli ile temsil 
edilmektedir. Oysaki literatürde daha gelişmiş zemin modelleri de mevcuttur.  

Önceki yıllarda meydana gelen yıkıcı depremler, mühendislik yapılarının tasarımında zemin-
yapı etkileşiminin önemini bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Yapı-zemin etkileşiminin 
belirlenmesindeki esas amaç, zeminin yapı üzerinde oluşturacağı etkileri ortaya koyarak bu 
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etkileri hesaplarda dikkate almaktır. Zemin, homojen ve izotrop olmayan, dolayısıyla da 
lineer olmayan davranış gösteren bir katmandır. Bu sebeple zeminin yapıya olan etkisini daha 
iyi anlayabilmek için yaygın olarak kullanılan bir parametreli zemin modelinin (Winkler 
modeli) yanı sıra iki parametreli zemin modelleri ( Hetenyi, Pasternak, Vlasov vb.) ve üç 
parametreli zemin modeli (Geliştirilmiş Vlasov modeli) geliştirilmiştir. Ticari paket 
programlarında yaygın olarak kullandığı Winkler modeli, yayların sadece direkt 
yüklendiklerinde şekil değişikliğine uğradıkları ve tepki oluşturdukları fakat yayın komşu 
yaylarda oluşan şekil değişiklikleri ve tepkilerden etkilenmedikleri kabul etmektedir. Winkler 
modelinde ihmal edilen yaylar arasındaki etkileşim iki parametreli zemin modellerinde kayma 
şekil değiştirmesi (2t) parametresi ile dikkate alınmaktadır. Yatak katsayısı (k) ve kayma 
parametresini zemin özelliklerinden yararlanarak belirleme imkânı sunan Geliştirilmiş Vlasov 
modelinde ise üçüncü bir parametre (γ) söz konusudur.  

Literatürde yer alan elastik zemine oturan yapılarla ilgili çalışmalardan bazıları şunlardır. 
Garip [1] aynı rijitliğe sahip 5 farklı betonarme binanın 6 farklı zemin durumları için deprem 
etkisi altındaki davranışını incelemiştir. Çaycı [2] 2, 4 ve 7 katlı altı farklı üç boyutlu bina 
modeli ve farklı rijitliklere sahip 4 zemin tipi kullanarak zeminin modellendiği ve ankastre 
kabul edildiği durumlar için zaman tanım alanında doğrusal elastik ve doğrusal elastik 
olmayan analizler gerçekleştirilmiştir. Sesli [3] yapı-zemin etkileşimine maruz beton ağırlık 
barajı için yarı-sonsuz zemin ortamında kullanılan sınır şartlarının etkili olduğu zemin 
sınırlarını belirlenmeye çalışmıştır. İnal [4] iki parametreli elastik zemine oturan çerçeve 
sistemin zeminle etkileşiminin, zemin parametreleri ve yapı elemanlarında ne gibi farklılıklar 
yaratacağını araştırmıştır. Nadjai ve Johnson [5] zemini düşey ve dönel yaylar ile 
modelleyerek 16 katlı boşluklu perdeli bir yapıyı incelemişlerdir. Kahraman vd. [6] farklı 
yöntemlerle elde edilmiş zemin yatak katsayılarını kullanarak radye temelli ve 4 katlı çerçeve 
sistemli yapıyı incelemişlerdir. Karabörk [7] çalışmasında, aynı plan ve rijitliğe sahip 3, 6 ve 
10 katlı yapı modellerinin yumuşak ve sert olmak üzere iki farklı zemin türü için, üç farklı 
deprem yükü altındaki davranışlarını incelemiştir. Hamarat vd. [8] iki parametreli zemine 
oturan yapıların dinamik davranışlarını SAP2000 OAPI fonksiyonlarını kullanarak 
incelemişlerdir. Thangaraj ve Ilamparuthi [9] dikkate aldıkları 3x5 açıklıklı 5 katlı bir yapıda 
temel kalınlığının ve lineer olmayan zemin davranışının etkisini incelemişlerdir. Derdiman 
[10] çalışmasında 7 farklı elastisite modülüne sahip zemin üzerinde 5, 10 ve 15 katlı 
betonarme çerçeveli yapı modellerini dikkate alarak zeminin yüksek yapılara etkisini 
araştırmıştır. Ahmed vd. [11] elastik zemini tabakalı şekilde dikkate alarak çok katlı bir yapıyı 
temel ve zemin sistemini ile birlikte incelemişlerdir. 

Bu çalışmada, Geliştirilmiş Vlasov modeli kullanılarak 4, 6 ve 8 katlı betonarme yapı örneği 
analiz edilmiş farklı zemin modellerinde meydana gelen yapı doğal titreşim periyotları ile 
taban kesme kuvvetleri ve zemin parametreleri k, 2t ve γ değerleri verilmiştir. Ayrıca kolon 
eğilme momentleri, boyuna donatı oranları ve plak orta eksenlerinde meydana gelen düşey 
yer değiştirmeler karşılaştırılmalı olarak sunulmuş ve sonuçlardaki değişimler gözlenmiştir. 
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II. GELİŞTİRİLMİŞ VLASOV MODELİ (MODIFIED VLASOV MODEL) 

Bir ve iki parametreli zemin modellerinde zemin içerisindeki değişimler dikkate alınmadığı 
gibi modellerde kullanılan zemin parametreleri de gerçek olmayan kuramsal ifadelerdir. Bu 
parametrelerin alabileceği değerler ile zemin özelikleri arasında net bir ilişki de yoktur [12]. 
Bu sebeple araştırmacılar yatak katsayısı (k) ve kayma parametresini (2t) zeminin elastik 
özelliğinden faydalanılarak hesaplanması için yöntemler geliştirmişlerdir. Bu yöntemlerden 
biri olan ve Geliştirilmiş Vlasov modeli olarak da adlandırılıan üç parametreli elastik zemine 
oturan bir plak şeması Şekil 1’de verilmektedir. 

Bu modelde alt zeminin etkisi, plağın düşey yer değiştirmelerine (w) bağlı olarak aşağıdaki 
gibi ifade edilmektedir. 

 
Şekil.1 Elastik zemine oturan bir plak şeması 
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bu ifadedeki, zeminin birinci parametresi olarak da adlandırılan, zemin yatak katsayısı k, 
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ifadesinden ve zeminin ikinci parametresi olarak bilinen, zemin kayma parametresi 2t, 
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ifadesinden hesaplanmaktadır. Yukarıdaki ifadelerde H zemin derinliğini, s zeminin Poisson 
oranını ve Gs ise zeminin kayma modülünü göstermektedir. (1) numaralı eşitlikte 2t 
parametresi sıfıra eşitlendiğinde Winkler tipi elastik zemine oturan plağa ait zemin tepkisi 
elde edilmektedir. Zeminin düşey yer değiştirmesinin değişimini gösteren (z) fonksiyonu, 
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olmak üzere zemin yüzey parametresi diye adlandırılan γ boyutsuz katsayısı, 
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ifadesiyle verilmektedir. (z) fonksiyonu z=0 için (z)=1 ve z=H için (z)=0 değerini 
almaktadır. Yani H derinliğinde zeminin düşey yer değiştirmesi sıfır iken zeminin 
yüzeyindeki düşey yer değiştirmesi plağın düşey yer değiştirmesine eşit olmaktadır. 

(2) ve (3) nolu ifadelerden görüldüğü gibi k ve 2t parametreleri zeminin malzeme 
özelliklerine, zeminin derinliğine ve (z) fonksiyonuna bağlıdır. (z) fonksiyonu ise zemin 
derinliğine ve γ parametresine bağlı olarak hesaplanabilmektedir. γ parametresinin değeri de 
dış yüklere maruz plağın yer değiştirmelerine, zeminin Poisson oranına ve zemin derinliğine 
bağlı olarak değişmektedir. Zemin parametreleri hesabında var olan bu karmaşık ilişki 
nedeniyle bir ardışık yaklaşım işlemine gerek duyulmaktadır[13].  

Bu çalışmada problemin çözümü için MATLAB ortamında geliştirilen bir ara yüz SAP2000 
programında bulunan OAPI fonksiyonları sayesinde eş zamanlı kullanılmaktadır. Geliştirilen 
bu arayüz ile model çağırılarak hesaplanan zemin parametreleri modele girdi olarak 
verilmekte ve modelden çıktı olarak alınan yer değiştirmeler ile yeni zemin parametreleri 
hesaplanmaktadır. Zemin yüzey parametresi önceden belirlenen bir hassasiyetle yakınsayana 
kadar bu ardışık işlem devam etmektedir [12]. Ayrıca bu çalışmada irdelenen kolon boyuna 
donatı oranları, daha pratik olması ve iki doğrultuda hesaplanan eğilme momentlerinin birinin 
diğerine nazaran çok daha büyük olması nedeniyle  iki doğrultuda bileşik eğilme problemi, bir 
doğrultuda bileşik eğilme problemine indirgenerek hesaplanmıştır.  

III. SAYISAL ÖRNEK (NUMERICAL EXAMPLE) 

Seçilen bir yapı modelinde kat sayıları değiştirilerek yapı-zemin etkileşiminin yapı 
davranışına etkisi incelenmiştir. Yapının temeli 19 m x 20 m boyutlarında ve 75 cm kalınlığa 
sahip radye plaktır. Kat yüksekliği 3 m’dir. Betonun elastisite modülü 28 GPa, Poisson oranı 
0.2 ve birim hacim ağırlığı 25 kN/m3 tür. Zeminin poisson oranı 0.25 olarak alınmıştır. Zemin 
derinliği ise 10 m kabul edilmiştir. Yapının oturduğu zeminin sınıfı Z4’dür. Tüm kirişler 
3060 cm2 kesitine sahiptir. Düşey taşıyıcı elemanlar 5050 cm2 kolonlardan ve 30225 cm2 
betonarme perdelerden oluşmaktadır. Tüm kirişlerin üzerinde gaz beton duvar olduğu 
varsayılmış, döşemelerde ise tesviye betonu ve pvc yer kaplama malzemesi için yükler 
modele etkitilmiştir. Yapının deprem hesabında, Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi 
kullanılmıştır. ±0.05 ek dış merkezlik göz önünde bulundurularak 1.4G+1.6Q, G+Q±Ex ve 
G+Q±Ey yük birleşimleri hesaba katılmıştır. Bu uygulamada da zemin cinsi sıkı kum olarak 
kabul edilmiş ve sıkı kum için Bowles [14] tarafından elastisite modülü ve zemin yatak 
katsayı için Es=65500 kN/m2 ve k=96000 kN/m3 kullanılmıştır. 
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Şekil 2. Yapı örneğinin kalıp planı 

Geliştirilmiş Vlasov modeli ile temsil edilen zemin üzerine oturtulan yapı örneği, SAP2000 
programı kullanılarak, yapı kat planında taşıyıcı elemanların boyutları değiştirilmeden kat 
sayıları 4, 6 ve 8 olacak şekilde analiz edilmiştir. Yapının taşıyıcı sistem elemanların da 
meydana gelen iç kuvvetler (N ve M) incelenmiş, elde edilen moment değerleri kullanılarak 
bir doğrultuda bileşik eğilmeye indirgenerek donatı oranları hesaplanmıştır. Ayrıca radye 
temelin x ve y ekseni boyunca orta noktalarının düşey yer değiştirmeleri grafikler halinde 
sunulmuştur. 

Rijit yapı-zemin, Winkler ve Geliştirilmiş Vlasov modelleri için 4, 6 ve 8 katlı yapının doğal 
titreşim periyotları ve taban kesme kuvvetleri Tablo 1’de verilmektedir. Tablodan görüldüğü 
gibi farklı yüksekliklere sahip yapılarda rijit yapı-zemin modeli kullanıldığında en küçük 
periyotlar, Geliştirilmiş Vlasov modeli kullanıldığında ise en büyük periyotlar elde edilmiştir. 
Rijit bir temel sisteminden daha esnek bir temel sistemine doğru yapı doğal titreşimleri 
artmıştır. Taban kesme kuvveti değerleri rijit yapı-zemin modeli ve Winkler modeli 
kullanıldığında en büyük değeri alırken Geliştirilmiş Vlasov modeli kullanıldığında en küçük 
değeri aldığı görülmüştür. 

 Tablo.1 Yapının doğal titreşim periyotları ve taban kesme kuvvetler 

Kolon  
No 

4 Katlı 6 Katlı 8 Katlı 
T1x 
(sn) 

T1y  
(sn) 

Vt 
(kN) 

T1x 
(sn) 

T1y 
(sn) 

Vt  
(kN) 

T1x  
(sn) 

T1y  
(sn) 

Vt  
(kN) 

Rijit Yapı-Zemin 
Modeli 

0.344 0.316 3355 0.555 0.544 5080 0.781 0.762 6804 

Winkler Modeli 0.393 0.387 3355 0.610 0.598 5080 0.856 0.838 6804 

Geliştirilmiş Vlasov 
Modeli 

0.419 0.414 3355 0.652 0.642 5080 0.911 0.895 6679 

 
Geliştirilmiş Vlasov modeli ile yapılan çözümlerden elde edilen zemin yatak katsayısı (k) ve 
kayma parametresi (2t) değerleri Tablo 2’de verilmektedir. Kat sayısı arttığında yapının 
ağırlığı da artmaktadır. Ancak zemin malzeme özellikleri sabit tutulduğundan düşey 
yüklerdeki bu artış zemin parametrelerinde beklenildiği kadar etkilememiş ve sınırlı düzeyde 
kalmıştır. Bunun zemin elastisite modülünün büyük olmasından kaynaklandığı 
düşünülmektedir. 
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             Tablo.2 Zemin parametrelerinin kat sayısına göre değişimi 

 
Kat Sayısı 

4 6 8 
γ 0.4139 0.5407 0.7471 
k 14453.565 14470.415 14534.618 

2t 
108633.85

3 
106954.14

4 
103456.55

0 
 
Zemin kat kolonları için elde edilen kesit tesirleri Tablo 3’de verilmektedir. Tabloda görülen 
eksenel kuvvetler Şekil 3’de ve her iki doğrultuda hesaplanan eğilme momentlerinim büyük 
olanları Şekil 4’de ayrıca grafik olarak sunulmuştur. 

Tablo.3 En elverişsiz boyuna donatı oranlarını veren N-M değerlerinin katsayısı ile değişimi 

Kolon  
No 

4 Katlı 6 Katlı 8 Katlı 
N  

(kN) 
Mx 

(kNm) 
My 

(kNm) 
N  

(kN) 
Mx  

(kNm) 
My  

(kNm) 
N  

(kN) 
Mx  

(kNm) 
My  

(kNm) 
S101 12.21 35.11 135.83 140.80 44.35 208.91 377.97 46.61 273.29 
S102 325.90 214.91 21.23 440.23 324.84 23.33 604.12 411.15 24.58 
S103 522.01 235.20 27.85 745.84 377.02 33.61 964.05 502.55 37.42 
S104 46.90 48.29 145.96 170.06 58.01 232.31 518.41 71.32 319.53 
S105 323.92 20.02 213.33 438.56 20.97 320.63 597.29 21.08 409.61 
S106 992.05 216.29 18.63 1432.58 343.47 25.94 1806.89 456.35 27.57 
S107 510.19 13.07 252.60 696.07 10.31 382.22 933.85 4.68 506.57 
S108 630.88 37.60 239.10 1108.83 50.23 366.69 1671.82 63.05 495.36 
S109 613.93 26.02 243.91 912.45 31.06 394.25 1206.14 33.88 537.68 
S110 1345.43 6.67 229.76 1906.06 12.88 375.05 2403.18 18.45 517.37 
S111 625.22 32.87 241.61 921.04 40.88 383.80 1225.10 48.57 531.94 
S112 618.96 28.31 241.83 1087.14 33.15 375.22 1646.65 40.97 502.08 
S113 590.72 258.90 337.00 809.82 395.06 6.28 1087.40 521.26 19.48 
S114 905.45 25.21 209.85 1290.27 33.77 325.18 1667.53 39.62 440.39 
S115 339.43 27.81 210.40 462.63 36.96 314.84 630.27 40.40 402.83 
S116 621.49 242.63 30.33 1093.86 374.41 37.93 1646.90 502.68 45.08 
S117 567.35 217.75 32.10 806.46 348.76 41.01 1038.99 474.49 50.00 
S118 315.36 217.59 21.84 458.81 323.30 26.92 654.29 406.93 25.25 
S119 26.49 131.78 34.83 168.44 198.35 43.38 346.42 261.25 47.48 

 
Şekil 3. Kolon eksenel kuvvetlerinin kat sayısı ile değişimi 
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Şekil 4. Kolon eğilme momentlerinin kat sayısı ile değişimi 

Tablo 2 ve Şekil 3’de görüldüğü gibi kat sayısı arttıkça kolon eksenel kuvvetleri 
büyümektedir. Ayrıca en büyük eksenel kuvvetin kalıp planında ortada bulunan ve kolon etki 
alanı en fazla olan S110 kolonunda olduğu görülmüştür. Kolon eğilme momentlerinin de 
eksenel kuvvetlerde olduğu gibi artan kat adediyle birlikte arttığı Şekil 4’de görülmektedir. 

Tablo.3’de görüldüğü gibi her iki doğrultuda hesaplanan eğilme momentlerinden biri diğerine 
oranla oldukça küçük olduğundan kolon donatı oranları hesaplanırken iki doğrultuda bileşik 
eğilme etkisindeki kolon bir doğrultuda bileşik eğilmeye indirgenmiştir. Elde edilen kolon 
boyuna donatı oranları Şekil 5’te verilmektedir. 

Kat sayısının artmasıyla birlikte artan kesit etkileri beklenildiği gibi kolon boyuna donatı 
oranlarını da artırmıştır. 4 katlı yapıda kolon donatı boyuna donatı oranları Türk Deprem 
Yönetmeliğinde (TDY 2007) [15] belirtilen 0.01 değerinin altında kalmıştır. Minimum donatı 
oranı altında kalan kolonlar için 0.01 değeri dikkate alınmıştır. 6 ve 8 katlı yapılarda ise 
beklenildiği gibi artan kat etkisiyle yapıya etkiyen düşey yükler ve eş değer deprem yükü 
yöntemiyle hesaplanan her kata etkiyen yatay kuvvetler artmıştır. Bu sebeple kolon boyuna 
donatı oranları tüm kolonlarda minimum donatı oranının üzerinde değerler almıştır.  

 
Şekil 5. Kolon boyuna donatı oranlarının kat sayısı ile değişimi 

Radye temelin x ve y doğrultuları boyunca açıklık ortasında oluşan düşey yer 
değiştirmelerinin kat sayısı ile değişimini veren grafikler Şekil 6 ve Şekil 7’de sunulmaktadır. 
Grafikler çalışmada dikkate alınan tüm yük birleşimleri için her bir düğüm noktasındaki 

162



maksimum düşey yer değiştirmelerin birleştirilmesi ile bir zarf oluşturacak şekilde çizilmiştir. 
Artan kat sayıları ile birlikte yapı ağırlığı da artmış ve dolayısıyla plakta oluşan düşey yer 
değiştirmelerde büyümüştür. 

 
Şekil 6. Temelin orta ekseni boyunca düşey yer değiştirmesinin kat sayısı ile değişimi (x ekseni) 

 
Şekil 7. Temelin orta ekseni boyunca düşey yer değiştirmesinin kat sayısı ile değişimi (y ekseni) 

IV. SONUÇLAR VE TARTIŞMA (CONCLUSIONS AND DISCUSSION) 

Bu çalışmada yapı-zemin etkileşiminin farklı yükseklikteki betonarme yapıların tasarımına 
etkisi daha gerçekçi bir zemin modeli olarak bilinen Geliştirilmiş Vlasov modeli kullanılarak 
araştırılmıştır. Seçilen 4, 6 ve 8 katlı yapı Geliştirilmiş Vlasov modelleri kullanılarak 
SAP2000 paket programı yardımıyla çözülmüştür. Analizlerde Geliştirilmiş Vlasov modelini 
tanımlayabilmek için MATLAB’te geliştirilen bir ara yüz ile SAP2000-V16 paket programı 
eş zamanlı olarak kullanılmıştır. Bu sayede SAP2000 paket programına kendi içerisinde var 
olmayan Geliştirilmiş Vlasov modeli ile çözüm yapma kabiliyeti kazandırılmıştır.  

4, 6 ve 8 katlı yapı örnekleri için kat sayısı artıkça kolon kesit tesirleri ve kolon boyuna donatı 
oranları artmaktadır. Radye temelde oluşan düşey yer değiştirmeler artan kat sayısı ile birlikte 
artmaktadır. Ayrıca farklı zemin modelleri için yapı periyodu ve taban kesme kuvvetleri 
değişmektedir. Zemin etkilerinin üst yapı tasarımında dikkate alınması incelenen yapılarda 
kolonların kesit tesirleri ve boyuna donatı oranları üzerinde önemli değişimlere neden 
olmuştur. Elde edilen sonuçlar yapı-zemin etkileşiminin sadece temel tasarımında dikkate 
alınması gereken bir unsur olmadığını aynı zamanda üst yapıda da önemli etkilere sahip 
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olduğunu göstermiştir. Kullanılan zemin modeline bağlı olarak değişebilen yapı doğal titreşim 
periyotları aynı yapı için farklı deprem yüklerinin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Bu 
da kesit tesirlerini ve donatı oranlarını etkilemektedir. 
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ÖZET 
Son yıllarda yaşanan küresel ısınma ve çevre kirliliğindeki artış, birçok ülkeyi yenilenebilir enerji kaynaklarını 
kullanmaya sevk etmiştir. Günümüzde yaygın olarak kullanılan yenilenebilir enerji kaynakları; hidrolik enerji, 
rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, jeotermal enerji ve biyokütle enerjisidir. Bu enerji kaynaklarının, enerjinin üretimi 
ve dönüştürülmesi sırasında çevresel sorunlara sebep olmaması nedeniyle kullanımı her geçen gün artmaktadır. 
Bu çalışmada, yenilenebilir enerji kaynaklarının genel durumu güncel verilere dayanarak değerlendirilmiştir. 
Dünyadaki toplam enerji tüketiminin %20’sini yenilenebilir enerji kaynakları oluşturmaktadır. Bu sebeple, 
ülkelerin birçok çevresel soruna sebep olan yenilemez enerji kaynakları yerine yenilenebilir enerji kaynaklarına 
yönelerek bu kaynakların kullanımını teşvik etmesi gerekmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Enerji, yenilenebilir, hidrolik, rüzgar, güneş. 

 
ABSTRACT  

The recent global warming and the increase in environmental pollution have led many countries to use 
renewable energy sources. Renewable energy sources (hydraulic energy, wind energy, solar energy, geothermal 
energy and biomass energy) have commonly used nowadays. The use of these energy sources is increasing day 
by day because it does not cause the environmental problems during the production and conversion of the 
energy. In this study, the general situation of renewable energy sources is evaluated based on current data. 
Renewable energy sources consist of 20% of the total energy consumption in the world. For this reason, 
countries should focus on renewable energy sources instead of non-renewable energy sources that cause many 
environmental problems. It should also encourage the use of these resources. 
 
Keywords: Energy, renewable, hydraulic, wind, solar. 

I. GİRİŞ 

Dünya nüfusundaki hızlı artış, sanayileşme, teknolojik araç ve gereçlerin insan yaşamında 
yoğun bir şekilde yer alması, enerji tüketiminin çok hızlı artmasına sebep olmaktadır. 
Fabrikalar, atölyeler, evdeki elektronik araçlar, sokak aydınlatmaları, demiryolu taşımacılığı 
hatta elektrikle çalışan otomobiller gibi birçok alanda enerji, temel girdi haline gelmiştir. 
Bütün bu gelişmeler, enerji tüketimini her yıl ortalama %4-5 oranında arttırmaktadır [1]. 

Enerji üretiminde yaygın olarak kullanılan fosil yakıt rezervlerinin (kömür, petrol ve doğal 
gaz) azalması, fosil yakıtların işlenmesi için daha derinlere inilme zorunluluğunu getirmiştir. 
Fosil yakıtlar üzerine yapılan araştırmalar neticesinde; dünyadaki enerji tüketim hızı fosil 
yakıtların oluşum hızının 300 bin katına eşit olduğunu göstermektedir. Başka bir ifadeyle, bir 
günde yaklaşık bin yıllık fosil yakıt oluşumu tüketilmektedir. Bu durum, fosil yakıt 
rezervlerinin giderek tükeneceğinin bir göstergesi olup enerji ihtiyacı duyan ülkeleri de yeni 
ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönlendirmektedir [1-3]. 

Enerji kaynakları kullanışlarına göre yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları olarak 
ikiye ayrılırken; dönüştürülebilirliklerine göre enerji kaynakları birincil ve ikincil enerji 
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kaynakları şeklinde incelenmektedir (Şekil 1). Yenilenemez enerji kaynakları, kısa bir 
gelecekte tükenebileceği öngörülen enerji kaynakları olup fosil kaynaklılar ve çekirdek 
kaynaklılar olmak üzere iki farklı şekilde sınıflandırılmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları 
ise; oldukça uzun sayılabilecek bir gelecekte tükenmeden kalabilecek, kendisini yenileyebilen 
kaynakları ifade etmektedir [3]. 

 
Şekil 1. Enerji kaynaklarının sınıflandırılması [3] 

Enerjinin herhangi bir değişim ya da dönüşüme uğramamış şekline birincil (primer) enerji 
denilmektedir. Birincil enerji kaynakları; petrol, kömür, doğal gaz, nükleer, hidrolik, 
biyokütle, dalga-gelgit, güneş ve rüzgardır. Birincil enerjinin dönüştürülmesi sonucu elde 
edilen enerji de ikincil (sekonder) enerji şeklinde tanımlanmaktadır. Elektrik, benzin, mazot, 
motorin, kok kömürü, ikincil kömür, petrokok, hava gazı, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) bu 
tip enerji kaynaklarındandır [3, 4]. 

Bu çalışmada, dünyada enerjinin ve yenilenebilir enerji kaynaklarının (hidrolik, rüzgar, güneş, 
jeotermal, dalga ve gelgit enerjisi) genel durumu güncel verilere dayanarak değerlendirilmiş 
ve irdelenmiştir.  

II. DÜNYA’DA ENERJİNİN GENEL DURUMU 

Dünyada kullanılan enerjinin çoğu birincil enerji kaynaklarından karşılanmaktadır. 2016 yılı 
verilerine göre, dünyada tüketilen toplam birincil enerji 13.147 Mtep (milyon ton eşdeğer 
petrol) olarak gerçekleşmiş olup tüketilen enerjinin kaynaklara göre dağılımı petrol (%32.9), 
kömür (%29.2), doğal gaz (%23.9), hidroelektrik (%6.8), nükleer (%4.4) ve yenilenebilir 
(%2.8) şeklinde sıralanmaktadır (Şekil 2). Dünyada toplam birincil enerji tüketiminin 
%86’sını petrol, doğal gaz ve kömür oluşturmaktadır. Burada yenilenebilir enerji kaynakları 
olarak rüzgar, güneş, jeotermal ve biyokütle enerjisi dikkate alınmıştır [5]. 

Enerji Kaynakları 

 
 
 
 
a)  Fosil Kaynaklı 
   -  Kömür 
   -  Petrol 
   -  Doğalgaz 
b) Çekirdek Kaynaklı 
   -  Uranyum 
   -  Toryum 
 
    
    
   -  Hidrolik 
   -  Güneş 
   -  Biyokütle  
   -  Rüzgâr 
   -  Jeotermal 
   -  Dalga, Gel-Git 
   -  Hidrojen   

A) Yenilenemez (Tükenir) 

B) Yenilenebilir (Tükenmez) 
 

 
 
  
-  Kömür 
-  Petrol 
-  Doğalgaz 
-  Nükleer 
-  Biyokütle 
-  Hidrolik 
-  Güneş 
-  Rüzgâr 
-  Dalga, Gel-Git 
   
  
-  Elektrik, Benzin, Mazot, Motorin 
-  İkincil Kömür 
-  Kok, Petrokok 
-  Hava Gazı 
-  Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) 

Dönüştürülebilirliklerine Göre  

A) Birincil (Primer) 

B) İkincil (Sekonder)  

Kullanışlarına Göre  
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Kömür 
%29.20

Doğalgaz 
%23.90

Petrol 
%32.90

Yenilenebilir 
%2.80

Hidroelektrik 
%6.80

Nükleer %4.40

 
Şekil 2.  Dünyada birincil enerji tüketiminin kaynaklar bazında dağılımı (2016) [5] 

Dünyada toplam kanıtlanmış petrol rezervleri 239 milyar ton varil civarında olup bu miktar, 
51 yıllık tüketimi karşılamaktadır. Kalan üretilebilir petrol rezervlerinin yaklaşık %60’ı kara, 
%37’si deniz ve geri kalan kısmı Kuzey Kutbunda yer almaktadır. Güney ve Orta Amerika en 
yüksek rezerv üretim oranına sahiptir. Son on yılda küresel kesinleşmiş rezervler %26 
oranında yani 350 milyar varillik artış göstermiştir [6, 7]. 

Dünya kesinleşmiş doğal gaz rezervi 2016 yılı sonunda 186.9 trilyon m3 olarak belirlenmiştir. 
Bu miktar küresel üretimi 53 yıl gibi bir süre boyunca karşılamak için yeterlidir. Rezervlerin 
dünyadaki dağılımları göz önüne alındığında en yüksek paya sahip bölge Orta Doğu’dur [6]. 

Dünya kesinleşmiş kömür rezervleri küresel üretimi 114 yıl boyunca karşılamaya yeterli 
miktarda olup kömür, tüm yakıtlar arasında en yüksek rezerv üretim oranına sahiptir. Amerika 
en fazla yerel rezerve sahip ülke olup arkasından Rusya ve Çin gelmektedir. 2000-2009 yılları 
arasındaki kömür tüketimini yıllık ortalama %9.5 arttıran Çin, 2013 yılı sonu itibarıyla dünya 
kömür üretiminin yarısını tüketirken, Amerika %11 ile ikinci sırada gelmekte ve OECD 
bölgeleri kömür kullanımının %42’sine tekabül etmektedir [6]. 

Dünya birincil enerji tüketimi dikkate alındığında; Çin ve Amerika ilk iki sırayı almakta ve bu 
iki ülkenin birincil enerji tüketimi dünya tüketiminin yaklaşık %40.2’sini oluşturmaktadır. 
Ülkemiz ise birincil enerji tüketiminde 126.9 Mtep ile 19. sıradadır (Tablo 1). 
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Tablo 1.  Dünyada birincil enerji tüketimi sıralaması (Mtep)(2013-2017) [8] 

Ülke 2013 2014 2017 
2017 Yılı İçin 

Toplamdaki Payı (%) 
Çin 2903.9 2970.3 3014.0 22.9 

ABD 2271.7 2300.5 2280.6 17.3 

Hindistan 626.0 666.2 700.5 5.3 

Rusya 688.0 689.8 666.8 5.1 

Japonya 465.8 453.9 448.5 3.4 

Kanada 335.0 335.5 329.9 2.5 

Almanya 325.8 311.9 320.6 2.4 

Brezilya 290.0 297.6 292.8 2.2 

Güney Kore 270.9 273.1 276.9 2.1 

İran 247.6 260.8 267.2 2.0 

Suudi Arabistan 237.4 252.4 264.0 2.0 

Fransa 247.4 237.5 239.0 1.8 

Endonezya 175.0 188.3 195.6 1.5 

Birleşik Krallık 201.4 188.9 191.2 1.5 

Meksika 188.9 190.0 185.0 1.4 

İtalya 155.7 146.8 151.7 1.2 

İspanya 134.2 132.1 134.4 1.0 

Avustralya 130.7 129.9 131.4 1.0 

Türkiye 120.3 123.9 126.9 1.0 

Tayland 120.3 123.4 124.9 0.9 

TOPLAM 12,873.1 13,020.6 13,147.3 100 

  
Dünya elektrik üretiminde kullanılan kaynakların dağılımları incelendiğinde; elektrik üretimi 
için en yaygın kullanılan kaynağın kömür olduğu ve hemen arkasından yenilenebilir enerji 
kaynaklarının geldiği görülmektedir. ABD, Çin, Hindistan ve Almanya’da kömür; Rusya’da 
doğal gaz; Fransa’da nükleer enerji ve Kanada’da yenilenebilir enerji kaynakları elektrik 
enerjisi üretiminde ön plana çıkmaktadır. Nükleer enerjiden elektrik üretiminde ise; Fransa, 
Almanya, ABD, Kanada ve Rusya öncelikli ülkelerdendir (Tablo 2). 

Fransa’da nükleer enerji, elektrik üretiminde %77.6 gibi yüksek bir oranla kullanılmaktadır. 
Hidrolik, güneş, rüzgâr ve jeotermal enerji gibi yenilenebilir enerji kaynakları ise %17.5’lik 
bir oranla ikinci sırada gelmektedir. Almanya’da elektrik üretimi için kullanılan en önemli 
kaynak kömür olup elektrik üretiminin %45.4’ü kömürden, %15.5’i nükleerden ve %28’i 
yenilenebilir enerjiden sağlanmaktadır. Ülkemizde ise elektrik enerjisi üretiminin %34.2’si 
doğal gazdan, %33.7’si yenilenebilir enerjiden (hidrolik, rüzgar, güneş, biyokütle), %30.6’sı 
kömürden karşılanmaktadır.  
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 Tablo 2. Bazı ülkelerin kaynak bazında elektrik üretimi (2016) [8] 
Ülke Kömür  

(%) 
Petrol  
(%) 

Doğal Gaz 
(%) 

Nükleer 
(%) 

Yenilenebilir 
Enerji (%) 

Diğer  
(%) 

Fransa 2.1 0.3 2.3 77.6 17.5 0.2 
Almanya 45.4 0.9 9.9 15.5 28.0 0.3 

ABD 39.5 0.9 26.8 19.1 13.6 0.1 
Kanada 9.9 1.2 9.3 16.4 62.8 0.3 

Çin 72.5 0.2 2.0 2.3 23.0 0.0 
Hindistan 75.1 1.8 4.9 2.8 15.5 0.0 

Rusya 14.9 1.0 50.1 17.0 17.0 0.0 
Türkiye 30.6 1.5 34.2 - 33.7 0.0 
Dünya 40.6 4.3 21.6 10.6 22.9 0.1 

 
Amerika Birleşik Devletleri’nde, başta kömür olmak üzere (%39.5), doğal gaz (%26.8) ve 
nükleer enerji (%19.1) elektrik enerjisi üretiminde kullanılan ana kaynaklardır. ABD’de 
bunların yanı sıra, yenilenebilir enerji kaynakları da elektrik üretiminde %13.6’lık bir oranla 
kullanılmaktadır. Kanada’da; yenilenebilir enerji, elektrik üretiminde %62.8 oranı ile önemli 
bir paya sahip olup elektrik enerjisinin elde edilmesinde %16.4 nükleer enerji, %9.9 kömür ve 
%9.3 doğal gaz kullanılmaktadır.  

Çin ve Hindistan, sırasıyla %72.5 ve %75.1 olmak üzere yüksek oranlarda kömür kaynakları 
ile elektrik enerjisi üreten iki ülkedir. Yine her iki ülkede elektrik üretiminde yenilenebilir 
enerjinin kullanımı sırasıyla %23 ve %15.5 oranlarında ikinci sırada yer almaktadır. 
Hindistan’da doğal gazın payı %4.9 iken Çin’de doğalgaz ile elektrik üretimi %2 gibi düşük 
bir orana sahiptir. Rusya’nın elektrik üretiminde en fazla kullandığı kaynak %50.1 oranı ile 
doğal gaz olup diğer kaynaklar; nükleer enerji, yenilenebilir enerji ve kömürdür [8]. 

III. DÜNYA’DA YENİLENEBİLİR ENERJİ DURUMU 

Yenilenebilir enerji, ülkelerin enerji ihtiyaçlarını yerli kaynaklarla karşılayarak dışa ba-
ğımlılıklarının azaltılması, kaynakları çeşitlendirerek sürdürülebilir enerji kullanımının 
sağlanması ve enerji tüketimi neticesinde çevreye verilen zararların en aza indirilmesi 
açılarından son derece önemli bir yere sahiptir. Bugün dünya genelinde tüketilen enerjinin 
yaklaşık %20’si yenilenebilir kaynaklardan elde edilmektedir. Mevcut durumda fosil yakıtlara 
olan bağımlılık yüksek düzeyde olmasına rağmen yıllar itibarıyla yenilenebilir enerjinin 
kullanım oranları giderek artmaktadır. 

Yenilenebilir enerji kaynakları çok geniş bir potansiyele sahip olmasına rağmen, dünya 
genelinde tüketilen enerji çeşitlerine bakıldığında ilk sırayı petrol almakta ardından sırasıyla 
kömür ve doğalgaz gelmektedir. Yenilenebilir enerjinin toplam birincil enerji tüketimi 
içerisindeki payı ise sadece %9.5 (hidroelektrik ve yenilenebilir toplamı) kadardır. Diğer 
taraftan 2014 yılı itibarıyla küresel nihai enerji tüketiminde yenilenebilir enerjinin payı %19.2 
olarak gerçekleşmiştir. Bu oran, 2015 ve 2016 yıllarında da artmaya devam ederek %20 
bandını aşmış bulunmaktadır. Fosil yakıtların nihai tüketim içerisindeki payı yaklaşık olarak 
%79 ve nükleer enerji ise %2.5 kadardır. Bu durum, dünyada tüketilen enerjinin yaklaşık 
beşte birinin yenilenebilir kaynaklarından karşılandığını göstermektedir [9]. 
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Yenilenebilir enerji dünya elektrik üretiminde de önemli bir yere sahiptir. Toplam küresel 
elektrik üretiminin %23.7’si yenilenebilir kaynaklardan elde edilmektedir. Bu oranın 
%16.6’lık kısmı hidroelektrik santralleri, %3.7’si rüzgar, %2’lik kısmı biyoenerji, %1’i 
fotovoltaik güneş sistemleri ve %0.4’ü ise jeotermal ve diğer yenilenebilir enerji kaynakla-
rından sağlanmaktadır. Diğer taraftan fosil yakıtların başını çektiği yenilenebilir olmayan 
enerji kaynaklarının küresel elektrik üretimindeki üstünlükleri devam etmektedir. Bu 
üstünlüğü azaltmak adına özellikle kurulum maliyetleri ve fiyat rekabeti noktasında 
yenilenebilir enerji çeşitlerinin teşvik edilmesi oldukça önemlidir. Dünyada yenilenebilir 
enerjinin gelecekteki durumunun tahmini açısından kaynaklar bazında ilk 5 ülkedeki kapasite 
artış durumları Tablo 3’de yer verilmiştir. Nüfus ve ekonominin nasıl bir ilişki içinde olduğu 
bu tablodan anlaşılabilmektedir. 

  Tablo 3. Yenilenebilir enerji alanında yıllık yatırım, kapasite artışı ve biyoyakıt üretimindeki ilk beş ülke [9] 
 1 2 3 4 5 

Jeotermal Enerji Kapasite Artışı Türkiye ABD Meksika Kenya Almanya 

Hidrolik Enerji Kapasite Artışı Çin Brezilya Türkiye Hindistan Vietnam 

Güneş Fotovoltaik Enerji                    
Kapasite Artışı 

Çin Japonya ABD 
Birleşik 
Krallık 

Hindistan 

Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi 
Sistemleri Kapasite Artışı 

Fas 
Güney 
Afrika 

ABD - - 

Güneş Kollektörü Kapasite Artışı Çin Türkiye Brezilya Hindistan ABD 

Rüzgar Enerjisi Kapasite Artışı Çin ABD Almanya Brezilya Hindistan 

Biyodizel Üretimi ABD Brezilya Almanya Arjantin Fransa 

Etanol Üretimi ABD Brezilya Çin Kanada Tayland 

Dünya genelinde yenilenebilir enerji durumunu daha net görebilmek amacıyla yenilenebilir 
enerji kaynaklarının ülkeler düzeyindeki kapasiteleri ve 2015-2017 yılları arası kapasite 
artışları aşağıda değerlendirilmiştir. 

a) Hidrolik Enerji Durumu 

Dünyada hidrolik enerjide en fazla kapasiteye sahip 20 ülke Şekil 3’de verilmiştir. 2016 
yılında hidrolik enerjiden 4 bin 102 TWh elektrik üretilmiştir. En fazla üretim, bin 497 TWh 
ile Asya bölgesinde gerçekleşmiştir. Asya'yı, 709 TWh ile Güney Amerika ve 702 TWh ile 
Kuzey Amerika ülkeleri izlemiştir. Dünya genelinde hidroelektrik kurulu güç 2016 yılında bir 
önceki yıla göre 31 bin 500 MW artarak 1 milyon 246 bin MW’a yükselmiştir. Çin, 
hidroelektrik enerjide kurulu güç bakımından 331 bin MW ile dünyada ilk sırada yer almıştır. 
Çin'i, 102 bin MW kurulu kapasiteyle ABD ve 98 bin MW ile Brezilya izlemiştir.. Türkiye ise 
26 bin MW’lık hidroelektrik kurulu güç ile 9. sırada yer almıştır [10]. 
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Şekil 3. Hidrolik enerjiyi en çok kullanan ülkelerin kurulu kapasiteleri (2016)[10] 

 
b) Güneş Enerjisi Durumu 

Güneş enerjisi sektörü, özellikle 2014 yılından sonra %25’lik bir büyüme kaydetmiştir. 2015 
yılında güneş enerjisinde 50 GW’lık bir kapasite artışı gerçekleştirilmiş ve küresel ölçekte 
toplam 227 GW kapasiteye ulaşılmıştır. Bölgesel ölçekte güneş enerjisi kurulu gücünde en 
fazla kapasite Avrupa kıtasında bulunurken, onu Asya ve Kuzey Amerika takip etmektedir 
(Şekil 4). Diğer taraftan dünya genelinde en fazla güneş fotovoltaik sistem kapasitesi sırasıyla 
Çin, Almanya, Japonya, ABD ve İtalya’ya aittir. Kişi başına düşen güneş fotovoltaik sistem 
kapasitesi bakımından ise 2015 yılında Almanya ilk sırada yer alırken Çin, Japonya ve 
ABD’nin önemli kapasite artış performansı sergiledikleri görülmektedir. Bunun yanında 
güneş enerjisinden ısı elde etme kapasitesi açısından ilk sıralarda bulunan Çin, ABD ve 
Almanya’yı Türkiye takip etmektedir. Ülkemizin 2016 yılı sonu itibariyle güneş enerjisi 
kurulu gücü 830 MW’dır [11]. 

 
Şekil 4. Dünyada güneş enerjisi kurulu gücünün bölgelere göre dağılımı (2016) [11] 
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2015 yılı yoğunlaştırılmış güneş enerji sistemleri kapasite artışında Fas 160 MW’lık kapasite 
artışı ile ilk sırada yer alırken; Güney Afrika (150 MW) ve ABD (110 MW) ikinci ve üçüncü 
sıralarda yer almıştır. Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi toplam kapasitesi bakımından ise 
İspanya ilk sıradadır. İleri teknoloji gerektiren güneş enerjisi, faydalanma açısından düşük 
seviyelerde kalmasına rağmen özellikle son yıllarda bu alandaki yatırımların artması ve 
teknolojik maliyetlerin düşmeye başlaması ile giderek yaygınlaşmaktadır. Ülkelerin 
yenilenebilir enerji kaynakları arasında güneşe ayrı bir önem verdikleri görülmektedir [11]. 

c) Rüzgar Enerjisi Durumu 

Rüzgar enerjisi yenilenebilir enerji kapasitesi açısından en geniş kullanıma sahip kaynakların 
başında gelmektedir. Ayrıca rüzgar enerjisi elektrik üretiminde önemli bir etkendir ve elektrik 
talebini karşılamada önemli bir role sahiptir. 2015 yılında Danimarka’nın toplam enerji üreti-
minin neredeyse yarısı rüzgar enerjisi tarafından karşılanmıştır. Almanya’nın bazı 
bölgelerinde bu oran %60’a çıkmaktadır. Uruguay, Portekiz, İrlanda ve İspanya’da ise %15 
civarlarındadır. Diğer taraftan dünyanın en büyük rüzgar enerjisi üreticilerinden biri olan ve 
bu enerjiyi dış piyasalara satan ABD’de ülke içerisinde rüzgar enerjisinden üretilen elektriğin 
oranı %4.5’te kalırken, Çin’de ise bu oran %3.2 civarındadır [12, 13]. 

Rüzgar enerjisi kapasitesi bakımından Çin ilk sırada yer alırken, onu sırasıyla ABD, 
Almanya, Hindistan, İspanya ve Birleşik Krallık takip etmektedir (Şekil 5). 2016 yılı kapasite 
artışı bakımından ise yine Çin yaklaşık 23 GW ile geçtiğimiz yıl en fazla kapasite artışı 
gerçekleştiren ülke olarak bu alanda da liderliği almıştır. Küresel rüzgar enerjisi sektöründe 
Çin hem kapasite hem de kapasite artışı bakımından başı çekmektedir. 2016 yılı sonu 
itibariyle ülkemizin rüzgar türbin kurulu gücü 5751 MW’dır. Küresel ölçekte 2016 yılı için 
rüzgar enerjisi kapasite artışı 54 GW ve toplam kapasite ise yaklaşık 486 GW’tır [14].  

 
Şekil 5.  Ülkelere göre rüzgâr enerjisi kurulu gücü (2016) [14] 
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d) Jeotermal Enerji Durumu 

Küresel ölçekte jeotermal enerjiden elektrik üretim oranı yaklaşık %0.04 civarındadır. 
IEA’nın yaptığı tahminler doğrultusunda ise 2050 yılına gelindiğinde toplam elektrik üretimi-
nin yaklaşık %3.5’i jeotermal enerjiden elde edilecektir. Bu rakamlar ışığında sahip olduğu 
avantajlara rağmen jeotermal enerjiye yeterince yatırım yapılmadığı ve faydalanma oranının 
düşük seviyelerde kaldığı söylenebilir [7].  

2015 yılında 13.2 GW olan toplam jeotermal enerji kapasitesine yaklaşık 315 MW miktarında 
bir kapasite artırımı gerçekleşmiştir. Dünyada jeotermal enerji kapasitesi bakımından ilk 
sırada ABD yer alırken onu sırasıyla Filipinler, Endonezya ve Meksika takip etmektedir. 
(Şekil 6). Türkiye ise genel kapasite bakımından sekizinci sırada yer almakla birlikte 2015 
yılında gerçekleşen kapasite artışı bakımından ise dünyada ilk sıradadır. Türkiye’nin bu 
kapasite artışı yukarıda bahsedilen 315 MW’lık artışın neredeyse yarısı kadardır. Türkiye’den 
sonra küresel ölçekte en fazla kapasite artışını sırasıyla; ABD, Meksika ve Kenya 
gerçekleştirmiştir [15].  

 

 
Şekil 6.   Jeotermal enerji ülke kapasiteleri (2015) [15] 

 
e) Biyokütle Enerjisi Durumu 

Son dönemde biyoenerji üretimi, bazı ülkelerdeki enerji talebini karşılama ve çevreci amaçlar 
doğrultusunda artmaya devam etmektedir. Ancak sektör özellikle son zamanlarda bazı 
piyasalardaki düşük petrol fiyatları ve politika belirsizlikleri nedeniyle birtakım zorluklarla 
karşılaşmaktadır. Isınma, enerji ve ulaşım gibi birçok alanda faydalanılan biyokütle enerjisi 
yeryüzünde tüketilen toplam enerjinin %14’ünü oluşturmaktadır. Bu oranın %4’ü hidrojen ile 
işlem görmüş bitkisel yağlar, %22’si biyodizel yakıtlar ve %74’ü de etanol yakıtlardan 
meydana gelmektedir [9].  
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Dünya genelindeki biyokütle enerjisi üretimi incelendiğinde; ABD’nin 1., Brezilya’nın ise 2. 
sırada olduğu görülmektedir. Dünya biyoyakıt üretimi 2015 yılında %0.9 oranında artarak 
2000 yılından beri en yavaş büyüme oranını göstermiştir. Etanol yakıt üretiminde 2015 
yılında %4’lük bir artış gerçekleşirken; biyodizel üretiminde ise önemli üretim bölgelerindeki 
düşüş sebebi ile %4.9 oranında azalma gerçekleşmiştir. 2016 yılı sonu itibariyle ülkemizdeki 
biyokütle enerjisi kurulu gücü 495 MW’dır [5]. IEA’nın yaptığı projeksiyonlarda 2050 yılında 
biyoenerji üretiminin bugünkü üretimin üç katına çıkması öngörülmektedir [7]. 

f) Dalga ve Akıntı-Gelgit Enerjisi Durumu 

Dalga enerjisi teknolojileri yatırım maliyetlerindeki yüksek oranları nedeniyle dünyada fazla 
tercih edilmemektedir. Toplam kapasiteye bakıldığında ise dikkate değer bir oluşum 
gözlenmemektedir.2015 yılında 530 MW olarak belirlenen kapasitenin çoğunluğu akıntı 
enerjisine aittir. Dünyada geliştirme amaçlı iki büyük okyanus enerji santrali bulunmaktadır 
bunlar Güney Kore’de 254 MW (2011) ve Fransa’da 240 MW (1966) kapasitesindedir. Bu 
enerji kaynağının geliştirilmesine destekler artarak devam etmektedir [9]. 

IV. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Bu çalışma neticesinde elde edilen sonuçlar aşağıda maddeler halinde verilmiştir: 

 Yenilenebilir enerji dünya elektrik üretiminde de önemli bir yere sahiptir. Toplam küresel 
elektrik üretiminin %23.7’si yenilenebilir kaynaklardan elde edilmektedir. Bu oranın 
%16.6’lık kısmı hidroelektrik santralleri, %3.7’si rüzgar, %2’lik kısmı biyoenerji, %1’i 
fotovoltaik güneş sistemleri ve %0.4’ü ise jeotermal ve diğer yenilenebilir enerji kaynakla-
rından sağlanmaktadır. 

 Dünya genelinde hidrolik kurulu gücü, 2016 yılında bir önceki yıla göre 31 bin 500 MW 
artarak 1 milyon 246 bin MW’a yükselmiştir. Çin, hidroelektrik enerjide kurulu gücü 331 
bin MW ile dünyada ilk sırada yer almıştır. Çin'i, 102 bin MW kurulu kapasiteyle ABD ve 
98 bin MW ile Brezilya izlemiştir. Türkiye ise 26 bin MW’la 9'uncu sırada yer almıştır. 

 2016 yılı verilerine göre rüzgar enerjisi kapasitesi bakımından Çin ilk sırada yer alırken 
onu sırasıyla ABD, Almanya, Hindistan, İspanya ve Birleşik Krallık takip etmektedir. 
Dünya genelinde en fazla güneş fotovoltaik sistem kapasitesi sırasıyla Çin, Almanya, 
Japonya, ABD ve İtalya’ya aittir. 2016 ylı sonu itibariyle ülkemizin rüzgar türbin kurulu 
gücü ise 5751 MW’dır. 

 2015 yılında 13.2 GW olan toplam jeotermal enerji kapasitesine yaklaşık 315 MW 
miktarında bir kapasite artırımı gerçekleşmiştir. Dünyada jeotermal enerji kapasitesi 
bakımından ilk sırada ABD yer alırken onu sırasıyla Filipinler, Endonezya ve Meksika 
takip etmektedir. 2015 yılında Türkiye jeotermal kapasite artışı bakımından ilk sırada yer 
almaktadır. 

Sonuç olarak, dünyada kullanılan mevcut yenilenebilir enerji kaynaklarının kapasiteleri 
artırılıp yenilenebilir enerji kaynak alanlarını genişletilerek elektrik enerjisi üretiminde 
kullanılan yenilenebilir enerjinin payı en az yüzde 30 seviyelerine çıkarılmalıdır. Ayrıca 
yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılmasına yönelik üretim ve tüketimi teşvik edici önlemler 
alınarak fosil yakıt kullanımına olan bağımlılık ve bu durumun getirdiği riskler azaltılmalıdır. 
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ÖZET 
Yenilenebilir enerji kaynakları, oldukça uzun bir gelecekte tükenmeden kalabilen, kullanılmasına rağmen 
azalmadan enerji üretimine devam edebilen enerji kaynakları olarak tanımlanmaktadır. Yenilenebilir enerji 
kaynakları hidrolik enerji, jeotermal enerji, biyoenerji, dalga enerjisi, güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisidir. 
Ülkemiz yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitliliği ve potansiyeli bakımından zengin bir ülkedir. Bu çalışmada, 
ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyeli, mevcut kullanım durumu ve yakın gelecekteki kullanım hedefleri 
güncel verilere dayanarak değerlendirilmiş ve ülkemizde yenilenebilir enerji kullanımı ile ilgili bir durum tespiti 
yapılmıştır.  
  
Anahtar Kelimeler: Enerji, yenilenebilir, hidrolik, rüzgar, güneş. 

 
ABSTRACT  

Renewable energy sources can be defined as the energy resources that inexhaustible for a very long time and 
generate energy without decrease. Hydropower, geothermal energy, biomass energy, wave energy, solar energy 
and wind energy are the renewable energy sources. Turkey is a rich country in the potentials and diversity of 
renewable energy sources. In this study, renewable energy sources of Turkey, current situation and near future 
usage targets of Turkey were evaluated based on current datas and a general assesment about renewable energy 
sources and usage of Turkey was conducted. 
 
Keywords: Energy, renewable, hydraulic, wind, solar. 

I. GİRİŞ 

Enerji tüm sektörlerde en önemli girdi durumundadır. Evlerde, iş yerlerinde, eğitimde, 
sağlıkta, ulaşımda sanayide kısacası tüm yaşam alanlarında vazgeçilmez bir olgu haline 
gelmiştir. Artan nüfus miktarı ve yenilenemez enerji kaynaklarının çevreye verdiği zararlar 
nedeniyle bu kaynakların yerini alacak yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı için 
çalışmalar yapılmaktadır 

Enerji kaynakları kullanışlarına göre ve dönüştürülebilirliklerine göre sınıflandırılmakta olup 
kullanışlarına göre enerji kaynakları yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları; 
dönüştürülebilirliklerine göre enerji kaynakları ise birincil ve ikincil enerji kaynakları 
şeklindedir (Şekil 1). Doğal bir çevrim sürecinde aynı kalabilen, kullanılmasına rağmen 
azalmayan, tükenmeyen enerji kaynakları yenilenebilir enerji kaynakları; bir kez 
kullanıldığında kendini yenileyemeyen enerji kaynakları ise yenilenemez enerji kaynakları 
olarak bilinmektedir [1,2]. 
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Şekil 1. Enerji kaynaklarının sınıflandırılması [1,2] 

Enerjinin herhangi bir değişim ya da dönüşüme uğramamış şekli birincil (primer) enerji 
oalrak bilinmekte olup, petrol, kömür, doğal gaz, nükleer, hidrolik, biyokütle, dalga-gelgit, 
güneş ve rüzgar birincil enerji kaynağı olarak bilinmektedir. Birincil enerjinin dönüştürülmesi 
sonucu elde edilen enerji ise ikincil (sekonder) enerji şeklinde tanımlanmakta olup elektrik, 
benzin, mazot, motorin, kok kömürü, ikincil kömür, petrokok, hava gazı, sıvılaştırılmış petrol 
gazı (LPG) ise ikincil enerji kaynağı olarak bilinmektedir [1,2]. 

Artan nüfus, toplumların refah seviyelerinin yükselmesi ve teknolojik gelişmeler dünyada 
olduğu gibi Türkiye’de de enerji ihtiyacı giderek artmaktadır. Bu ihtiyacı karşılayabilmek, 
rezervleri sınırlı olan yenilenemez enerji kaynaklarımızın planlı bir şekilde kullanımını 
sağlamak ve Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynak potansiyelinden daha fazla 
yararlanabilmek amacıyla Türkiye’de var olan yenilenebilir enerji kaynaklarının durumu 
tespit edilmelidir. Bu amaçla, Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarının (hidrolik, rüzgar, 
güneş, jeotermal, dalga ve gelgit enerjisi) genel durumu güncel verilere dayanarak 
değerlendirilmiş, ülkemizin enerji politikasına ışı tutabilecek noktalar belirlenmeye 
çalışılmıştır.  

II. TÜRKİYE’DE ENERJİNİN GENEL DURUMU 

Türkiye’de kullanılan enerjinin çoğu birincil enerji kaynaklarından karşılanmaktadır. 2016 
yılı verilerine göre, Türkiye’de tüketilen toplam birincil enerji 129.27 Mtep (milyon ton 
eşdeğer petrol) olarak gerçekleşmiş olup tüketilen enerjinin kaynaklara göre dağılımı petrol 
(% 30), kömür (Taş Kömürü %17, Linyit % 9) doğal gaz (% 31), hidroelektrik (hidrolik) (% 
5) ve yenilenebilir enerji kaynakları (% 8) şeklinde sıralanmaktadır (Şekil 2). Türkiye’de 
toplam birincil enerji tüketiminin % 87’si petrol, doğal gaz ve kömür gibi yenilenemez enerji 

Enerji Kaynakları 

 
 
 
 
a)  Fosil Kaynaklı 
   -  Kömür 
   -  Petrol 
   -  Doğalgaz 
b) Çekirdek Kaynaklı 
   -  Uranyum 
   -  Toryum 
 
    
    
   -  Hidrolik 
   -  Güneş 
   -  Biyokütle  
   -  Rüzgâr 
   -  Jeotermal 
   -  Dalga, Gel-Git 
   -  Hidrojen   

A) Yenilenemez (Tükenir) 

B) Yenilenebilir (Tükenmez) 
 

 
 
  
-  Kömür 
-  Petrol 
-  Doğalgaz 
-  Nükleer 
-  Biyokütle 
-  Hidrolik 
-  Güneş 
-  Rüzgâr 
-  Dalga, Gel-Git 
   
  
-  Elektrik, Benzin, Mazot, Motorin 
-  İkincil Kömür 
-  Kok, Petrokok 
-  Hava Gazı 
-  Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) 

Dönüştürülebilirliklerine Göre  

A) Birincil (Primer) 

B) İkincil (Sekonder)  

Kullanışlarına Göre  
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kaynaklarından oluşmaktadır. Burada yenilenebilir enerji kaynakları olarak rüzgar, güneş, 
jeotermal ve biyokütle enerjisi dikkate alınmıştır. 

 
Şekil 2.  Türkiye’de birincil enerji tüketiminin kaynaklar bazında dağılımı (2016) [3] 

Türkiye’de elektrik üretiminde kullanılan santrallerin başka bir ifadeyle Türkiye’nin elektrik 
enerjisi kurulu gücünün dağılımı Tablo 1’de verilmiştir. Türkiye’nin elektrik elektrik enerjisi 
kurulu gücünde en büyük paya sahip olan kaynakların Hidrolik (% 33.8), Doğalgaz+LNG  (% 
28.1) ve Kömür (% 21.8) olduğu tablodan görülmektedir.  

Tablo 1. Türkiye’nin elektrik elektrik enerjisi kurulu gücünün kaynaklara göre dağılımı [4] 

Yakıt Cinsi 
2016 Yılı Sonu 30 Nisan 2017 İtibariyle 

Kurulu Güç 
(MW) 

Pay 
(%) 

Santral 
Sayısı 

Kurulu Güç 
(MW) 

Pay 
(%) 

Santral 
Sayısı 

Fuel oil+Nafta+Motorin 368.7 0.5 14 368.7 0.5 14 
Yerli Kömür  
(Taş Kömürü+Linyit+Asfaltit) 

9842.4 12.5 29 9872.6 12.4 30 

İthal Kömür 7473.9 9.5 10 7473.9 9.4 10 
Doğalgaz + LNG 22156.1 28.2 240 22403.1 28.1 244 
Diğer 4021.1 5.1 69 4021.1 5 69 
Termik Toplam 43862.2 55.8 362 44139.4 55.4 367 
Yenilenebilir Atık 
Atık Isı+ Prolitik Yağ  

467.4 0.6 82 495.6 0.6 84 

Jeotermal 820.9 1 31 850.8 1.1 32 
Hidrolik 26711.1 34 597 26918.9 33.8 604 
Rüzgar 5738.4 7.3 148 6008.7 7.5 153 
Güneş 12.9 0.001 2 12.9 0.001 2 
Termik (Lisanssız) 82.1 0.1 33 87.8 0.1 37 
Rüzgar (Lisanssız) 12.9 0.001 23 16.5 0.001 27 
Güneş (Lisanssız) 819.6 1 1.043 1090.8 1.4 1355 
Toplam 78497.4 100 2321 79621.4 100 2661 

III. TÜRKİYE’DE YENİLENEBİLİR ENERJİ DURUMU 

Doğal bir çevrim sürecinde aynı kalabilen, kullanılmasına rağmen azalmayan, tükenmeyen 
enerji kaynakları yenilenebilir enerji kaynakları olarak tanımlanmaktadır. Yenilenebilir enerji 
kaynakları, ülkelerin enerji ihtiyaçlarını yerli kaynaklarla karşılayarak dışa bağımlılıklarının 
azaltılması, kaynakları çeşitlendirerek sürdürülebilir enerji kullanımının sağlanması ve enerji 
tüketimi neticesinde çevreye verilen zararların en aza indirilmesi açılarından son derece 
önemli bir yere sahiptir.  
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Yaygın olarak kullanılan yenilenebilir enerji kaynakları; hidrolik enerji, jeotermal enerji, 
biyokütle enerjisi, güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi şeklindedir. Türkiye, yenilenebilir enerji 
kaynaklarının çeşitliliği ve potansiyeli bakımından zengin bir ülkedir. Ülkemiz, birçok ülkede 
bulunmayan jeotermal enerjide dünya potansiyelinin % 8’ine, coğrafi konumundan dolayı 
önemli bir güneş enerjisi potansiyeline, yer şekil özellikleri nedeniyle önemli bir hidrolik 
enerji potansiyeli ve ciddi bir rüzgar potansiyeline sahiptir. 

a) Hidrolik Enerji Durumu 

Hidrolik enerjinin en yaygın kullanım şekli, nehirler üzerine barajlar inşa ederek suyu 
rezervuarda biriktirmek, biriken suyun potansiyel enerjisinden yararlanarak türbinde elektrik 
enerjisi üretmektir. Bu amaçla hidroelektrik santrallerden (HES) yararlanılmaktadır [5] 

Bir ülkede, ülke sınırlarına veya denizlere kadar bütün tabii akışların %100 verimle 
değerlendirilebilmesi varsayımına dayanılarak belirlenen hidroelektrik potansiyel, o ülkenin 
brüt teorik hidroelektrik potansiyelidir. Ancak bu potansiyelin tamamının değerlendirilmesi  
mümkün değildir. Türkiye’nin Teorik hidroelektrik potansiyeli 433 milyar kWh/yıl, teknik 
olarak değerlendirilebilir hidroelektrik potansiyel 216 milyar kWh, ekonomik, sosyal ve 
çevresel yönden mevcut yatırımlarla yapılabilir olarak geliştirilen potansiyel ise 158 milyar 
kWh/yıldır. Havza mastır planlarının tamamlanmasına müteakip geliştirilebilecek yeni 
projelerle birlikte bu potansitelin 180 milyar kWh/yıl’a ulaşacağı tahmin edilmektedir [6].  

2016 yılı sonu itibariyle Türkiye’de işletmede olan, inşaat halinde ve inşaatına başlanmayan 
proje halindeki HES’ler ile ilgili bilgiler Tablo 2’de verilmiştir. Tablodan Türkiye’de 
işletmede olan 596 adet HES’in toplam kurulu gücünün 23,694 MW ve ortalama yıllık üretim 
kapasitesinin 93,653 GWh/yıl olduğu görülmekte olup; inşaat halindeki ve inşaatına henüz 
başlanmayan HES’lerin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye’nin kurulu gücünün 47,573 MW, 
ortalama yıllık üretiminin ise 158,544 seviyesine yükseleceği öngörülmektedir. 

  Tablo 2. Türkiye’de İşletmede, İnşaat Halinde ve Proje Halindeki HES’ler [6] 

HES Potansiyeli 
 

HES Sayısı 
Toplam Kurulu 

Kapasite 
(MW) 

Ortalama Yıllık 
Üretim 

(GWh/yıl) 
Pay(%) 

İşletmede 596 26,819 93,653 59 
İnşaat halinde 83 5,424 16,508 10 
İnşaatına henüz başlanmayan 639 15,330 48,383 31 
Toplam 1,318 47,573 158,544 100 

b) Güneş Enerjisi Durumu 

Güneş enerjisi, güneş çekirdeğinde bulunan hidrojen gazını helyuma dönüştüren füzyon 
reaksiyonu sonucu ortaya çıkan çok güçlü bir enerjidir. Güneş ışınları vasıtasıyla dünyamıza 
gelen bu enerjiden yararlanmak için güneş kollektörleri, güneş santralleri ve güneş pilleri 
(fotovoltaik piller) gibi teknolojiler geliştirilmiştir. Bu teknolojilerden yararlanılarak ısı 
enerjisi olarak doğrudan veya elektrik enerjisine dönüştürülerek dolaylı olarak 
kullanılabilmektedir. 

Türkiye coğrafi konumundan ötürü güneş enerjisi bakımından yüksek bir potansiyele sahiptir. 
Elektrik İşleri İdaresi (EİE) tarafından hazırlanan Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyel Atlasına 
(GEPA) göre, Türkiye’de 56000 MW termik santral kapasitesine eşdeğer güneş enerji 
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kapasitesinin bulunduğu ve bu potansiyelden yararlanılması durumunda yıllık ortalama 
380000 GWh’lık elektrik enerjisi üretilebileceği belirlenmiştir [5]. 

Seçilmiş yıllarda Türkiye’de Güneş Enerji Santrali (GES) kurulu güçleri ve bu santrallerden 
üretilen enerji miktarları Tablo 3’de verilmiştir. Tablodan 2010 yılında 6 MW olan GES 
kurulu gücünün 2016 yılı itibariyle 832 MW seviyesine yükseldiği; bu santrallerden üretilin 
enerji miktarının ise 2010 yılında 2.4 GWh iken 2016 yılı sonu itibariyle 688 GWh olduğu 
görülmektedir. 

  Tablo 3. Türkiye’de GES kurulu güçleri ve bu santrallerden üretilen enerji miktarları [7] 

 Güneş Enerjisi 
2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 

Değişim Oranı  
(2016/2015, %)  

Kurulu Güç (MW) - 2 6 18 58 248 832 235.5 
Enerji Kullanımı (GWh) - - 2.4 6.8 17.4 194.1 688 253.3 

Dünyada güneş enerjisinden daha fazla yararlanmak amacıyla çeşitli çalışmalar 
sürdürülmektedir. Güneş pili (Fotovoltaik piller -PV-) üretim maliyelerindeki düşüş ve 
teşviklerin katkısıyla yakın gelecekte dünyada ve Türkiye’de güneş enerjisinden elektrik 
enerjisi üretim faaliyetlerinin daha fazla artması da beklenmektedir. 

c) Rüzgar Enerjisi Durumu 

Rüzgâr enerjisi, güneş enerjisinin dolaylı bir ürünü olup güneş radyasyonunun yer yüzeylerini 
farklı ısıtmasından kaynaklanmaktadır. Denizlerin ve havanın farklı ısınması basınç farkı 
oluşumuna, bu basınç farkı ise havanın hareketine neden olmaktadır. Yüksek basınçtan alçak 
basınca doğru olan havanın bu hareketi rüzgâr olarak bilinmektedir. Rüzgâr enerjisinden 
mekanik enerji veya elektrik enerjisi üretmek amacıyla yararlanılmaktadır. Elde edilen 
mekanik enerji genel olarak evlerde ve çiftliklerde sulama amacıyla kullanılmaktadır. Rüzgâr 
enerjisinden elektrik enerjisi üretmek amacıyla ise Rüzgâr Enerjisi Santrallerinden (RES) 
yararlanılmaktadır [5]. 

Seçilmiş yıllarda Türkiye’de Rüzgar Enerji Santrali (RES) kurulu güçleri ve bu santrallerden 
üretilen enerji miktarları Tablo 4’de verilmiştir. Tablodan 2000 yılında 19 MW olan RES 
kurulu gücünün 2016 yılı itibariyle 5376 MW seviyesine yükseldiği; bu santrallerden üretilen 
enerji miktarının ise 2000 yılında 33.4 GWh iken 2016 yılı sonu itibariyle 16,517 GWh 
olduğu görülmektedir. 

 Tablo 4. Türkiye’de RES kurulu güçleri ve bu santrallerden üretilen enerji miktarları [7,8] 

Rüzgar Enerjisi 
2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 

Değişim Oranı  
(2016/2015, %)  

Kurulu Güç (MW) 19 20 1329 2958 3762 4718 5106 27.2% 
Enerji Kullanımı (GWh) 33.4 59 291.6 755.7 852 11,652 16,517 41.4% 

 
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliğinin (TUREB) 2017 yılı Temmuz ayı verilerine göre 
Türkiye’de işletmedeki RES kurulu gücü 6,483.9 MW, inşa halindeki RES kurulu gücü ise 
808.98 MW’dır. İnşa halindeki RES’lerin tamamlanması ile birlikte Türkiye’nin RES kurulu 
gücü 7200 MW seviyesine ulaşacaktır. Türkiye’nin karasal RES potansiyelinin 48000 MW 
olduğu düşünüldüğünde Türkiye’nin mevcut potansiyelinden yeterince yararlanamadığı 
görülmektedir [8]. 
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d) Jeotermal Enerji Durumu 

Jeotermal enerji, yerkürenin doğal ısısı olup, yer kabuğunun derinliklerinde birikmiş olan 
basınç altındaki sıcak akışkan (su buharı, gaz) ve sıcak kuru kayaların içerdiği termal enerji 
olarak bilinmektedir. Bu enerji, elektrik enerjisi üretimi ya da ısıtma amacıyla 
kullanılmaktadır [5] 

Seçilmiş yıllarda Türkiye’de Jeotermal Enerji Santrali (JES) kurulu güçleri Tablo 5’de 
verilmiştir. Tablodan 2000 yılında 20 MW olan JES kurulu gücünün 2016 yılı itibariyle 775 
MW seviyesine yükseldiği görülmektedir. Sektör temsilcileri Türkiye’nin Jeotermal Enerji 
Kurulu gücünün rahatlıkla 2000 MW seviyesine çıkabileceğini değerlendirmektedir.  

 Tablo 5. Türkiye’de JES kurulu güçleri ve bu santrallerden üretilen enerji miktarları [7] 

Jeotermal Enerji 
2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 

Değişim Oranı  
(2016/2015, %)  

Kurulu Güç (MW) 20 20 94 226 405 624 775 24.2 

e) Biyokütle Enerjisi Durumu 

Biyokütle enerjisi, içerisinde karbonhidrat bileşikleri bulunan bitkisel ve hayvansal kökenli 
maddelerden elde edilen enerji kaynağıdır. Günümüzde, biyokütle enerji kaynakları 
kullanılarak biyoetanol, biyodizel ve biyogaz gibi yakıtlar elde edilmektedir. Biyoetanol ve 
biyodizel, çeşitli bitkiler veya hayvansal yağlar kullanılarak üretilen bir yakıt türüdür. 
Biyogaz ise organik maddelerin (bitkisel ve hayvansal atıklar, şehir ve endüstriyel atıklar) 
oksijensiz ortamda fermantasyonu sonucu oluşan ağırlıklı olarak metan ve karbondioksit 
gazıdır [5, 9,10]. 

Türkiye’nin yıllık yaklaşık 117 milyar ton biyokütle potansiyeli bulunmakta olup, 
Türkiye’nin biyokütle kaynaklarından elektrik enerjisi üretim potansiyeli yıllık 371,2 
TWh’dir. Bu potansiyel içerisinde en büyük pay, tek yıllık bitkilere (168,635 TWh), daha 
sonra ise sırasıyla, orman atıkları (62,802 TWh) ve çok yıllık bitkilere aittir. Ayrıca 
Türkiye’nin hayvansal atık potansiyeline karşılık gelen biyogaz miktarının 17-23 TWh olduğu 
tahmin edilmektedir [5, 9-11]. 

f) Dalga ve Akıntı-Gelgit Enerjisi Durumu 

Dünyanın büyük bir kısmı suyla kaplıdır. Denizlerdeki ve okyanuslardaki enerji 
potansiyelinden yararlanmak amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmakta olup okyanustan enerji 
üretimi gel-git, okyanus ısısı, dalgalar, akıntılar, tuzluluk oranı ve metan gazından 
yararlanılarak yapılmaktadır. Gel-git enerjisi ise Ay’ın çekim kuvveti ile denizlerin ve 
okyanusların alçalıp yükselmesi ile oluşan seviye farkından oluşmaktadır. [3, 5].  

IV. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada Türkiye’de yenilenebilir enerjinin durumu değerlendirilmiş olup bu çalışma 
neticesinde elde edilen sonuçlar aşağıda maddeler halinde verilmiştir: 

 2016 yılı sonu itibariyle Türkiye’de tüketilen toplam birincil enerji 129.27 Mtep (milyon 
ton eşdeğer petrol) olarak gerçekleşmiş olup tüketilen enerjinin % 30’u petrol, % 26’sı 
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kömür (Taş Kömürü %17, Linyit % 9), % 31’i doğal gaz, % 5’i hidroelektrik (hidrolik) ve 
%8’i yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmaktadır. 

 Türkiye’de işletmede olan 596 adet HES’in toplam kurulu gücü 23,694 MW ve ortalama 
yıllık üretim kapasitesinin 93,653 GWh/yıl’dır.İnşaat halindeki ve inşaatına henüz 
başlanmayan HES’lerin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye’nin kurulu gücünün 47,573 
MW, ortalama yıllık üretiminin ise 158,544 seviyesine yükseleceği beklenmektedir. 

 Türkiye’de 2010 yılında 6 MW olan GES kurulu gücünün 2016 yılı itibariyle 832 MW 
seviyesine yükseldiği; bu santrallerden üretilin enerji miktarının ise 2010 yılında 2.4 GWh 
iken 2016 yılı sonu itibariyle 688 GWh’a yükseldiği tespit edilmiştir. 

 Türkiye’de 2000 yılında 19 MW olan RES kurulu gücünün 2016 yılı itibariyle 5376 MW 
seviyesine yükseldiği; bu santrallerden üretilen enerji miktarının ise 2000 yılında 33.4 
GWh iken 2016 yılı sonu itibariyle 16,517 GWh’a yükseldiği belirlenmiştir. 

 Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliğinin (TUREB) 2017 yılı Temmuz ayı verilerine göre 
Türkiye’de işletmedeki RES kurulu gücünün 6,483.9 MW, inşa halindeki RES kurulu 
gücünün ise 808.98 MW olduğu belirlenmiş olup İnşa halindeki RES’lerin tamamlanması 
ile birlikte Türkiye’nin RES kurulu gücünün 7200 MW seviyesine yükseleceği 
beklenmektedir. 

 Türkiye’de 2000 yılında 20 MW olan JES kurulu gücünün 2016 yılı itibariyle 775 MW 
seviyesine yükseldiği belirlenmiş olup, Türkiye’de JES kurulu gücünün 2000 MW 
seviyesine çıkabileceği sektör temsilcileri tarafından ifade edilmektedir. 

Ülkemizde yenilenebilir enerji kullanımı giderek yaygınlaşmasına rağmen, ülkemizin enerji 
ihtiyacının büyük bir kısmı halen yenilenemeyen enerji kaynaklarından sağlanmaktadır. 
Ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyelinden daha fazla yararlanmak amacıyla mevcut 
projeler hızla tamamlanmalı ve ülkemizdeki enerji iletim altyapısı güçlendirilmelidir. Ayrıca 
yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılmasına yönelik üretim ve tüketimi teşvik edici önlemler 
alınarak fosil yakıt kullanımına olan bağımlılık ve bu durumun getirdiği riskler azaltılmalıdır. 
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ÖZET 
Son yıllarda dünyada enerji tasarrufu konusunun artan nüfus ile birlikte ciddi derecede öneme sahip olduğu 
görülmektedir. Özellikle binalarda yalıtım ile sağlanan enerji tasarrufu miktarlarının önemli derecede olması bu 
konuya olan ilgiyi daha da artırmıştır. Bu sebepten dolayı ülkemizde uygulamaya konulan yalıtım yönetmeliği 
ile 2023 yılında en az 10 milyon konutta yalıtım ve enerji verimliliği standardının yakalanması 
hedeflenmektedir. Yapılan çalışmada Türkiye’deki bütün illere ait 65 yıllık sıcaklık ortalamaları alınarak her bir 
il için optimum yalıtım kalınlıkları araştırılmıştır. Optimum yalıtım kalınlıklarının tespitinde çok konforlu durum 
şartı göz önünde bulundurulmuştur. Sonuçların nümerik olarak elde edilmesi için kolon kiriş yapısı Comsol 
programında 2 boyutlu modellenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre Türkiye’nin yalıtım kalınlığı haritası 
oluşturulmuştur. 
 
Anahtar kelimeler: Isı köprüsü, Yalıtım, Nümerik Çalışma, Comsol. 

 
Numerical Investigation of Optimum Insulation Thickness for All Cities in 

Turkey 

ABSTRACT 

In recent years, it has been observed that the world of energy saving has a serious level of conservation with 
increasing population. Especially the fact that the amount of energy saving provided by the insulation in the 
buildings is at a considerable level has further increased the interest in this issue. For this reason, it is aimed to 
obtain insulation and energy efficiency standard in at least 10 million houses in 2023 with the insulation 
regulation put into practice in our country. In the study conducted, the average temperatures of 65 years 
belonging to all the cities in Turkey were taken and optimum insulation thicknesses were investigated for each 
city. A very comfortable condition has been taken into consideration in the determination of optimum insulation 
thicknesses. In order to obtain the numerical results, the column beam structure is modeled 2-dimensionally in 
Comsol programme. According to the results obtained, an insulation thickness map of Turkey was established. 
 
Keywords: Heat Bridge, Insulation, Numerical Study, Comsol. 

1. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Isı köprüleri binanın ısıl direncinin değiştiği, kolon kiriş gibi yapı elemanlarının ısı 
iletkenliğinin tuğla beton gibi yapı elemanlarından yüksek olduğu kısımlarda oluşmaktadır. 
Yazın bu kısımlarda sıcaklıklar artarken kışın azalmaktadır. Ortaya çıkan ısı kayıpları sonucu 
yüzeyde nem oluşumu görülmektedir. Yüzeylerde oluşan terleme ve küf oluşumu bina 
yapısının ömrünü de olumsuz etkilemektedir. Yapı elemanlarının ısı geçirgenlik direnci ile iç 
yüzey sıcaklığı doğru orantılıdır. Ancak ısı köprüleri bu direnci zayıflatmaktadır. Bunun 
sonucu olarak iç yüzey sıcaklığı da düşmektedir.  İç yüzey sıcaklığı ile iç yüzey sıcaklığı 
arasında ortaya çıkan bu sıcaklık farkı ısıl konforu da olumsuz etkilemekte ve enerji 
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tüketiminin artmasına neden olmaktadır. Bu yüzden yüzey sıcaklıklarının yüksek tutulması 
gerekmektedir. Bu yüzden binalarda özellikle yalıtım uygulamaları yapılmaktadır [1,2]. 
Türkiye ‘de öncelikle binalarda TS 825 ısı yalıtım yönetmeliği 14.06.1999 gün ve 23725 
sayılı resmi gazetede yayımlanmış olup 14.06.2000 tarihinden itibaren uygulanmaya 
başlanmıştır [3,4].  

1990 yılı itibari ile Türkiye’de 3 cm, İtalya’da 5.5 cm Fransa’da 10 cm Almanya’da 6 cm ve 
İngiltere’de 5 cm yalıtım kalınlıkları uygulanmakta idi. Ancak günümüzde TS 825 ısı yalıtım 
yönetmeliğine göre ülkemiz derece gün bölgelerine ayrılarak her bir bölge için belli kalınlıkta 
yalıtım yapılması tavsiye edilmiştir. 1. derece gün bölgesi için 3 cm, 2. derece gün bölgesi 
için 5 cm , 3. derece gün bölgesi için 6 cm 4. derece gün bölgesi için ise 12 cm olarak 
belirlenmiştir [5].  

İnsanlar zamanlarının büyük çoğunluğunu kapalı alanlarda geçirmek zorundadır. İnsanlar 
kapalı ortamda bulundukları için ortam sıcaklığı çalışma verimlerini etkilemektedir.  Şekil 
1’de sıcaklık ile çalışma verimi arasındaki ilişki verilmiştir [6]. Aynı zamanda mahallin ısıl 
konforlu olması kişilerin sağlığı açısından da önemlidir.  

 
Şekil 1. Sıcaklığın çalışma verimine etkisi 

Eğer bulunulan ortamda ısıl konfor sağlanmadan sıcaklık yüksek tutulsa bile, diğer bir değişle 
yalıtımsız veya yalıtımı az soğuk duvar var ise insanlarda soğuk algınlığı ve romatizma gibi 
hastalıklara neden olabilir. Isıl konforsuzluktan dolayı insan hasta olursa bu durum iş verimini 
etkileyecektir. Aynı zamanda insan sağlığına olumsuz etkisi yanında yakıt tüketiminin de 
artmasından dolayı ekonomik olarak zararlı olacaktır [7]. İç yüzey sıcaklıklarının konfor 
şartlarında tutulması insan sağlığını olumlu etkilemenin yanı sıra yakıt tüketimini de azaltarak 
ekonomik kazanç sağlayacaktır. Bu yüzden ısıl konforu sağlamak için yalıtım yapılması 
gerekmektedir. Konfor ortamının belirlenmesinde iç yüzey sıcaklığı en önemli parametredir. 
İç yüzey sıcaklığı, iç ve dış ortam sıcaklıklarına, ısı taşınım katsayılarına ve yapı 
malzemesinin ısı iletim katsayısına bağlıdır. Konfor şartında ise iç yüzey ile ortam arasında en 
az 2-3C lik sıcaklık farkının olması gerekmektedir. Tablo 1’de konfor şartları için yüzey 
sıcaklığı (Tiy)  ile iç ortam sıcaklığı (Ti) arasındaki fark değerleri verilmiştir [8].  
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Tablo 1. Konfor durumları için iç ortam ile yüzey sıcaklıkları arasındaki farkın değişimi 
Ti-Tiy (C) Konfor Durumu 

2 Çok konforlu 
3 Konforlu 
4 Az konforlu 
6 Konforsuz 

8.5 Soğuk 
>8.5 Çok soğuk 

Konfor şartlarını sağlamak için yapı bileşenleri tespit edilebileceği gibi yapı bileşenleri 
seçildikten sonra yüzey sıcaklığı değişimi incelenebilir. Eğer konfor şartı sağlanırsa aynı 
zamanda yoğuşmanın ve ısı köprüsü oluşmasının da önüne geçilmiş olur. Isıl konforu, 
ortamın ve yüzeyin sıcaklığı, nemi ve hızı etkiler. Konfor şartlarını sağlamada hava hızı 0.25 
m/s, sıcaklık 18-22C ve nem içeriği %35-70 olmalıdır.  

Kızıl ötesi termografiyle ısı köprülerin tespit edilebilmesi için ısı iletkenliğinin kritik seviyesi 
bilgisi gereklidir. Bu sebepten dolayı uluslararası enerji ajansı ısı köprülerin tespiti için 
sıcaklık faktörü yöntemini geliştirmişlerdir. Bu kritik sıcaklık faktörü değeri her ülkenin kendi 
tasarım kriterlerine bırakılmıştır. Bu değer literatürde aynı zamanda sıcaklık oranı, sıcaklık 
indeksi ve yoğuşma direnci olarak da ifade edilmektedir [9]. Dünyada bulunan bazı ülkelere 
ait sıcaklık faktörü değerleri Tablo 2‘de verilmiştir [10-16]. 

 Tablo 2. Bazı ülkelerin kritik sıcaklık faktörü değerleri 
Ülke Sıcaklık faktörü  Ülke Sıcaklık faktörü  

Belçika ≥0.7 İsviçre ≥0.75 
Hollanda ≥0.65 Birleşik Krallık ≥0.75 

Fransa ≥0.52 Finlandiya 
Zemin için ≥0.97 
duvar için  ≥0.87 

Almanya ≥0.7   
 
Duvarlarda ısı köprüsü ile birlikte yoğuşma oluşmaması için bu kritik değerin üzerine 
çıkılması gerekmektedir. Aynı zamanda sıcaklık faktörü ısıl konfor içinde bir parametre 
olmaktadır. 

Literatürde ise ısı köprüsü, yalıtım performansını artırıcı çalışmalar ve optimum kalınlık 
problemleri çoğunlukla nümerik olarak incelenmiştir. Martin ve ark. binanın enerji talebini 
bulmak için ısı köprülerinde gerçekleşen ısı transferi miktarını hesaplamışlardır. Farklı 
modeller oluşturup TRNSYS programında nümerik olarak sonuçlarını karşılaştırmışlardır 
[17]. Kalamees yaptığı çalışmada Estanya da bulunan yapılarda ısı köprülerini 
değerlendirmek ve tasarım kriterlerini belirlemek için sıcaklık faktörü değerini 
araştırmışlardır [9]. Karabulut ve ark.  binalarda yapılan yalıtımın kalınlığının ve konumunun 
ısı köprüsü üzerine olan etkilerini araştırmışlardır [18]. Salgon ve Neveu 2 boyutlu olarak ısı 
köprüsünü modelleyip ısı transferi değişimini incelemişlerdir [19]. Quinten ve Feldheim 
binalarda enerji simülasyon programını kullanarak ısı köprülerinde meydana gelen ısı 
transferi etkilerini incelemişlerdir [20]. Marincioni ve ark. içten yalıtımlı evde oluşan ısı 
kaybının, ısı köprüsü üzerindeki etkilerini araştırmışlardır [21]. Theodosiou ve Papadopoulos 
enerji tüketimi üzerinde ısı köprülerinin etkisini araştırmışlardır. Isı köprülerinin oluşumunu 
en aza indirecek şekilde mevcut binaların tasarımının yapılması gerektiğini vurgulamışlardır 
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[22]. Dilmaç ve ark. dıştan ve içten yalıtım uygulanması sonucu kiriş ve döşemelerde oluşan 
ısı köprüsünün binanın ısıl performansına olan etkisini nümerik olarak araştırmışlardır. Kiriş 
ve döşemelerde oluşan ısı köprüsüne ait sıcaklık değişimlerini farklı yalıtım durumları için 
karşılaştırmışlardır [23]. Song ve ark. yaptıkları çalışmada çelik kafes yapılarında metal 
yalıtımı ile ısı köprüsünün azaltılmasına yönelik yeni bir alternatif çözüm geliştirmişlerdir. 3 
boyutlu modelledikleri çelik yapıların içerisindeki sıcaklık dağılımlarını nümerik olarak elde 
etmişlerdir [24]. Ibrahim ve ark. yaptıkları çalışmada ısı köprüsü etkilerini incelemek için 
Matlab yazılımında geliştirilen 2 boyutlu ısı transferi denklemi ve EnergyPlus programını 
kullanmışlardır. İç ve dış yalıtım yapılması durumunda oluşan sonuçları karşılaştırmışlardır 
[25]. 

Yapılan çalışmada Türkiye’de bulunan her ile ait optimum yalıtım kalınlıkları çok konforlu 
durum göz önünde bulundurularak tespit edilmiştir. Öncelikle dış, iç yalıtım yapılarak hangi 
yalıtımın daha uygun olduğu incelenmiştir. Daha sonra kolon kiriş yapısı Comsol 
programında 2 boyutlu modellenerek analizler gerçekleştirilmiştir. Isıl konfor şartına göre ısı 
köprüsü ve yoğuşma oluşmaması için Türkiye’nin sıcaklık faktörü değeri incelenmiştir. Son 
olarak alt kat sıcaklık değişiminin ısı köprüsü oluşumuna neden olup olmayacağı konusu 
araştırılmıştır.     

2. MATERYAL VE YÖNTEM (MATERIALS AND METHODS) 

Ara kattaki daireye ait oturma odasının kolon kiriş yapısı Şekil 2‘de verilmiştir. Oturma 
odasının sıcaklığı 22°C, iç ortam ısı taşınım katsayısı 8.2 W/m2K, dış ortam ısı taşınım 
katsayısı 23.3 W/m2K olarak alınmıştır [26]. Her şehir için alınan 1950-2015 yılları arası ocak 
ayı en düşük sıcaklık ortalamaları ise Tablo 3‘de verilmiştir [27]. 

 
(a)    (b) 

Şekil 2. Analizde kullanılan ara kat kolon kiriş modelleri 
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   Tablo 3. 1950-2015 yılları arası Türkiye’deki her ilin ocak ayı en düşük sıcaklık ortalamaları 
Şehir Dış sıcaklık Şehir Dış sıcaklık Şehir Dış sıcaklık 

Ankara -3C Edirne -0.6C Malatya -3C 
Adana 5.5C Elazığ -4C Manisa 3.1C 

Adıyaman 1.3C Erzincan -7C Mardin 0.5C 
Afyonkarahisar -3.4C Erzurum -14.3C Mersin 6.3C 

Ağrı -15.9C Eskişehir -3.5C Muğla 1.6C 
Aksaray -3.6C Gaziantep -0.8C Muş -11.1 
Amasya -0.9C Giresun 4.7C Nevşehir -3.8C 
Antalya 6C Gümüşhane -5.7C Niğde -4.5C 
Ardahan -17C Hakkâri -8.1C Ordu 3.8C 
Artvin -0.2C Hatay 4.7C Osmaniye 3.4C 
Aydın 4.3C Iğdır -8.1C Rize 3.6C 

Balıkesir 1.3C Isparta -1.8C Sakarya 2.9C 
Bartın 0.3C İstanbul 3.2C Samsun 4.2C 

Batman -1.5C İzmir 5.9C Siirt -0.6C 
Bayburt -10.8C Kahramanmaraş 1.3C Sinop 4.7C 
Bilecik -0.3C Karabük -0.5C Sivas -7C 
Bingöl -6.1C Karaman -3.8C Şanlıurfa 2.2C 
Bitlis -6.4C Kars -16C Şırnak -1.1C 
Bolu -3.2C Kastamonu -4.3C Tekirdağ 2.1C 

Burdur -0.8C Kayseri -6.8C Tokat -1.7C 
Bursa 1.7C Kırıkkale -2.9C Trabzon 4.7C 

Çanakkale 3.2C Kırklareli 0C Tunceli -5.7C 
Çankırı -4C Kırşehir -4.1C Uşak -1.2C 
Çorum -4.2C Kilis 2.2C Van -7.7C 
Denizli 2.3C Kocaeli 3.3C Yalova 3.3C 

Diyarbakır -2.3C Konya -3.9C Yozgat -5.2C 
Düzce 0.4C Kütahya -3.2C Zonguldak 3.6C 

 
Şekil 2‘de verilen modeller (a) yalıtımsız model, (b) dıştan yalıtım, Ara kat kolon kiriş 
yapısında kullanılan malzemeler, kalınlıkları ve ısı iletim katsayıları ise Tablo 4’de verilmiştir 
[4,28]. 

 Tablo 4. Yapı malzemelerinin özellikleri 
Malzeme Isı iletim katsayısı (W/mK) Kalınlık (cm) 

Düşey delikli tuğla 0.32 8.5 
Beton 2.5 37 
İç sıva 0.7 1.5 

Dış sıva 1.6 2.5 
Yalıtım levhası (XPS) 0.03 3-4-5-6 

 
Yapı elemanı olarak kullanılan malzemeler TS EN 771-1, TS 11989 EN 13164, TS 500 
standartlarına uygun olarak alınmıştır [4]. Modelin yalıtımsız haldeki ölçüleri ve ağ yapısı 
Şekil 3’de verilmiştir. Modelde kullanılan ağ yapısı olarak programdaki en yüksek kalite 
seçilmiştir. Analizde kullanılan modellerde toplamda 3755-3776 aralığında üçgen ağ yapısı 
bulunmaktadır.  
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Analizlerde sonlu eleman metodu kullanılmıştır. Bunun için Comsol Multiphysics 
programında çözüm yapılmıştır. Yakınsama kriteri olarak 0.001 seçilmiş olup Newton metodu 
ile çözümleme gerçekleştirilmiştir.  

 
Şekil 3. Modele ait ölçüler ve ağ yapısı 

 
2.1. Matematik model (Mathematical model) 

Isı transferi gerçekleşebilmesi için sıcaklık farkının olması gerekmektedir. Isı transferi yüksek 
sıcaklıktan düşük sıcaklığa doğru gerçekleşmektedir. Isı bir akışkandan katı yüzeyine  taşınım 
ile aktarılırken katı içerisinde iletimle  transfer olmaktadır. Şekil 3’de verilen kolon kiriş 
yapısında oturma odasının iç ortamından yan duvarına  taşınımla  ve duvar içerisine iletimle 
ısı transfer edilirken, aynı ısı dış yüzeyden havaya taşınım ile aktarılır. Isı transferi için 
Fourier yasası kullanılarak katı içerisindeki enerji dengesi matematiksel olarak ifade 
edilebilmektedir [29].  

 
Burada; ρ, yoğunluk (kg/m3); cp ,özgül ısı (kJ/kgK); k, ısı iletim katsayısı (W/mK); T, 
sıcaklık(K) ve t,  süre (saniye)’dir. Yapılan çalışma sürekli rejimde olduğu için zamana bağlı 
terimler sadeleşerek ısı transferi denklemi; 

 
şeklinde yazılabilir.  

2.1.1. Sınır koşulları (Boundary conditions) 

İç ortamda bulunan yüzey için sınır şartı; 

 
şeklinde yazılabilir.  Oturma odasının iç taban yüzeyi için sınır şartı ise eşitlik (4) de 
verilmiştir.  
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Aynı zamanda oturma odasının iç yüzey duvarından dış ortam yüzeyine iletimle transfer 
edilen ısı havaya taşınım ile aktarılmaktadır. Kolon kiriş yapısının dış duvar yüzeyi için sınır 
şartı; 

 
şeklinde ifade edilebilir. Burada, hi iç ortam ısı taşınım katsayısı (W/m2K), hd dış ortam ısı 
taşınım katsayısı (W/m2K), k ısı iletim katsayısı (w/mK), Ty yüzey sıcaklığı (°C), Ti iç ortamn 
sıcaklığı (°C), T∞ dış ortam sıcaklığı (°C) ‘dır [29]. 

 
2.1.2. Sıcaklık Faktörü (Temperature Factor) 

Sıcaklık faktörü (fRsi) iç yüzey sıcaklığı (Tsi)  ile iç (Ti) ve dış (Te) ortam havası sıcaklıklarına 
bağlıdır. Bu değer; 

 
şeklinde ifade edilebilir [9]. 
Analizde yapılan basitleştirici kabuller ise aşağıda verilmiştir; 
 Isı transferi sürekli rejimde gerçekleşmektedir. 
 İç ve dış ortam ısı taşınım katsayıları sabit kabul edilmiştir. 
 Radyasyon etkileri ihmal edilmiştir. 
 İç ve dış ortam sıcaklıkları sabit kabul edilmiştir. 
 Kompozit duvar malzemesi içerisinde ısı üretimi bulunmamaktadır. 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA (FINDINGS AND DISCUSSION) 

3.1. Nümerik sonuçlar (Numerical results) 

Yalıtımın dış duvara veya iç duvar yüzeyine yapılıp yapılmamasını kontrol etmek için 5 cm 
yalıtım kalınlığı Bayburt iline ait bir binanın kolon kiriş yapısına uygulanmıştır. Şekil 4’de 
yalıtımsız, iç ve dış yalıtım yapılması durumunda iç yüzey sıcaklık değişimi verilmiştir. Elde 
edilen bu sonuçlara göre ara kata ait kolon kiriş yapıları için sadece dış yalıtım yapılması 
uygundur. Bu şekilde, oluşabilecek ısı köprülerinin önüne geçilmiş olur. Eğer binamız 
yalıtımsız veya eksik yalıtıma sahip ise o zaman yapı kabuğunda gerilmeler ve çatlamalar 
oluşabilir. Bu yüzden ara katlarda dış yalıtım sistemi birçok avantaja sahip olduğu için 
kullanılması tavsiye edilmektedir [1,2]. 

 
Şekil 4. Yalıtımsız, dış ve iç yalıtım durumlarına ait iç yüzey sıcaklık değişimi 
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Çalışmada uygun olduğu tespit edilen dış yalıtım durumu için nümerik analizler yapılmıştır.  
2 boyutlu olarak modellenen kolon kiriş yapısı için ısı transferi denklemleri çözülmüştür. 
Modelde yalıtım kalınlıkları sırası ile 3 cm, 4 cm, 5 cm ve 6 cm alınmıştır. Kolon kiriş 
yapısında optimum yalıtım kalınlığı ısıl konfor şartına göre araştırılmıştır. Ayrıca ısıl konfor 
şartına göre elde edilen sıcaklık faktörünün iç ortam sıcaklığı ve yalıtım kalınlığı ile değişimi 
incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre her ilin ısıl konfor şartına göre yalıtım kalınlığı seçimi 
için iç yüzeyin tamamına ait sıcaklık değişimleri incelenmiştir. Grafiklerde yatay eksen iç 
ortam yüzey uzunluğudur. İç ortamın yüzeyi için başlangıç koordinat noktası Şekil 5’de 
verilmiştir. Bu noktadan y ekseni boyunca aşağıya doğru inilmekte  ve daha sonra x ekseni 
boyunca sağa doğru gidilmektedir. Burada 1 noktası en düşük sıcaklığın oluştuğu kolon kiriş 
köşe kısmıdır. 

 
Şekil 5. Model iç yüzeyine ait başlangıç koordinat noktası 

 
Çalışmada 81 il için 3 cm, 4 cm, 5 cm ve 6 cm yalıtım kalınlıkları için ayrı ayrı analizler 
yapılmıştır. Örnek şehir olarak seçilen Bayburt iline ait analiz sonuçları ise Şekil 6 ve Şekil 
7’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 6.  Bayburt iline uygulanan farklı yalıtım kalınlıklarının iç yüzey sıcaklığına etkisi  
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             (a) 3cm               (b) 4cm                (c)5cm 

Şekil 7. Bayburt ilinin kolon kiriş yapısına uygulanan farklı yalıtım kalınlıklarına ait sıcaklık 
dağılımları 

 
Bu sonuçlara göre yalıtım kalınlığı arttıkça ısı kaybı azaldığı için iç yüzey sıcaklıklarının 
arttığı görülmektedir. Şekil 6’da 3 cm, 4 cm ve 5 cm yalıtım kalınlıkları için elde edilen sonuç 
grafikleri verilmiştir. Isıl konfor şartına göre optimum yalıtım kalınlığına 5 cm de ulaşıldığı 
için 6 cm kalınlığın uygulanmasına gerek yoktur. İç yüzey sıcaklığının değişim değerleri ise 
Tablo 5’de verilmiştir. 

                     Tablo 5. Bayburt iline ait iç yüzey sıcaklık değerlerinin değişimi 
Yalıtım kalınlığı        3 cm           4 cm   5 cm 

iç yüzey uzunluğu (m) Sıcaklık (°C)  Sıcaklık (°C)  Sıcaklık (°C)  

0 19.27 19.77 20.12 

0.2 19.27 19.77 20.12 

0.4 19.27 19.77 20.12 

0.6 19.27 19.77 20.12 

0.8 19.27 19.77 20.12 

1 19.33 19.83 20.17 

1.2 19.16 19.74 20.12 

1.4 20.69 20.96 21.13 

1.6 21.21 21.38 21.48 

 
Tablo 5’de çok konforlu durum şartına göre 5 cm yalıtım kalınlığı uygun olarak seçilmiştir. 
En düşük sıcaklığın oluştuğu 1.2 m uzaklıktaki köşe noktasının (Şekil 5) sıcaklık değerleri 3 
cm, 4 cm ve 5 cm için sırası ile 19.16°C, 19.74°C ve 20.12°C olarak tespit edilmiştir. Çok 
konforlu durum şartına göre iç ortam sıcaklığı 22°C olduğu için iç yüzeyde görülen en düşük 
sıcaklığın 20°C olması gerekmektedir. Bu sıcaklığa 5 cm yalıtım kalınlığında ulaşıldığı için 6 
cm yalıtım kalınlığının bir daha uygulanmasına gerek yoktur. Burada uygulanan yöntem ile 
tüm şehirler için hesaplanan yalıtım kalınlık haritası Şekil 8’de verilmiştir. Tablo 6’da ise her 
ile ait hesaplanan optimum yalıtım kalınlık değerleri görülmektedir. 
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Şekil 8. Türkiye’nin çok konforlu durum şartı için optimum yalıtım kalınlık haritası 

 
Tablo 6. Türkiye’deki şehirlerin çok konforlu durum şartı için optimum yalıtım kalınlık değerleri 

Şehir Kalınlık Şehir Kalınlık Şehir Kalınlık 
Ankara 4 cm Edirne 3 cm Malatya 4 cm 
Adana 3 cm Elazığ 4 cm Manisa 3 cm 

Adıyaman 3 cm Erzincan 4 cm Mardin 3 cm 
Afyonkarahisar 4 cm Erzurum 6 cm Mersin 3 cm 

Ağrı 6 cm Eskişehir 4 cm Muğla 3 cm 
Aksaray 4 cm Gaziantep 3 cm Muş 5 cm 
Amasya 3 cm Giresun 3 cm Nevşehir 4 cm 
Antalya 3 cm Gümüşhane 4 cm Niğde 4 cm 

Ardahan 6 cm Hakkâri 5 cm Ordu 3 cm 
Artvin 3 cm Hatay 3 cm Osmaniye 3 cm 
Aydın 3 cm Iğdır 5 cm Rize 3 cm 

Balıkesir 3 cm Isparta 4 cm Sakarya 3 cm 
Bartın 3 cm İstanbul 3 cm Samsun 3 cm 

Batman 4 cm İzmir 3 cm Siirt 3 cm 
Bayburt 5 cm Kahramanmaraş 3 cm Sinop 3 cm 
Bilecik 3 cm Karabük 3 cm Sivas 4 cm 
Bingöl 4 cm Karaman 4 cm Şanlıurfa 3 cm 
Bitlis 4 cm Kars 6 cm Şırnak 3 cm 
Bolu 4 cm Kastamonu 4 cm Tekirdağ 3 cm 

Burdur 3 cm Kayseri 4 cm Tokat 4 cm 
Bursa 3 cm Kırıkkale 4 cm Trabzon 3 cm 

Çanakkale 3 cm Kırklareli 3 cm Tunceli 4 cm 
Çankırı 4 cm Kırşehir 4 cm Uşak 4 cm 
Çorum 4 cm Kilis 3 cm Van 5 cm 

Denizli 3 cm Kocaeli 3 cm Yalova 3 cm 
Diyarbakır 4 cm Konya 4 cm Yozgat 4 cm 

Düzce 3 cm Kütahya 4 cm Zonguldak 3 cm 
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Bu sonuçlara göre Türkiye’nin batı, kuzey ve güney kıyılarında 3 cm yalıtım kalınlığı uygun 
iken, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinin batı kesimlerinde 4 cm yalıtım kalınlığı yeterli 
görülmüştür. Doğu Anadolu bölgesinin güney kesimlerinde 5 cm kuzey kesimlerinde ise 6 cm 
yalıtım kalınlığı yapılması durumunda ısıl konfor şartı sağlanmıştır. Bu şartın sağlanması ile 
ısı köprüsünün ve yüzeyde nemlenmenin oluşup oluşmadığını da tespit etmiş oluruz. 

Aynı zamanda dünyada ısı köprülerinin oluşup oluşmadığının tespiti için kullanılan diğer 
yöntem ise sıcaklık faktörü değeridir. Yapılan bu çalışmada ısıl konfor şartı esas alınarak 
farklı yalıtıma sahip 4 şehir için (Bursa 3 cm, Ankara 4 cm, Bayburt 5 cm, Erzurum 6 cm) 
hesaplanan sıcaklık faktörü değerlerinin dış sıcaklık ve yalıtım kalınlığı ile olan değişimi 
incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar Şekil 9’da verilmiştir. Dış ortam sıcaklığı düştükçe 
sıcaklık faktörü değeri artmaktadır. Aynı zamanda yalıtım kalınlığı artışı ile sıcaklık faktörü 
değeri de doğru orantılı olarak değişmektedir.  Bu sonuçlara göre 3 cm, 4 cm, 5 cm ve 6 cm 
yalıtım kalınlık değerleri için sıcaklık faktörü değerleri sırası ile 0.91, 0.93, 0.94 ve 0.95 
olarak bulunmuştur. Bu sonuca göre çok konforlu durum şartı ile ısı köprüsünün oluşmaması 
için sıcaklık faktörü değerinin 0.91 değerinin altında olmaması gerekmektedir. 

 
   (a)        (b) 

Şekil 9.  Sıcaklık faktörü değerinin dış ortam sıcaklığı (a) ve yalıtım kalınlığı ile olan değişimi (b) 

Son olarak eğer alt kat kattaki dairenin sıcaklık değeri farklı ise bu durumun iç yüzey sıcaklık 
değişimine olan etkisi araştırılmıştır. Bunun için Bayburt şehri seçilmiştir. Oturma odasının 
alt kat sıcaklık değerleri sırası ile 0°C, 5°C, 10°C, 15°C ve 20°C alınarak analizler 
gerçekleştirilmiştir. Farklı alt kat sıcaklık değerlerine göre oturma odasının iç yüzey sıcaklık 
değişimleri Şekil 10’da verilmiştir.  

 
Şekil 10. Farklı alt kat sıcaklıklarının oturma odasının iç yüzey sıcaklığına etkisi 
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Oturma odasının iç yüzey sıcaklık değerleri ise Tablo 7’de verilmiştir. Burada kolon kiriş 
köşe noktasında oluşan en düşük sıcaklık değerine göre konfor şartları tespit edilmiştir.  

Tablo 7.  Alt katın farklı sıcaklıklara sahip olması durumunda oturma odasının iç yüzey sıcaklık değişim 
değerleri 

 Konforsuz Konforsuz Az konforlu Az konforlu      Konforlu 
   Alt kat sıcaklığı     0°C        5°C          10°C         15°C         20°C 
iç yüzey uzunluğu (m) Sıcaklık (°C)  Sıcaklık (°C)  Sıcaklık (°C)  Sıcaklık (°C)  Sıcaklık (°C)  

0 20.12 20.12 20.12 20.12 20.12 
0.2 20.12 20.12 20.12 20.12 20.12 
0.4 20.12 20.12 20.12 20.12 20.12 
0.6 20.12 20.12 20.12 20.12 20.12 
0.8 20.1 20.11 20.11 20.12 20.12 
1 19.86 19.93 20 20.07 20.14 

1.2 14.57 15.83 17.1 18.36 19.62 
1.4 15.2 16.55 17.9 19.25 20.6 
1.6 15.48 16.84 18.21 19.57 20.94 

 
Alt kat sıcaklığı 20°C ise konforlu, 10°C ve 15°C’de az konforlu 0°C ve 5°C’de ise  
konforsuz ortam oluşmaktadır. Bu sonuçlara göre alt kat veya üst kattaki dairenin sıcaklığı 
10°C olsa bile az konforlu durum şartı sağlanmaktadır. Eğer 0°C ve 5°C ise tabana veya 
tavana da ekstra yalıtım eklenmesi gerekmektedir. Burada önemli olan konfor şartı düşük 
olduğu zamanda bile ısı köprüsü oluşup oluşmayacağı konusudur. Bunun için iç yüzey 
yoğuşma sıcaklıklarının bilinmesi gerekmektedir. Tablo 8’de oturma odası sıcaklığının iç 
ortam nem miktarına göre yoğuşma sıcaklıkları verilmiştir. Buna göre ortam konfor şartı için 
nem miktarı %30-70 arasında olması gerekmektedir.  %70 bağıl nem miktarı için çiğ nokta 
sıcaklığı 16.3°C dir. Alt kat 10°C olduğu zaman iç yüzeyde en düşük sıcaklık 17.1°C olduğu 
için yüzeyde yoğuşma ve ısı köprüsü meydana gelmemektedir. Ancak ortam bağıl nemi %70 
in üzerinde ise o zaman ısı köprüsü oluşmaktadır. 

   Tablo 8. 22°C ortam sıcaklığının bağıl nem değerlerine göre çiğ noktası sıcaklıkları (°C) [30] 
22°C 

%30 %35 %40 %45 %50 %55 %60 %65 %70 %75 %80 %85 %90 %95 

3.6 5.9 7.8 9.5 11.1 12.5 13.9 15.1 16.3 17.4 18.4 19.4 20.3 21.2 

4. SONUÇLAR ve TARTIŞMA (CONCLUSION AND DISCUSSION) 

Elde edilen bazı sonuçlar şu şekildedir: 

 Sadece iç yalıtım yerine dış yalıtım yapılması ısı köprüsü oluşmaması açısından 
önemlidir. 

 Türkiye’de bulunan bütün şehirler için optimum yalıtım kalınlık değerleri çok konforlu 
durum şartı için tespit edilmiştir. 4 farklı yalıtım kalınlıklarının seçilen yapı modeline 
göre Türkiye için yeterli olduğu görülmüştür. 

 Isı köprüsü oluşmaması için ısıl konfor şartları yerine getirilmelidir. Ayrıca yapılan 
çalışmada ısı köprüsü açısından sıcaklık faktörü parametresi de incelenmiştir. 
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 Türkiye için sıcaklık faktörü değerinin yapılan çalışmada kullanılan modele ve çok 
konforlu durum şartına göre 3 cm yalıtım kalınlığında en az 0.91 olması gerektiği tespit 
edilmiştir. 

 Daire ara katta ise sadece dış yalıtım yeterlidir. Ancak alt kat sıcaklığı 10°C olsa bile az 
konforlu durum şartı sağlanmasına rağmen 10°C altında olması durumunda ısı köprüsü 
oluşmaması için tabana da ek yalıtım yapılması gerekmektedir. 

 Yalıtım kalınlığı seçilirken aynı zamanda iç ortam havasının bağıl nemi ve yoğuşma 
sıcaklığı da göz önünde bulundurulmalıdır. 

 Binalarda ısı yalıtımı yapılması ısıl konfor, enerji tasarrufu ve insan sağlığı açısından 
önemlidir. TS 825 standartlarına göre yalıtım kalınlıkları mevcut binalarda ve yeni 
yapılacak yapılarda kesinlikle uygulanmalı ve bina sahipleri bu konuda 
bilinçlendirilmelidir. Aynı zamanda yapılacak yalıtım ile yapı kabuğunda oluşabilecek 
nem engellenerek binanın ömrü uzatılmaktadır. Ayrıca optimum yalıtım kalınlığının 
seçilmesi, ısıtma ihtiyacı için daha düşük yakıt tüketim bedeli ve yalıtıma yapılacak 
yatırım maliyeti açısından da önemlidir. 
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ÖZET  
Bu çalışmada Al-%10B4C-%5Gr takviyeli karma kompozitlerin delinmesinde işleme parametrelerinin itme 
kuvveti ve tork üzerindeki etkilerinin optimizasyonunda Taguchi temelli Gri İlişkisel Analiz (GİA) ve TOPSIS 
kullanılmıştır. İşleme parametreleri olarak kesme hızı (18, 25 ve 35 m/dak), ilerleme miktarı (0.08, 0.112 ve 0.16 
mm/dev) ve matkap uç açıları (118°, 130° ve 140°) esas alınmıştır. Deneyler kaplamasız karbür matkaplarla kuru 
delme şartlarında gerçekleştirilmiştir. Karma kompozitin mikroyapı incelemeleri tarama elektron mikroskobu 
(SEM) yardımıyla gerçekleştirilmiştir. GİA ve TOPSIS ile çok parametreli optimizasyon sonrasında itme 
kuvveti ve tork sonuçlarının minimum değerine 35 m/dak kesme hızı, 0.08 mm/dev ilerleme miktarı ve 118°  uç 
açılı takımla ulaşılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Al/B4C/Gr karma kompozit, İtme kuvveti, Tork, Gri ilişkisel analiz, TOPSIS. 

 

Optimization of Machining Parameters in The Drilling Of Al/B4C/Gr 

Composites Via Taguchi Based Gray Relational Analysis and TOPSIS 

Method  

ABSTRACT  
In this study, Taguchi based Gray Relational Analysis-GRA and Technique for Order Preference by Similarity to 
Ideal Solution-TOPSIS were used in the optimization of the effects of machining parameters on thrust force and 
torque in the drilling of Al-10%B4C-5%Gr reinforced mixed composites. Cutting speed (18, 25 ve 35 m/min), 
feed rate (0.08, 0.112 ve 0.16 mm/rev) and drill bit angles (118°, 130° ve 140°) were selected as machining 
parameters. The experiments were carried out under dry cutting conditions with uncoated carbide drills. 
Microstructure analyses of the mixed composite were carried out using a scanning electron microscope (SEM). 
As a result of multi-parametric optimization with GIA and TOPSIS, the minimum values of thrust force and 
torque results were achieved at a cutting speed of 35 m/min, a feed rate of 0.08 mm/rev, and a tool with a bit 
angle of 118°.  
 
Keywords: Al/B4C/Gr mixed composite, Thrust force, Torque, Gray relational analysis, TOPSIS  

I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Sert seramik bir takviye (SiC, Al2O3 ve B4C) ile metalik matris bileşenlerinden meydana 
gelen metal matris kompozitler (MMK), yüksek üstün aşınma direnci, korozyon direnci ve 
yüksek aşınma dayanımı gibi üstün özelliklere sahiptir [1-3]. Sahip olduğu bu üstün 
özelliklerden dolayı MMK’lar havacılık, otomotiv, savunma ve metal endüstrileri gibi çeşitli 
alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır [4,5]. Fakat yüksek aşındırıcı etkiye sahip takviye 
elemanları kesici takımları yüksek oranda aşındırdıklarından dolayı geleneksel işleme 
operasyonları ile işlenebilirlikleri düşüktür [6-9]. Literatürde farklı takviye elemanı 
kullanılarak üretilen MMK’ların delinmesi üzerine birçok araştırmacı tarafından deneysel 
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çalışmaların yapılmasının yanı sıra farklı istatistiksel yöntemlerin kullanıldığı da 
görülmektedir. Haq vd. Al/SiC kompozitlerin TiN kaplı HSS matkapla delinmesinde kesme 
hızı, ilerleme miktarı ve uç açısının itme kuvveti, tork ve yüzey pürüzlülüğü üzerindeki 
etkilerini değerlendirilmek için Taguchi temelli Gri İlişkisel Analiz (GİA) yöntemini 
kullanmışlardır [10]. Ahamed vd. Al-5%SiC-5%B4C karma kompozitlerin yüksek hız çeliği 
(HSS) matkaplarla delinmesinde yüzey bütünlüğü ve takım aşınmasını araştırmışlardır. 
Karma kompozitlerin düşük devir sayısı ve ilerleme miktarı kombinasyonu ile delinmesini 
önermişlerdir. Ayrıca kesme hızının takım aşınmasını arttırdığını ve yüzey pürüzlülüğü 
üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu belirtmişlerdir [11]. Taşkesen vd. farklı takviye 
oranlarındaki Al/B4C kompozitlerin delinmesinde işleme parametreleri ve kesici tipinin 
kesme kuvvetleri üzerindeki etkilerinin analizinde genetik öğrenme algoritmasını 
kullanmışlardır [12]. Saravanakumar vd. Al6063/6%Al2O3 kompozitlere grafit katkısının 
çapak yüksekliği ve yüzey pürüzlüğü üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Grafit katkısının 
yüzey kalitesini arttırdığını ve süreksiz çapak oluşumunu kolaylaştırdığını belirtmişlerdir [13]. 
Rajmohan vd. Al/SiC/Mica karma kompozitlerin delinmesinde işleme parametreleri ve %SiC 
takviyesinin kesme kuvvetleri, yüzey pürüzlülüğü ve çapak yüksekliği üzerindeki etkilerinin 
değerlendirilmesinde gri bulanık algoritmayı kullanmışlardır [14]. Rajmohan vd. başka bir 
çalışmalarında Al356/SiC/Mika karma kompozitlerin karbür matkaplarla delinmesinde çapak 
yüksekliğinin minimize edilmesinde yanıt yüzey yöntemini (RSM) kullanmışlardır. Çapak 
yüksekliğinin minimizasyonu için düşük devir sayısı, düşük ilerleme miktarı ve yüksek SiC 
takviyesinin gerekli olduğunu belirtmişlerdir [15]. Palanikumar ve Muniaraj çalışmalarında 
Al-15%SiC-4%Gr karma kompozitlerin farklı çaplarda (4, 8 ve 12 mm) titanyum nitrür kaplı 
karbür matkaplarla delinmesinde devir sayısı ve ilerleme miktarının kesme kuvvetleri 
üzerindeki etkilerini deneysel ve istatistiksel olarak araştırmışlardır. İlerleme miktarının 
kesme kuvvetleri üzerinde ana etkiye sahip olduğunu ve arttırdığını, kesme hızının ise 
azalttığını bildirmişler. Ayrıca, abrasiv etkiye sahip SiC parçacıkların kaplama malzemesini 
kaldırdığını belirtmişlerdir [16]. Gopalakannan ve Senthilvelan, Al/SiC MMK’ların elektro 
erozyon tezgahında işlenmesinde işleme parametrelerinin malzeme kaldırma miktarı, yüzey 
pürüzlülüğü ve elektrot aşınması üzerindeki etkilerini RSM ile incelemişlerdir [17]. Dabade 
Al/SiC MMK’ların tornalanmasında işleme parametrelerinin yüzey bütünlüğü üzerindeki 
etkilerini çok parametreleri optimizasyon tekniklerinden GİA ile araştırmıştır. Farklı boyut ve 
yüzde takviye oranlarındaki Al/SiC kompozitlerin tornalanmasında işleme parametreleri 
olarak takım uç radyüsü, takım geometrisi, kesme derinliği, ilerleme miktarı ve kesme hızı 
esas almıştır [18]. Altunpark vd. Al/SiC/Gr karma kompozitlerin delinmesinde devir sayısı, 
ilerleme miktarı ve grafit katkısının kesme kuvvetleri ve yüzey pürüzlülüğü üzerindeki 
etkilerini araştırmışlardır. Grafit katkısının kesme kuvvetlerini düşürdüğünü buna karşın 
yüzey pürüzlülüğünü arttırdığını bildirmişlerdir. Ayrıca ilerleme miktarının yüzey 
pürüzlülüğünü arttırdığı, kesme hızının ise azalttığı sonucuna ulaşmışlardır [19]. Tosun 
Al/SiC kompozitlerin farklı uç açılarına sahip HSS, kaplamalı ve kaplamasız karbür 
takımlarla delinmesinde yüzey pürüzlüğünü Taguchi metodu yardımıyla incelemiştir [20]. 
Rajmohan ve Palanikumar Al/SiC/Mica takviyeli kompozitlerin delinmesinde devir sayısı, 
ilerleme miktarı ve takviye oranının itme kuvveti, çapak yüksekliği ve yüzey pürüzlülüğü 
üzerindeki etkilerini RSM yardımıyla incelemişlerdir [21].  
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Bu çalışmada, sıcak presleme yöntemiyle üretilen Al-%10B4C-%5Gr takviyeli karma 
kompozitlerin karbür matkaplarla delinmesinde işleme parametrelerinin itme kuvveti ve tork 
üzerindeki etkileri Taguchi temelli Gri İlişkisel Analiz (GİA) ve TOPSIS yöntemleri 
kullanılarak optimize edilmiştir. 

II. MALZEME VE METOT (MATERIALS AND METHOD) 

İş Parçası, Kesici Takım, Takım Tezgahı (Workpiece, Cutting Tool, Machine Tool) 

Karma kompozit numuneler %10B4C ve %5Gr takviye oranlarında, sıcak presleme yöntemi 
ile 60x60x12 mm boyutlarında üretilmiştir. Numuneler 100 Mpa soğuk preslenmiş devamında 
590 ºC’de 40MPa basınç altında 15 dk süreyle sıcak preslenmiştir. Üretim sonrasında tüm 
MMK numuneler T6 ısıl işlemine tabi tutulmuştur  Matris malzemesi olarak 200 µm altı 
Alumix 123, takviye elemanı olarak sırasıyla ortalama 27 µm ve 150 µm altı B4C ve üzeri 
nikel kaplı grafit (Gr) parçacıkları kullanılmıştır. Alumix 123 matris malzemesinin kimyasal 
kompozisyonunu % hacim olarak %4.5 Cu, %0.6 Si, %0.5 Mg ve Al (balans) 
oluşturmaktadır. Yoğunluk ölçümlerinde Sarterious tipi yoğunluk ölçüm kiti kullanılmış, 
Brinell sertlik ölçümleri ise Instron Wolpert GmbH Diatestor 7551 cihazında 
gerçekleştirilmiştir. Mikroyapı incelemelerinde JEOL marka JSM-7100F tarama elektron 
mikroskobu (SEM) kullanılmıştır.  

Delme deneyleri, maksimum 6000 dev/dak ve 7.5 kW güce sahip Johnford VMC 850 marka 
CNC dik işleme merkezinde gerçekleştirilmiştir. Delme deneylerinde 5 mm çapında, 118˚ uç 
açılı K10 kalite kaplamasız (DIN 1897 RN) kodlu karbür matkaplar kullanılmıştır. Tüm 
deneyler kuru delme şartlarında ve boydan boya (12 mm) gerçekleştirilmiş, itme kuvveti ve 
torkun ölçümünde Kistler 9527 B tipi dinamometre kullanılmıştır. 

Kontrol Faktörleri ve Seviyeleri (Control Factors and Their Levels) 

MMK’ların delinmesinde işleme parametrelerinin itme kuvveti ve tork üzerindeki etkilerinin 
değerlendirilmesinde kontrol faktörleri olarak Tablo1’de seviyeleri belirtilen kesme hızı, 
ilerleme miktarı ve matkap uç açısı alınmıştır. 

                  Tablo 1. Kontrol faktörleri ve seviyeleri. 

Kontrol Faktörleri Sembol        Birim 
Seviyeler 

Seviye 1 Seviye 2     Seviye 3 
Kesme hızı A (m/dak) 18 25 35 
İlerleme miktarı B (mm/dev) 0.08 0.112 0.160 
Matkap uç açısı C (°) 118 130 140 

Optimum delme parametreleri ve etkilerini belirlemek amacıyla kontrol faktör grubunun 
toplam serbestlik derecesi de göz önünde bulundurularak en uygun ortogonal dizi olarak L27 
(33) seçilmiştir. 

Gri İlişkisel Analiz (Gray Relation Analysis) 

Çok kriterli karar verme tekniklerinden biri olan Gri İlişkisel Analiz (GİA), belirsizliğin söz 
konusu olduğu durumlarda farklı kriterleri dikkate alarak kararların sağlıklı verilmesinde 
kullanılmaktadır [22]. Geleneksel tekniklerin aksine GİA’da daha az veri ile bir sistemin 
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faktörleri arasındaki temel ilişkiler belirlenebilmektedir [23]. GİA’nın uygulama adımları 
aşağıda sunulmuştur. 

Adım 1: Gözlemlenen sonuçlara bağlı olarak sinyal/gürültü (S/N) oranının hesaplanması 
gerekir. S/N oranının analizinde performans özellikleri; en düşük en iyi, en yüksek en iyi ve 
nominal en iyi olmak üzere üç kategoriye ayrılır [24]. Kesme kuvveti ve torkun en düşük 
olması istendiğinden S/N oranının hesaplanmasında en düşük en iyi yaklaşımı (Eşitlik 1) 
kullanılmıştır. 
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Burada yi gözlemlenen yanıt değerini, n tekrar sayısını temsil etmektedir.  

Adım 2: Farklı ölçü birimlerine sahip verilerin yer aldığı seriler arasında karşılaştırma 
yapabilmek için verilerin normalizasyonu gereklidir. Normalleştirme ile veriler (0 ≤  ≤1) 
daha küçük bir aralığa alınır. S/N oranları Eşitlik 2 yardımıyla normalize edilmiştir.  
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Adım 3: Gözlenen değerler ile gerçek normalize edilmiş deney sonuçları arasındaki ilişkinin 
belirlenmesinde gri ilişkisel katsayı (γ) Eşitlik 3 kullanılmıştır.  
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Burada z0 referans serisi,  j = 1,2,. . . ,n; k = 1, 2, . . . ,m olmak üzere n deneysel veri sayısı, m 
gözlenen performans karakteristiği sayısını göstermektedir. Ayırt edici katsayı ξ ile gösterilir 
ve 0<ξ<1 aralığında tanımlanır. ξ 0.5 alınmıştır. 

Adım 4: Son adım olarak gri ilişkisel derecenin (GİD) belirlenmesi gerekir. En yüksek değer 
in iyi alternatifi ifade etmektedir. Şayet karşılaştırılan iki seri farklı ağırlık değerlerine sahipse 
bu durumda gri ilişki derecesi kriter ağırlıkları ile gri ilişki katsayıları çarpılarak hesaplanır. 
Eğer karşılaştırılan iki seri için ağırlık söz konusu değilse gri ilişkisel katsayılarının 
ortalaması alınarak gri ilişkisel derecesi Eşitlik 4’teki gibi hesaplanır.  
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TOPSIS Yöntemi (TOPSIS Method) 

Hwang ve Yoon tarafından çok kriterli karar verme problemlerini çözmek için geliştirilen 
TOPSIS yöntemi genel olarak, seçilen alternatifin, pozitif ideal çözüme en yakın, negatif ideal 
çözüme en uzak olma esasına dayanmaktadır [25]. TOPSIS yönteminin adımları aşağıda 
sunulmuştur. 

Adım 1: Her bir kriterin performanslarından oluşan karar matrisinin normalize edilmesi 
gerekir.  Normalize değerlerin hesaplanmasında Eşitlik 5 kullanılmıştır. 
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Burada j=1,2,…,n; i=1,2,…,m, olmak üzere aij gerçek değeri ve  rij normalize edilmiş 
değerleri temsil etmektedir.  

Adım 2: Değerlendirme faktörlerine ilişkin ağırlık değerleri ( iw )  belirlenir. 
Ağırlıklandırılmış karar matrisinin hesaplanmasında Eşitlik 6 kullanılmıştır. 

ij i ijV W xr                  (6) 

Burada Wi, i’inci kriterin ağırlığıdır.  

Adım 3: Pozitif ideal çözüm ve negatif ideal çözümün belirlenmesi 

 , ,...............i i nV v v v maksimumdeğerler                         (7) 

 , ,............... mini i nV v v v imumdeğerler                         (8) 

Adım 4: Pozitif ve negatif ideal çözümlerden olan sapmaların belirlenmesi. 
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Adım 5: Pozitif ideal çözüme olan benzerliğinin hesaplanmasında Eşitlik 11 kullanılmıştır. 
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i=1,2,…,m; 0 ≤ Ci ≤ 1 

Adım 6: Alternatifler Ci değerlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanır. En büyük Ci 
değerine sahip olan alternatif, en uygun alternatif olarak belirlenir. 

III. DENEYSEL SONUÇLAR (EXPERIMENTAL RESULTS) 

Mikroyapı İncelemesi (Microstructure Observation) 

Sıcak presleme ile üretilen Al-%10B4C-%5Gr takviyeli karma kompozit numunenin 
mikroyapı SEM görüntüsü Şekil 1’de sunulmuştur. Şekil 1’de B4C ve Gr parçacıklarının 
homojen bir şekilde dağıldığı görülmektedir. Bu durum toz metalürjisi yöntemine 
atfedilebilir. Karma kompozitin yoğunluğu 2.672gr/cm3 (%97.6) ve sertliği 138.6 HB olarak 
ölçülmüştür.  
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Şekil 1. Al-%10B4C-%5Gr takviyeli karma kompozitin mikroyapı SEM görüntüsü. 

Taguchi Metodu Çözümlemeleri (Taguchi Method Analysis) 

Al-%10B4C-%5Gr takviyeli karma kompozitlerin karbür matkaplarla delinmesi sonrasında 
işleme parametrelerine bağlı olarak elde edilen itme kuvveti, tork sonuçları ve bu sonuçlara 
ait en düşük en iyi yaklaşımına göre hesaplanan S/N oranları Tablo 2’de sunulmuştur. Bu 
tablodan görüleceği üzere; Al-%10B4C-%5Gr takviyeli karma kompozitlerin karbür 
matkaplarla delinmesinde ortalama 620 N itme kuvveti ve 305 N.m tork değerleri elde 
edilmiştir. 

Tablo 2. Kontrol faktörlerine göre elde edilen deneysel sonuçlar ve S/N değerleri. 

Deney No 
Kontrol Faktörleri Deneysel Sonuçlar S/N Ratio 

A B C İtme kuvveti 
 (N)  

Tork 
(N.m)  

İtme kuvveti  
(dB) 

Tork  
(dB) 

1 18 0.08 118 796 339 -58.018 -50.604 
2 18 0.08 130 823 260 -58.308 -48.299 
3 18 0.08 140 831 398 -58.392 -51.998 
4 18 0.112 118 747 408 -57.466 -52.213 
5 18 0.112 130 846 329 -58.547 -50.344 
6 18 0.112 140 815 389 -58.223 -51.799 
7 18 0.16 118 755 424 -57.559 -52.547 
8 18 0.16 130 808 404 -58.148 -52.128 
9 18 0.16 140 771 320 -57.741 -50.103 

10 25 0.08 118 745 315 -57.443 -49.966 
11 25 0.08 130 816 289 -58.234 -49.218 
12 25 0.08 140 694 237 -56.827 -47.495 
13 25 0.112 118 738 340 -57.361 -50.630 
14 25 0.112 130 807 340 -58.137 -50.630 
15 25 0.112 140 762 317 -57.639 -50.021 
16 25 0.16 118 705 328 -56.964 -50.317 
17 25 0.16 130 757 338 -57.582 -50.578 
18 25 0.16 140 728 342 -57.243 -50.681 
19 35 0.08 118 650 111 -56.258 -40.906 
20 35 0.08 130 710 199 -57.025 -45.977 
21 35 0.08 140 785 253 -57.897 -48.062 
22 35 0.112 118 623 242 -55.890 -47.676 
23 35 0.112 130 749 281 -57.490 -48.974 
24 35 0.112 140 743 256 -57.420 -48.165 
25 35 0.16 118 620 267 -55.848 -48.530 
26 35 0.16 130 816 254 -58.234 -48.097 
27 35 0.16 140 749 268 -57.490 -48.563 

Maksimum 846 424 -56 -41 
Minimum 620 111 -59 -53 
Ortalama 755 305 -58 -49 
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Gri İlişkisel Analiz Sonuçları (Gray Relational Analysis Results) 

Taguchi metodu sonrasında elde edilen S/N oranı değerleri “daha düşük daha iyi” yaklaşımına 
göre Eşitlik 2 yardımıyla normalize edilmiştir. Daha sonra itme kuvveti ve tork delik kalitesi 
üzerinde eşit miktarda etkili olduğundan katsayı matrisi ξ = 0.5 orta değere göre (Eşitlik 3) 
hesaplanmıştır. Katsayı matrisleri hesaplandıktan sonra Eşitlik 4 yardımıyla son aşama gri 
ilişkisel dereceleri belirlenmiştir. Tüm deney şartları için istenilen (ideal) değere yakınlık 
oranlarına göre bir sıralama yapılmıştır. Seçilen ortogonal diziye bağlı olarak yapılan 27 
deney sonucu gözlenen değerlerin S/N oranları, normalize edilmiş değerler, gri katsayı, gri 
derece ve GİA’ya göre en iyi sıralama Tablo 3’te sunulmuştur. GİA sonrasında elde edilen en 
yüksek gri derece değeri ideal değer olarak tanımlanmaktadır.  

Tablo 3’te görüldüğü gibi en yüksek gri derece 19 nolu deneyden elde edilmiştir. 

Tablo 3. S/N, normalizasyon, katsayı matrisi, gri derece ve GİA’ya göre en iyi sıralama. 

Deney No 
S/N Oranı Normalizasyon   Gri İlişki Katsayısı Grey 

İlişkisel 
Derece 

Sıralama F, (dB) T, (dB) F T   F T 

1 -58.018 -50.604 0.196 0.167  0.086 0.857 0.472 21 
2 -58.308 -48.299 0.089 0.365  0.085 0.887 0.486 10 
3 -58.392 -51.998 0.057 0.047  0.084 0.840 0.462 25 
4 -57.466 -52.213 0.400 0.029  0.089 0.837 0.463 24 
5 -58.547 -50.344 0.000 0.189  0.083 0.860 0.472 20 
6 -58.223 -51.799 0.120 0.064  0.085 0.842 0.464 23 
7 -57.559 -52.547 0.366 0.000  0.089 0.833 0.461 27 
8 -58.148 -52.128 0.148 0.036  0.085 0.838 0.462 26 
9 -57.741 -50.103 0.299 0.210  0.088 0.864 0.476 16 

10 -57.443 -49.966 0.409 0.222  0.089 0.865 0.477 13 
11 -58.234 -49.218 0.116 0.286  0.085 0.875 0.480 12 
12 -56.827 -47.495 0.637 0.434  0.093 0.898 0.496 4 
13 -57.361 -50.630 0.439 0.165  0.090 0.857 0.473 17 
14 -58.137 -50.630 0.152 0.165  0.085 0.857 0.471 22 
15 -57.639 -50.021 0.336 0.217  0.088 0.865 0.476 15 
16 -56.964 -50.317 0.587 0.192  0.092 0.861 0.477 14 
17 -57.582 -50.578 0.358 0.169  0.089 0.858 0.473 19 
18 -57.243 -50.681 0.483 0.160  0.091 0.856 0.473 18 
19 -56.258 -40.906 0.848 1.000  0.097 1.000 0.549 1 
20 -57.025 -45.977 0.564 0.564  0.092 0.920 0.506 2 
21 -57.897 -48.062 0.241 0.385  0.087 0.891 0.489 7 
22 -55.890 -47.676 0.984 0.418  0.100 0.896 0.498 3 
23 -57.490 -48.974 0.392 0.307  0.089 0.878 0.484 11 
24 -57.420 -48.165 0.418 0.376  0.090 0.889 0.489 6 
25 -55.848 -48.530 1.000 0.345  0.100 0.884 0.492 5 
26 -58.234 -48.097 0.116 0.382  0.085 0.890 0.488 8 
27 -57.490 -48.563 0.392 0.342   0.089 0.884 0.486 9 

İtme kuvveti ve tork için her bir kontrol faktörün gri ilişkisel derece üzerindeki etkisi Şekil 
2’de sunulmuştur. Grafik incelendiğinde kesme hızı artışına paralel bir şekilde itme kuvvetleri 
ve torkun düştüğü görülmektedir. Bu durum kesme bölgesinde artan sıcaklıkların malzemenin 
deformasyonunu kolaylaştırması ile açıklanabilir. İlerleme miktarı artışının itme kuvvetleri ve 
torku arttırdığı görülmüştür. İlerleme miktarındaki artış birim zamanda kaldırılan talaş 
hacmini arttırarak torku arttırmıştır. İlerleme miktarının itme kuvveti üzerinde ana etkiye 
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sahip olduğu birçok araştırmacı tarafından belirtilmiştir [12, 16, 19]. Diğer yandan uç açısının 
itme kuvveti ve tork üzerinde belirgin bir etkisi olmamakla birlikte uç açısı artışının itme 
kuvveti ve torku arttırdığı görülmektedir.  

 
Şekil 2. Her bir faktörün gri ilişkisel derece üzerindeki etkisi. 

İtme kuvveti ve torkun minimum değerine 35 m/dak kesme hızı, 0.08 mm/dev ilerleme 
miktarı ve 118° uç açısında ulaşılmıştır. Kontrol faktörlerin gri kalite üzerindeki etkisi Tablo 
4’te sunulmuştur. Tablo 4’te ve Şekil 2’de görüldüğü gibi işleme parametrelerinin optimum 
kombinasyonu A3B1C1’dir. 

                  Tablo 4. Kontrol faktörlerin gri ilişkisel derece üzerindeki etkisi. 

Kontrol Faktörleri Seviyeler 
1 2 3 

A 0.4687 0.4773 0.4979* 
B 0.4908* 0.4767 0.4764 
C 0.4847* 0.4802 0.4790 

*  GİA’nın optimum seviyeleri 

 
TOPSIS Sonuçları (TOPSIS Results) 
 
İlk olarak MMK delinmesi sonrasında elde edilen itme kuvveti ve tork değerlerinin Eşitlik 5 
yardımıyla normalizasyonu yapılmıştır. Delme işleminde tork ve itme kuvveti delik kalitesi 
üzerinde aynı oranda etkili olduğundan her iki yanıt için ağırlık faktörü WF =0.5 ve WT=0.5 
olmak üzere eşit alınmış, ağırlıklandırılmış karar matrisi Eşitlik 6 yardımıyla hesaplanmıştır. 
Eşitlik 7 ve 8 yardımıyla pozitif ideal ve negatif ideal çözümün hesaplanmasında  normalize 
ağırlık tablosundan itme kuvveti ve tork için V+

F =0.0788, V-
F =0.1075 ve V+

T = 0.1284, V+
T 

=0.4906 alınmıştır. Eşitlik 9 ve 10 yardımıyla pozitif (S+
i) ve negatif (S-

i)  ideal çözümlerden 
olan sapmalar belirlenmiştir. Son olarak delme faktörlerinin her bir kombinasyonu için ideal 
çözüme izafi yakınlık (Ci) değerleri Eşitlik 11 yardımıyla hesaplanmıştır. Normalize edilmiş, 
ağırlıklandırılmış, ideal (S+

i) ve negatif ideal (S-
i) çözümlere olan mesafeler ve ideal çözüme 

izafi yakınlık (Ci) değerleri Tablo 5’te sunulmuştur. İdeal çözüme en yakın değere 0.9897 ile 
optimum sonuca 19 nolu deneyde ulaşıldığı Tablo 5’de görülmektedir. Optimum değeri 
sırasıyla 20 ve 12 nolu deney takip etmiştir.  
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      Tablo 5. Normalize edilmiş, ağırlıklandırılmış normalize veriler, S+
i, S-

i  ve Ci değerleri. 

Deney 
No 

Normalize Edilmiş 
Veriler 

Ağırlıklandırılmış 
Normalize Veriler Si

+ S-
i Ci Sıralama 

F T F T 
1 0.2022 0.7845 0.1011 0.3922 0.2648 0.0986 0.2713 19 
2 0.2091 0.6017 0.1046 0.3008 0.1743 0.1898 0.5212 8 
3 0.2111 0.9210 0.1056 0.4605 0.3332 0.0302 0.0830 24 
4 0.1898 0.9441 0.0949 0.4721 0.3440 0.0224 0.0612 26 
5 0.2149 0.7613 0.1075 0.3807 0.2539 0.1099 0.3022 17 
6 0.2071 0.9002 0.1035 0.4501 0.3226 0.0407 0.1120 23 
7 0.1918 0.9812 0.0959 0.4906 0.3626 0.0116 0.0310 27 
8 0.2053 0.9349 0.1026 0.4674 0.3399 0.0237 0.0651 25 
9 0.1959 0.7405 0.0979 0.3703 0.2426 0.1207 0.3323 15 
10 0.1893 0.7289 0.0946 0.3645 0.2366 0.1268 0.3489 13 
11 0.2073 0.6688 0.1037 0.3344 0.2075 0.1563 0.4296 12 
12 0.1763 0.5484 0.0882 0.2742 0.1461 0.2172 0.5979 3 
13 0.1875 0.7868 0.0938 0.3934 0.2654 0.0982 0.2700 20 
14 0.2050 0.7868 0.1025 0.3934 0.2661 0.0973 0.2679 21 
15 0.1936 0.7336 0.0968 0.3668 0.2391 0.1243 0.3421 14 
16 0.1791 0.7590 0.0896 0.3795 0.2513 0.1125 0.3093 16 
17 0.1923 0.7822 0.0962 0.3911 0.2633 0.1002 0.2756 18 
18 0.1850 0.7914 0.0925 0.3957 0.2677 0.0961 0.2641 22 
19 0.1651 0.2569 0.0826 0.1284 0.0038 0.3630 0.9897 1 
20 0.1804 0.4605 0.0902 0.2302 0.1025 0.2609 0.7180 2 
21 0.1994 0.5855 0.0997 0.2927 0.1657 0.1980 0.5445 5 
22 0.1583 0.5600 0.0791 0.2800 0.1516 0.2125 0.5836 4 
23 0.1903 0.6503 0.0952 0.3251 0.1974 0.1659 0.4567 11 
24 0.1888 0.5924 0.0944 0.2962 0.1685 0.1948 0.5362 7 
25 0.1575 0.6179 0.0788 0.3089 0.1805 0.1839 0.5047 9 
26 0.2073 0.5878 0.1037 0.2939 0.1673 0.1968 0.5404 6 
27 0.1903 0.6202 0.0952 0.3101 0.1824 0.1809 0.4980 10 

IV. SONUÇLAR VE TARTIŞMA (CONCLUSIONS AND DISCUSSION) 

Al-%10B4C-%5Gr takviyeli kompozitin karbür matkaplarla delinmesi sonrasında aşağıdaki 
sonuçlara ulaşılmıştır; 

1. Al/B4C/Gr parçacık takviyeli kompozitin sıcak presleme ile yüksek yoğunluklu ve 
homojen dağılımı başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. 
2. Artan kesme hızının itme kuvveti ve tork değerini düşürdüğü, matkap uç açısının artması 
ile itme kuvveti ve tork değerlerinin arttığı tespit edilmiştir. 
3. İtme kuvveti ve tork sonuçlarının minimum değerine 35 m/dak kesme hızı ve 0.08 mm/dev 
ilerleme miktarı ve 118°  uç açılı takımla ulaşılmıştır.  
4. GİA ve TOPSIS’e göre optimum parametre kombinasyonu A3B1C1 olarak belirlenmiştir. 
5. GİA ve TOPSIS ideal deney sonuçları 1 ve 2 nolu sıralama için aynı iken 3 nolu 
sıralamadan sonra değişiklik göstermiştir.  
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B4C Parçaçık Takviye Oranı ve Delme Parametrelerinin MMC 

Kompozitlerin Delme Karakteristiklerine Etkileri 
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ÖZET  
Bu çalışmada, sıcak presleme yöntemiyle üretilen yüksek yoğunluklu Al/B4C parçacık takviyeli metal matrisli 
kompozitlerin (MMK) kaplamasız ve kaplamalı karbür matkaplarla delinmesinde delme parametrelerinin delik 
çaplarının boyutsal tamlığı (Da), yüzey pürüzlülüğü (Ra) ve çapak yüksekliği (Bh) üzerindeki etkileri Taguchi 
metodu (TM) uygulanarak araştırılmıştır. Kontrol faktörleri olarak; kesme hızı (18, 25 ve 35 m/dak), ilerleme 
miktarı (0.08, 0.112 ve 0.16 mm/dev), kaplama özellikleri (kaplamalı ve kaplamasız) ve B4C parçacık takviye 
oranı (%5, %10 ve %15 B4C) kullanılmıştır. Kaplamalı takımlar kaplamasız takımlara kıyasla daha iyi 
performans sergilemiştir. Artan kesme hızı ile delik çaplarının boyutsal tamlığı artmış ve yüzey kalitesi iyileşmiş 
iken çapak yüksekliği artmıştır. Düşük ilerleme miktarında nominal çapa yakın delik çapları elde edilmiştir. 
Daha yüksek ilerleme miktarlarında delik yüzey kalitesi bozulmuş fakat delik çıkışındaki çapak yükseklikleri 
azalmıştır. Düşük B4C takviye oranına (%5) sahip MMK’lerin delinmesinde nominal çapa daha yakın ve düşük 
çapak yüksekliğine sahip delikler delinmiş iken yüksek B4C takviye oranına (%15) sahip MMK’lerin 
delinmesinde ise daha düşük yüzey pürüzlülük değerine sahip delikler elde edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Al/B4C takviyeli metal matrisli kompozit, Delik delme, Boyutsal tamlık, Yüzey pürüzlülüğü, 
Çapak yüksekliği 

 

Effects of B4C Reinforced Addition and Drilling Parameters on Drilling 

Characteristics of MMC Composites 

ABSTRACT 
In this study, the effects of drilling parameters on dimensional accuracy (Da), surface roughness (Ra) and burr 
height (Bh) were investigated via Taguchi Method (TM) in the drilling of the high density Al/B4C particle 
reinforced metal matrix composites (MMK) produced through hot pressing method, using uncoated and coated 
solid carbide drills. Cutting speed (18, 25 and 35 m/min), feed rate (0.08, 0.112 and 0.16 mm/rev), cutting tool 
type (coated and uncoated) and B4C particle reinforcement ratio (5%, 10% and 15% B4C) were used as the 
control factors. The coated tools performed better than the uncoated tools. While the burr height increased, the 
dimensional accuracy of the hole diameters increased and the surface quality improved with increasing cutting 
speed. Hole diameters close to the nominal diameter were obtained at low feed rates. The hole surface quality is 
degraded but the burr heights at the hole exit are reduced at higher feed rates. While drilled holes closer to the 
nominal diameter and holes with a lower burr height in the drilling of MMK with lower B4C reinforcement ratio 
(5%), holes with a lower surface roughness value have been obtained at the drilling of MMK with a higher B4C 
reinforcement ratio (15%). 
 
Keywords: Al/B4C reinforced metal matrix composite, Drilling, Dimensional accuracy, Surface roughness, Burr 
height 

I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Metal matrisli kompozitler (MMK) istenilen geometrilerde üretilmelerine rağmen birleştirme 
ve montaj işlemlerinde delik delme operasyonlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Delik delme 
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işlemlerinde, özellikle de işlenebilirlik özellikleri bilinmeyen/tanımlanmamış iş parçası 
malzemelerinin delinmesinde, iş parçası malzemesi ile uyumlu matkap tipi/geometrisi ve 
delme parametrelerinin seçilememesi, delme sırasında kontrol edilemeyen titreşim, artan 
kesme kuvvetleri nedeniyle erken kesici takım aşınması ve kırılması nedeniyle düşük iş 
parçası yüzey kalitesi, ölçü tamlığının istenilen hassasiyette elde edilememesi, delik giriş ve 
çıkışlarında istenmeyen çapak oluşumları vd. gibi olumsuz durumlar oluşabilmektedir. Delik 
delme işlemlerinin olduğu talaşlı imalatlarda, delik ölçülerinin tamlığının yanı sıra tatminkar 
yüzey kalitesi de önem kazanmaktadır. Üretilen parçanın gerektiği tarzda çalışması, mekanik 
ömrü ve dış etkilere karşı direnci yüzey kalitesine de bağlıdır. Delik delme işlemlerinde diğer 
önemli bir kalite göstergesi çapak oluşumudur. Hatta, çapak oluşumu istenmeyen bir 
durumdur. Çünkü, ekstra bir işlem olarak uygulanan çapak alma ve bitirme işlemleri iş 
parçasının toplam üretim maliyetini arttırmakta, montaj problemlerine ve operatörler için kaza 
risklerine sebep olmaktadır. Delik delme sürecinde delik çapı boyutsal tamlığı, yüzey 
pürüzlülüğü ve çapak oluşumunu etkileyen ana faktörler; matkap geometrisi ve malzemesi, 
delinen parçanın malzeme özellikleri ve boyutları, kesme hızı, ilerleme miktarı, titreşim ve 
soğutma sıvısının kullanımı olup bu parametrelerin kontrol altına alınması gerekmektedir.  

II. İLGİLİ ÇALIŞMALAR (RELATED WORKS) 

Kullanım oranları giderek artan MMK’lerden üretilecek ürünlerin talaş kaldırılarak 
işlenebilmesi için bu malzemelerin işlenebilirlik/delinebilirlik özelliklerinin belirlenmesi bir 
ihtiyaçtır. Bu nedenle bu alanda yapılan çalışmalar hala önemini korumaktadır. Altunpak vd. 
[1] %20Al%5SiC/Gr ve %20Al/SiC/%10Gr karma kompozitlerin delinmesinde kesme 
kuvvetleri ve yüzey pürüzlülüğünü incelemişlerdir. Çalışmada, grafit katkısının kesme 
kuvvetlerini düşürdüğü ve ilerleme miktarının ise yüzey pürüzlülüğü ve kesme kuvvetleri 
üzerinde ana etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Her iki kompozit numunede de ilerleme 
miktarının artışı ile yüzey pürüzlülüğü artmış, kesme hızı artışı ile yüzey pürüzlülüğü 
iyileşmiştir. Basavarajappa vd. Al2219/15SiCp ve Al2219/15SiCp-3Gr kompozitlerin 
kaplamalı ve kaplamasız kesici takımlarla delinmesinde kesme kuvveti, yüzey pürüzlülüğü ve 
çapak oluşumunu incelemişlerdir. Araştırmacılar grafit katkısı ve ilerleme miktarının yüzey 
pürüzlülüğü ve çapak oluşumu üzerinde etkili parametreler olduğunu bildirmişlerdir. Yüzey 
pürüzlülüğü kaplamalı takımda iyileşmiş fakat çapak oluşumu artmıştır [2]. Haq vd. %10 SiC 
parçacık takviyeli Al/SiC kompozitlerin 90º, 115º ve 140º uç açılarına sahip kaplamasız ve 
TiN kaplı yüksek hız çeliği (HSS) matkaplarla delinmesinde kesme kuvvetleri, yüzey 
pürüzlülüğü ve delme torkunu araştırmışlardır. Araştırma sonrasında Al/SiC kompozitlerin 
delinmesinde parametrelerin etki sırası matkap uç açısı, kesme hızı ve ilerleme miktarı olarak 
belirlenmiştir. Al/SiC kompozit malzemenin delinmesinde en iyi performans 90º uç açılı TiN 
kaplı takımla elde edilmiştir [3]. Motorcu ve Ekici Al/B4C parçacık takviyeli MMK’lerin 
kriyojenik işlem uygulanmış ve uygulanmamış HSS matkaplarla delinmesinde delme 
parametrelerinin delik çapı boyutsal tamlığı ve dairesellik hatası üzerindeki etkilerini 
değerlendirilmiştir. Kesme hızı ve ilerleme miktarı değerlerinin artırılmasıyla boyutsal tamlık 
artarak dairesellik hatası azalmıştır. Matkaplara uygulanmış kriyojenik işlemin deliklerin 
boyutsal tamlığı ve dairesellik hatası üzerinde anlamlı bir etkisi tespit edilmemiştir [4]. 
Taşkesen ve Kütükde Al (aluminyum) matrisli B4C takviyeli kompozitlerin TiN kaplı karbür, 
kaplamasız karbür ve HSS matkaplarla delinmesinde kesme kuvvetleri ve yüzey 
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pürüzlülüğünü araştırmışlardır. Parçacık miktarındaki artış karbür takımlar için yüzey 
pürüzlülüğünü iyileştirirken HSS takımlarda kötüleşmeye neden olmuştur. En iyi yüzey 
kalitesine kaplamalı takımlarla ulaşılmıştır. MMK malzemelerin delinmesinde parametrelerin 
etki sırası parçacık miktarı, kesici takım malzemesi, ilerleme miktarı ve devir sayısı şeklinde 
olmuştur [5]. Al2O3 takviyeli 2024 Al alaşımının TiN kaplamalı K10 ve TP30 karbür 
takımlarla işlenebilirliği Sahin vd. tarafından araştırılmıştır. Çalışmada maksimum yüzey 
pürüzlülük değeri %10 Al2O3 kompozitlerinin işlenmesinde ölçülmüştür. Yüzey pürüzlülüğü, 
parçacıkların artan ağırlık yüzdesi ile birlikte artmıştır [6]. Maheshbabu ve Muthu Krishnan 
tarafından yapılan çalışma, Al/SiC/B4C karma MMK’lerin imalatı ve çok kristalli elmas 
(PCD) takımlarla işlenebilirliğinin değerlendirilmesi üzerinedir. Çalışmada, yüzey 
pürüzlülüğünün kesme hızıyla ters orantılı, takım aşınması ve kesme kuvvetinin ise kesme 
hızı ile doğru orantılı olduğu sonucuna varılmıştır [7]. Ekici ve Motorcu, Al/B4C-Gr karma 
kompozitin delinmesinde HSS matkaplara uygulanan kriyojenik işlemin yüzey pürüzlülüğü 
üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Araştırmada, ilerleme miktarı ve kesme hızı artışı ile 
yüzey pürüzlülüğünün arttığı espit edilmiştir. Kriyojenik işlem+temperleme işlemi 
uygulanmış takım en iyi yüzey pürüzlülüğü performansı sergilemiştir [8]. Ravindranath vd. 
tarafından yapılan çalışmada, saf alaşımın (Al-2219), kompozitin (Al-2219+%8B4C) ve 
karma kompozitin (Al-2219+%8 B4C+3) TiN kaplı HSS (M42) ve karbür takımlarla 
delinmesinde kesme parametrelerinin itme kuvveti, yüzey pürüzlülüğü ve çapak yüksekliğine 
etkisi üzerinde durulmaktadır. Deney sonuçlarına göre, yüzey pürüzlülüğü üzerinde ilerleme 
miktarının en fazla etkiye sahip olduğu görülmüştür. Grafitin katı yağlayıcı özelliğinden 
dolayı daha düşük yüzey pürüzlülüğü değerleri elde edilmiştir. Düşük ilerleme miktarı ve 
yüksek kesme hızlarında karbür takım ile işlerken daha iyi yüzey kalitesi elde edilmiştir [9]. 
Venkatesan vd. tarafından yapılan çalışma SiC ve B4C takviyeli Al 356 karma MMK’nin dört 
katmanlı karbür uç (TiN, Al2O3, TiCN, TiN) ile işlenebilirlik özelliklerinin araştırılması 
üzerinedir. Çalışma sonunda, yüzey pürüzlülüğünün ilerleme miktarının artmasıyla arttığı 
tespit edilmiştir. Daha yüksek kesme hızında pürüzlülük azalmıştır [10]. Prakash vd. 
tarafından yapılan araştırmada, Al MMK’lerinin delinmesinde işleme parametrelerinin itme 
kuvveti üzerine etkisi araştırılmış ve en uygun işleme parametrelerinin bulunmasına 
odaklanılmıştır. MMK'lerin üretiminde matris malzemesi olarak 413 Al alaşımı takviye 
malzemesi olarak ise B4C kullanılmıştır. Çalışma sonucunda delme işlemi performans 
özellikleri geliştirilmiştir [11]. Karabulut vd. tarafından yapılan çalışmada, ağırlıkça %5, 
%10, %15 ve %20 B4C takviyeli Al 6061'in mekanik ve işlenebilirlik özellikleri 
araştırılmıştır. Çalışmanın işlenebilirlik sonuçlarına göre, yüksek kesme hızı ve düşük kesme 
ilerlemesi ile tüm kompozit malzemelerin frezelenmesinde mükemmel yüzey kalitesi elde 
edilmiş ve bitirme yüzeyi kalitesi matristeki B4C içeriğinin artmasıyla birlikte iyileşmiştir 
[12]. Karabulut vd. tarafından yapılan diğer bir çalışmada, AA7039 Al alaşımı ve ağırlıkça 
%10 Al2O3, ağırlıkça %10 B4C ve ağırlıkça %10 SiC ile takviye edilmiş üç kompozitin 
mekanik ve delme özellikleri araştırılmıştır. Delme deneyleri sonrasında, AA7039/Al2O3 
kompozitin delinmesinde mükemmel yüzey kalitesi elde edilmiştir. Yüzey kalitesi daha düşük 
ilerleme miktarında geliştirilmiş ve tüm numunelerin delinmesinde artan ilerleme miktarı ile 
azalmıştır. Talaş oluşumu, iş parçası malzemelerinin mekanik ve mikroyapısal özelliklerinden 
etkilenmiştir [13]. Anthony Xavior ve Ajith Kumar tarafından yapılan çalışma karma 
MMK’lerin işlenmesinde takviye parçacığının tür, şekil, boyut ve hacim oranlarının kesme 
kuvveti, takım aşınması, talaş oluşumu ve yüzey pürüzlülüğü gibi işlenebilirlik konularına 
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etkisi üzerinedir. Çalışmada, karma MMK’lerin tornalanmasında çeşitli kesme 
parametrelerinin etkileri incelenmiştir [14]. Samy ve Thirumalai Kumaran tarafından yapılan 
çalışmada, kesme parametrelerinin sıcaklık, itme kuvveti ve yüzey pürüzlülüğü üzerindeki 
etkisini analiz etmek için AA (6351)-B4C kompozit üzerinde 90°, 118° ve 135 gibi farklı 
açılardaki TiN kaplı karbür matkaplarla delme işlemi yapılmıştır. Çalışmada, matkap uç 
açısının yanlış seçilmesinin takım aşınması ve zayıf bitirme yüzeyi oluşturduğu görülmüştür 
[15]. Motorcu ve Ekici, takviye oranı %5, %10 ve %15 olan B4C parçacık takviyeli 
kompozitlerin kaplamalı ve kaplamasız karbür matkaplarla delinmesinde kesme kuvvetleri ve 
tork değerlerini optimize etmişlerdir. Araştırmada, artan ilerleme miktarı ve parçacık 
takviyesinin eksenel kuvvet ve torku arttırdığı, kesme hızının ise düşürdüğü görülmüştür. B4C 
takviye miktarının sırasıyla %96.6 ve %49.1 katkı oranları ile eksenel kuvvet ve tork üzerinde 
en etkili parametre olduğu görülmüştür [16]. Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde, 
MMK’lerin delinmesinde takviye elemanı tipi, boyutu, işleme parametreleri, kesici takım tipi 
ve kaplama özellikleri ve uç açısının incelendiği görülmektedir. Ayrıca, yekpare 
kompozitlerin yanı sıra karma kompozitlerin de işlenebilirliği üzerinde çalışmalar 
gerçekleştirilmiştir. Delinebilirlik üzerine yapılan çalışmalarda daha çok SiC ve Al2O3 
parçacıklar kullanılmış, MMK’lerin üretiminde sıvı metal ergitme ve kısmen de toz 
metalürjisi yöntemi tercih edilmiş, çalışmalar işleme parametreleri veya kesici takım 
özellikleri üzerinde kısıtlı kalmış ve çıkış parametreleri olarak kesme kuvveti, itme kuvveti, 
yüzey pürüzlülüğü üzerine odaklanılmıştır. 

Bu çalışmada, delme üzerine çok kısıtlı çalışma yapılmış olan ve sıcak presleme (SP) 
yöntemiyle üretilmiş yüksek mekanik özelliklere sahip B4C takviyeli Al MMK’lerin 
kaplamasız ve TiN kaplı karbür matkaplarla delinmesinde işleme parametrelerinin yanı sıra, 
takviye elemanı katkı oranı ve kesici takım kaplamasının delik çapı boyutsal tamlığı, yüzey 
pürüzlülüğü ve çapak yüksekliğine etkisi araştırılmıştır.  

III. MALZEME VE METOT (MATERIALS AND METHOD) 

Sıcak presleme (SP) yöntemiyle üretilmiş MMK numunelerin yoğunlukları ve mikroyapıları 
Tablo 1’de sunulmuştur. Al/B4C MMK numunelerin mikroyapı görüntüleri JEOL JSM 7100f 
tarama elektron mikroskobunda (SEM) çekilmiştir. Siyah keskin kenarlı bölgeler B4C 
parçacıklarını temsil etmektedir. Tüm numunelerde, B4C parçacıkların Al matris içerisinde 
homojen bir şekilde dağıldığı ve matris tarafından tamamen sarıldığı ve B4C parçacıklarının 
topaklaşma eğilimi göstermediği tespit edilmiştir. Bu durum toz metalürjisi yöntemi ile 
parçacıkların homojen karışımıma bağlanmıştır.  

Deneylerde Tablo 1’de içerikleri verilen 12 mm kalınlığındaki MMK numuneler 
kullanılmıştır. Delik çapı 5 mm olarak sabit tutulmuştur. Delme işleminde optimum sonuçlar 
elde etmek amacıyla delme boyu, delik çapının üç katı yada üç katından daha düşük olacak 
şekilde 12 mm olarak seçilmiştir [17]. 
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 Tablo 1. MMK numunelerin yoğunluk değerleri ve mikroyapıları. 
Malzeme Al+%5B4C MMK Al+%10B4C MMK Al+%15B4C MMK 
Yoğunluk (%) 99.1 98.7 98.4 

Mikroyapı (x75) 

   

Delme deneyleri Johnford VMC 850 CNC dik işleme merkezinde gerçekleştirilmiştir. Delme 
deneylerinde, sanayide çok yaygın bir kullanım alanına sahip olan Guhring kesici takım 
firması tarafından imal edilmiş 5 mm çapında farklı uç açılarındaki kaplamalı ve kaplamasız 
karbür matkaplar kullanılmıştır. Delme işleminde kullanılacak kesme parametreleri ve takım 
özellikleri Tablo 2’de, kesici takımların boyutları da Şekil 1’de verilmiştir. 

                        Tablo 2. Kesici takım özellikleri ve kesme parametreleri. 
Kesicinin Cinsi Silindirik saplı kısa helisel matkap ucu 
Standart DIN 1897RN  
Kesici Takım 
Malzemesi:  

Kaplamasız ve TiN Kaplamalı Karbür 
Kesici Geometrisi Ø5 mm, uç açısı 118 o, 130o ve 140 o, helis açısı 30o  
Kaplama Malzemesi TiN kaplama 
Kesme Hızları 18, 25, 35 m/dak  
İlerleme Miktarları 0.08, 0.112 ve 0.16 mm/dev 

 
Şekil 1. Matkap ucu ölçüleri. 

Delme deneyleri Johnford VMC 850 CNC dik işleme merkezinde gerçekleştirilmiştir.  
Delinebilirlik çalışmalarında, delik çapı ve daireselliğinin ölçümü delik kalitesinin 
belirlenmesi açısından oldukça önemlidir. Delik çapı ve dairesellik ölçümleri COORD3 
marka üç boyutlu koordinat ölçüm (CMM) tezgahında yapılmıştır. Çapak ölçümlerinde 
sadece delik çıkış bölgelerinde oluşan çapaklar esas alınmıştır. Çapak yüksekliklerinin 
ölçümü Dino Capture 2.0 optik mikroskop yardımıyla üç farklı noktadan alınan ölçümlerin 
ortalaması şeklinde gerçekleştirilmiştir. 5 mm çapındaki deliklerin yüzey pürüzlülüğünün 
ölçümünün yapılabilmesi için delinmiş numuneler tel erozyon tezgahında delik eksenlerine 
dik bir şekilde dilimlenerek yüzey pürüzlülüğü ölçüm numuneleri hazırlanmıştır. Yüzey 
pürüzlülük ölçümleri Mahr Perthometer M1 cihazı yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Yüzey 
pürüzlüğü ölçümlerinde dört farklı noktadan alınan sonuçların aritmetik ortalaması esas 
alınmıştır. 

B4C % takviye oranı ve kesme parametrelerine bağlı olarak B4C kompozitlerin kaplamasız ve 
kaplamalı karbür kesici takımlarla delinebilirliğinin değerlendirilmesi için kullanılan delme 
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parametreleri ve seviyeleri Tablo 3’te sunulmuştur. Kesici takımların kodlanmasında; 
kaplamasız karbür takım (1), kaplamalı karbür takım ise (2) olarak kodlanmıştır.  

                                   Tablo 3. Delme parametreleri ve seviyeleri. 
Faktör 
kodu Delme parametreleri Seviyeler 

1 2 3 
Ct Kesici takım (-) 1 2 - 
Vc Kesme hızı (m/dak) 18 25 35 
f İlerleme (mm/dev) 0.0.8 0.112 0.16 
A B4C takviye miktarı (%) 5 10 15 

Taguchi L18 (21x33) ortogonal dizisine göre deneysel tasarım oluşturulmuştur. Delme 
deneylerinden elde edilen veriler deneysel tasarım ve modelleme modüllerini içeren Minitab 
16.1 paket programı yardımıyla istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Taguchi Metoduna 
göre; yüzey pürüzlülüğü ve çapak yüksekliği için “en düşük en iyi” yaklaşımı/kalite 
karakteristiği tercih edilirken dairesel tamlığın değerlendirilmesinde “nominal en iyi” 
yaklaşımı/kalite karakteristiği esas alınmıştır. Delik karakteristikleri olarak; delik duvarı 
yüzey kalitesi (yüzey pürüzlülüğü), delik çapı boyutsal tamlığı ve çapak yüksekliği ayrı ayrı 
incelenmiştir. Her bir delik karakteristiği değerlendirilirken, belirlenen kalite karakteristiğini 
sağlamak üzere takviye % oranı ve kesme parametrelerinin en uygun seviyeleri belirlenerek 
optimum delme şartları tespit edilmiştir. 

IV. DENEYSEL SONUÇLAR (EXPERIMENTAL RESULTS) 

B4C % takviye oranı  (A, %) ve kesme parametrelerine (V-kesme hızı, f-ilerleme miktarı) 
bağlı olarak B4C kompozitlerin kaplamasız ve kaplamalı karbür kesici takımlarla (Ct) 
delinebilirliğinin değerlendirilmesi amacıyla L18 ortogonal diziye göre yapılan işlenebilirlik 
deneylerinde ölçülen boyutsal tamlık (Da, mm), yüzey pürüzlülüğü (Ra, µm) ve çapak 
yüksekliği (Bh, mm) sonuçlarının aritmetik ortalamaları ile hesaplanan sinyal/gürültü (S/N) 
oranları Tablo 4'te sunulmuştur. 

         Tablo 4. L18 ortogonal dizide Da, Ra ve Bh için ölçüm sonuçları ve S/N oranları. 

Deney 
No 

Delme Parametreleri Ölçüm Sonuçları S/N Oranı (dB) 

Ct Vc 
(m/dak) 

f 
(mm/dev) 

A 
(%) 

Da 
(mm) 

Ra 
(µm) 

Bh 
(mm) Da Ra Bh 

1 

11
8°

 K
ap

la
m

as
ız

 k
ar

bü
r 

18 
0.08 5 4.9892 0.543 1.54 57.36 5.30 -3.75 

2 0.112 10 4.9777 0.611 2.272 59.03 4.28 -7.13 
3 0.16 15 4.9636 0.241 2.066 64.58 12.36 -6.30 
4 

25 
0.08 5 4.9880 0.312 2.007 60.09 10.12 -6.05 

5 0.112 10 4.9733 0.898 2.302 65.96 0.93 -7.24 
6 0.16 15 4.9765 0.205 2.41 66.40 13.76 -7.64 
7 

35 
0.08 10 4.9877 0.527 2.346 59.45 5.56 -7.41 

8 0.112 15 4.9824 0.296 2.595 66.34 10.57 -8.28 
9 0.16 5 4.9905 0.318 2.054 71.47 9.95 -6.25 
10 

11
8°

 K
ap

la
m

al
ı k

ar
bü

r 

18 
0.08 15 4.9820 0.249 2.189 64.40 12.08 -6.80 

11 0.112 5 4.9840 0.564 1.354 59.71 4.97 -2.63 
12 0.16 10 4.9826 0.333 2.172 64.30 9.55 -6.74 
13 

25 
0.08 10 4.9899 0.624 2.522 85.95 4.10 -8.03 

14 0.112 15 4.9818 0.247 2.721 67.71 12.15 -8.69 
15 0.16 5 4.9987 0.535 1.368 64.32 5.43 -2.72 
16 

35 
0.08 15 4.9810 0.249 2.765 63.53 12.08 -8.83 

17 0.112 5 4.9911 0.684 1.824 69.25 3.30 -5.22 
18 0.16 10 4.9925 0.460 2.301 59.78 6.74 -7.24 
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B4C Parçaçık Takviye Oranı ve Delme Parametrelerinin Boyutsal Tamlığa Etkileri 

Ra için ana etki grafikleri Şekil 2’de Varyans analizi sonuçları ise Tablo 5’te sunulmuştur. 
Deliğin boyutsal tamlığının sağlanamaması ve dairesellikten sapması genellikle sehim, 
titreşim, yetersiz yağlama, aşınma gibi etkilerin bir sonucudur [18]. Kesme bölgesinden 
uzaklaşamayan talaş ise hem kesici takımı hem de elde edilen deliğin kalitesini olumsuz 
yönde etkilemektedir. Boyutsal tamlık için "nominal en iyi" yaklaşımına göre optimum 
parametre kombinasyonları (Ct2Vc3f1A1) olmak üzere; kaplamalı takım, 35 m/dak kesme hızı, 
0.08 mm/dev ilerleme miktarı ve %5 takviyeli numune şeklindedir (Şekil 2). Kaplamalı takım 
kaplamasız takıma kıyasla daha iyi performans sergilemiştir. Bu durum kaplamalı takım ile 
talaş ara yüzeyindeki sürtünmenin düşük olmasına bağlanmıştır. Artan kesme hızı ile birlikte 
ideal çap değerine yaklaşılmıştır (Şekil 2). Artan sıcaklıkların talaş sıvanması (BUE) 
oluşumunu azaltması malzemenin plastik deformasyonunu kolaylaştırmıştır. İlerleme miktarı 
artışı ile düzenli bir değişim görülmemiştir (Şekil 2). Artan takviye miktarı kesme 
kuvvetlerini arttırmış ve yüksek kesme kuvvetlerinden dolayı artan titreşimler de delik 
kalitesinin bozulmasına sebep olmuştur [19]. ANOVA sonuçlarına göre; %40.82 katkı 
oranları ile boyutsal tamlık üzerinde en etkili parametre takviye oranı olmuştur. Bunu,  
%16.13 ve %14.88 katkı oranlarıyla sırasıyla kesme hızı ve kesici takım izlemiştir. İlerleme 
miktarının etkisi %56 civarında olmuştur (Tablo 5).  
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Şekil 2. Delme parametrelerinin boyutsal tamlığa etkileri. 

                         Tablo 5. Boyutsal tamlık için ANOVA sonuçları. 

Faktörler Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Toplamı 

Kareler 
Ortalaması 

F 
Değeri P Değeri Yüzde 

Katkı 
Ct 1 0.000167 0.000167 6.66 0.027 14.88 
Vc 2 0.000181 0.000091 3.61 0.066 16.13 
f 2 0.000063 0.000032 1.26 0.324 5.61 
A 2 0.000458 0.000229 9.11 0.006 40.82 

Hata 10 0.000251 0.000025   22.37 
Toplam 17 0.001122 - - - 100.00 

R2 = %77.6, Ayarlı R2 = %61.9 

B4C Parçaçık Takviye Oranı ve Delme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne 
Etkileri 

Ra için ana etki grafikleri Şekil 3’te Varyans analizi sonuçları ise Tablo 6’da sunulmuştur. 
Şekil 3’te yüzey pürüzlülüğüne ait ana etki grafikleri incelendiğinde; takviye katkı oranının 
artması ile birlikte yüzey kalitesinin çok ciddi bir şekilde iyileştiği görülmektedir. Bu durum, 
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çok ağır aşındırıcı etkinin yüzeyi aşırı deforme ederek düzleştirmesine atfedilebilir. Yüzey 
pürüzlülüğü için "en düşük en iyi" yaklaşımına göre optimum parametre kombinasyonları 
(Ct2Vc3f3A3) olmak üzere; kaplamalı takım, 35 m/dak kesme hızı, 0.16 mm/dev ilerleme 
miktarı ve %15 takviyeli numune şeklindedir. Tablo 5.b'de sunulan ANOVA sonuçları 
incelendiğinde; yüzey pürüzlülüğü üzerinde en etkili parametreler %54.17 katkı oranı ile B4C 
takviye oranı ve %19.55 katkı oranı ile ilerleme miktarı olmuştur. Kesici takım ve kesme 
hızının anlamlı yüzey pürüzlülüğü üzerinde anlamlı bir etkisi gözlenmemiştir.  
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Şekil 3. Delme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğüne etkileri. 

Tablo 6. Yüzey pürüzlülüğü için ANOVA sonuçları 

Faktörler Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Toplamı 

Kareler 
Ortalaması 

F 
Değeri P Değeri Yüzde 

Katkı 
Ct 1 0.000002 0.000002 0.00 0.991 0.00 
Vc 2 0.008934 0.004467 0.28 0.763 1.39 
f 2 0.125701 0.062851 3.91 0.056 19.55 
A 2 0.348340 0.174170 10.83 0.003 54.17 

Hata 10 0.160856 0.016086   25.02 
Toplam 17 0.643 - - - 100.00 

R2 = %75.0, Ayarlı R2 = %57.5 

Şekil 4’te 35 m/dak kesme hızı ve 0.16 mm/dev ilerleme miktarında delinmiş Al/B4C 
kompozit numunelere ait delik yüzey SEM fotoğrafları sunulmuştur. Bu şekilden görüleceği 
üzere; Al/B4C numunede delme yönüne dik olarak oluşmuş çok sayıda çizikler, ince oluklar 
ve 100 µm boyutunu aşan talaş yapışmaları görülmektedir. Talaş kaldırma işlemi esnasında 
takım iş parçası arasında kalan B4C parçacıkları ağır abrasif etki ile yüzeyi deforme ederek 
yüzey kalitesini kötüleştirmiştir. İlerleme miktarındaki artış her iki kompozit numunede de 
yüzey kalitesini olumlu yönde etkilemiştir.  

 
Şekil 4. Al/B4C MMC’nin 35m/dak kesme hızı ve 0.16 mm/dev ilerleme miktarında delinmesinde oluşan delik 

yüzeyinin SEM görüntüleri. 
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En düşük yüzey pürüzlülüğü değerlerine sahip numunelere ait delik yüzey SEM görüntüleri 
Şekil 5’te sunulmuştur. En iyi (en düşük) yüzey pürüzlülük değeri 25 m/dak kesme hızı ve 
0.16 mm/dev ilerleme miktarında %15B4C takviyeli numunenin delinmesinde elde edilmiştir 
(Şekil 5). Şekil 5.a incelendiğinde (x50 büyütmede), delik yüzeyinde belirgin bir iz, oluk ve 
krater oluşumu gözlenmezken talaş sıvanmalarına da rastlanmamıştır. Delik yüzeyi 430x 
büyütmede incelendiğinde (Şekil 5.b), çok düşük miktarlarda iz ve sığ olukların oluştuğu 
görülmektedir. Genel olarak yüzey yapısı düzgün ve pürüzsüzdür.  

 
Şekil 5. En düşük yüzey pürüzlülüğüne sahip deliğin yüzey SEM görüntüleri. (25 m/dak - 0.16 mm/dev - 

%15B4C). a) 50x büyütme, b) 430x büyütme. 

En yüksek yüzey pürüzlülüğü değerlerine sahip numunelere ait delik yüzey SEM görüntüleri 
Şekil 6’da sunulmuştur.  

 
Şekil 6. En yüksek yüzey pürüzlülüğüne sahip deliğin delik yüzey SEM görüntüleri. (25 m/dak - 0.12 mm/dev - 

%10B4C). 

En yüksek yüzey pürüzlülük değeri 25m/dak kesme hızı, 0.12 mm/dev ilerleme miktarında 
%10B4C takviyeli numunenin delinmesinde elde edilmiştir (Şekil 6.a ve b). Şekil 5.a’da 
yüzeyde çok sayıda, çizgi, derin oluk ve krater oluşumlarının varlığı görülmektedir. Ayrıca, 
resim üzerinde A ve B ile gösterilen iki farklı bölgenin detay resimleri de sunulmuştur. A ile 
belirtilen bölgenin detay resmi incelendiğinde, adhesif aşınma ile yüzeyde oluşan derin 
oluklar ve çizgiler görülmektedir. B bölgesinin detay resminde ise abrasif etki ile oluşan 
krater ve oluklar görülmektedir. Benzer şekilde, Şekil 5.b’de (x50 büyütme) yüzeyin aşırı 
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şekilde çizildiği ve çok sayıda oluğun oluştuğu görülmektedir. Şekil 5.b’de x200 büyütmeli 
SEM görüntüsünde, oluşan oluğun net görüntüsünün yanı sıra yüzey üzerinde deforme olan 
B4C parçacığının çevresinde birikmiş talaş yığıntıları görülmektedir. 

B4C Parçacık Takviye Oranı ve Delme Parametrelerinin Çapak Yüksekliğine 
Etkileri 

Bh için ana etki grafikleri Şekil 7’de sunulmuştur. Çapak yüksekliği için optimum parametre 
kombinasyonları (Ct2Vc1f3A1) olmak üzere; kaplamalı takım, 18 m/dak kesme hızı, 0.16 
mm/dev ilerleme miktarı ve %5 takviyeli numune şeklindedir (Şekil 7). Kaplamalı takım 
kaplamasız takıma kıyasla daha iyi performans sergilemiştir. Bu durum TiN kaplamanın 
düşük sürtünme katsayısı ile birlikte takım/iş parçası ve takım/talaş ara yüzeyindeki 
sürtünmenin azaltmasına bağlanmaktadır. Kesme hızındaki artışla birlikte çapak yüksekliği de 
artmıştır. Artan kesme hızı takım/iş parçası arasındaki sürtünmeyi azaltarak çapak formunun 
oluşumunu kolaylaştırmıştır. Kesme hızının artması ile malzemenin plastik deformasyonunun 
kolaylaşması sonucu takım iş parçası yüzeyinden kolaylıkla ayrılmaktadır. Bu durum çapak 
formunun oluşumunu kolaylaştırmakta ve taç tipi çapak oluşumu görülmektedir. Böylelikle 
çapak yüksekliği artmaktadır. Artan ilerleme miktarı ile çapak yüksekliği azalmıştır. İlerleme 
miktarı arttırıldığında, takım delik boyunca daha büyük ilerleme değerleri ile hareket ederek 
oluşan ısının bölgesel etkinliğini azaltmaktadır. Bu durum delik çıkış bölgesinde çapak 
formunun oluşumunu zorlaştırarak çapak tipini süreksiz çapaktan taç tipi çapağa doğru 
değiştirmiştir. Artan B4C parçacık miktarı malzemenin sertliğini ve dayanımını arttırmaktadır. 
Malzemenin plastik deformasyonunu zorlaştırmakta, takım/iş parçası arasındaki sürtünme 
artmakta ve daha düzensiz bir çapak oluşumu görülmektedir.  
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Şekil 7. Delme parametrelerinin çapak yüksekliğine etkileri. 

Varyans analizi (ANOVA) sonuçları ise Tablo 7’de sunulmuştur. ANOVA sonuçları 
değerlendirildiğinde, takviye oranı ve kesme hızının sırasıyla %67.43 ve %16.05 etki ile 
çapak yüksekliği üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmüştür (Tablo 7). 

                             Tablo 7. Çapak yüksekliği için ANOVA sonuçları 

Faktörler Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Toplamı 

Kareler 
Ortalaması 

F 
Değeri 

P 
Değeri 

Yüzde 
Katkı 

Ct 1 0.00785 0.00785 0.20 0.665 0.26 
Vc 2 0.47658 0.23829 6.03 0.019 16.05 
f 2 0.08736 0.04368 1.11 0.368 2.94 
A 2 2.00218 1.00109 25.34 0.000 67.43 

Hata 10 0.39511 0.03951   13.31 
Toplam 17 2.96907 - - - 100.00 

R2 = %86.7, R2(adj) = %77.4 
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Çapak oluşumu; iş parçası, takım geometrisi, kesme şartlarının yanı sıra aynı zamanda iş 
parçasının mekanik özelliklerinden etkilenmektedir [20]. Çapak oluşumu, delik giriş ve çıkış 
bölgelerinde malzemenin plastik deformasyonu ile oluşmaktadır. Al/B4C kompozit numuneye 
ait çapak geometrileri Şekil 8’de sunulmuştur. Al/B4C kompozit numunenin yüksek dayanım 
ve sertlik özelliğinden dolayı süreksiz/düzensiz çapak oluşumu görülmüştür (Şekil 8).  

 
Şekil 8. Al/B4C kompozit numunelere ait çapak geometrileri. 

V. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Toz metalurjisi sıcak presleme yöntemiyle üretilmiş Al/B4C MMK’lerin kaplamasız ve 
kaplamalı karbür takımlarla delinmesinde, delik çapı boyutsal tamlığı, yüzey pürüzlülüğü ve 
çapak yüksekliği üzerinde delme parametreleri etkilerinin araştırıldığı bu çalışmada elde 
edilen sonuçlar şunlardır:  
1. Numunelerin tümünde B4C parçacıklarının Al matris içerisinde homojen bir şekilde 
dağıldığı görülmüştür.  
2. SP yöntemi ile MMK numunelerin tümünde %98'in üzerinde yoğunluk değerleri elde 
edilmiş ve artan parçacık miktarı ile yoğunluk azalmıştır.  
3. Kaplamasız karbür matkaplarla delme işleminde Da, Ra ve Bh ortalaması sırasıyla 4.981 
mm, 0.439 µm ve 2.18 mm olmuş iken kaplamalı karbür matkaplarla delme işleminde 4.987 
mm, 0.438 µm ve 2.14 mm olmuştur. Kaplamalı takımlar Da, Ra ve Bh üzerinde daha iyi 
performans sergilemiştir. 
4. Düşük takviye oranına (%5) sahip MMK’lerin delinmesinde nominal çapa daha yakın ve 
düşük çapak yüksekliğine sahip delikler delinmiş iken yüksek takviye oranına (%15) sahip 
MMK’lerin delinmesinde ise daha düşük yüzey pürüzlülük değerine sahip delikler elde 
edilmiştir. 
5. En iyi delik çapı boyutsal tamlığı; kaplamalı takımla, 35 m/dak kesme hızı ve 0.08 mm/dev 
ilerleme miktarında  %5 B4C takviyeli MMK’nin delinmesinde elde edilmiştir. Boyutsal 
tamlık üzerinde delme parametrelerin etki sırası; %B4C takviye oranı, kesme hızı, kesici 
takım ve ilerleme miktarı şeklindedir. 
6. En düşük yüzey pürüzlülüğü; kaplamalı takımla, 35 m/dak kesme hızı ve 0.16 mm/dev 
ilerleme miktarında  %15 B4C takviyeli MMK’nin delinmesinde elde edilmiştir. Yüzey 
pürüzlülüğü üzerinde en etkili delme parametreleri %B4C takviye oranı ve ilerleme miktarı 
olup kesici takım ve kesme hızının anlamlı anlamlı bir etkisi gözlenmemiştir. 
7. En düşük çapak yüksekliği; kaplamalı takımla, 18 m/dak kesme hızı ve 0.16 mm/dev 
ilerleme miktarında  %5 B4C takviyeli MMK’nin delinmesinde elde edilmiştir. Çapak 
yüksekliği üzerinde en etkili delme parametreleri %B4C takviye oranı ve kesme hızı olmuştur. 
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Uygulanan Yükün Vickers Sertlik Değerlerine Etkisi 
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ÖZET  
Yüzey sertleştirme, kaplama ve kaynaklı birleştirme işlemleri sonrası mekanik özellik değerlendirmeleri için 
Vickers mikro-sertlik ölçme yöntemi yaygın olarak kullanılır. Vickers makro-sertlik deneyinin avantajı ölçülen 
iz geometrileri benzerliği nedeniyle sertlik uygulanan yükten bağımsızdır. Makro-sertliğin aksine malzemelerin 
mikro-sertliğinin yüke bağımlıdır. Bu olgu, iz boyutu etkisi (ISE) olarak ifade edilir. ISE olgusunda yük artışı ile 
sertlik değerleri azalmaktadır. Bazı malzemelerde yük artışı ile sertlik artışı sonuçları elde edilir. Bu durum ters 
ISE durumu RISE olarak tanımlanır. Bu çalışmada, AISI 1040 çeliğinden martenzitik ve 300-450-600 oC’ler de 

temperlenmiş martenzitik 4 farklı numune elde edilmiştir. Uygulanan yükün sertlik değerlerine etkisini 
incelemek için numunelere 50 gr ile 2 Kg arasında değişen yükler uygulanmıştır. Araştırmada koşullarında RISE 
olgusu gözlenmiş ve Meyer’s yasası modelinin deneysel sonuçlar ile uygunluğu incelenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Vickers Mikro-sertlik, Yük, RISE, ISE, AISI 1040 Çeliği. 

 
ABSTRACT 

Vickers microhardness measurement methods is widely used for mechanical property evaluations after surface 
hardening, coating and welded. The advantage of Vickers macrohardness testing is that the hardness is 
independent of the applied load due to the similarity of the trace geometries being measured. Unlike 
macrohardness, it is well known that the microhardness of materials depends on the load. This phenomenon is 
known as indentation size effect (ISE). In the case of ISE, hardness values are decreased with increase of load. In 
some materials, hardness increase results are obtained with increase of load. This is defined as reverse ISE 
(RISE). In this study, four different hardness states were obtained from AISI 1040 steel samples martensitic and 
tempered martensitic at 300oC-450oC-600oC. Loads ranging from 50 gr to 2 Kg were applied to the samples to 
examine the effect of the applied load on the hardness values. RISE cases were observed in the conditions under 
investigation and the suitability of Meyer's law model with experimental results was examined. 
 
Keywords: Vickers Microhardness, Load, RISE, ISE, AISI 1040 Steel. 

I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Malzemelerin plastik deformasyona karşı direncinin bir ölçüsü olarak tanımlanan sertlik, 
mekanik özelliklerin belirlenmesinde oldukça sık kullanılan bir deney yöntemidir. Yaygın 
kullanım nedenlerinden biri, sertlik ölçmenin malzemelerde küçük bir hacime 
uygulanabilmesidir.  

Sertlik ölçmede Brinell, Rockwell, Vickers ve Knoop gibi laboratuvar tipi sertlik ölçme 
yöntemleri yaygın kullanılır. Bu yöntemlerin herbiri malzeme türü, malzemeye uygulanan 
imalat yöntemi ve ısıl işlem çeşitliliği nedeniyle farklı içyapılar sonucu plastic deformasyona 
karşı direnç değerlerinde uygun ölçüm hassasiyeti gibi nedenlerle kullanıcılar tarafından 
tercih edilmektedir. Vickers sertlik ölçme yöntemi için ölçüm hassasiyetinin büyük bir 
malzeme çeşitliliği, malzemeye uygulanan imalat yöntemi ve ısıl işlem çeşitliliği kapsamı 
nedeniyle en çok tercih edilen yöntem denilebilir. Uygulamada Vickers sertlik deneyleri 
makro-vickers, mikro-vickers ve nano-vickers olacak şekilde sınıflandırılmıştır. Genel bir 
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ifade olarak, uygulanan yük 1-150 Kg arası değerler ise makro-vickers, 3-2000 gr arası ise 
mikro-vickers ve 0,01-40 gr arası ise nano-vickers şeklinde gruplandırma yapılmaktadır. 
Mikro-vickers ve nano-vickers yöntemleri kullanılarak yapılan araştırma sonuçları sertlik 
değerlerinin uygulanan yük değerlerine bağımlı olduğunu göstermektedir [1-16]. Bu nedenle, 
uygulanan yük ve sertlik değerleri arasındaki ilişki üzerine çok sayıda çalışma yapılmıştır   [1-
19]. Makro-vickers yöntemi için ise yükten bağımsız denilebilir [7, 11-13, 15].  

Mikro-vickers yöntemi kaynaklı birleştirmeler, yüzey sertleştirme uygulamaları, yüzey 
kaplamaları, seramik ve biyomalzemelerin mekanik özelliklerinin değerlendirilmesinde 
yaygın olarak kullanılmaktadır [4, 8, 10, 16, 18, 20-30]. Araştırmacılar, araştırma konuları 
kapsamında 10 gr ile 2000 gr arasında çok sayıda farklı yük değerleri tercih etmektedirler. 
Benzer konularda yapılan araştırmalar arasında yararlı ilişki kurulabilmesi için elde edilen 
mikro-vickers sertlik değerleri arasında yükten bağımsız bir ilişki üzerine çok sayıda çalışma 
yapılmıştır [1-19, 31]. Başka bir ifadeyle, uygulanan yük farklılığı sonucu elde edilen mikro-
vickers sertlik değerlerini aynı yükte yapıldığında sonucu tahmin edilebilecek kriterler 
araştırma sonuçlarının değerlendirilmesinde yararlı olacaktır. 

Mikro-vickers sertlik uygulanan çalışmalar incelendiğinde yük artışı ile azalan sertlik 
değerleri sonuçları ve yük artışı ile artan sertlik değerleri sonuçları olacak şekilde iki farklı 
durum elde edilmektedir [1-17, 31]. Bunlardan uygulanan yük artışı ile azalan sertlik değişimi 
iz boyutu etkisi (ISE), uygulanan yük artışı ile artan sertlik değişimi ters iz boyutu etkisi 
(RISE) olarak ifade edilmektedir. ISE oluşumunun nedeni mercek çözünürlüğü, uygulanan 
yükün ölçüm yetersizliği gibi deney ekipmanları, operator farklılığı, pekleşme, elastik geri 
dönüşüm ve sürtünme şeklinde açıklanabilmektedir [5, 7-9, 13, 16, 31]. RISE oluşumunun 
nedeni ise titreşim enerji kayıpları, çatlaklar ve kalıntı gerilmeler şeklinde açıklanabilmektedir 
[13, 31]. 

Malzemelerin uygulanan yük ve sertlik değerleri arasındaki ilişkisini açıklamak için Meyer’s 
kanunu, Hats-Kendall yaklaşımı, Bull’un elestik/plastic deformasyon modeli, Enerji-Denge 
yaklaşımı, Orantılı numune direnci ve Modifiye edilmiş orantılı numune direnci modelleri 
önerilmiştir. Araştırmacılar incelemeleri kapsamındaki malzemeler için uygulanan yük ve 
sertlik değerleri ilişkilerini tanımlamada yukarıda adı geçen kriterlerin bir veya bir kaçını 
çalışmalarında kullanmışlardır [2, 4, 7-10, 12-15, 17, 31].  

AISI 1040 çeliği endüstride çok sık kullanılan bir mühendislik malzemesidir. AISI 1040 
çeliğinden kaynaklı birleştirme ve yüzey sertleştirme işlemi uygulanmış mühendislik ürünleri 
ile yaygın olarak karşılaşılmaktadır. Bu ürünlerin mekanik özelliklerinin tayininde farklı 
sertlik ölçme yöntemleri uygulanmakla birlikte mikro-vickers sertlik ölçme yöntemi yaygın 
olarak tercih edilmektedir [14].  

Bu çalışmada, mikro-vickers sertlik değerlerinin uygulanan yüke bağımlılığı nedeniyle, 
kaynaklı birleştirme ve yüzey sertleştirme işlemi uygulanmış ürünlerde sık karşılaşılan 
martenzitik ve temperlenmiş martenzitik iç yapılı AISI 1040 numunelere 50 gr - 2 Kg arası 
değişen yüklerde Vickers sertlik ölçme deneyleri uygulanmıştır. Elde edilen sertlik değerleri 
sonuçları her bir iç yapı için RISE olgusu şeklinde sonuçlar vermiştir. Ayrıca sonuçların 
Meyer’s kanunu ile ilişkisi de incelenmiştir. 
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II. DENEYSEL ÇALIŞMALAR VE METODLAR (EXPERIMENTAL STUDIES AND 
METHODS) 

Martenzitik ve temperlenmiş martenzitik iç yapılı ürünlerin mekanik özelliklerinin tayininde 
kullanılan mikro-vickers sertlik ölçme yönteminde uygulanan yükün sertlik değerlerine 
etkisini incelemek için deneysel çalışma malzemesi olarak sıcak hadde ürünü AISI 1040 
çeliği seçilmiştir. Çap 18 mm ölçülerindeki malzemelerden tornalama işlemi ile çap 12 mm ve 
22 mm uzunluk ölçülerinde numuneler hazırlanmıştır.  

Martenzitik ve temperlenmiş martenizitik iç yapıların elde edilebilmesi için numunelere 
elektrikli muffle tipi ısıl işlem fırınında 850 oC sıcaklıkta 40 dak. ostenitleme ve suda soğutma 
uygulanmıştır. Uygulamada farklı temperleme sıcaklık ve süreleri çalışıldığı için uygulamalar 
ile benzerlik amacıyla temperleme işlemleri 300 oC, 450 oC ve 600 oC lerde ve 1 saat süreyle 
gerçekleştirilmiştir. 

Isıl işlem uygulanmış numuneler metalografik kesme cihazında ekseni boyunca kesilmiş ve 
bakalite alınmıştır. Numune yüzeyleri 60 nolu zımparadan başlanarak 6. kademede 800 nolu 
zımpara ile zımparalanmıştır. Zımparalanmış yüzeylere Alümine pasta ile polisaj uygulanmış 
ve mikro-vickers sertlik ölçümleri gerçekleştirilmiştir.  

Uygulanan yükün mikro-vickers sertlik değerleri ile ilişkisini incelemek için 50 gr, 100 gr, 
200 gr, 300 gr, 500 gr, 1 Kg ve 2 Kg yük değerleri seçilmiştir. Sertlik ölçümleri Shimadzu 
HMV-2 mikrosertlik cihazında yük uygulama süresi 10 sn. ve her bir yükte 10 ölçüm şeklinde 
yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar HV-Yük ilişkisi grafiğinde sunulmuştur (Şekil 1). 

Meyer’s yasası modeli; 

Meyer’ yasası modeli, uygulanan yük (P) ve sonuçta elde edilen iz boyut (d) arasındaki 
ilişkileri tanımlamıştır:  

      P = K dn                                                                                                                               (1) 

      log P = log K + n log d                                                                                                       (2) 

Burada, P uygulanan yükü (N), d izin köşegenler arası boyutlarının ortalamasını (mm), K 
malzeme sabitini (MPa) ve n ise Meyer’s indeksini ifade eder. n indeksi iz boyut etkisi 
davranışının bir ölçütüdür ve bu modele göre n değerleri 2.0 dan küçük ise ISE, 2.0 
değerinden büyük ise RISE davranışı görülür. Meyer’ yasası modeli malzemenin K ve n 
değerleri ile uygulanan yüke göre iz boyutu tahmini esasına dayanır. Buradan, herhangi bir 
yük değeri için Vickers mikro-sertlik değeri hesaplanır. Malzemenin K ve n değerleri         log 
P – log d verilerinden hazırlanan grafikten elde edilir (Şekil 2).   

III. DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIŞMA (EXPERIMENTAL RESULTS AND 
DISCUSSION) 

Martenzitik ve temperlenmiş martenzitik iç yapılı 4 farklı numune kullanılarak uygulanan yük 
ile Vickers sertlik değeri ilişkisi sonuçları Şekil 1-3 de ve Tablo 1 ve 2 de sunulmuştur. 

Şekil 1 de 4 farklı numuneye uygulanan Vickers sertlik deneylerinden elde edilen yük – HV 
ilişkisi eğrileri gösterilmiştir. Deney verileri her bir deney numunesi için RISE olgusu 
şeklindedir. Diğer bir ifadeyle, uygulanan yük artışı ile HV değerleri artmıştır. Bunun nedeni, 
kalıntı gerilmelerin varlığı olduğu düşünülmektedir. Bu düşünce yeterli olmamakla birlikte 
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temperlenmiş numunelerde sıcaklık artışı ile RISE etkisinin azlan şekilde olması bu yorumu 
destekler bir sonuçtur. Sonuçlar 10 gr ve 100 gr yük aralığında % 54 C’lu bir çelik için 
yapılmış çalışma ile benzerlik göstermektedir [14]. Bu sonuç için martenzitik numunede 200 
gram ve daha büyük değerlerde sabit, temperlenmiş numunelerin her biri için 500 gram ve 
daha büyük değerlerde sabit denilebilir.  

 
Şekil 1. Tüm deney koşulları için Uygulanan Yük – Vickers Sertlik Değeri ilişkisi 

Deneylerde kullanılan tüm numuneler için Meyer’s kanunu K ve n değerleri araştırılmıştır. 
Sonuçlar Şekil 2 de gösterilmiş ve Tablo 1 de sunulmuştur. Meyer’s indeksi n değeri 2 den 
büyük olup RISE olgusu ile uyumludur. K değerleri temperleme sıcaklığı artışı ve sertlik 
değerleri azalışı ile azalan değerler şeklindedir. n değerleri ise temperleme sıcaklığı artışı ve 
sertlik değerleri azalışı ile artan değerler şeklindedir. Martenzitik numunenin de dahil edildiği 
durumda, K değerleri sertlik değerleri azalışı ile azalan ilişki değişmemiştir. Meyer’s indeksi 
n değerleri için aynı sonuç oluşmamıştır.  

 
Şekil 2. Meyer’s kanunu log P – log d grafiği 

  Tablo 1. Meyer’s kanunu Regresyon analizi sonuçları 
Numune n log K K  (MPa) R2 

M 2,0853 3,6771 4754,447 0,9991 
TM 300 2,1503 3,6217 4185,044 0,9969 
TM 450 2,1971 3,5315 3400,165 0,9970 
TM 600 2,2043 3,452 2831,392 0,9972 
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Denklem (2) de Tablo 1 verileri kullanılarak Meyer’s d değerleri hesaplanmış ve uygulanan 
yüke bağlı HV değerleri belirlenmiştir. Hesaplanan Meyer’s HV değerleri ile ölçülen HV 
değerleri Şekil 3 de karşılaştırılmıştır. Tüm numuneler için sonuçlar çok uyumlu olmamakla 
birlikte genel bir benzerlik vermiştir. AISI 1040 çeliğinin martenzitik ve temperlenmiş 
martenzitik iç yapılarının mekanik özelliklerinin değerlendirilmesi için Meyer’s yasası 
modelinin yeterli uygunlukta olmadığı görülmektedir.  

Tablo 2 sonuçları yaklaşık % 10 hassasiyetinde sonuçlar vermiştir. Bu sonuçlar, uygulanan 
yük-sertlik değeri ilişkisinin matenzitik numuneler için daha hassas, temperlenmiş martenzitik 
numuneler için hassasiyetin daha az olduğunu göstermektedir. Bu durum temperlenmiş 
mikroyapıların daha heterojen olabilecekleri nedeniyle olduğu düşünülmektedir. 

 
Şekil 3 Deneysel ve Meyer’s yasası metodu Uygulanan Yük – Vickers Sertlik Değeri eğrileri 

    Tablo 2. Meyer’s metodu sonuçlarının deneysel sonuçlar ile uyum hassasiyeti 
Numune Meyer’s, HV (en çok) 

M +36 / -31 (% 6,2) 
TM 300 +45 / -37 (% 12) 
TM 450 +31 / -22 (% 11,9 
TM 600 +17 / -25 (% 8,4) 

IV. SONUÇLAR (CONCLUSIONS) 

Martenzitik ve temperlenmiş martenzitik iç yapılı AISI 1040 numunelere 50 gr - 2 Kg arası 
değişen yüklerde Vickers sertlik ölçme deneylerinden aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir: 

1. Tüm numunelerin deneysel ve Meyer’s yasası modeli sonuçlarında ters iz boyut etkisi 
(RISE) görülmüştür.  

2. Meyer’s yasası modelinin yaklaşık % 10 sapma değerleri nedeniyle yeterli uygunlukta 
olmadığı görülmektedir.  

3. K değerleri temperleme sıcaklığı artışı ve sertlik değerleri azalışı ile azalan değerler 
şeklindedir. n değerleri ise temperleme sıcaklığı artışı ve sertlik değerleri azalışı ile artan 
değerler şeklindedir. Martenzitik numunenin de dahil edildiği durumda, K değerleri 
sertlik değerleri azalışı ile azalan ilişki değişmemiştir. Meyer’s indeksi n değerleri için 
aynı sonuç oluşmamıştır.   
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4. Temperlenmiş numunelerin K ve n değerlerinin sertlik değerleri ile ilişkisi, sertlik değeri 
ile K ve n değerlerinin tahmin edilebilir olacağı düşüncesini oluşturmuştur. 
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ÖZET 
Bu çalışmada, çekme veya basma deney verilerinden elde edilebildiği gibi Vickers indentasyon verilerinden de 
gerçek gerilme ve gerçek birim şekil değişimi eğrilerinin elde edilebilirliği araştırılmıştır. Araştırma sonuçları, 
gerçek temas derinliği tayini için gerekli B ve C malzeme sabitlerinin Vickers indentasyon verilerinden elde 
edilebileceğini ve önerilen yöntem uygulanarak indentasyon deneylerinden türetilen gerilme-gerinim eğrilerinin 
çekme deneyleriyle elde edilen eğriler ile iyi uyum içinde olduğu göstermiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Vickers indentasyon, σ-ε eğrileri, gerçek izdüşümü alanı, gerçek temas derinliği, sünek 
çelikler. 

 
ABSTRACT 

In this work, the attainability of true stress-true strain curves from Vickers indentation test data is investigated as 
determined from tension test or compression test data. The results of the study show that the B and C material 
constants required for true contact depth determination can be obtained from the Vickers indentation data and 
that the stress-strain curves derived from the indentation experiments by the proposed method are in good 
agreement with the curves obtained by the tensile experiments. 
 
Keywords: Vickers indentation, stress-strain curves, true projected contact area, true contact depth, ductile 
steels.  

I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Son yıllarda, bilgisayar teknolojisindeki gelişmelerle birlikte, simülasyon programlarının 
yaygın olarak kullanılmaya başlaması sonucu cıvata imalat sanayinde de simülasyon 
çalışmaları giderek artış göstermiştir [1-4]. 

Cıvata imalat simülasyonu çalışmalarında malzeme karakterizasyonu, işlemlerden elde 
edilecek verilerin hassasiyeti için önemli bir aşamadır. Cıvata imalatında kullanılacak 
hammaddelerin karakterizasyonunda, gerçek gerilme-gerçek birim şekil değişimi değerleri 
araştırılır. Bundan dolayı, hammaddelerin gerçek gerilme-gerçek birim şekil değişimi 
değerlerinin kolaylıkla elde edilebileceği çalışmalar yararlı görülmektedir. Gerçek gerilme- 
gerçek birim şekil değişimi değerleri, yaygın olarak çekme ve basma deneyleri ile tayin 
edilmektedir. Bununla beraber, Tabor çekme deneyleri ile sertlik deneyleri sonuçları arasında 
bir ampirik ifade önermiştir [5]. Bu öneri çok sayıda araştırmacıyı sertlik ve sertlik 
indentasyon deneyleri ile mekanik özelliklerin tahmini konusunda çalışmalara 
yönlendirmiştir. 

Sertlik deneyleri ilkesini uygulayan indentasyon deneyleri kalıcı iz ölçümlerinden hesaplanan 
sertlik deneylerinden farklı olarak sürekli uygulanan yük ile batıcı uç batma derinliği 
verilerini sunmaktadır. İndentasyon deneyleri Sertlik, Elastisite modulü, Akma dayanımı, 
pekleşme üssü, kırılma tokluğu ve kalıntı gerilme gibi mekanik özelliklerin belirlenmesinde 
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yaygın olarak kullanılmaktadır. Çalışmalarda küresel, konik, pyramid ve/veya Berkovich 
geometrili batıcı uç kullanılan farklı indentasyon teknikleri uygulanmaktadır. Sertlik 
deneylerinde olduğu gibi indentasyon deneyleri de malzemelerin küçük bir ölçeğinde 
kolaylıkla uygulanabilmektedir. Bu nedenle, özellikle kaplama ve yüzey sertleştirme gibi 
küçük ölçekli mekanik özelliklerin belirlenmesi gereken uygulamalarda avantajlı bir tercih 
olmaktadır.  

İndentasyon deneylerinin başarısı uygulanan yük etkisinde batıcı ucun oluşturduğu izin 
yüksek hassasiyet ve doğrulukta belirlenebilmesine bağlıdır [6-9]. Bu nedenle, 1980’li 
yıllardan sonra indentasyon yöntemleriyle malzemelerin mekanik özelliklerinin 
belirlenmesinde yararlı olabilecek oldukça çok sayıda araştırma yapılmıştır. Bu 
araştırmalardan batıcı ucun gerçek temas derinliği ve gerçek temas izdüşüm alanı ölçümünün 
veya tahmininin önemli bir konu olduğu anlaşılmaktadır.  

Çekme veya Basma deney verilerinden gerçek gerime ve gerçek birim şekil değişimi eğrileri 
elde edilebildiği gibi indentasyon verilerinden de gerçek gerime ve gerçek birim şekil 
değişimi eğrileri elde edilebilirliği için yaygın olarak Brinell benzeri küresel batıcı uç, konik 
batıcı uç ve Berkovich tipi batıcı uç kullanılan araştırmalar yapılmış ve uyumlu sonuçlar elde 
edildiği metodlar tavsiye edilmiştir [7,10-18]. Literatürde Vickers indentasyon ile gerçek 
gerilme ve gerçek birim şekil değişimi eğrisi tahmini için çok az sayıda araştırma 
bulunmuştur. Bunlardan Y.T. Cheng gerilme-birim şekil değişimi ilişkilerinin, piramidal 
(Vickers) batıcı uç kullanılarak elde edilen indentasyon verilerinden benzersiz şekilde 
belirlenemeyeceği sonucunu bildirmiştir [8]. J.M. Antunes ve arkadaşları, Vicker indentasyon 
ile gerçek temas derinliğinin doğrusal kalibrasyon yönteminden kolayca uygulanan basit bir 
formülle elde edildiği ve çalıştıkları tüm malzemeler için % 13 sapma toleransında geçerli 
gerilme ve birim şekil değişimi eğrileri elde edilebilen bir metod önermiştir [19]. S.G. Kang 
ve arkadaşları ise gerçek temas derinliğinin akma dayanımın elastisite modülüne oranıyla ters 
orantılı bir korelasyon metodu önermiştir. Korelasyon metodundan türetilmiş verilerle elde 
edilen gerçek gerilme ve gerçek birim şekil değişimi eğrilerinin araştırmada kullanılan 
paslanmaz çelik malzeme için çekme deney verilerinden elde edilen gerçek gerilme ve gerçek 
birim şekil değişimi eğrileri ile uyumlu olduğu sonucuna varmıştır [6]. C. Zhang ve 
arkadaşları, gerçek iz düşümü alanını bulmak için Elastisite modulü, Akma dayanımı ve 
pekleşme üssü değerleri ile sonlu elemanlar çalışmışlar ve araştırmalarında kullandıkları çelik 
için gerilme – gerinim eğrileri başarılı sonuçlar göstermiştir [20]. K. Matsuda, çıkıntı profilini 
bulmak için Elastisite modulü, Akma dayanımı ve pekleşme üssü değerleri ile sonlu 
elemanlar çalışmışlar ve araştırmalarında kullandıkları metaller için gerilme – gerinim eğrileri 
% 10 toleranslı başarılı sonuçlar göstermiştir [21]. 

 Bu çalışmada, küreselleştirilmiş 20MnB4 çeliğine uygulanan Vickers indentasyon deneyleri 
verilerinden gerçek gerilme ve gerçek birim şekil değişimi eğrilerinin tahmini araştırılmıştır. 
Ölçülen batıcı uç batma derinliği ile çekme deney sonuçlarından türetilmiş gerçek temas 
derinliği arasında doğrusal korelasyon ilişkisi bulunmuştur. J.M. Antunes ve arkadaşlarının 
formülüne benzer doğrusal kolerasyon formülü deneylerde kullanılan çelik için korelasyon 
formülünden elde edilmiş ve gerçek temas derinliği değerleri ile gerçek gerilme değerleri 
belirlenmiştir. Ayrıca, Vickers indentasyon verilerinden gerçek gerinimi (b.ş.d.) hesaplayan 
basit bir formül kullanılmıştır [22]. Sonuçlar çekme deney sonuçlarıyla oldukça uyumludur. 
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II. İLGİLİ ÇALIŞMALAR (RELATED WORK) 

Bu çalışmada benimsenen deneysel prosedür iki aşamadan oluşur; birinci olarak, çekme 
deneyi vasıtasıyla mekanik davranışın karakterizasyonu ve ikincisi, Vickers indentasyon 
deneyinde malzeme davranışının değerlendirmesidir. Deneysel çalışmalar Zwick/Roell çekme 
cihazında Zwick/Roell eksansometre kullanılarak 2,5 mm/dak. çekme hızında çekme 
deneyleri ve Shimadzu DUH-W201S (Dynamic Ultra micro Hardness tester) cihazında 7,06 
mN/s yükleme hızında Vickers indentasyon deneyleri küreselleştirilmiş 20MnB4 çeliklerine 
uygulanmıştır. 20MnB4 çeliğinin kimyasal analiz sonucu Tablo 1. de sonulmuştur.    

 Tablo 1. 20MnB4 çeliğinin kimyasal analiz sonucu. 
%C %Si %Mn %P %S %Cr %Ni %Mo %B 

0,2124 0,0417 1,0412 0,0105 0,0101 0,2279 0,0300 0,0051 0,0043 

Vickers indentasyon numuneleri yüzeylerine 0,05 μm’ lik alümina pasta ile polisaj 
uygulanılmıştır. 

Çekme veya Basma deney verileri ( Kuvvet – Uzama ) kullanılarak malzemelerin gerçek 
gerilme – gerçek birim gerinim (b.ş.d.) eğrileri elde edilebildiği gibi bu eğrilerin Vickers 
indentasyon deney verileri ( Yük - Batıcı uç batma derinliği) kullanılarakta elde edilebilirliği 
için bir yöntem sunulmaktadır. Vickers indentasyon ve diğer indentasyon deneyleri ile 
mekanik özelliklerin tahmini çalışmalarında en önemli problem kalıcı çıkıntı veya kalıcı 
girinti oluşumu nedeniyle gerçek temas derinliği veya gerçek iz düşümü alanı tahminidir 
(Şekil 1).    

Bu yöntem, aynı gerçek gerinim değerleri için indentasyon yük ve çekme deneyi gerilme 
değerleri oranlarından türetilmiş gerçek iz düşümü alanı ( At1 ) esasına dayanmaktadır. 
Türetilmiş iz düşümü alanı değerlerinden türetilmiş gerçek temas derinliği ( ht1 ) değerleri 
bulunur. Türetilmiş gerçek temas derinliği ile indentasyon deneyinde ölçülen batıcı uç batma 
derinliği ( h ) değerleri arasındaki ilişki araştırılır.  

               
Şekil 1. Yüklemede iz düşümü alanları ile batıcı uç derinliği ve temas derinliği (a) çıkıntı, (b) girinti. 

Önerilen yöntem aşağıdaki adımları içerir: 

1. Vickers indentasyon yükleme eğrisi (Şekil 2.) h değerlerini εt = ln ( h0 / (h0-h) ) 
eşitliğinde h0 için 40 µm önerilmiştir [22] ) kullanarak çekme gerçek gerinim değerleri ile 
uyumlu indentasyon  gerçek gerinim değerlerini hesaplayınız. 

At 

A At 

A 

   t    t 
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2. Hesaplanan εt değerlerine karşılık gelen çekme deneyi gerçek gerilme değerlerini 
belirleyiniz. 

3. At1 = P / σgç eşitliğinden türetilmiş gerçek iz düşümü alanı değerlerini hesaplayınız. 
4. ht1 = (At1 / 24,5 )0,5 eşitliğini kullanarak türetilmiş gerçek temas derinliği değerlerini 

hesaplayınız. 
5. ht1 – h değerleri arasındaki ilişkiyi araştırınız (Şekil 3.). h = 2 µm den küçük değerler 

hassasiyet problemleri nedeniyle dikkate alınmadan elde edilen doğrusal korelasyon B ve 
C malzeme sabiti değerlerini belirleyiniz. 

6. B ve C malzeme sabiti değerlerini kullanarak ht2 = B.h + C doğrusal korelasyon 
eşitliğinden türetilmiş ht2 hesaplayınız. 

7. 6. adımda hesaplanan ht2 değerlerini kullanarak At2 = 24,5.( ht2 )2 eşitliğinden 
korelasyondan türetilen indentasyon gerçek iz düşümü alanı değerlerini bulunuz. 

8. İndentasyon deney sonuçlarından türetilen gerçek gerilme değerlerini σtg = P / At2 
eşitliğinden hesaplayınız. 

9. σtg - εt ilişkisi grafiği verilerine logaritmik eğri uydurma uygulayarak  σlog = M.ln(εt) + N 
eşitlik katsayılarını elde ediniz (Şekil 4.). 

10. logσlog - logεt ilişkisi grafiği verilerinden indentasyon pekleşme üssü ( n ) ve malzeme 
mukavemet katsayısı ( K ) değerlerini bulunuz (Şekil 5.). 

11. İndentasyon n ve K değerlerini kullanarak σ = K.εn eşitliğinden elde edilen veriler ile 
indentasyon gerçek gerilme – gerçek gerinim eğrisini çiziniz.  

III. DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIŞMA (EXPERIMENTAL RESULTS AND 

DISCISSION) 

Shimadzu DUH-W201S (Dynamic Ultra micro Hardness tester) cihazında 7,06 mN/s 
yükleme hızında Vickers indentasyon deneyleri küreselleştirilmiş 20MnB4 çeliklerinden 3 
numune verilerinin ortalamasından P-h yükleme ve yük boşalma eğrisi Şekil 2. de 
gösterilmiştir. 

 
Şekil 2. Vickers indentasyon deneyi P-h eğrisi. 
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ht1 – h değerleri arasındaki ilişkinin araştırıldığı grafik Şekil 3. de gösterilmiştir. Şekil 3.     ht1 
– h değerleri arasında R2 = 0,9983 hassasiyetli doğrusal korelasyon oluştuğu sonucunu 
vermiştir. Doğrusal korelasyon eşitliğinden küreselleştirilmiş 20MnB4 çeliği için B = 1,3356 
ve C = 2,051 malzeme sabiti değerleri belirlenmiştir.  

 B ve C malzeme sabiti değerlerini kullanarak ht2 = B.h + C doğrusal korelasyon eşitliğinden 
türetilmiş ht2 hesaplanmış ve hesaplanan ht2 değerlerini kullanarak At2 = 24,5.( ht2 )2 
eşitliğinden korelasyondan türetilen indentasyon gerçek iz düşümü alanı değerleri 
bulunmuştur. İndentasyon deney sonuçlarından türetilen gerçek gerilme değerleri                σtg 
= P / At2 eşitliğinden hesaplanmış ve Şekil 4. deki σtg - εt ilişkisi grafiği çizilmiştir. σtg - εt 
ilişkisi grafiği verilerine logaritmik eğri uydurma uygulayarak σlog = M.ln(εt) + N eşitlik 
sabitleri R2 = 0,9229 hassasiyetle belirlenmiştir.  

 
Şekil 3. ht1 – h ilişkisi grafiği. 

 

 
Şekil 4. σtg - εt ilişkisi grafiği. 

σtg - εt ilişkisi grafiği logaritmik eğri eşitliği M sabitinin 100,97 ve N sabitinin 729,62 
olduğunu göstermektedir. M ve N sabitleri kullanılarak σlog elde edilen gerilme değerleri ile εt 

değerlerinden logσlog - logεt grafiği çizilmiştir (Şekil 5.). Bu grafikten logσlog - logεt değerleri 
arasında R2 = 0,9985 hassasiyetli doğrusal korelasyon sonucunu elde edilmiştir.  Doğrusal 
korelasyon eşitliği küreselleştirilmiş 20MnB4 çeliği için Vickers indentasyon pekleşme 
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üssünün ( n = 0,2005 ) ve malzeme mukavemet katsayısının ( K = 786,1402 MPa )  olduğu 
sonucunu vermektedir. Çekme deney verilerinden n = 0,215 ve K = 798,36 MPa tayin 
edilmiştir. Her iki deney n ve K değerleri birbirine yakın değerlerdir.  

İndentasyon n ve K değerleri kullanılarak σ = K.εn bağıntısından elde edilen verilerden 
indentasyon gerçek gerilme – gerçek gerinim eğrisi ile çekme deneyi verilerden elde edilen 
gerçek gerilme – gerçek gerinim eğrisi bir grafikte çizilmiştir (Şekil 6.). Çekme deneyi ve 
Vickers indentasyon σ – ε eğrileri karşılaştırıldığında, plastil şekil değişimi bölgesi için 
indentasyon eğrisi çekme eğrisinden maksimum % 5,76 büyük olmakla birlikte ortalama 
sapma değeri % 1,016 şeklindedir.  

 
Şekil 5. logσlog - logεt ilişkisi grafiği. 

Bu çalışmada önerilin metod J.M. Antunes ve arkadaşları [19] indentasyon deneyi 
verilerinden Elastisite modülü türeterek gerçek izdüşümü alanlarını bulmakta ve bu 
değerlerden türetilmiş gerçek temas derinliğini hesaplamaktadırlar. Türetilmiş derinlik ile 
indentasyon verisi derinlik ilişkisini ifade eden doğrusal kolerasyon formülü B ve C 
değerlerini kullanarak çelikler için iyi sonuç elde etmişlerdir. Önerdiğimiz yöntem ise B ve C 
sabitlerinin önceden bilinmesi esasını içermektedir.  

 
Şekil 6. Çekme deneyi ve Vickers indentasyon gerçek gerilme – gerçek gerinim eğrisi. 
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IV. SONUÇLAR (CONCLUSIONS) 

Küreselleştirilmiş 20MnB4 çeliklerine uygulanmış Vickers indentasyon araştırmasına göre: 

1. Vickers indentasyon deneyi sonuçları ile Çekme deneyi sonuçları arasında bir ilişki 
kurulabileceğini göstermiştir. 

2. Önerilen yöntem ile gerçek temas derinliği belirlenebilecektir.  
3. Çekme deneyi ve Vickers indentasyon σ – ε eğrileri karşılaştırıldığında, plastil şekil 

değişimi bölgesi için indentasyon eğrisi çekme eğrisinden maksimum % 5,76 büyük 
olmakla birlikte ortalama sapma değeri % 1,016 şeklindedir.   
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ABSTRACT 
The importance of industrial robot arms, which have achieved to enter every field of production in today's 
technology, is increasing day by day. The benefits of these technological products, which take the place of 
human power in all areas of daily life, have been proven statistically. This paper illustrates the structural, 
mechanical and electronic design methodology of an industrial robot arm in exterior work of constructional 
industry with the fabricated prototype. 
 
Keywords: Industrial robot arm, Arduino microcontroller, C++ based GUI program 

I. INTRODUCTION 

Robots, which are the inevitable systems in the field of robotics science involved for some 
duties fully instead of people or for some duties to help people, are electromechanical devices 
that can perform many different tasks autonomously or preprogrammed. In today's 
technology, the importance of robots is increasing day by day. Robots can be small products 
utilized at home as well as even large for the industrial purposes like transportation, welding, 
printing, dyeing etc. on the production lines in the factories [1]. Robotic arms, which are 
widespread in the factory, move more than one axis in the working area. They can move more 
quickly in narrow areas and increase the quality of production by controlling the work done 
by the sensors located on themselves and reducing the errors caused by the people in the 
production line. Since the continuous working of the robots provides stability in the 
production, the production quality as well as the daily production improvement is the reason 
for the preference on behalf of the enterprises. It is also possible to reduce the number of work 
accidents due to the carelessness of the employees. When all these advantages are taken into 
account, robots are used frequently in the production sector, but they are not used in the 
sectors where heavy and dangerous jobs such as in the construction sector. The main purpose 
of this paper is to bring the robot arms to the construction sector. Within the scope of this 
paper, it is aimed to design robotic arm which is in the form of a special hardware and 
software product in order to shorten the construction process of the building structures, to 
reduce the cost, to save the raw materials and to achieve the steps such as plastering, priming 
and dyeing of rough construction level.  

In addition, for the construction companies which do not use the double turn of working in the 
construction industry until the day after the end of the work, this is the fact that in 24 hours a 
day, the workers work 10 hours a day with the time waste of 14 hours every day. In this case, 
the efficiency of a system that just operates 24 hours a day without stopping is a quite high. 
During the lining and painting operations, depending on the centrifugal force generated by the 
rotations of the paint rollers used on the wall, the paint drops are scattered around. This factor, 
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which has not been considered as a significant loss in small buildings, reduces efficiency in 
the large buildings. However, a sprayed painting system can be used for paint savings in the 
companies. The another purpose of this paper is to accelerate the construction process by 
designing a secure robot arm that does not need to be positioned repeatedly by the human 
hands with its ability to work continuously for 24 hours. 

II. DESIGN OF INDUSTRIAL ROBOTIC ARM SYSTEM 

Within the scope of the paper, the microcontroller based robotic arm, which can work 
synchronous with the user interface, is designed for the purpose of shortening the construction 
times, lowering the cost, performing steps such as plastering, lining, painting in order to save 
the raw materials. The industrial robotic arm prototype is based on the synchronized operation 
of electronic and mechanical robot parts via user interface software. System interface program 
based on Visual Studio [2-3] is designed to allow the operator to enter the necessary motion 
codes and follow the robot’s motion. When the program starts, the program enters the main 
loop and starts to wait for the operator’s commands. Under the heading "Axis Values", all 
axis values of the robot, which has totally 6 axes movement ability, can be entered step by 
step. When the Add button is pressed, the program takes previous position information into 
the program memory, clears the axis information for the next axis codes and starts to wait for 
the command. When all position codes are entered by the operator, the robot is ready to move. 
When the "Start" button is pressed, the entered position values are sent to the Arduino based-
MPU module [4]. Each completed step is displayed sequentially on the program to show how 
long the process has left. This makes it easy to follow the system and any mistake can be 
noticed beforehand. There are images of the robot's joints and motion mechanism on the 
interface to make the work tracking easier to follow. It is aimed to facilitate the follow-up of 
the system by informing the operator about the angles and positions of the motors in these 
joints. The flow chart of the system and interface program are shown in Figure 1.  

    

 

 

(a) (b) 
Figure 1: (a) Basic Flow Chart of the system and (b) Interface program view of the system 

There are six different circuits, MPU Board, Servo Motor Axis Controller, Step Motor Axis 
Controller, DC Motor Axis Controller, Mother Board, Power Board, which have been 
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designed for the desired purpose. Among these components, it is aimed to transmit the axis 
information from the interface program of the operator computer to the six slave devices for 
six axes correctly by using the algorithm of the MPU circuit designed. The designed master 
circuit and slave circuits are all connected to each other by SPI and I2C communication 
channels. Synchronization of the modular communication between master and slave devices, 
which are connected with SPI and I2C channels with each other for sending axis information, 
has been provided with the external interrupt. In servo motor control, step motor axis control 
and DC motor axis control circuit, it is aimed to control the all motors with the axis 
information coming from the master device program and taking the position of the axis 
accurately according to the information received from the master device. With the designed 
motherboard, the MPU module, Servo Motor Drive Module, Step Motor Drive Module, DC 
Motor Drive Module are connected to each other via I2C and SPI buses as shown in Figure 2. 
With the power module designed, the energy required by each component in the electronic 
drive circuits for the operation of the robot is provided. For this reason, a power supply circuit 
with various voltage output values is designed for each motor and circuit element operating at 
various voltage values. 

                          
Figure 2: System Power, MPU, Servo Motor Axis Control, Step Motor Axis Control, DC Motor Axis 

Control Modules. 
 
For the prototype of a robot arm which has the ability to move in the desired environment 
with the control unit, the necessary equipment and raw materials are supplied to easily 
manufacture in laboratories and keeping the costs low. The robot arm prototype is designed in 
small sizes, unlike the sizes that normally need to be used, with the dimensions of 90 cm x 
100 cm. The fabricated prototype uses the small sized powerful motors instead of industrial 
servo, step and DC motors. Robot arm prototyping has been done by cutting the composite 
material on CNC machine and drawings have been made with SolidWorks [5]. During the 
prototyping of the system body, metal profiles have been used and welded to each other at the 
appropriate length. When the whole realistic industrial system were produced in its actual 
dimensions, it would be necessary to have a gun for the purpose of spraying paint and plaster 
material. However, in the fabricated prototype in small sizes, this part is represented by a 
board marker with the demonstration of the similar system functionality in actual sizes during 
the experimental works by using the whiteboard and board marker.  
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III. CONCLUSION 

In this paper, the design of an industrial robotic arm in the form of special hardware and 
software product has been introduced by the experimental demonstration results along with 
the target features of shortening the construction process of the building structures, reducing 
the cost, saving raw materials and achieving the steps such as plastering, priming and dyeing 
of rough construction level. In order to achieve the operational success, electronic hardware, 
which is composed of power card, axis control cards and motherboard of the system, is 
designed and printed out as the first step. After the electronic hardware is fabricated, the 
mechanical hardware of the system has been designed in accordance with the electronic 
hardware.  

The mechanical design of the system is 90 cm x 100 cm dimensions as opposed to the actual 
dimensions of realistic industrial product. The system has been designed at small size to 
reduce the total cost. At the same time, it is intended to have the same motion capabilities as 
the system designed at real dimensions. Thus, it has been proven that the motion capabilities 
of a real-sized system make it possible to perform plastering and painting operations on a 
construction site. The user interface program allows the operator to enter the necessary codes 
for painting and plastering on the building. This interface also informs the operator of any 
errors that occur in the system during the operation. The design of the robot has been done 
successfully as a prototype in the aimed direction.  
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ÖZET 
Bu çalışmada, ülkemizde inşaat sektöründe kendine yer bulmaya çalışan FRP (Lif Katkılı Polimer) donatılar ile 
kullanımı yaygın olan çelik donatıların beton içerisinde kullanımı ve yüksek sıcaklık etkileri altındaki mekanik 
ve aderans özelliklerinin incelenmesi üzerinde durulmuştur. Aynı anma çapında çelik donatıya nazaran çekme 
dayanımı normal şartlar altında daha yüksek olan FRP donatılar, reçine matrisi ve liflerden oluşmaktadır. 
Karbon, cam ve aramid; FRP donatılarda kullanılan lif çeşitleridir. Çalışmada GFRP donatılar (Cam Lif Katkılı 
Donatılar) ile çelik donatıların aşamalı olarak 800°C’ye kadar yüksek sıcaklık etkilerine maruz bırakılması 
sonucunda çekip çıkarma ve eksenel çekme deneyleri yapılarak malzemelerin aderans ve mekanik özellikleri 
karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Çalışmada sonuç olarak GFRP donatıların yüksek sıcaklık etkileri altındaki 
davranışı, çelik donatıların davranışları da göz önünde bulundurularak kıyaslanmış ve betonarme yapılarda 
kullanımı üzerine değerlendirmeler yapılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Cam lif katkılı polimer, GFRP donatı, Çelik donatı, Yüksek sıcaklık, Aderans.  

 
ABSTRACT 

In this study, the use of FRP (Fiber Reinforced Polymers) rods, which are trying to find its place in the 
construction industry in our country; and steel rods, which are widely used; and also mechanical and bonding 
properties of them under elevated temperature effects were investigated. FRP rods, which have higher tensile 
strength compared to steel rods with the same nominal diameter under normal conditions, are composed of resin 
matrix and fibers. Carbon, glass and aramid are the fiber types used in FRP rods. In the study, the bonding and 
mechanical properties of the GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymers) and steel rods, were examined 
comparatively by performing pull-out and axial tensile tests subsequent to exposing them into elevated 
temperature effects gradually to 800°C. As a result, behavior of GFRP rods under elevated temperature effects 
was compared to that of steel rods and evaluations on the use in reinforced concrete structures were made. 
 
Keywords: Glass fiber reinforced polymers, GFRP rods, Steel rods, Elevated temperatures, Bonding. 

I. GİRİŞ  

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle mühendislik bilimi alanında da önemli gelişmeler 
yaşanmaktadır. Yeni yapı malzemelerinin üretimi, bu malzemelerin yapılarda kullanımı ile 
farklı tip yapısal tasarımların geliştirilmesine olanak sağlamıştır. Dolayısıyla gelişen ve 
değişen bilim sayesinde mühendislik kendi alanındaki yönetmeliklerde eksik olan, yeterince 
değinilmemiş durumlar üzerinde daha detaylı çalışmalar yapma fırsatı yakalamıştır. Örnek 
vermek gerekirse, yapılarda yüksek sıcaklık etkisi (yangın, patlama vb. afetler) hem Türk 
Deprem Yönetmeliği hem de Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik’te 
yeterince işlenmemiştir. Literatür incelendiğinde ise yapılan çalışmalar sadece betonarmede 
kullanılan malzemelerin yüksek sıcaklık etkisi altındaki durumlarının incelenmesi ve 
deneysel–kuramsal olarak ele alınmasından ibarettir. 
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Yüksek sıcaklık, mevcut tasarımlara bakıldığında ve betonarme yapı elemanları 
düşünüldüğünde önce beton sonrasında ise donatıya etki etmektedir. Betonu oluşturan her bir 
bileşen doğru tasarlandığında yüksek sıcaklığa karşı davranışı değiştirilebilir. Şöyle ki; silis 
esaslı agregalar ve çimentolar kullanıldığında, 573°C’de silisin %15 oranında hacimsel 
genleşmesi sonucu betonda parça atmalar görülmektedir. Doğru yerleştirilmemiş taze bir 
beton yeterli hidratasyona da erişmediyse serbest su muhteva etmekte ve bu su 100°C’de 
buharlaşarak parça atmaya sebep olmaktadır. Ayrıca bu durum, hidrate olmuş elemanlarda ise 
bağlı suyun 300°C’de ayrışıp buharlaşmasını hızlandırarak betonda dayanımı hızla düşürmekte, 
dolayısıyla donatıda da sıcaklık artışı görülmektedir. 530°C’de ise önemli bir çimento bileşeni 
olan kalsiyum hidroksit %33 oranında büzülerek (yapısındaki suyu kaybederek) sönmemiş 
kirece dönüşmektedir. Yangın esnasında sıkılan su ile sönmemiş kireç tekrardan kalsiyum 
hidroksite dönüşerek %44 hacim genleşmesi ortaya çıkmakta ve bu hacimdeki ani değişimler 
çatlamalara sebebiyet vermektedir. İnşaat çeliği bu aşamalarda 400°C’den sonra artık akma 
dayanımını kaybetmeye başlamakta ve tamamen gevrek bir hal almaktadır. Yapı servis 
ömrünün tamamlanmasına yol açacak bu durumlar için yapı malzemelerinde yapılacak 
tasarım değişikliği yapıda mekanik olarak da değişikliği sağlamaktadır. 

Bu çalışmada, GFRP ve çelik donatıların yüksek sıcaklık etkisinde mekanik özellikleri ile aderans 
davranışları incelenmiş ve betonarme yapılarda kullanımı üzerine değerlendirmeler yapılmıştır. 
Bunun için 0-800°C aralığında yüksek sıcaklık etkilerine maruz bırakılan beton küplerde 
basınç dayanımı deneyleri, yalın haldeki çelik ve GFRP donatılarda eksenel çekme deneyleri, beton 
küp içerisine gömülmüş olan çelik ve GFRP donatılarda da çekip çıkarma deneyleri uygulanmıştır. 

II. İLGİLİ ÇALIŞMALAR  

Yüzer vd. [1], yangına maruz kalan betonarme elemanların basınç dayanımı ve betonun 
aşamalı olarak yüksek sıcaklık etkisindeki renk değişimine göre suda ve havada soğutulan 
numuneler üzerinden basınç dayanımı-renk değişimi ilişkisini araştırmışlardır. Çalışmada 
betonun kimyasal yapısı üzerinde durulmuş ve yüksek sıcaklığın yapı malzemelerine etkileri 
deneyler ve geçmiş çalışmalarla desteklenerek açıklanmıştır. 

Ünlüoğlu vd. [2], yüksek sıcaklıklarda kalan donatıların malzeme özeliklerine pas payının 
etkilerini deneysel olarak araştırmışlardır. En uygun pas payı miktarının belirlenmesi yönünde 
sonuçlar sunmuş ve betonarmenin yangına karşı başarımında pas payının büyük bir önemi 
olduğunu vurgulamışlardır. Karanfil [3] tarafından gerçekleştirilen çalışmada ise yangın etkisi 
sonucunda betonarme donatılarında oluşabilecek hasarların belirlenebilmesi için yapılarda 
sıkça kullanılan dört farklı pas pay kalınlığı ile deneyler yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar, pas 
payının donatının sıcaklığın olumsuz etkilerine karşı korunmasında büyük etkisi olduğunu 
göstermiştir. 

Bingöl ve Gül [4], yüksek sıcaklıkların beton dayanımına ve aderansa etkileri konusunda bir 
derleme sunmuşlardır. Bu derleme, birçok çalışmanın bir arada ele alınarak genel ve tam bir 
değerlendirmenin yapılması adına önem arz etmektedir. Yüksek sıcaklığın beton üzerindeki 
etkisi, beton ile donatı arasındaki aderansa etkilerini çeşitli literatür taramalarıyla açıklayıp 
kendi çalışmasıyla desteklemiştir. Burnaz [5], yapmış olduğu çalışmada, yangın etkisinde 
kalan beton ve donatıya uygun yangın davranış modelleri geliştirmiş ve betonun kavlanması 
ile betonarme kesitlerin yüksek sıcaklık etkisi altındaki yapısal kesit davranışlarını bilgisayar 
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ortamında doğrusal olmayan çözümlemeleri kullanarak incelemiştir. Çalışmasında betonu 
oluşturan yapı malzemelerinin seçiminin yangın başarımına etkisi hakkında geçmiş 
çalışmalardan karşılaştırmalı örnekler vermiştir. 

Kaygusuz [6], yangın hasarına uğramış betonun GFRP şeritler ve epoksi enjeksiyonu ile 
onarım ve güçlendirilmesi üzerine çalışmalar yapmıştır. Çalışmada FRP malzemeleriyle ilgili 
genel bilgi verilerek kullanım alanları ve uygulamaları anlatılmıştır. Yavuz [7] ise lif takviyeli 
polimerlerin betonarme kirişlerde donatı olarak kullanımı hakkında detaylı çalışmalar 
yapmıştır. FRP donatıların detaylı ve örnekler verilerek açıklandığı bu çalışmada, bu 
malzemenin beton içerisinde kullanımına bakıldığında aderans durumu hakkında detaylı 
değerlendirmeler yapılmıştır. Cullazoğlu [8] tarafından gerçekleştirilen çalışmada da FRP 
donatılı betonarme kirişlerin eğilme ve kesme etkisi altındaki analizleri ele alınmıştır. FRP ve 
çelik donatının kullanımı ile ilgili olarak eğilme ve kesme durumlarındaki davranışları 
hakkında önemli bilgiler veren bu çalışmada hibrit kirişlerde çelik ve FRP’nin birlikte 
kullanımı ile kirişlerin hem süneklik hem de rijitlik kazanabildiği sonucu vurgulanmıştır. 

III. DENEYSEL SONUÇLAR  

Beton Basınç Dayanımı Deneyleri 

Yüksek sıcaklık etkilerinin incelenmesinde malzeme olarak beton önemli bir rol oynamaktadır. 
Bunun sebebi olarak yüksek sıcaklık etkisinde, beton hem içerisinde muhafaza ettiği donatının 
mekanik özelliklerine dolaylı olarak etki etmesi ve hem de bizzat basınç gerilmelerini taşıdığı 
için mukavemetini yitirmekle karşı karşıya kalması gösterilebilir. Bu amaçla çalışmada betonun 
yükselen sıcaklık değerlerinde nasıl bir davranış sergilediğini görebilmek için her bir sıcaklık 
grubunda üçer adet 15×15×15 cm küp beton numune 1 saat boyunca bekletilip oda sıcaklığında 
soğumaya bırakılmıştır. TS EN 12390-3 [9] doğrultusunda gerçekleştirilen deney sonuçlarına göre 
betondaki dayanım azalmasının hedef sıcaklıklara göre durumu Tablo 1 ve Şekil 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Beton Küp Numunelerin Hedef Sıcaklıklara Göre Basınç Dayanımı Değerleri 
Sıcaklık (°C) Beton Basınç Dayanımı (MPa) 

0 43,40 
100 43,03 
150 39,77 
200 36,77 
250 34,80 
300 33,47 
400 30,10 
500 25,37 
600 19,50 
800 7,83 
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Şekil 1. Beton Küp Numunelerin Hedef Sıcaklıklara Göre Basınç Dayanımı Değişimi 

Deneyler için tasarlanan betonu oluşturan çimento (SiO2 %25.68) ve agregalar (kalker %90 
CaCO3), silis ve kalker esaslı olduğundan dayanımdaki kayıpların literatüre göre; “Özellikle 
iri ya da ince olsun silis esaslı agregalarda kuvartz, 570°C'de polimorfik değişime uğrar, α 
kuvartzdan β kuvartza dönüşür. Bu olay hacim artışına ve hasara neden olur [1,10].” ve 
“Kalkerli ve dolomitli agregalarda ise karbonatlar 800-900°C'lerde CaO veya MgO'ya 
dönüşür. Sıcaklık yükseldikçe kalker veya dolomit genleşir, CO2'nin ayrışması ve CaO'nun 
veya MgO'nun meydana gelmesi ile büzülme başlar. Bu olaylardaki hacim değişiklikleri 
hasara neden olur [1,11].” şeklinde değişim göstermesi beklenmektedir. Deney sonuçlarına 
göre 600ºC’de beton dayanımının %45’i korunuyorken, 800ºC’de ise ancak %18’i 
korunabilmiştir. Bu da günümüzde kullanılan betonların literatüre nazaran yüksek sıcaklık 
başarımlarında ne düzeyde olduğunu gösteren bir gerçektir. 

Çelik ve GFRP Donatılar için Eksenel Çekme Deneyleri 

Çalışmada GFRP donatılar ile çelik donatıların yüksek sıcaklık etkileri altında mekanik 
özellikleri incelenmiştir. Bu amaçla kontrol grubunun yanı sıra, tüm donatı numuneleri 100-
800ºC arasındaki yüksek sıcaklıklar etkisi altında 1 saat bekletildikten sonra oda sıcaklığında 
soğumaya bırakılmıştır. Her bir sıcaklık sınıfında üçer adet donatının eksenel çekme deneyleri 
gerçekleştirilmiş ve değerlerin ortalama sonucuna göre değerlendirilme yapılmıştır. Çelik ve 
GFRP donatılar için ASTM A370-17 [12], ASTM D7205/D7205M-06 [13] ve ACI 440.3R-12 
[14] yönergelerine göre uygulanan eksenel çekme deneyleri (Şekil 1) sonucunda ulaşılan, her 
bir sıcaklık grubuna ait ortalama dayanım değerleri Tablo 2 ve Şekil 3’te sunulmuştur. 
Değerlerden görüleceği üzere çelik donatılar için akma dayanımı değerleri 600°C’ye kadar 
değişim göstermezken, GFRP donatılar için ise sıcaklık değerleri arttıkça kopma değerleri de 
kademeli bir biçimde düşmektedir. 
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Şekil 1. Çelik ve GFRP Donatılar için Gerçekleştirilen Eksenel Çekme Deneyi 

Tablo 2. Yüksek Sıcaklık Etkileri Altında Çelik ve GFRP Donatılar için Eksenel Çekme Deneyi Sonuçları 
Sıcaklık (°C) Çelik Akma Dayanımı (MPa) GFRP Kopma Dayanımı (MPa) 

0 505,38 917,95 
100 495,72 884,35 
150 496,69 835,25 
200 499,51 787,81 
250 487,93 729,19 
300 497,45 644,63 
400 493,81 330,43 
500 495,65 93,67 
600 490,95 Numune Tamamen Yandı 
800 356,09 Numune Tamamen Yandı 

 
Şekil 3. Çelik ve GFRP Donatıların Hedef Sıcaklıklara Göre Dayanım Değişimleri 
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Geçmiş çalışmalardan bilindiği üzere; yüksek sıcaklıklarda çelik donatıların akma ve kopma 
dayanımları ile elastisite modülü değerlerinde düşüşler görülmektedir. Genel olarak çelik, 
600°C (1000°F) sıcaklığa sahip çevre koşullarında dayanımının ve rijitliğinin %50’sini 
korumaktadır. Bu, sıradan bir betonun rijitlik ve dayanım kayıplarıyla aynıdır [3,15,16]. 
700°C (1300°F) seviyesinde ise çelik, dayanım ve rijitliğinin %20’sine sahip iken 1200°C 
(2200°F) seviyesinde ise çelik, dayanım ve rijitliğinin neredeyse tamamını kaybetmektedir 
[3,17]. Tipik olarak yapılarda kullanılan inşaat çeliği 650°C’de kristalize olmaktadır [3,18]. 

Deneylerden elde edilen sonuçlarda çelik donatıların dayanımında (S420 çeliği için akma alt 
sınırı 420 N/mm2, kopma alt sınırı ise 500 N/mm2) 600ºC‘ye kadar kayda değer bir değişim 
görülmemiştir. Geçmiş çalışmalar ile karşılaştırıldığında çelik donatılarda akma dayanımının 
ciddi oranda düşmesi ve gevrek bir nitelik kazanması beklenirken; dayanım olarak ciddi bir 
düşüş olmamasıyla birlikte davranış olarak sünek bir kırılma biçimi gözlenmiştir. Öyle ki 
800ºC’de çekme testindeki kopma kesiti düz değil, içe doğru 45º’ye yakın istenen bir kopma 
şeklidir. 

Tablo 2 ve Şekil 3’te görüldüğü üzere hedef sıcaklıklarda 1 saat bekletilen GFRP 
numunelerinin, geçmiş çalışmalarda belirtilenin aksine daha yüksek sıcaklıklarda dayanımını 
belirli bir aşamaya kadar muhafaza ettiği görülmektedir. Literatürde FRP donatı liflerini bir 
arada tutan matris için şu yorum mevcuttur; “Matris, kompozitin temelini oluşturur ve lifleri 
bir arada tutarak kompozitin dayanımını arttırır. Fakat ne vinilester, ne de doymamış 
poliester-stiren sistemi yüksek sıcaklık uygulamaları için uygun değildir. Yüksek 
sıcaklıklarda, epoksi reçineleri gibi matrislerin kullanılması gerekmektedir. Bunlar 160°C'ye 
kadar olan sıcaklıklarda kullanılabilirler. Ancak 160°C gerçek anlamda çok yüksek bir 
sıcaklık değildir. Kompozit malzemeyi oluşturan elemanlardan her biri, işlem ve sonuç 
performansta önemli rol oynamaktadır. Reçine veya polimer, kompozit yapıyı bir arada 
tutmakta ve elde edilen ürünün fiziksel özelliklerine etki etmektedir. Takviye elemanı lifler, 
mekanik dayanımı sağlamaktadır. Dolgu maddeleri ve katkılar ise ürüne istenen özellikleri 
katmak amacıyla kullanılmaktadır [7].”. 

GFRP donatıların mevcut matrisinin 70ºC’den sonra dayanım kaybetmeye başlayıp liflerden 
ayrıldığı, bunun yerine epoksi reçine kullanılarak 160ºC’ye kadar dayanım sağlanabileceği 
bilgisine karşılık; bu çalışmadaki deneylerde ulaşılan sonuç, 300ºC’ye kadar dayanımının 
%70’ini muhafaza ettiğidir. Bu durum, düşünülenin aksine GFRP donatıların yüksek 
sıcaklıklar etkisi altında dahi, uygun koşullar sağlandığında betonarme yapı elemanlarında 
kullanılabileceğinin bir göstergesidir. 

Çelik ve GFRP Donatılar için Çekip Çıkarma Deneyleri 

Çelik ve GFRP donatıları birbiriyle daha sağlıklı bir biçimde kıyaslayabilmek maksadıyla her iki 
malzeme de ASTM D7913/D7913M-14 [19] ve ACI 440.3R-12 [14] yönergelerine göre çekip 
çıkarma deneyine tabi tutulmuştur. Donatı çaplarının 5 katı kadar bir mesafede beton numuneye 
saplanıp beton içinde geri kalan kısmı plastik bir tüp içerisinde serbest kalacak şekilde 
yerleştirilmiştir. Donatının beton dışarısında kalan kısmı ise yangın sıvası diye adlandırılan ve 
yüksek sıcaklıklara dayanıklı bir sıva ile kaplanarak ısı yalıtımı uygulanmıştır. İlgili standartlarda 
(Şekil 4) donatının, betonun diğer ucundan dışarı çıkması tavsiye edilse de; yine çelik ve 
GFRP donatıların hepsinde betonun altından 2,5 cm’lik bir pay bırakılarak donatı içeride 
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tutulmuştur. Yukarıda özetlendiği şekilde uygulanan deneyler sonucunda (Şekil 5) betonun yüksek 
sıcaklıktaki davranışına bağlı olarak beton-donatı arası aderans gerilmesi tespit edilmiştir. 

 
Şekil 4. FRP Çubuklar için İlgili Standartlarda Tanımlanan Çekip Çıkarma Deneyi Şeması 

    
Şekil 5. Yangın Sıvası ile Kaplanmış Çekip Çıkarma Numunesi ve Oluşturulan Deney Düzeneği 

Yüksek sıcaklık seviyelerinin hem beton dışında kalan donatıda hasar oluşturmasını hem de 
donatı-beton arasındaki yüzey sıcaklığını daha erken artırmasını önlemek amacıyla ve bir 
yangın ortamında sıcaklığın donatıya beton aracılığıyla aktarıldığını kabul ederek beton 
dışında kalan donatı yangın sıvasıyla korumaya alınmıştır. Tablo 3 ve Şekil 6’da sunulan 
aderans gerilmesi değişimleri incelendiğinde, hem çelik hem de yüzeyi kumlanmış tipteki 
GFRP donatılar için sıcaklık artışına bağlı olarak kademeli bir düşüş görülmektedir. Deney 
sonuçlarına göre çelik donatılar için 400ºC civarında aderans gerilmesinin %70’inin muhafaza 
edildiği, 600ºC civarında bu değerin %50 seviyesine düşüp, sonrasında ise tamamına yakınını 
kaybettiği gözlenmektedir. FRP çubuklar için ise geçmiş çalışmalarda “Sıcaklığın artmasıyla 
bütün çubuklar için maksimum kenetlenme kuvvetinde azalmalar tespit edilmekte, 210ºC 
sıcaklıkta ise FRP çubuklar taşıma kapasitelerini büyük ölçüde kaybedip başlangıç 
değerlerinin ancak %10-20’si kadarını koruyabilmektedir [4,20].” şeklinde ifadeler 
bulunmaktadır. Ancak gerçekleştirilen deneyler sonucunda 250ºC’de GFRP donatıların 
sergilediğini en yüksek aderans gerilmesinin %70’ini, 400ºC seviyesinde ise %50’den 
fazlasını muhafaza edebildiği gözlenmiştir. Bu da GFRP’nin yangın başarımının, geçmiş 
çalışmalarda öne sürülen sonuçlardan daha üstün olabileceğini ortaya koymaktadır. 
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Tablo 3. Yüksek Sıcaklık Etkileri Altında Çelik ve GFRP Donatılar için Çekip Çıkarma Deneyi Sonuçları 
Sıcaklık (°C) Çelik Aderans Gerilmesi (MPa) GFRP Aderans Gerilmesi (MPa) 

0 12,76 9,94 
100 11,77 8,18 
150 11,05 7,69 
200 10,81 7,67 
250 9,81 6,90 
300 9,54 6,22 
400 9,40 5,69 
500 8,25 4,47 
600 7,50 3,38 
800 1,48 Numuneler Patladı 

 

 
Şekil 6. Çelik ve GFRP Donatıların Hedef Sıcaklıklara Göre Aderans Gerilmesi Değişimleri 

IV. SONUÇLAR VE TARTIŞMA  

Çalışmadan elde edilen deneysel sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde, yüksek sıcaklık 
seviyelerinde beton dayanımı, çelik akma dayanımı ve GFRP kopma dayanımı değerlerinin 
düştüğü görülmektedir. Bu sonuçlara sebep olarak ise betonda çimento ve agrega yapısındaki 
bileşiklerin sıcaklıkla genleşme ve büzülmesi, çelik donatıdaki moleküler yapının yüksek 
sıcaklık etkisiyle bozulması ve GFRP donatıdaki kompozit yapıyı bir arada tutan matrisin 
yüksek sıcaklık etkisiyle dağılması; hâlihazırda bilinen durumlardır ve söz konusu çalışmada 
da benzer bulgulara ulaşılmıştır. 

Deneyde kullanılan betonun yapısında silis esaslı çimento ve kalker esaslı agrega 
kullanılmasına rağmen beklenenin aksine beton numuneler 600ºC’de basınç dayanımının 
%45’ini, 800ºC’de ise %18’ini koruyabilmiştir. 

Korumasız halde yüksek sıcaklık etkilerine maruz bırakılan çelik ve GFRP donatıların 
eksenel çekme deneyleri incelendiğinde; beklendiğinin aksine çelik donatıların akma 
dayanımında 600ºC’ye kadar bir değişim görülmezken, 800ºC’de sadece %30 civarında bir 
kayıp söz konusudur. GFRP donatılar ise sıcaklık seviyesi yükseldikçe dayanım kaybı 
yaşamış ancak yine geçmiş çalışmaların aksine daha büyük bir başarım göstererek 300ºC’den 
sonra ciddi oranda dayanım kaybına uğramıştır. 500-600ºC aralığında ise malzemenin 
kendisinin tamamen yok olduğu görülmüştür. 
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Aderans gerilmelerinin sıcaklık seviyesiyle değişimi ele alındığında, çelik ve GFRP donatı 
için benzer karakterde eğriler elde edilmiştir. Beton basınç dayanımı hızlı bir şekilde 
düşmesine karşın her iki tip donatının aderans gerilmesi değerleri daha yavaş bir hızda düşüş 
göstermiştir. Elbette beton-donatı aderansı temelinde, çelik donatıdaki nervürlere nazaran 
GFRP donatının kumlu yüzey yapısı daha düşük bir katkı sunmaktadır ve daha farklı 
çözümlerle GFRP donatıların bu yöndeki zayıflığının iyileştirilebilmesi mümkündür. Ancak 
GFRP donatının normal koşullardaki aderans başarımının çelik donatıya yakın bir seviyede 
bulunmasıyla birlikte, sıcaklık değeri artarken aderans gerilmesinde ani bir düşüşün de 
görülmemesi, yüksek sıcaklık etkilerine karşı bu malzemenin beklenenden fazla bir başarım 
gösterdiğini öne çıkarmaktadır. Yüksek sıcaklık etkilerine karşı donatıyı koruyarak betonarme 
elemanların yapısal başarımının artırılması, öncelikle beton pas payının yeteri ölçüde 
tutulması ve beton karışımında bağlayıcı rol oynayan çimentonun yapısındaki silis miktarının 
azaltılmasıyla sağlanabilir. Zira silis miktarının az olup dayanımının çok daha iyi olduğu 
çimento çeşitleri ülkemizde de mevcuttur. 

Sonuç olarak, gelişen teknolojiyle birlikte ulaşılabilen yapı malzemelerinin mühendislik 
yönünden kullanım alanlarını genişletmek ve bu malzemelerin daha da geliştirilebilmesi için 
kuramsal-deneysel temeller üzerinde yapılan akademik çalışmalar büyük önem arz 
etmektedir. Beton, çelik ve GFRP donatıların yüksek sıcaklık etkileri altındaki yapısal 
başarımlarının basınç, çekme ve aderans gerilmeleri üzerinden incelendiği bu çalışmada, 
beklenenin üzerinde sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıca ileriye dönük çalışmalarda, kullanılan 
malzemelerin kendi yapısında veya birlikte kullanımında muhtelif değişikliklerin 
uygulanması ile başarımın daha da artırılabileceği değerlendirilmektedir. 
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ABSTRACT 
In this study, nano/micro nickel borates (Ni3(BO3)2) were synthesized by precipitation and hydrothermal 
methods using NiCl2.6H2O and Na2B4O7.10H2O as reactants with the addition of zwitterionic [3-
(N,Ndimetildodesilamonyum)-propanesulfonates] (SB12) as the surfactant. The samples were calcined at 800ºC. 
The prepared samples were characterized by thermal gravimetric analysis (TGA), X-ray diffraction (XRD), 
Fourier Transform Infrared (FTIR) spectra, and scanning electron microscopy (SEM) techniques. According to 
X-ray diffraction at room temperature, obtained in amorphous form, Ni3(BO3)2 calcined at 800ºC in precipitation 
method. At 180°C obtained in amorphous form, Ni3(BO3)2 and NiO peaks calcined at 800ºC in hydrothermal 
method. From the results of SEM analysis by the precipitation method obtained samples are in spherical form 
and the particles are about 50-200 nm, and in the hydrothermal method, the particles are composed of particles 
of about 30-50 nm in diameter. 
 
Keywords: Precipitation Method, Hydrothermal Method, Borax, Nickel chloride, Nickel Borate 

I. INTRODUCTION 

The interesting properties, such as high heat-resisting, corrosion-resisting, supermechanical 
strength, super insulation, light weight, high strength, high coefficient of elasticity etc. make 
metal borates as the most important technical ceramics [1]. Among various metal borates, 
nickel borate (Ni3(BO3)2), having the emerging magnetic, catalytic, and phosphorescent 
properties, gained increasing attention in research [2] and Ni3(BO3)2 can also be used as the 
oxygen-producing electrode for water splitting [3]. 

In this study, nickel borate nanostructures were synthesized by the precipitation method and 
hydrothermal methods using nickel sulfate and borax as reactants with the addition of 
zwitterionic SB12 as the surfactant. The obtained particles were characterized by thermal 
gravimetric analysis (TG/DTG), X-ray diffraction (XRD), Fourier Transform Infrared (FTIR) 
spectra, and scanning electron microscopy (SEM) techniques.  

II. RELATED WORK 

In literature, addition of surfactant, during the synthesis of nanostructured materials, is a 
commonly used method in order to improve the structure. Menaka et al. [4] were synthesized 
Ni3(BO3)2 nanoparticles using reverse micellar route with the addition of 
cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) as surfactant and 1-butanol as cosurfactant and 
then the decomposition of the precursor at 800oC yielded pure nickel borate nanoparticles. 
Monophasic and uniform spherical nanoparticles of Ni3(BO3)2 of 25 nm size were obtained 
for the first time. Earlier synthesis of Ni3(BO3)2 was possible at high temperature of ~1200 oC. 
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In another study, anisotropic nanostructure of Ni3(BO3)2 with controlled size and morphology 
were synthesized by a precursor-mediated route. The nickel boron precursor was synthesized 
using microemulsions using Tergitol as surfactant. Microemulsions with various co-
surfactants (1-butanol, 1-hexanol and 1-octanol) were used to obtain different structures such 
as nanorods and nanospindles [5]. Nickel orthoborate Ni3(BO3)2 nanoribbons were 
synthesized via a facile solid state reaction. The nanoribbons have widths in the range of 100–
150 nm and length up to 20 mm. The antimicrobial studies showed that the Ni3(BO3)2 
nanoribbons had good antimicrobial activities towards Gram-negative bacteria and Gram-
positive bacteria. The electric properties of single Ni3(BO3)2 nanoribbons were also 
investigated. They explored the application of the Ni3(BO3)2 nanoribbons as electrochemical 
capacitors and found that the Ni3(BO3)2 nanoribbons had a large specific capacitance of 170 
F.g-1 [6].Pure phase of rod-like micron Ni3(BO3)2 particles were synthesized via a facile flux 
NaCl and surfactant poly(oxyethylene)9 nonylphenol ether (NP-9) assisted thermal conversion 
route at 750–800 °C for 2.0 h [2]. The introduction of NaCl and NP-9 was favorable for the 
formation of the Ni3(BO3)2 particles with rod-like morphology and smaller size. When 
calcined at 750 °C in the presence of 8.0 mL of NP-9 and with the molar ratio of 
Ni:B:Na=3:8:3, high aspect ratio rod-like micron Ni3(BO3)2 particles were obtained [2].   

III. EXPERIMENTAL RESULTS 

NiCl2.6H2O (Nickel(II) chloride hexahydrate, Merck, 99.0%), Na2B4O7·10H2O (borax, 
Merck, 99%), 3-(N,N-dimethyldodecylammonio) propanesulfonate (SB12, Fluka, 97%), 
deionized water and absolute alcohol were used in the experiments. All of the chemicals were 
of analytical grade. In precipitation method; the experimental procedure was as follows: 0.1 
M borax, 0.5 M Nickel(II) chloride hexahydrate,and required amount of surfactant in between 
its critical micelle concentration (CMC) range were mixed together at room temperature 
overnight. The solution was filtered and then washed with double distilled water and ethanol 
for several times. The precipitate was kept in ethanol for 1 hour and then dried at room 
temperature for 2 days. The synthesized nickel borates were amorphous so these samples 
were calcined at different temperatures in between 500-800˚C.    In hydrothermal method, 
50mL 0.1M borax, 40 mL 0.5 M NiCl2 solution and required amount of surfactant in between 
its critical micelle concentration (CMC) range were mixed completely for 30 minutes at room 
temperature. Then, the mixture was then transferred to a 100 mL Teflon-lined stainless steel 
autoclave, sealed, and maintained at 180°C for 24 h without stirring and then was allowed to 
cool to room temperature naturally. The obtained product was filtered, washed with deionized 
water and absolute alcohol then dried. The samples were calcined at 800ºC for 2h. The 
prepared samples were characterized by thermal gravimetric analysis (TGA), X-ray 
diffraction (XRD), Fourier Transform Infrared (FTIR) spectra, and scanning electron 
microscopy (SEM) techniques.  

According to X-ray diffraction at room temperature, obtained in amorphous form, Ni3(BO3)2 

calcined at 800ºC in precipitation method. At 180°C obtained in amorphous form, Ni3(BO3)2 
and NiO peaks calcined at 800ºC in hydrothermal method. The nickel borate structures 
obtained by the precipitation method are more stable, hydrothermal method is unstable 
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according to XRD results and a certain amount is tending to convert to nickel oxide. 
According to these results, the following reaction occurred; 

3NiCl2.6H2O +Na2B4O7.10H2O → Ni3(BO3)2 + 2H3BO3 +4HCl + 2NaCl + 11H2O          (1) 

According to TG-DTA analysis results, obtained by precipitation method of nickel borates as 
a result of calcination seen that weight loss surface moisture and the separation of the water 
bound to the structure and the decrease in weight corresponded to 9 moles of water leaving 
the structure. The weight loss of the Ni3(BO3)2 compound obtained by hydrothermal method 
is found to be due to the surface moisture of the particles and the distance of about 3 moles of 
water due to the structure. 

 
                   (a) 

 
                        (b) 

Figure 1. SEM images of products obtained by borax and nickel chloride starting materials (a) precipitation 
method (b) hydrothermal method 

From the results of SEM analysis by the precipitation method, it is seen in Figure 1 (a) that 
the obtained samples are in spherical form and the particles are about 50-200 nm, and in the 
hydrothermal method, the particles are composed of particles of about 30-50 nm in diameterin 
Figure 1 (b). 

IV.  CONCLUSIONS AND DISCUSSION 

Nickel borate (Ni3(BO3)2) was synthesized by precipitation method, and nickel borate 
(Ni3(BO3)2) and nickel oxide (NiO) were synthesized by hydrothermal method using nickel 
(II) chloride hexahydrate and borax as reactants, and SB12 as surfactant. The results showed 
that the structure of synthesized nickel borate can be improved further with the addition of 
suitable surfactants. The results also showed that the amount of the surfactant is a very 
important parameter that has to be controlled in order to get better structures. The addition of 
surfactants during the synthesis of nickel borate resulted in a decrease in particle size. The 
nickel borate structures obtained by the precipitation method are more stable, hydrothermal 
method is unstable according to XRD results and a certain amount is tending to convert to 
nickel oxide. 
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ÖZET 
Bu araştırmada Zn-Al matris kompozitleri Grafen nano parçacık ile güçlendirilerek toz metalürjisi yöntemiyle 
üretildi. Grafen nanoparçacık takviyeleri ağırlıkça %0-%1-%2-%3 oranlarında katılarak kompozit toz karışımları 
hazırlandı. Bu karışımlara mekanik alaşımlama yapılarak gezegen tipi yüksek enerjili bilyeli öğütücüde 
öğütüldü. Öğütülen tozlardan 435 °C’ de 500 MPa basınç altında, sıcak presleme yöntemi ile nanokompozitler 
üretilmiştir. Üretilen kompozitlerin içyapı, fiziksel ve mekanik özellikleri araştırıldıktan sonra korozyon 
dayanımlarını belirlemek için potansiyodinamik polarizasyon testleri yapılmıştır. Deneylerde %3,5 oranında 
NaCl çözeltisi elektrolit olarak kullanıldı.%3 Grafen nano parçacıklarının kompozit malzemenin korozyon 
direncini ve mekanik özelliklerini iyileştirdiği açıkça görülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler:  Zn-Al, Grafen. Toz Metalurjisi, Korozyon 

 
ABSTRACT 

In this study, the Zn-Al matrix composites reinforced by graphene nanosheet were fabricated by powder 
metallurgy technique. The micro structures and wear properties of composites with different Gr contents of 0-
1%-2%-3%, respectively, were investigated.  The initial mixtures were milled at a constant ball milling time  in a 
high-energy planetary type ball mill. Microstructure, physical and mechanical properties of these 
nanocomposites was investigated. The results indicated that in weight % 3 Gr nanosheet particles improves 
corossion resistance and mechanical properties. 
 
Keywords: ZA27, Graphene, Powder Metallurgy, Wear, Corrosion 

I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Özellikle II. Dünya Savaşı sırasında geleneksel yatak malzemesi tedarikinde ortaya çıkan 
zorluklar nedeniyle kaymalı yatak üretiminde kullanmak üzere çinko-alüminyum-bakır 
alaşımları geliştirilmiştir. Savaş sonrası dönemde söz konusu alaşımların geliştirilmesine 
yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda çinko esaslı alaşımların 
beyaz metal, pirinç, bronz ve dökme demir gibi geleneksel yatak alaşımlarına göre daha iyi 
aşınma direnci sergilediği gözlemlenmiştir. 

Günümüze kadar çinko esaslı alaşımlar geleneksel yatak malzemelerinin yerini almıştır. [1].  

Tablo 1. Çinko esaslı  bazı alaşımların kimyasal bileşimleri[5]. 

Alaşım Bileşim oranı (% ağırlık) 
Al Cu Mg Fe Pb Ni Zn 

Zamak 3 3,5-4,3 0,25 0,02-0,05 0,1 0,005 - Kalan 
Zamak 5 3,5-4,3 0,75-1,25 0,03-0,08 0,07 0,005 - Kalan 
Zamak 7 3,5-4,3 0,25 0,005-0,02 0,1 0,003 0,005-0,02 Kalan 

ZA-8 8,0-8,8 0,8-1,3 0,015-0,03 0,07 0,004 - Kalan 
ZA-12 10,5-11,5 0,5-1,25 0,015-0,03 0,1 0,004 - Kalan 
ZA-27 25,0-28,0 2,0-2,5 0,01-0,02 - 0,004 - Kalan 
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II. İLGİLİ ÇALIŞMALAR (RELATED WORK) 

Yapılan araştırmalarda çinko esaslı alüminyum ve bakır alaşımlarının geleneksel yatak 
alaşımlarına göre daha üstün performans sağladığı görülmüştür. Bu alaşımların en önemli 
avantajları yüksek özgül mukavemet, yüksek aşınma dayanımı, yağsız koşullarda çalışabilme, 
düşük sürtünme katsayısı, kolay ve ekonomik üretim, sert parçacıkları bünyeye alabilme, 
sessiz çalışma ve yetersiz yağlama koşullarında bile ideal tribolojik davranış sergilemeleridir.  
Bununla birlikte, çinko esaslı alaşımların en önemli dezavantajı ergime sıcaklıklarının düşük 
olmasından dolayı çalışma sıcaklıklarının oldukça sınırlı olmasıdır[2-3]..  Ayrıca çinko esaslı 
alaşımların mekanik ve tribolojik (sürtünme, aşınma ve yağlama) özelliklerinin yüksek 
sıcaklıklarda yetersiz kalması yeni malzeme grubu olarak kompozit (metal matrisli 
kompozitler, hibrit kompozitler, nanokompozitler, hibrit nano kompozitler) malzemelerin 
ortaya çıkmasına sebep olmuştur. [4].  

III. DENEYSEL SONUÇLAR (EXPERIMENTAL RESULTS) 

ZA27,nano boyutta Gr tozları başlangıç malzemesi olarak kullanılmıştır. ZA27 alaşımının 
kimyasal bileşimi % 27.2Al, %2.01 Cu, %0.02 Mg, kalanı Zn şeklindedir.Kompozitlerin toz 
karıştırma işleminde Retsch PM 100 markalı gezegen tipi bilyeli öğütücü kullanılmıştır. Toz 
karıştırma işlemi Argon atmosferinde, oda sıcaklığında ve 400 dev/dak öğütme hızında 
gerçekleştirilmiştir. Topaklanmayı engelemek amacıyla çinko stread ilavesi yapılarak 15dk 
öğütme işlemleri yapılmıştır. Öğütme işleminde Gr partiküllerinin ZA27 matris içersinde 
homojen dağılımını sağlamak amaçlanmıştır. Öğütme işlemi 250 ml hacminde tungsten 
karbür değirmen haznesi, 10 mm çapında bilyeler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bilye: toz 
ağırlık oranı 5:1 olarak seçilmiştir. 

Hazırlanan toz karışımları ilk olarak çelik kalıp içerisine yerleştirilip 500 MPa ve 435 °C de 3 
saat sıcak preslenmeye tabi tutulmuştur. Çinko strearad kalıp yağlayıcısı olaraktan 
kullanılmıştır. Mikro yapı incelemesi için kalıba alınan kompozit numunelerin yüzeyi 
sırasıyla 800, 1000, 1200 ve 1500 lük zımparalar ile zımparalanmıştır.  Kompozitlerin mikro 
yapı incelemelerinde SEM kullanılmıştır. Numunelerin yoğunlukları arşimet metodu 
kullanılaraktan belirlenmiştir. ZA27-Gr kompozit numunelerinin korozyon dayanımlarını 
belirlemek için potansiyodinamik polarizasyon testler yapılmıştır. Deneylerde %3,5 oranında 
NaCl çözeltisi elektrolit olarak kullanılmıştır. Korozyon deneylerine başlanmadan önce her 
bir numunenin yüzeyi metanol ile yıkanıp kurutulmuştur. 

 
Şekil 1. Korozyon deney düzeneği 
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ZA27 alaşımı için maksimum korozyon akımı değeri söz konusudur. Bu durum bu alaşımların 
NaCl çözeltisinde galvanik korozyona maruz kaldığını göstermektedir. Tablo 1, bu eğrilerden 
elde edilen ZA27 alaşımı ve kompozitlerinin korozyon akımı ve potensiyeli gibi kritik 
parametreler gösterilmiştir.  Şekil 2 de görüldüğü gibi Grafen takviyesi ile birlikte korozif 
ortam alanında azalma söz konusudur. Grafen miktarı % 0 dan 1 e çıktığında korozyon 
direnci de azalma gözlenmiştir. Bu durum korozyona uğramış yüzeylerden de açıkça 
anlaşılmaktadır. 

   Tablo 2. ZA27 ve kompozitlerin elektrokimyasal korozyon sonuçları 

Numune Korozyon akımı             
(A/cm2) 

Korozyon potentiseyeli 
(mV) Korozyon hızı (mm/yıl) 

ZA27 4,6 -1020 5,26 
ZA27/%1 Gr 19 -1190 21,05 
ZA27/%2 Gr 10,2 -1140 11,51 
ZA27/%3 Gr 4,1 -1130 4,52 
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Şekil 3. Elektrokimyasal korozyon testleri sonrası yüzey görüntüleri; a)ZA27 alaşımı, b)ZA27-% 1Gr 
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Şekil 3. Elektrokimyasal korozyon testleri sonrası yüzey görüntüleri; a)ZA27 alaşımı, b)ZA27-% 1Gr 

IV. SONUÇLAR VE TARTIŞMA (CONCLUSIONS AND DISCUSSION) 

Bu çalışmada nano Gr takviye edilmiş ZA27 alaşım matris kompozitleri toz metalurjisi 
yöntemi ile üretilmiştir. Bu çalışmanın sonucu olarak; 
1. Minumum korozyon akımı 4,1A/cm2 değeri ZA27/%3 Gr kompoziti için elde edilmiştir 
2. Grafen takviyesi ile birlikte korozif ortam alanında azalma söz konusudur. 
3. Grafen miktarı % 0 dan 1 e çıktığında korozyon direnci de azalma gözlenmiştir.
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ABSTRACT 
Among the group of zinc base alloys, the zinc–aluminum alloys have received some important and interesting 
new attention over the last year. Amongst the family of zinc–aluminum alloys, the alloy with 27% aluminum 
(ZA27 alloy) is distinguished by the highest aluminum content, tensile strength, melting point and excellent wear 
resistance properties. In this study, the corrosion characters of ZA-27 matrix reinforcement with nano B4C 
particles were examined. The composites with varying percentage of reinforcement (0.125, 0.25 and 0.5, %) 
were produced by hot pressing and consolidation method. The effects of reinforcement content on the corrosion 
behaviors were investigated. The corrosion performances of composites were evaluated by potentiodynamic 
polarization scans. The corrodents used were fresh 3,5 % NaCl solution. Microstructural studies by means of 
optical microscopy (OM) and scanning electron microscopy (SEM) showed that corrosion occurred in the 
composite matrices. According to the results of electrochemical polarization measurements, an increase in the 
content of B4C particles in the composite matrix has led to the higher corrosion resistance in the composites. 

Keywords: ZA27,B4C, Powder Metallurgy, Corression 

I.  INTRODUCTION 

Zinc-based alloys are increasing the popularity due to low melting point, high strength, 
excellent castability, tribological properties, good machining, and low manufacturing cost. 
Among zinc-based alloys, The ZA-27 alloy, which have high-performance, high aluminum 
content. The ZA-27 alloy is used widely in low speed, high load bearings, and bushing 
applications. ZA-27 matrix reinforcement with ceramic particulates have high specific 
strength modulus,wear strength, corrosion resistance and lower coefficient of friction. [1].   

Over the last few studies, different methods have been used for improve physical, mechanical, 
tribological and corrosion properties of ZA-27 alloy at room temperature. The Al2O3 and SiC 
as reinforcement for ZA-27 alloy had been widely used in previous studies [2]. The fracture 
toughness of the matrix, which is reinforced with SiC and Al2O3, is higher than its fracture 
toughness, but decreases as the volume fraction of the reinforcement increases Although, the 
Al2O3 and SiC particles were improved the strength, wear, and creep resistance of the alloy 
although the machinability and conductivity of that were decreased [3]. However, the use of 
ZA-27 matrix reinforcement with nano sized refractory materials such as B4C ceramic 
particulates has received limited study in materials engineering fields. Therefore, the purpose 
of this work is to produce nano B4C particles reinforced ZA-27 alloy composite material by 
powder metallurgy and hot pressing and to investigate effect of nano B4C particle content on 
the corrosion behavior.  [4-6].    
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II. EXPERIMENTAL RESULTS 

ZA-27 alloy powders, nano B4C particles used as raw materials to fabricate the composites. 
The as-atomized ZA-27 powders were supplied commercially with the chemical composition 
(in wt.%) of 27.2% Al, 2.01% Cu, 0.02% Mg and balance Zn. ZA-27   alloy powders with an 
average particle size of 50 µm were used as the matrix materials and nano B4C powders with 
an average particle size of 55 nm (Alfa Aesar, Germany) were used as the reinforcement 
material. ZA-27 matrix powders and nano B4C particles (0.125, 0.25 and 0.5 wt.%) were 
blended in a planetary ball-mill  at room temperature using a tungsten carbide bowl and a high 
argon atmosphere for 15 min in order to break up the hard agglomerates. The milling medium 
was tungsten carbide balls with diameters of 10 mm. The ball-to-powder weight ratio and 
rotational speed were selected to be 8:1 and 400 rpm, respectively. The milling atmosphere 
was argon which was purged into a bowl before milling. Hot pressing was used for 
preparation of the composites.   

Evaluation of the corrosion was determined by potentiodynamic polarization measurement. 
For the potentiodynamic polarization measurement, machined samples (square cube shaped 
samples with an average size of 6 mm 10 mm) were mounted on copper rod using epoxy resin 
for electrical connection, and open surfaces of all samples were cleaned with deionized water 
followed by rinsing with methanol and then dried. Before potentiodynamic polarization 
measurements, an initial delay of 45 min was employed in order to measure the open circuit 
potential between working and reference electrodes. Corrosion tests were conducted within a 
range of ±500 mV of open circuit potential at a scan rate of 1 mV/s. Electrolytic corrosion 
behavior of the samples was evaluated according to corrosion potential and corrosion current 
density. Each data point for potentiodynamic polarization tests represents at least an average 
of three different measurements. 

III. CONCLUSIONS AND DISCUSSION 

Tablo 1 shows the corrosion current, potential and corrosion rate of ZA27/B4C composites. 
The corosion rate, corrosion current (Icorr), and corrosion potantial (Ecorr) constants are 
derived from tafel plots of composites and alloy. As can be seen in Table, the highest 
corrosion rate value of 20,1 mpy is obtained from ZA27/%0,125 B4C. As compared to 
composites, corrosion rate of ZA27/ %0,5 B4C composites value of 5,59 mpy is lower than 
ZA27 alloy. Homogeneous distribution of B4C particles are important for corrosion resistance 
of ZA27/ B4C composites. It should be noted that a great number of B4C affected the 
homogeneity of the reinforcement distribution in the ZA27 alloy as well as corrosion behavior 
of the composites Bobic et all studied that ZA27/ B4C composites. According to this study, 
the effect of corrosion on the surface appearance and microstructure of ZA27/ B4C 
composites are examined after 30 d immersion in a sodium chloride solution with the access 
of atmospheric oxygen. An increase in the content of B4C particles in the composite matrix 
has led to the lower corrosion resistance in the composites. The reinforcement content can be 
determined to distribution of reinforcement particle in matrix alloys. Bobic et all reached 
similar results with our study. [7].    
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Table 1. The corosion rate, corrosion current (Icorr), and corrosion potantial (Ecorr) of ZA27/SiCp composites 
and ZA27 alloy 

Sample Current density (A/cm2) Corrosion potentiel (mV) Corrosion rate (mpy) 
ZA27 6,47 -1180 7,7 
ZA27/%0,125 B4C 15,7 -1270 20,1 
ZA27/%0,25 B4C 10,1 -1310 14,9 
ZA27/%0,5 B4C 3,65 -1270 5,59 

Fig. 1 shows SEM morphology of the corroded surface for composites after exposure in 3.5 
wt.% NaCl solution at room temperature. It is showed that severe damage is found on the 
surface of the composites with ZA27/%0,125 B4C. As compared to cored surface of 
ZA27/%0,5B4C composite, Larger indicating susceptibility pits were visible on the surface, of 
the material toward galvanic corrosion in NaCl medium. 

  
a)                                                                                   b) 

Fig 1. SEM micrographs; a) ZA27/%0,125 B4C composite, and b) ZA27/%0, 5 B4C composite after exposure in 
3.5 wt.% NaCl solution. 

ZA27/%B4C composites with changing percentage of B4C (0,125 -0,5%) produced by hot 
pressing and consolidation method. The corrosion behaviour of composites were determined 
by potentiodynamic polarization scans in 3.5 % NaCl solution the highest corrosion resistance 
is obtained from ZA27/%0,5 B4C. As compared to composites, corrosion rate of ZA27/ %0,5 
B4C composites value of 5,59 mpy is lower than ZA27 alloy. 
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Bilgisayar Simülasyon Programlarında Model Detay Düzeylerinin Ses 
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ÖZET 
İç mekanların akustik açıdan değerlendirilmesi; 1. Yerinde yapılan akustik ölçümler ile, 2. Maket modeller 
üzerinden yapılan ölçümler ile, 3. Bilgisayar simülasyon programları ile, elde edilen sesin nesnel parametreleri 
üzerinden yapılmaktadır. Bilgisayar simülasyon programları ile yapılan çalışmalarda farklı akustikçiler farklı 
detay düzeyleri ile modeller hazırlayarak sesin nesnel parametrelerine ait elde ettikleri sonuçları 
değerlendirebilmektedirler. Bu durum elde edilen sonuçların güvenilirliğini olumsuz etkilemektedir. Aynı 
zamanda simülasyon programlarında ses dağıtma katsayıları için yapılan atamalar da sesin nesnel parametre 
değerlerini etkilemektedir. 
Bu çalışma kapsamında, simülasyon programlarında kullanılan modellerin detay düzeylerinin ses dağıtma 
katsayısı değerlerindeki değişime bağlı olarak sesin nesnel parametre değerlerine olan etkisi fark edilebilir eşik 
değerleri (jnd) üzerinden araştırılmıştır. Ayrıca bu etki sesin frekans aralıkları açısından da değerlendirilmiştir. 
Çalışmada, Lincoln Üniversitesi (ABD) Peter Kiewit Enstitüsü (Omaha) binasındaki Room 252 no’lu derslik 
örnek mekan olarak seçilmiştir. Simülasyon programı olarak ODEON v.10 programı kullanılmış olup 
değerlendirmeler; reverberasyon (T30), belirginlik (D50) ve netlik (C80) parametreleri için yapılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Detay düzeyi, sesin nesnel parametreleri, ses dağıtma katsayısı, sınıf 
 

ABSTRACT 
Acoustic evaluation of interiors is done in three different methods depending on the objective parameters of the 
sound. The methods are; 1. Acoustic measurements in space, 2. Measurements made using maquette models, 3. 
Computer simulation programs. In studies conducted with computer simulation programs, different acousticians 
can evaluate the results obtained for the objective parameters of the sound by preparing models with different 
detail levels. This situation adversely affects the reliability of the results obtained. At the same time, the 
assignments made to the sound scattering coefficients in the simulation programs also affect values belonging to 
the objective parameter of sound. 
In this study, the effects of the detail levels of the models used in the simulation programs on values belonging to 
the objective parameters of the sound were investigated. This effects were explored on the basis of the just 
noticeable difference (jnd) depending on the change in the sound scattering coefficient values. In addition, this 
effects were also evaluated in terms of the frequency range of the sound. In the study, the Room 252 in the 
building of the Peter Kiewit Institute (Omaha), Lincoln University (USA), was chosen as the sample room. 
ODEON v.10 program was used as a simulation program. Reverberation time (T30), clarity (D50) and definition 
(C80) parameters were evaluated. 
 
Keywords: Detail level, objective parameters of sound, sound scattering coefficient, classroom 
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1. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Mekanların akustik açıdan değerlendirilmesinde bilgisayar simülasyon program kullanımları 
gittikçe yaygınlaşmaktadır. Programlar kapsamında öncelikle üç boyutlu modeller 
hazırlanmakta ve hazırlanan modeller simülasyon programına aktarılarak süreç 
başlatılmaktadır. Simülasyon programlarında sesin nesnel parametrelerine ait veriler elde 
edilmektedir. Sürecin tamamlanmasıyla doğru değerlerin elde edilmesi önem taşımaktadır. 
Simülasyon programında üç boyutlu modellere ilişkin girilen verilerin yanı sıra hazırlanan üç 
boyutlu modelin detay düzeyleri de doğru sonuçların elde edilmesini etkilemektedir. Bu 
nedenle modellemelerdeki detay farklılıklarının sesin nesnel parametre değerlerdeki değişime 
etkisinde modellerdeki minimum yüzey boyutu önem taşımaktadır. Ayrıca bunun sonucu 
olarak detaylı modellerin gerekli olup olmadığı modellerin hazırlanması sürecinde en önemli 
sorular arasında yer almaktadır. Belirtilen bu sorulara cevap almak için farklı göstergelerle 
çalışmalar gerçekleştirilmiştir [1]. 

Oda akustiği tahmin programlarında mekana ait; hacim, yüzey alanları ile yüzey kaplama 
malzemelerine ait özellikler elde edilen değerleri etkilemektedir. En önemli göstergeler 
arasında olan yüzey kaplama malzemelerinin ses yutma katsayısı değerlerinin yanı sıra ses 
dağıtım katsayısı (scattering coefficient, SC) da sonuç değerleri etkileyen göstergeler arasında 
yer almaktadır [1]. Kapalı mekanlardaki ses dalgaları mekanın sınırlarından yayılarak veya 
dağılarak saçılmaya uğramaktadır. Ses dağıtım katsayısı sesin mekan içerisindeki davranışı 
açısından büyük önem taşırken geometrik modelin detay düzeyi bu etkinin düzeyinde rol 
oynamaktadır. Bu nedenle çalışma kapsamında, ses dağıtım katsayı değerlerindeki değişimin 
sesin nesnel parametre değerleri üzerindeki değişime olan etkisi incelenmektedir. 

Modellemelerin detay düzeyleri ve en küçük yüzey boyutuyla ilişkili çalışmalarda özellikle 
jnd değerleri dikkate alınmaktadır. jnd, değişik parametrelerin en düşük algılanabilir farklılığı 
olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada jnd, sesin nesnel parametreleri arasında oldukça 
yaygın kullanılan EDT, T30 ve C80 değerleri için değişim parametresi olarak ele alınmıştır 
[2-4]. Belirtilen nesnel parametreleri için sınır değerleri Tablo 1’de yer almaktadır. 

                    Tablo 1. Sesin nesnel parametreleri için jnd değerleri [5] 
 jnd (farkedilebilir eşik değerleri) 

Reverberasyon Süresi, T30 5 % 

Erken Düşme Süresi, EDT 5 % 

Netlik İndeksi, C80 1 dB 

 
Çalışma Kapsamında İncelenen Sesin Nesnel Parametreleri; 

Reverberasyon Süresi: Kaynağının kapatılmasından sonra sesin ilk enerjisinin milyonda bir 
düzeye azalıncaya ya da düzeyinin 60 dB azalıncaya kadar geçen süre olarak ifade 
edilmektedir [5, 6]. 

Erken Düşme Süresi (Early Decay Time, EDT): 60 dB lik düşme süresini ifade eden 
reverberasyon süresi farklı yüzeylerden çok sayıda yansımayı kapsadığı için reverberasyon 
süresi ile yüzeylere ait detaylı bir yansıma analizi yapılamamaktadır. Sesin 
sönümlenmesinden sonra ilk 10 dB düşüş için geçen sürenin altı katına eşit olan EDT değeri 

260



ile yüzeylerden ilk yansımalara ait analizler yapılabilmektedir. Bu sayede mekan 
geometrisinin akustik analizi de etkili şekilde yapılabilmektedir. [7-10]. EDT değeri 
genellikle reverberasyon süresinin 6 değeri ile çarpılmasıyla elde edilmektedir [11]. 

Netlik – Clarity (C80): Kapalı bir mekanda alıcıya doğrudan ulaşan sesten sonraki ilk 80 
msn. içinde alıcıya ulaşan seslerin enerjisinin, alıcıya 80 msn.’den sonra ulaşan seslerin 
enerjisine oranı olarak ifade edilen netlik sesin keskinliğini ya da bir ses sinyalinin birbirinden 
ayrı parçalarının algısının nasıl kolay bir şekilde fark edilebileceğini tanımlamaktadır. Netlik, 
müzik seslerinin netliği ile yansımalar arasındaki denge açısından önem taşımaktadır [12-14]. 

2. YÖNTEM 

Çalışma kapsamında; öncelikle mekan içerisinde ölçümler gerçekleştirilerek sesin nesnel 
parametre değerleri elde edilmiştir. Daha sonra ise mekana ait modellemeler yapılarak 
ODEON v. 10 programı aracılığıyla aynı mekan için sesin nesnel parametre değerleri elde 
edilmiştir. Elde edilen bu parametre değerleri vasıtasıyla mekana ait performans 
değerlendirilmeleri yapılmıştır. 

ODEON v. 10 için yapılan modellemelerde salonun detay derecelendirmeleri yapılarak (en 
küçük yüzey uzunluğuna göre) elde edilen nesnel parametre değerleri karşılaştırılmıştır. Bu 
amaçla salona ait üç farklı detayda model hazırlanmıştır. 

Çalışma izlenen yol; 

1. Sesin nesnel parametre değerlerinin elde edilmesi için mekanda ölçümler yapılmış, 

2. Mekanın rölövesi alınmış ve modellemeleri hazırlanmış, 

3. Hazırlanan modeller ODEON v. 10’a aktarılmış, 

4. Program kapsamında ses kaynağı ve alıcı atamaları gerçekleştirilmiş, 

5. Modellerde yüzeylerde hata olup olmadığı kontrol edilmiş, 

6. Yüzeylerden ses kaçışları olup olmadığı kontrol edilmiş, 

7. Yüzeyler için malzeme atamaları gerçekleştirilmiş ve reverberasyon süresi için genel 
tahmin değeri elde edilmiş, 

8. ODEON v. 10 programı için belirtilen tavsiyeler doğrultusunda bütün göstergeler için 
atama işlemleri yapılmış, 

9. Program ile sesin nesnel parametre değerlerine ait sonuçlar elde edilmiştir. 

Sonraki süreçte; 

10. Mekan için seçilen malzemelerle reverberasyon süresine ait elde edilen değerler ölçüm 
sonucu elde edilen değerlerle karşılaştırılarak uyumlulukları sağlanmış, 

11. Her bir mekan modeli için ses dağıtım katsayısı olarak; 0, 0.1, 0.3, 0.5, 0.8 değerleri 
atanmış ve sesin nesnel parametrelerine ilişkin sonuçlar elde edilmiş, 

12. Elde edilen sonuçlar ses dağıtım katsayısı 0 değeri referans değer ile karşılaştırılarak 
değişim düzeyleri elde edilerek değerlendirilmiştir (jnd). 
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3. UYGULAMA SÜRECİ 

3.1. Bilgisayar Programı Uygulama Süreci 

Yukarıda da belirtilen gerekli tüm atamalar yapılarak program çalıştırılmıştır. Programda, 
Room 252’ye ait üç farklı detaylı model ile çalışılmıştır. Malzemelerin ve ses dağıtım 
katsayılarının atanması sonrasında sesin nesnel parametrelerine ait değerlerin elde 
edilmesinden sonra ses dağıtım katsayılarının değişimleri ile birlikte bu durumun sesin nesnel 
parametreleri üzerindeki etkisi elde edilmiştir. 

ODEON Version 10’da yüzeyin fiziksel boyutlarına bağlı olarak önerilen ses dağıtım 
katsayıları aracılığıyla en yüksek detay düzeyine sahip olan modelden elde edilen sonuçlar 
ölçümlerden elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmış ve her iki durumda elde edilen değerler 
için jnd (just noticeable difference) değerleri aralığında bir uyum sağlanmıştır (Şekil 1). 
Bundan sonra modellerdeki tüm yüzeylere sırasıyla; 0, 0.1, 0.3, 0.5 ve 0.8 ses dağıtım katsayı 
değerleri atanmış ve sesin nesnel parametre değerleri elde edilmiştir. Sonraki süreçte ses 
dağıtım katsayı için alınan 0 değeri temel değer olarak belirlenerek diğer ses dağıtım 
katsayıları ile elde edilen değerlerle farklılıkları karşılaştırılmıştır (jnd değerleri üzerinden). 
Çalışma kapsamında, sesin nesnel parametrelerine ait EDT, T30 ve C80 için değerlendirmeler 
yapılmıştır. 

 
Şekil 1. Ölçüm ve modelle ile elde edilen değerler arasında sağlanan uyum 

3.2. Mekanların Modellerinin Hazırlanma Süreci 

Yapılan çalışma kapsamında seçilen salon ABD Nebraska Eyaleti Omaha Kentindeki 
University of Nebraska Lincoln, Peter Kiewit Institute - Room 252’dir (Şekil 2). 60 kişi 
kapasiteli Room 252 no’lu salon Peter Kiewit Enstitüsü’nde derslik olarak kullanılmaktadır. 
Sınıf yaklaşık 550 m3 hacme sahip olup sınıfta kişi başına düşen hacim yaklaşık 9,16 m3’dür. 

    
Şekil 2. Room 252'e ait görüntüler 
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Çalışma kapsamında öncelikle salonlara ait üç boyutlu modeller hazırlanmıştır. Room 252 
rölöve çalışması ile projelendirilerek modellenmiştir. Google Sketch Up üç boyutlu 
simülasyon programında hazırlanan modeller daha sonra ODEON v. 10 programına 
aktarılarak süreç başlatılmıştır. 

Salon için üç farklı model hazırlanmıştır ve modellerin farklılığını yüzeyleri oluşturan 
elemanların boyutları belirlemiştir. Çalışma kapsamında ses dağıtma katsayı (scattering 
coefficient- SC) değişimlerine göre Odeon Programı aracılığı ile farklı detaylardaki salonlarda 
elde edilen sesin nesnel parametre değerlerinin ISO 3382’de belirtilen jnd sınırlarında kalıp 
kalmadığı araştırıldığı için farklı detaylarda modellerin hazırlanmasına ihtiyaç duyulmuştur. 
Farklı detay düzeylerine sahip olan salonun modellerindeki en küçük yüzey boyutları Tablo 
2’de yer almaktadır. 

 Tablo 2. Room 252 modellerinde kullanılan en küçük yüzey boyutu ve yüzey sayıları 

Mekan 
En küçük yüzey boyutu Yüzey Sayısı 

Yüksek Detay Orta Detay Düşük Detay Yüksek Detay Orta Detay Düşük Detay 

Room 252 15 30 60 726 237 71 

 
3.3. Ölçüm İşlemleri Süreci 

Sesin nesnel parametrelerine ait değerlerin elde edilmesi amacıyla yapılan ölçme işlemlerinde 
Peter Kiewit Enstitüsü Akustik Laboratuarında yer alan WinMSL 2004 program sistemi 
kullanılmıştır. Ölçümlerde bilgisayar programı ile bağlantılı olarak; Larson Davis Sound 
Lever Meter (LD824), omnidirectional hoparlör ve ses güçlendirici sistem de kullanılmıştır 
(Şekil 3). 

    
Şekil 3. Room 252 yapılan ölçümlere ait görüntü 

Ölçüm işlemleri, modellemelerde yer alan ses kaynağı ve alıcı noktalarında ISO 3382’ye göre 
gerçekleştirilmiştir.  

Ölçüm işlemlerinde kullanılan sistem;  

• winMLS 2004 programının kurulu durumda olduğu ve içerisinde ses kartı yer alan dizüstü      

  bilgisayar, 

• omnidirectional ses kaynağı, 

• ses düzeyi ölçer, 

• amplifikatör ile diğer aparatlardan meydana gelmektedir (Şekil 4). 
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Şekil 4. Ölçüm işlemlerinde kullanılan sistem şeması  [15] 

Ses Kaynağı: Ses kaynağı olarak her yöne eşit şekilde ses dağıtan (omnidirectional) ve altı 
adet hoparlörü bünyesinde barındıran bir sistem kullanılmıştır. ISO 3382’ye göre T30 
değerinin ölçülebilmesi için ses kaynağı düzeyinin arka plan (background) gürültü 
düzeyinden 45 dB yüksek değere sahip olması gerekmektedir. Yapılan ölçümlerde bu durum 
dikkate alınmıştır. 

Ses Alıcı: Alıcı Larson Davis Sound Lever Meter (LD824) kullanılmıştır.  

Ses Değerlendirici: winMLS 2004 programı kullanılmıştır.  

ODEON v. 10’da değerlendirilen Room 252’nin modelleri Tablo 3’de yer almaktadır. 

 
Tablo 3. ODEON v. 10’da değerlendirilen Room 252 modelleri 

ROOM 252 

Yüksek Detay Düzeyi   Orta Detay Düzeyi Düşük Detay Düzeyi   

   

 

4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Bu bölümde, ODEON v. 10 programı ile mekanların farklı detay durumları için farklı ses 
dağıtma katsayıları ile elde edilen sesin nesnel parametre değerlerinin Tablo 1’de yer alan jnd 
değerleri çerçevesinde aralarındaki ilişki belirlenmiştir. Değerlendirmeler orta frekans aralığı 
için gerçekleştirilmiştir. Ayrıca sesin nesnel parametre değerleri için farklı detay düzeylerinde 
SC değişimine bağlı olarak aşağı, orta ve yukarı frekans aralıklarındaki değişim ilişkisi de jnd 
değerleri çerçevesinde belirlenmiştir. 
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4.1. Detay Düzeyleri Arasında Karşılaştırma 

SC değerlerindeki değişim ile detay düzeyleri için jnd değerleri arasında oluşan fark; T30, 
EDT and C80 nesnel parametreleri için orta frekans bölgesinde değerlendirilmiştir.  

T30 için jnd değerlerindeki değişiklikler SC değerlerindeki değişikliklerden orta frekans 
aralığında en fazla düşük detay düzeyinde etkilenirken, en yüksek detay düzeyinde ise en az 
etkilenmiştir (Şekil 5). 

 
Şekil 5. Orta frekans aralığında farklı detay düzeylerinde T30 için jnd değerleri 

 
EDT için jnd değerlerindeki değişiklikler orta frekans aralığında en çok düşük detay 
düzeyindeki SC değerlerindeki değişiklikler tarafından etkilenmişlerdir. Yüksek detay 
düzeyindeki SC değerlerindeki değişiklikler tarafından ise en az etkilenmiştir (Şekil 6). 

 
Şekil 6. Orta frekans aralığında farklı detay düzeylerinde EDT için jnd değerleri 

 
C80 için jnd değerlerindeki değişiklikler orta frekans aralığında en çok yüksek detay 
düzeyinde SC değerlerindeki değişiklikler tarafından etkilenirken en az düşük detay 
düzeyindeki değişiklikler tarafından etkilenmiştir (Şekil 7). 

 
Şekil 7. Orta frekans aralığında farklı detay düzeylerinde C80 için jnd değerleri 
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4.2. Frekans Aralıkları için Karşılaştırma 

SC değerlerindeki değişim ile frekans aralıkları için jnd değerleri arasında oluşan fark; T30, 
EDT and C80 nesnel parametreleri için değerlendirilmiştir.  

T30 için; genel olarak jnd değerlerindeki değişiklikler yüksek ve orta düzey detaylar için en 
çok yüksek frekans aralığında etkilenmiştir. Düşük detay düzeyleri için ise en çok, orta ve 
alçak frekans aralığında etkilenmiştir (Şekil 8). 

 
Şekil 8. T30 için frekans aralıklarına bağlı olarak elde edilen jnd değerleri 

EDT için jnd değerlerindeki değişiklikler düşük detay düzeyinde en fazla yüksek frekanslarda 
etkilenirken, yüksek detay düzeyinde bu etkilenme en fazla orta frekanslarda meydana 
gelmiştir (Şekil 9). 

 
Şekil 9. EDT için frekans aralıklarına bağlı olarak elde edilen jnd değerleri 
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C80 için düşük detay düzeylerinde jnd değerlerindeki değişiklikler en fazla yüksek frekans 
aralığında etkilenirken en az ise orta frekans aralığında etkilenmiştir. Buna karşılık yüksek ve 
orta detay düzeylerinde ise en fazla orta frekans aralığında etkilenmiştir (Şekil 10). 

 
Şekil 10. C80 için frekans aralıklarına bağlı olarak elde edilen jnd değerleri 

5. SONUÇLAR 

Detay düzeylerine bağlı olarak SC değerlerindeki değişimden EDT ve T30 parametreleri 
genel olarak en fazla aşağı frekans aralığında etkilenmiştir. C80 parametresi için ise genel 
olarak en fazla orta frekans aralığında etkilenme meydana gelmiştir. T30, EDT ve C80 
parametreleri için tüm farklı detay durumlarındaki değerler dikkate alındığında genel olarak 
ISO 3382’de belirtilen sınır değerleri (Tablo 1) kapsamında kalmıştır. Buna karşılık T30 
parametresi için sadece düşük detayda belirli durumlarda sınır değerler dışına çıkma meydana 
gelirken, C80 parametresinde ise yüksek detay düzeyinde belirli bir durumda sınır değer 
aşılmıştır. Frekans aralığının değişimine bağlı olarak; T30 parametresi için elde edilen 
değerler orta frekans aralığında belirli durumlarda sınır değerler dışına çıkarken, EDT 
parametresi için frekans aralıklarında sınır değerler dışına çıkma meydana gelmemiştir. C80 
parametresi için ise orta frekans aralığı hariç diğer frekans aralıklarında sınır değerler dışına 
çıkmalar meydana gelmiştir. 
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ÖZET 
1489 yılında Kayseri’nin Ağırnas Köyü’nde doğan Mimar Sinan; Osmanlı Devleti sınırları içinde, mühendislik 
ve mimari eserlerini üç kıtada uygulama fırsatı bulmuştur. 1538 yılından itibaren 50 yıl boyunca Sermimaran-
ı Hassa (Saray Baş mimarı) olarak Osmanlı Devleti’ndeki tüm bayındırlık işlerinden sorumlu makama getirilmiş 
olan Mimar Sinan yapı tasarımlarında; fonksiyonel işleyiş, estetik, arazinin topoğrafya durumu, güvenlik gibi 
tasarım kriterlerini dikkate almış, bunun yanı sıra fiziksel çevre koşullarını da tasarımlarının önemli bir parçası 
olarak değerlendirmiştir. Mimar Sinan’ın özellikle, yapmış olduğu camilerin tasarımlarında sesin 
algılanabilirliğini dikkate aldığı anlaşılmaktadır. Camilerdeki sesin algılanabilirliğini caminin; hacmi, iç mekan 
oranları, iç mekan yüzey sınırlarının biçimsel özellikleri ve kaplama malzemeleri, kubbenin biçimi ve ölçüleri ile 
zemin düzleminden yüksekliği, ibadet eden kişi sayısı gibi faktörler etkilemektedir. Kaynağından çıktıktan sonra 
alıcılara doğrudan ulaşan sese ilave olarak, yukarıda belirtilen mekan özellikleri doğrultusunda çeşitli yansımalar 
ve dağılmalar sonucu ulaşan ses, alıcıların işitsel algısı açısından son derece önem taşımaktadır. Çalışma 
kapsamında, ibadet yapıları için akustik tasarım kriterleri Mimar Sinan Camileri açısından değerlendirilmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Cami, Akustik, Mimar Sinan 
 

ABSTRACT 
Architect Sinan was born in Ağırnas Village of Kayseri in 1489; Within the borders of the Ottoman State, he had 
the opportunity to apply his engineering and architectural projects to the three continents. Mimar Sinan, who was 
appointed as the responsible person for all public works in the Ottoman State as Sermimaran-i Hassa (Palace 
Chief Architect) for fifty years starting from 1538, took into consideration functional connections, aesthetics, 
topography of the land, safety, etc. in design process. In addition to this, he considered physical environmental 
conditions as an important part of design process as well Mimar Sinan took into account the perception of voice 
in mosque designs in particular. The sound perception in the interior of the mosque is affected by factors such as 
the volume of the mosque, the indoor proportions, the formal features of the interior surface boundaries and 
coating materials, the shape and the dimensions of the dome and the height from the ground plane, number of 
worshipers. In addition to sound directly reaching to the receiver, the sound arriving at the receiver with various 
reflections and distributions, depending on the properties of the space, is utmost importance in terms of auditory 
perception. Within the scope of the study, these elements which affect acoustic design for worship buildings 
were evaluated in terms of the mosques designed by Mimar Sinan. 
 
Keywords: mosque, acoustic, Architect Sinan 

1. GİRİŞ 

Mekan tasarımlarında; fonksiyon, estetik ve fiziksel çevre koşulları tasarımın birbirini 
tamamlayan parçaları olarak değerlendirilmektedir. Bu parçalardan biri olan fiziksel çevre 
koşulları kapsamındaki ısı, nem, ışık, ses gibi göstergeler açısından mekan tasarımları 
değerlendirildiğinde optimum koşullar; doğal, yapay ya da hem doğal hem de yapay 
sistemlerle birlikte gerçekleştirilebilmektedir. Tarihi süreç açısından değerlendirildiğinde ise, 
özellikle 20. yy öncesinde fiziksel çevre gereksinimlerinin genel olarak doğal sistemlerle 
sağlandığı anlaşılmaktadır.  
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Fiziksel çevrenin önemli bir etkeni olan sesin etkin bir şekilde kullanıldığı mekan 
tasarımlarının, antik dönem öncesi mağaralarda etkinliklerin düzenlendiği zaman dilimine 
kadar uzandığı, mağaraların özel birimlerinde yapılan resimlerden anlaşılmaktadır [1]. 
Özellikle Antik Yunan dönemi ile birlikte bilimsel anlamda çalışmaların da yapılmaya 
başladığı dikkate alındığında, büyük hacimlere sahip olan mekanlarda Antik Yunan 
döneminden günümüze kadar akustik, mimari tasarımlarda özel bir önem taşımıştır. Bu 
kapsamda, camiler de hem kişi kapasitesine bağlı olarak hacimsel büyüklükleri hem de 
yapılan ibadetlerin ibadet eden insanlar üzerindeki etkisi bağlamında tarihi süreçte akustik 
açıdan büyük önem taşımıştır. Camilerde gerçekleştirilen ibadetler esnasında, bazen konuşma 
bazen müzikal etki bazen de her ikisi aynı anda ön planda olabilmektedir. Vaaz, hutbe gibi 
sözlü ifadelerin yer aldığı bilgilendirme amaçlı dini etkinlikler ile ezan, kamet, tekbir, kıraat, 
salat, tesbih, mevlüt, ilahi gibi müzikal etkilerin yer aldığı etkinlikler caminin ana ibadet 
mekanında gerçekleştirilmektedir. Farklı etkilere sahip olan sesler içinde sözlü ifadelerin 
anlaşılabilirliği önem taşırken, müzikal etkinin hacimselliği dolayısıyla sesin dolgunluğu ve 
anlaşılabilirliği birlikte önem taşımaktadır. Bundan dolayı sözel etkinliklerde mekanlardaki 
hacimsellik müzikal etkinliklere göre daha düşük düzeylerde istenilmektedir. Bu kapsamda 
mekandaki kişi başına düşen hacim açısından değerlendirildiğinde, müzikal etkinliklerde 
etkinliğin türüne de bağlı olarak hacim, sözel (konuşma) amaçlı tasarlanan mekanlara göre 
daha yüksek düzeyde olmalıdır. Cami iç mekanlarında hem müzikal etki hem de konuşmanın 
anlaşılabilirliği birlikte önem taşıdığı için çok amaçlı bir kullanım gerçekleştirilmekte 
dolayısıyla da aynı süreçte farklı hacimsel gereksinimlere ihtiyaç duyulmaktadır. 

2. MİMAR SİNAN’IN AKUSTİK AÇIDAN MİMARİ TASARIM YAKLAŞIMLARI 

Mekanlardaki akustik koşulları; mekanın formu, hacmi, hacmin sınırlarını oluşturan 
yüzeylerdeki kaplama malzemeleri, kullanıcı sayısı ile mekanı diğer yapı birimlerinden ve dış 
ortamdan ayıran yapı elemanlarının cidar kesit tasarımları etkilemektedir. 

2.1. Plan Düzlemi 

Cami formlarının şekillenmesindeki en önemli etkenlerden biri plan düzlemidir. Osmanlı 
dönemi camilerinde merkezi plan tipi önem kazanmış ve etkili şekilde uygulanmıştır [2]. Bu 
plan tipinin en güzel örnekleri Mimar Sinan camilerinde görülmektedir. Mimar Sinan, cami 
tasarımlarında merkezileşmiş mekanın üst düzlemini kubbeyle örtmüş ve bu, tasarımın odak 
noktasını teşkil etmiştir [3]. Akustik olarak değerlendirildiğinde, mekan içindeki sesin etkili 
yayılımı açısından kare ve dairesel formlar problemlerin oluşumuna neden olurken dikdörtgen 
ise tercih edilen bir form olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda Mimar Sinan’ın 
tasarladığı cami planlarının genel olarak kare biçime sahip olduğu dikkate alındığında bu 
form ses yayılımı açısından olumsuz etkiler oluşturmuştur. Bu durumun farkında olan Mimar 
Sinan plan düzleminde tasarlamış olduğu mimari elemanlarla (mihrap, niş, yarım kubbe, vb. 
[4]) formun olumsuz etkisini ortadan kaldırmıştır. Ayrıca plan düzleminde, karşılıklı 
duvarların birbirine paralel olması nedeniyle oluşan flutter ekoyu önlemek için karşılıklı 
duvarların paralellik durum etkisi ortadan kaldırmıştır. Bu durumun önlenmesinde özellikle fil 
ayaklar ve duvarlarda oluşturulan kot farkları büyük önem taşımıştır. Bu sayede sesin mekan 
içinde dağılımı sağlanmıştır (Şekil 1, Şekil 2). 
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Şekil 1. Selimiye Camii plan ve kesiti [5, 6] 

Bir ortamda ses kaynağı ile alıcı arasında bulunan herhangi bir engel sesin dolaysız bir şekilde 
alıcıya ulaşmasını önlemektedir. Mimar Sinan camilerinde özellikle ana kubbeyi taşıtabilmek 
amacıyla inşa edilen fil ayaklar, ibadet eden kişiler ile imamın bulunmuş olduğu konumlar 
arasında engel teşkil etmektedirler. Bu durum bazı alanlarda ses gölgeleri oluşmasına neden 
olmaktadır. Fil ayaklar ses kaynağına ne kadar yakın olursa meydana gelecek ses gölgesi de o 
kadar fazla olmaktadır. Bu şekilde oluşan ses gölgeleri derin balkon altlarında da 
oluşabilmektedir [7]. Şekil 2’de Süleymaniye Camii’ndeki mihrab ve minberde konumlanan 
ses kaynaklarından yayılan ses için fil ayakların plan düzleminde oluşturmuş olduğu ses 
gölgeleri yer almaktadır. Ayrıca mahfillerin de ses kaynağı ile alıcı arasında kısmi olarak 
engel teşkil ettiği dikkate alındığında mahfillerin mihrap ve minberden uzak bir alana 
yerleştirilmesi ses gölgelerinin oluşmaması açısından önem taşımaktadır. 

 
Şekil 2. Karşılıklı duvarların paralel etkisini ortadan kaldıran yüzey hareketlilikleri ile fil ayakların oluşturduğu 

ses gölgeleri [8] 

Mimar Sinan dört dayanaklı ve tek kubbeli mekan tasarım yaklaşımını bu yaklaşımına yarım 
kubbeler ekleyerek daha kapsamlı hale getirmiş, böylece mekanın merkez alanını yükselterek 
piramidal bir etki oluşturmuştur. Altı dayanaklı cami tasarım yaklaşımı ile iç mekanı enine 
doğrultuda genişletmiştir. Bu planlama yaklaşımında ana kubbenin her iki tarafına ilave ettiği 
ikişer kubbe ile dikdörtgen bir mekan elde edebilmiştir [9] (Şekil 3). Dikdörtgen planlı 
mekanlarda sesin yayılımı kare planlı mekanlara göre akustik açıdan daha etkili bir şekilde 
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gerçekleşmiştir [10]. Ayrıca fil ayaklar nedeniyle oluşan ses gölgelerinin etki alanı da bu 
sayede azalmıştır. 

         
        Beşiktaş Sinanpaşa Camii [11]            Topkapı Kara Ahmet Paşa Camii [12] 

Şekil 3. Altı dayanaklı camiler ve dikdörtgen plan etkisi 

2.2. Kesit Düzlemi 

Cami formlarının şekillenmesindeki en önemli etkenlerden bir diğeri de kesit düzlemidir. 
Mimar Sinan’ın, Süleymaniye Camii’nde en üst kotta yer alan ana kubbeden daha alt kotlara 
yarım kubbeler, küçük kubbeler ve payandalar ile piramidal bir şekilde yayılışı hem taşıyıcılık 
hem de görsel açıdan olumlu etkiler ortaya koymuştur [9]. Mimar Sinan, böyle bir yaklaşım 
nedeniyle kesit düzleminde tasarladığı pandantifler ve duvarlardan kubbeye geçişi sağlayan 
mukarnaslar sayesinde sesin mekan içinde dağılmasını sağlamıştır (Şekil 4). Mimar Sinan 
camilerinde, yüzeylerdeki sesin dağılımını sağlayan elemanların cami hacminin artışı ile daha 
belirgin bir şekilde uygulandığı dikkat çekmektedir [4, 13]. 

    
Şekil 4. Şehzade Mehmet Camii’nde yer alan pandantif ve mukarnaslar (Mustafa Kavraz) 

 
İçbükey yüzeylerde seslerin sürünerek ilerlemesi ile ses kaynağından çok uzak alanlardaki 
kubbe eteğinde bile işitilebilmesi fısıldayan galeri olarak ifade edilmektedir. Bazen çok düşük 
düzeylerdeki sesler dahi kubbe eteğinde işitilebilmektedir. Bu tasarım yaklaşımı akustik 
açıdan olumsuz bir durum olarak değerlendirilmektedir [7]. Mimar Sinan camileri 
incelendiğinde kubbelerin konumlanmış olduğu kodlar sayesinde fısıldayan galeri etkisi 
oluşturan bir durumla karşılaşılmamaktadır (Şekil 5). 

Dairesel ve dolayısıyla iç bükey formlar sesin belirli alanlarda odaklanmasına neden 
olmaktadır. Biçimsel olarak değerlendirildiğinde bu özelliklerinden dolayı genel olarak 
akustik açıdan tercih edilmemektedirler. Uygulandığı mekanlarda insanların bulunduğu 
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alanda sesi odaklamayacak şekilde tasarlanmasına dikkat edilmelidir. Camilerde özellikle 
kesit düzleminde tam, yarım, çeyrek olarak kullanılan kubbelerin iç bükey formları da sesin 
belirli alanlarda odaklanmasına yol açabilmektedir. Odaklanma etkisinin oluşmaması için 
kubbeler nedeniyle meydana gelen sesin odaklanma etkisinin ibadet edenlerin bulunduğu 
düzlemin üzerinde kalması ve ibadet edenlerin bulunduğu düzleme yansıyan seslerin yaygın 
bir şekilde gelmesi sağlanmalıdır. Mimar Sinan’ın, yapmış olduğu camilerde odaklanma 
etkisini ortadan kaldıracak bir yaklaşımla tasarımlarını gerçekleştirdiği görülmektedir (Şekil 
5). 

 
Şekil 5. Odaklanma etkisi oluşturmayan kubbeler (Süleymaniye Camii) [14] 

Kubbe formunun dairesel etkisi nedeniyle yüzey üzerine gelen ses birkaç yansımadan sonra 
kubbeden uzaklaşmaktadır. Bu nedenle de kubbeden yansıyan sesler uzun gecikme süreleri ile 
mekanın arka tarafındaki ibadet bölümüne ulaşmaktadır. Bu durum, sesin yankı şeklinde 
alıcılara ulaşmasına neden olmakta ve anlaşılabilirlik azalmaktadır [15]. Yansıyan sesler 
nedeniyle meydana gelen yankının önlenmesinde ve reverberasyon süresinin 
dengelenmesinde en büyük etkiyi yüzeylerde kullanılan malzemeler ve rezonatörler 
sağlamıştır. 

2.3. Yüzeylerde Kullanılan Akustik Malzemeler ve Rezonatörler 

Mimar Sinan tasarladığı camilerin ibadet bölümlerinde, hem ses yansıtıcı hem ses dağıtıcı 
hem de ses yutucu malzemelerden yararlanmıştır. Mimar Sinan’ın cami uygulamalarında 
akustik açıdan önemli bir malzeme olarak kullandığı sıvaların özellikleri farklı uygulamalarda 
katkı maddeleri ile ihtiyaca göre değiştirilmiştir. Mimar Sinan camilerinde yaygın şekilde 
kullanılan horosan harcı; pişirildikten sonra öğütülen kil olarak bilinen horosan ile kirecin 
karışımından elde edilmiştir [16]. Horosan harcı içerisine kum katılan uygulamaların yanı sıra 
nohut boyutlarındaki tuğla ve kiremit kırıkları ile de uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Kireç 
harcına; kan, yumurta, peynir, gübre, arap zamkı, hayvan tutkalı, bitki suları, kazein gibi katkı 
malzemeleri de katılmıştır [17]. Sıvaları ketenle bağlantılı bir şekilde uygulayarak yüzeylerin 
gözeneklilik oranlarını artırmış dolayısıyla da ses yutma katsayı değerini artırmıştır 
[4].Sıvalara kıtık ilave edilmesi sıvanın akustik açıdan alçak ve orta frekanslarda rezonatör 
olarak görev yapmasını sağlamıştır. Kıtık katkılı sıvalarda, kıtık yay olarak davranırken sıva 
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kütle görevi yapmıştır. Bu sıvalar özellikle belirtilen frekans aralıklarında etkili ses yutuculuk 
özellikleri sayesinde ibadet mekanındaki reverberasyon sürelerinin optimum düzeyde 
kalmalarına katkıda bulunmuşlardır.  

Mimar Sinan cami ibadet mekanlarındaki kubbelerde rezonatör uygulamalarına da yer 
vermiştir. Rezonatörler fiziksel özelliklerine bağlı olarak alçak frekanslarda etkili ses yutucu 
etkiye sahip özel ses yutuculardır. Cami ibadet mekanlarında genellikle kubbeye yerleştirilen 
rezonatörlerin sayısı her camide farklı sayıda kullanılmıştır. 1986 yılında yapılan restorasyon 
işlemlerinde Mimar Sinan’ın öğrencilerinden Sedefkar Mehmet Ağa’nın tasarlamış olduğu 
Sultanahmet Camii’nin ana kubbesinde 75 adet rezonatör bulunmuştur [15]. Bu 
rezonatörlerden bir tanesinin kesiti Şekil 6’da yer almaktadır. Şekil 6’da ayrıca günümüzde 
üretilen rezonatörler örnekleri de yer almaktadır. 

   
Şekil 6. Sultanahmet Camii’nde yer alan rezonatör kesiti [15] ve günümüzde üretilen rezonatörler örneği [18] 

Mimar Sinan’ın eseri olan Şehzade Mehmet Camii’nde yapılan çalışmalarda144 adet 
rezonatör bulunurken Kadırga Sokullu Mehmet Camii’ndeki ana kubbede 35 delik ve çeyrek 
kubbelerin her birinde 42-45 adet rezonatör deliği gözlemlenmiştir [15].  
Mimar Sinan camilerindeki restorasyon işlemleri esnasında yapılan uygulamalar ibadet 
bölümlerinin akustik özelliklerinin bözulmasına neden olmuştur. Bu durumun oluşmasına sıva 
ve rezonatörlerle ilgili yapılan değişiklikler neden olmuştur. Üsküdar Mihrimah Sultan 
Camiindeki akustik koşulların yapılan onarım ve restorasyon işlemleri esnasında olumsuz 
olarak değişime uğradığı anlaşılmaktadır. Bunun en büyük nedenlerinden biri mevcut olan 
sıva yerine alçı veya çimento karışımlı harçların uygulanmış olmasıdır. Bu durum alçak ve 
orta frekanslarda etkili ses yutma özelliklerinin ortadan kalkmasına neden olmuştur. Ayrıca 
rezonatörlerin ağızlarının kapatılması da bu özelliğin ortadan kalmasında etkili olmuştur.  
İstanbul Edirnekapı’da yer alan Mihrimah Sultan Camii’ndeki pandantiflerin üç köşesinde 
bulunan rezonatörlerin de ağızları kapatılmıştır [4, 19]. Böylece aşağı frekans aralığında 
reverberasyon sürelerinde yükselmeler meydana gelmiştir. 

Süleymaniye ve Selimiye Camilerinde yapılan restorasyonlarda mevcut sıvaların alçı sıvalarla 
değiştirilmesi akustik özelliklerin de değişmesine neden olmuştur. Değişim nedeniyle alçak 
ve orta frekanslarda ses yutma katsayı değerlerindeki düşüş nedeniyle bu frekans 
aralıklarındaki reverberasyon sürelerinde artışlar meydana gelmiştir [13]. 

Süleymaniye Camiinde yapılan restorasyonlar sonucunda yapılan gürültü düzeyi ölçümlerinde 
özellikle donanımlar nedeniyle mekan içerisindeki fon gürültüsü yüksek değerlerde elde 
edilmiştir [20]. 
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Reverberasyon süresinin çok önemli olduğu yüksek hacimli mekanlarda kullanıcı sayısının 
değişmesi reverberasyon süresinin de değişmesine neden olmaktadır. Kişi sayısı değişimine 
rağmen mekan içerisindeki ortalama ses yutma katsayısının sabit kalacak şekilde tasarlanması 
büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle caminin iç mekan alanının, kişilerin ses yutma 
katsayısına yakın olan halı ile kaplanması ses yutma katsayısının sabit kalmasını 
sağlayabilmektedir [13]. Mimar Sinan camilerinin zemin düzleminde kullanılan halı 
kaplamalar ses yutma katsayısının sabit kalması açısından etkili olmuştur [4]. 

3. SONUÇLAR 

Mimar Sinan’ın, cami eserlerini akustik etkiyi dikkate alarak tasarladığı anlaşılmaktadır. Plan 
düzleminde kare formun olumsuz etkisini ortadan kaldıran planlama yaklaşımlarının yanı sıra 
flutter eko etkisini de ortadan kaldıran yaklaşımları tasarımlarında ön görmüştür. Plan ve kesit 
düzleminde ses yansıtıcı, dağıtıcı ve yutucu malzeme seçimlerini mekan için gerekli 
reverberasyon sürelerini dikkate alarak yaparken, ses yansıtıcı ve dağıtıcılar sayesinde ses 
gölgesi oluşan bölgelere sesin etkili şekilde ulaşmasını sağlamıştır. Mimari formun 
şekillenmesinde etkili rol oynayan kubbelerin kotları ve çaplarının uygun seçimi sayesinde 
odaklanma etkisinin oluşumunu engellerken, sıva malzemelerinin seçimi ve rezonatör 
uygulamaları ile de mekan içindeki reverberasyon sürelerinin özellikle alçak ve orta frekans 
aralığında optimum düzeyde elde edilmesi sağlanmıştır. 
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ÖZET 
Bu çalışmada, Bartın ili Amasra ilçesinde rüzgar türbin tipleri kullanıldığında üretilebilecek enerji miktarı Yapay 
Sinir Ağları (YSA) yöntemiyle tahmin edilmiştir. Yapay sinir ağı giriş parametresi 0’dan 20’ye kadar rüzgar 
hızları, çıkış parametresi olarak ise altı adet rüzgar türbininin üretim güçleri ( Gamesa G97-2MW, Suzlon S.88-
2100, Siemens SWT-2.3-113, N100-2,5 MW, E82-3 MW, V117-3,3 MW) eğitim aşamasında kullanılmıştır. 
Amasra’ya ait 2016 yılı rüzgar hızı verileri ise test aşamasında kullanılmıştır. Tahmin sonuçlarına göre 
Amasra’nın farklı türbinler ile üretebileceği enerji kapasitesi karşılaştırılmak istenmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Yapay Sinir Ağları, Rüzgar enerjisi, Enerji Potansiyeli 

 

Evaluation of The Production Capacity in Energy Production Facilities 

By Artificial Neural Networks 

ABSTRACT 
In this study, the amount of the energy that can be produced using the wind turbine types was estimated by 
utilizing the Artificial Neural Networks (ANN) method in the district of Amasra in Bartın province. Wind speeds 
from 0 to 20 were used as the artificial neural network input parameters, and the production powers of six wind 
turbines (Gamesa G97-2MW, Suzlon S.88-2100, Siemens SWT-2.3-113, N100-2.5 MW, E82-3 MW, V117-3.3 
MW) were used as the output parameters during the training phase. Wind speed data belonging to Amasra for the 
year 2016 was used during the test phase. According to the results of the estimations, it is desired to compare the 
energy capacity that Amasra is able to produce with different turbines.  
 
Keywords: Artificial Neural Networks, Wind Energy, Energy Potential 

1. GİRİŞ 

Ülkelerin kalkınma düzeyini belirleyen ekonomik ve sosyal gelişmelerin en önemli 
unsurlardan birisi enerjidir. İlerleyen teknolojiye bağlı olarak ülkelerin elektrik enerjisine olan 
ihtiyaçları sürekli artış göstermektedir. Son yıllarda enerjiyi en güvenilir kaynaklardan, en 
ucuz ve kaliteli yöntemlerle üretebilmek oldukça önem kazanmıştır[1]. Günümüzde ülkeler 
enerji ihtiyaçlarının büyük bir kısmını fosil yakıtlar olarak bilinen kömür, petrol ve doğalgaz 
gibi enerji kaynaklarından karşılamaktadır. Küresel ısınmaya sebep olan fosil yakıtlar aynı 
zamanda havanın kirlenmesine, asit yağmurlarının oluşmasına, ozon tabakasını delinmesine 
ve ormanların tahribatına da sebep olmaktadır [2]. Fosil yakıt kaynaklarının zamanla 
tükenmeye başlaması ve verdiği zararlarından dolayı ülkeler yenilenebilir enerji kaynaklarına 
yönelmeye başlamışlardır. Ayrıca her geçen gün artmakta olan enerji talebi de ancak 
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sürdürülebilir ve temiz enerji kaynakları olan yenilenebilir enerji kaynakları ile 
karşılanabilmesi mümkündür [3]. 

Büyük bir potansiyele sahip olan yenilenebilir enerji kaynakları son yıllarda hızla 
yaygınlaşmakta, ülkelerin enerji politikalarının en önemli unsuru haline gelmekte ve her 
geçen gün daha cazip bir yatırım halini almaktadır. Teknolojisi ve kullanımı ile en hızlı 
gelişme gösteren ve ekonomisi de konvansiyonel enerji kaynakları ile rekabet edebilir hale 
gelen yenilenebilir enerji kaynaklarının en önemlilerinden birisi rüzgar enerjisidir [4]. Rüzgar 
enerjisi eski çağlardan günümüze değirmenlerde tahıl öğütmede, su pompalamada, deniz ile 
nehir taşımacılığında ve çeşitli mekanik güç çevrimlerinde kullanılmakta iken günümüzde ise 
rüzgar enerjisinden elektrik elde etmek için modern türbinler tasarlanmış ve dünyanın birçok 
bölgesinde yaygın olarak kullanılmaktadır [5]. Rüzgar enerjisinin temiz ve tükenmez bir 
enerji kaynağı olması, enerjide dışa bağımlılığı azaltması, santrallerin kısa sürede kurulması 
ve bölgesel olduğundan dünya pazarından büyük ölçüde bağımsız olması en büyük 
avantajlarıdır. 

1990’lı yıllardan itibaren rüzgar enerjisi teknolojisi son büyük gelişme kaydetmiş ve yüksek 
kapasiteli rüzgar güç santralleri kurulmuştur. 1990’lı yılların başında dünya genelinde kurulu 
rüzgar gücü sadece 2,160 GW iken, 1999 yılının sonunda dünyanın kurulu rüzgar gücü 
yaklaşık 6 kat artarak 13,455 GW’a ulaşmıştır. 2000’li yıllarda bu artış devam etmiş, 
dünyanın kurulu rüzgar gücü 2003 yılı sonunda 33,400 GW, 2006 yılının sonunda 74,000 GW 
ve 2016 yılına kadar bu güç yaklaşık 487,000 GW’a ulaşmıştır [6]. 

 
Şekil 1. Dünyanın kurulu rüzgar gücünü gösterir grafik 

Ülkemizin Avrupa ve Asya arasında bir köprü konumunda bulunması ve üç tarafı denizlerle 
kaplı olması, özellikle Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
kıyılarında ortalama 4.5-10 m/s rüzgar hızları ile önemli bir rüzgar enerjisi potansiyeline 
sahiptir [7]. Türkiye’de şebekeye bağlı rüzgar enerjisiyle elektrik üretimi 1998 yılında 
başlamış ve özellikle 2005 yılından itibaren rüzgar enerji santrallerinin kurulu güç ve enerji 
üretiminde büyük artış göstermiştir. Türkiye’de rüzgar enerjisi kurulu gücü Ocak 2017 tarihi 
itibarıyla 6,106 MW seviyesine ulaşmış ve bu da Türkiye’deki elektrik enerjisi kurulu 
gücünün yaklaşık %6.3’sini Rüzgar santrallerinden oluşmaktadır [8]. 

Bu çalışmada, çeşitli rüzgar türbinleri ile YSA modeli oluşturarak rüzgar enerjisinden elektrik 
üretimi tahmini yapılmıştır. Çalışmada uygulanacak model YSA’nın Matlab (R2014A 
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Sürümü) yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada belirtilen amaç çerçevesinde rüzgar hızı 
verileri kullanılacak bölge olarak Aydın ilinin Çine ilçesinin Turguttepe mevkii seçilmiş olup, 
2015 yılında rüzgar hızının yüksek olduğu 90 m yükseklikte ölçülmüş rüzgar hızı verilerinden 
yararlanılmıştır. Ayrıca çalışmada YSA çıktı verileri olarak kullanılacak rüzgar türbinleri 
Gamesa G97, Suzlon S.88, Siemens SWT2.3, Nordex N100, Enercon E82, Vestas V117 tipi 
rüzgar türbinleri olup olup rüzgar türbinlerinin kule yüksekliği 90 m olarak seçilmiştir. YSA 
modeli çıktı verileri olarak kullanılacak bu türbinler günümüzde en çok kullanılan ve 
verimlilik bakımından oldukça yüksek olan rüzgar türbinleridir. 

2.  YAPAY SİNİR AĞLARI (ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS) 

YSA, insan beyninin özelliklerinden olan, öğrenme yolu ile yeni bilgiler üretebilme, 
çoğullama ve keşfedebilme gibi üstün yetenekleri, herhangi bir yardım almadan 
gerçekleştirebilen bir bilgisayar sistemidir [9]. Bilgisayar teknolojisi ve yazılım sektöründeki 
gelişmelere bağlı olarak YSA modellemesinin basitleşmesi ve klasik yöntemlerle çözümü zor 
olan problemlere daha kolay çözüm getirmesi, YSA’nın mühendislik uygulamalarında ve 
özellikle karmaşık problemlerin modellemesinde yaygın kullanım alanı bulmasını sağlamıştır. 
YSA, biyolojik sinir hücresinden esinlenerek geliştirilen yapay sinir hücrelerinin 
birleşmesiyle meydana gelmektedir. YSA’nın; doğrusal olmayan yapıları modelleyebilmesi, 
paralel dağılmış yapısı, öğrenme ve genelleme yapabilme yeteneği, farklı problemler için 
uyarlanabilirliği ve hata toleransına sahip olması en önemli özelliklerindendir [10]. 

Temel bir YSA hücresi biyolojik sinir hücresine göre çok daha basit bir yapıya sahiptir. Bir 
YSA modeli girdi katmanı, çıktı katmanı ve gizli katmandan oluşmaktadır. Gizli katman 
birden fazla katmandan oluşabilir ve her katmanda nöronlar bulunmaktadır. Girdi katmanında 
kullanılan değişken sayısı kadar, çıktı katmanında ise kullanılan çıktı sayısı kadar nöron 
bulunmaktadır. Fakat gizli katmanda ne kadar nöronun yer alması gerektiğine ilişkin belirli 
bir kural yoktur. Her bir nöron kendisinden önceki katmandaki nöronların çıktı değerlerini 
girdi değeri olarak kullanmaktadır. Ara katmanda ve çıktı katmanda yer alan nöronlar belirli 
bir aktivasyon fonksiyonuna göre kendisine gelen sinyalleri işlemekte ve varsa bir sonraki 
katmana iletmektedir. Aktivasyon fonksiyonları YSA’nın çıktısını şekillendiren bir 
fonksiyondur. Bir ara katmanı ve ara katmanında yeteri kadar nöron bulunan bir YSA modeli 
her çeşit doğrusal olmayan fonksiyonu modelleyebilmektedir [11]. YSA hangi tip problemin 
çözümünde kullanılacaksa buna uygun aktivasyon fonksiyonun seçilmesi gerekmektedir. 

Doğancı vd. (2016) tarafından yapılan çalışmada, Orta ve Batı Karadeniz bölümlerinde 
bulunan il ve ilçelerden örneklemeler yapılarak rüzgar enerjisi tahmin çalışması yapılmıştır. 
YSA metodu kullanılarak, algoritma tipi, aktivasyon fonksiyonu, eğitim fonksiyonu, katman 
sayısı, nöron sayısı gibi parametrelerin farklı kombinasyonları ile Bafra, İnebolu, Zonguldak 
ve Karabük için hesaplanan tahmin değerleri ile gerçek değerlerin örtüştüğü görülmüştür [12]. 

Kılıç ve Arabacı (2015) tarafından yapılan çalışmada ise Burdur ilinin gelecekteki rüzgar hızı 
değerleri YSA metodu kullanılarak tahmin edilmiştir. Türkiye Meteoroloji Enstitüsünden 
alınan veriler kullanılarak yapılan hesaplamalar sonucunda, YSA metodunun benzer 
çalışmalar için uygun bir metodoloji olabileceği sonucuna ulaşılmıştır [13]. 

Kaya vd. (2016) tarafından yapılan çalışmada, çeşitli rüzgar türbin verileri ile iki farklı model 
oluşturularak Kastamonu ili rüzgar gücü potansiyeli tahmin edilmeye çalışılmıştır. Güç 
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tahmini için kullanılan 2015 yılına ait Kastamonu ili günlük maksimum rüzgar hızı verileri, 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınmıştır. İki modelleme için sırasıyla YSA ve çoklu 
adaptif bulanık sinir ağları (ANFIS) yöntemleri kullanılmıştır. Sonuç olarak kullanılacak 
türbin tipine göre üretilebilecek maksimum güç değerleri tahmin edilmiştir. Tahmin 
sonuçlarına göre Kastamonu’nun rüzgar potansiyelinin yüksek olduğu görülmüştür [14]. 

3. ENERJİ ÜRETİM TESİSLERİNDE ÜRETİM KAPASİTESİNİN YAPAY SİNİR 
AĞLARI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Bu çalışmada meteorolojik veriler kullanılarak yapay sinir ağları ile Bartın ili Amasra ilçesi 
rüzgar enerjisi üretim kapasitesinin tahmini yapılmıştır. Bu tahmin yapılırken altı adet rüzgar 
türbinin bazı rüzgar hızlarına verdiği güç cevabı ile YSA modeli eğitilmiştir. Eğitim giriş 
verisi olarak Amasra ilçesinin 2016 yılı aylık ortalama rüzgar hızları kullanılmıştır.  

Tablo 1. Bartın ili Amasra ilçesi 2016 yılı aylık ortalama rüzgar hızları 
AYLAR  RÜZGAR HIZLARI (m/s) 
OCAK 6,52 
ŞUBAT 5,11 
MART  4,76 
NİSAN 4,36 
MAYIS 4,21 

HAZİRAN 3,77 
TEMMUZ 3,88 
AĞUSTOS 3,91 

EYLÜL 4,75 
EKİM 4,43 

KASIM 5,11 
ARALIK 6,17 

Eğitim çıkış verisi olarak ise Gamesa G97-2MW, Suzlon S.88-2100, Siemens SWT-2.3-113, 
N100-2,5 MW, E82-3 MW, V117-3,3 MW tipi türbinlerinin rüzgar hızına göre üretim 
kapasitesi kullanılmıştır.  

 
Şekil 2. YSA Modelinde kullanılan altı adet türbin tipinin rüzgar hızları karşısında ürettikleri güç 

 
Yapılan eğitimde durma kriteri olarak “1000” iterasyon, “0” hata 1e-5 gradient değeri ve 
“1000” doğrulama (validation) hata sayısı kullanılmıştır. Eğitimi 4 s sürede 1000 iterasyona 
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ulaşarak durmuştur. Dividerand fonksiyonu ise eğitim verilerini randomize şekilde %70, %15 
ve %15 olarak kendi içinde eğitim doğrulama ve test olarak ayırmıştır. Performans 
fonksiyonu olarak ortalama karesel hata “mse” kullanılmıştır. Kullanılan Matlab YSA 
arayüzü ve eğitim verileri toplu olarak Şekil 2 de gösterilmiştir.  

Eğitim, doğrulama ve test verilerine ait eğitim aşamasındaki performans fonksiyonunun 
değişimleri Şekil 3 ‘te, verilmiştir. Doğrulama hatasının yüksek seçilmesi modelde 
ezberlemeye yol açmasına neden olmaktadır. 

 
Şekil 3. Eğitim, doğrulama ve test verilerine ait eğitim aşamasındaki performans fonksiyonunun değişimleri 

Modelleme performansının gösterilmesi için gerçekte olması gereken çıkış ile YSA ‘nın 
çıkışının karşılaştırması ise eğitim, doğrulama ve test verilerinin ve tüm datanın sonuçlarına 
ait regresyon eğrileri ise Şekil 4 ‘te verilmiştir. Bu sonuçlara göre tüm veriler için regresyon 1 
‘e yakın çıkmış yani YSA model çıkışı gerçek verilere çok yakın değerler almıştır. 

 
Şekil 4. Eğitim, doğrulama ve test verilerinin ve tüm datanın sonuçlarına ait regresyon eğrileri 
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Amasra ilçe merkezinin 2016 yılına ait aylık ortalama rüzgar hızları olarak meteoroloji 
müdürlüğünden alınana veriler Tablo 1 de gösterilmiştir. Elde edilen YSA modelinde Amasra 
ilçe merkezi rüzgâr verileri giriş değeri olarak kullanılarak 6 adet türbin için karşılık gelen 
çıkış gücü değerleri elde edilmiştir. Bu güç tahmin değerleri ise Tablo 3 ‘te görülmektedir. 
Buna göre en başarılı olan türbin tipi verimi en iyi olan Siemens SWT-2.3-113’ dır.  

 Tablo 3. Altı adet türbinin Amasra için üretebilecekleri güç miktarları 
AYLAR RÜZGAR TÜRBİNLERİ 

 
Gamesa G97-

2MW 
Suzlon S.88-

2100 
Siemens 

SWT-2.3-113 
N100-2,5 

MW 
E82-3 MW 

V117-3,3 
MW 

OCAK 554,90 401,52 748,08 477,50 405,60 726,52 
ŞUBAT 240,03 169,45 393,80 240,37 210,62 346,28 
MART 141,19 95,58 289,70 156,13 140,47 216,78 
NİSAN 56,98 36,33 172,48 75,34 71,41 97,91 
MAYIS 37,90 23,60 136,46 54,39 52,86 68,56 

HAZİRAN 10,97 6,40 66,45 20,23 21,27 23,21 
TEMMUZ 14,84 8,79 79,27 25,74 26,54 30,22 
AĞUSTOS 16,14 9,60 83,25 27,53 28,24 32,53 

EYLÜL 138,57 93,68 286,61 153,78 138,50 213,24 
EKİM 68,22 43,98 191,21 87,03 81,60 114,61 

KASIM 240,03 169,45 393,80 240,37 210,62 346,28 
ARALIK 478,43 351,16 636,84 424,29 362,10 639,11 

 

 
Şekil 5. Altı adet türbinin Amasra için üretebilecekleri güç miktarları grafiği 

IV.SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada temel amaç Yapay Sinir Ağları kullanılarak en küçük hata ile Bartın ilinin 
Amasra ilçesinin rüzgar enerjisi potansiyelini belirlemektir. Repa’ dan alınan veriler 
Amasra’nın turizm ve tarihi yönünün yanında rüzgar enerjisine uygun bir yer olduğunu 
göstermektedir. Farklı türbinlerle Amasra’nın potansiyeline bakıldığında Siemens SWT-2.3-
113 model türbin ile Amasra’da çok iyi bir enerji üretilebileceği görülmektedir. YSA 
modelinin cevabına göre Amasra ilçesinin rüzgar potansiyeli enerji üretimine elverişli olduğu 
görülmektedir. Bu sonuç Bartın ve Batı Karadeniz’in kalkınması açısından da önem arz 
etmektedir. 
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ABSTRACT  
Despite technological advances in commercial vehicles, engine cooling systems have not improved sufficiently 
compared to other control systems. On the contrary, many of the researchers for the automotive industry have 
concentrated their tendencies on power production and combustion issues. Accordingly, the thermal 
management of internal combustion (IC) engines, which has the same importance, does not taken into 
consideration sufficiently. Improving the engine from cooling system technology is an important scientific area. 
The traditional cooling system that is still used in existing systems is an inevitable need to be considered as a 
more technologically and real-time optimized controllable system in order to provide efficient energy 
management. The main focal point is that 15% -20% of the total energy generated during combustion in IC 
engines is used by the engine cooling system. The management of a thermal energy loss with such a value is 
very important for engine performance. Currently, the cooling pump used in the cooling system of the IC engines 
is driven by the engine belt or chain drive. In this case, it can be understood that there is a close relationship 
between the amount of fluid flowing through the pump and the engine speed. The maximum environmental 
temperature, low cycle and full load condition are taken as the working limit of the cooling pump. The engine 
provides cooling according to these extreme operating conditions even under all operating conditions. In other 
words, in all operating conditions, more than the required flow rate for cooling the engine is continuously 
circulated in the cooling line. Additionally, IC engines have a relationship to many parameters such as optimum 
management of heat transfer, engine performance, lubrication quality, exhaust emissions and fuel efficiency. It is 
necessary to identify the engine coolant temperature and flow velocity profiles and to follow it with a controller 
system that will be designed in a precise manner. In this paper, it is planned to design and manufacture a thermal 
management system for IC engines to ensure optimal management of heat transfer. In such a system, an electric 
cooling pump and a valve with DC motor control were selected as system control inputs. In addition, a robust 
control approach based on lumped parameter control is modulated to the engine cooling system. As a result, the 
proposed and conventional engine cooling systems are compared in terms of exhaust emission values. 
 
Keywords: Internal combustion engines, Engine cooling system, Control system  

I. INTRODUCTION 

Research and developments in energy and fuel management in internal combustion engines 
(ICEs), which currently have a major focus, continue to retain their importance. In this regard, 
it is important to improve the cooling system technology in ICE. In ICEs the amount of 
energy from the fuel going to the cooling losses is 16-35%. In addition, total fuel 
consumption can be reduced by improving engine cooling and lubrication systems [1,2], since 
the energy loss associated with cooling and lubrication is in the range of 19-43%. It is clear 
that managing such a large percentage of thermal energy loss is very important for engine 
performance. During operation of the engine, large amounts of heat are stored in parts such as 
cylinder walls, pistons and cylinder head. In addition, the cooling system affects engine 
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warm-up time, overheating of engine components and transient thermal behavior of the 
engine.  

Such a cooling system designed for maximum conditions brings about some disadvantages to 
the engine in steady operating conditions or during the warm-up period. These: fuel 
consumption [1], decrease in engine output power [3-6], increase in engine warm-up time, 
increase of vehicle interior warm- insufficiency of temperature and high viscosity, 
deformation of moving elements in engine block.  

The intelligent engine cooling system and strategies must be designed to manage the thermal 
motor behavior, as both fuel delivery and exhaust emissions are highly influenced by the 
cooling fluid flow and the engine material temperature [7, 8].  

For the development of conventional engine cooling systems, the literature includes electronic 
control systems with control methods or control model based improvements. It is obvious that 
the cooling systems carried out by the conventional method generally have many 
disadvantages. Therefore, it is important to improve thermal energy management under 
variable operating conditions of the engine. Control of the engine coolant temperature under 
variable conditions requires engine efficiency and fuel-energy management. Therefore, in 
order to implement thermal energy management in the cooling system in ICE, an electronic 
controlled cooling system needs to be developed. In this context, it is necessary to use electric 
motors instead of mechanical water pumps and fans in the components included in the 
conventional cooling system. Also, if a controllable valve is used in place of the thermostat, a 
major improvement in the engine cooling system can be achieved [9-11].  

Many studies have been conducted to investigate the benefits of advanced thermal 
management. By using an electronically controllable pump, fan or valve in the cooling 
system, emissions can be improved and reductions in fuel consumption and engine warm-up 
times can be achieved [12,13]. In this way, advanced thermal management system control can 
be performed to achieve optimum operating temperature conditions and low power 
consumption. With these improvements, power consumption is reduced by about 57% on 
average [14].  

Kuboyama et al. [15] have researched how to change the engine fuel consumption and engine 
thermal efficiency in the case of improvement in the cooling system. They have made an 
optimization study for the refrigerant flow especially to improve the thermal efficiency under 
cold operating conditions. 

Castiglione et al. [16] designed a cooling system using an electric pump. They tried to adjust 
the temperature of the water circulating in the body to be close to the formation boundary of 
the core boiling. The water that can be sent to the motor can be adjusted. Thus, it has been 
shown graphically that the motor can be provided with optimum heat transfer by decreasing 
the duration of the heating phase and by adjusting the pump head. Ranjan et al. [17] used a 
model with a higher degree of accuracy to predict the warming behavior of an internal 
combustion engine. Also [18] investigated the thermal modeling of an engine cooling system 
to improve fuel consumption by providing coolant control. In this study, a model of engine 
heat balance was created using the 1-D numerical model of each component of the diesel 
engine cooling system. Mehanoviç [19] has worked on the application of an electronically 
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controlled cooling system with an internal combustion engine. It has proposed a new cooling 
system solution based on a DC fan motor and a cooling pump powered by a DC motor. On 
the other hand, the thermal management estimation of the motors has also been studied [20]. 
It is stated that the prediction control and the use of electric pumps will allow to set certain 
temperatures.  

In this study, an intelligent engine cooling system including an intelligent thermostat valve, a 
variable speed electric coolant pump, a radiator and a fan was designed in a laboratory test 
bench. A lumped parameter control focus model was created for the intelligent engine cooling 
system. Then, a control strategy is developed for both the engine outlet temperature and the 
engine inlet temperature. Hence a DC motor controlled valve and an electrically driven 
coolant pump are used as control inputs. The titles of the paper are listed as follows. In 
Section 2, the designed engine cooling system and experimental setup are presented. A 
reduced two node lumped-parameter model of an engine cooling system is derived to describe 
the thermal system dynamics in Section 2. A proportional integral (PI) control strategy is 
designed to control outlet temperature of the engine and outlet temperature of the radiator and 
is presented in Section 3.  Experimental results and discussion are introduced in Section 4 and 
once and for all conclusion and discussion are introduced in Section 5. 

II. EXPERİMENTAL SETUP AND COOLİNG SYSTEM MATHEMATİCAL 
MODELİNG 

A detailed schematic layout of the test setup and the engine technical specifications are 
presented in Fig. 1 and Table 1 respectively.  The experimental set up consists of a gasoline 
engine, air-compressor, a control panel, a hydraulic dynamometer and measurement 
instruments as well as controllers, adjusting and actuator tools. 

 
(1) Engine block, (2)Radiator, (3) Electrical water pump, (4) Mixture room, (5) DC motor controlled 3-ways 
valve, (6)Exhaust emission device, (7) Exhaust-muffler line, (8) Torque meter, (9) Hydraulic loading, (10)Fan, 
(11,12,13) Flow meter, (14,15,16) Pressure sensor, (17,18) Thermocouples, (19) Engine out Temp. (Te). (20) 
Rad. Temp.(Tr). ECCU: Electronic cooling control unit. 

Fig. 1.  A schematic view of the experimental set up 
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       Table 1. Specifications of test set up engine. 
Engine type  Ford MVH418, 4-Stroke, water cooling, fuel injected, spark ignition  
Number of cylinders 4, Dohc-16V 
Firing order 1-3-4-2 
Bore diameter 80.6 mm 
Stroke 88 mm 
Total displacement  1796 cm3 
Compression ratio 10: 1 
Maximum power 93 kW @ 6250 R.P.M 
Maximum torque 157 Nm @ 4500 R.P.M 
Fuel LPG – Gasoline  

In the experimental set up of an engine cooling system, outlet temperature of the engine and 
outlet temperature of the radiator are presented by Te and Tr, respectively. According to the 
energy balance law of thermodynamics, the two node simplified thermal equation for the 
coolant temperature change at the engine outlet Te results in 

           (1) 

   (2) 

where, denotes the specific heat capacity,  engine and radiator block capacity, , 
radiator coolant mass flow rate, , fan air mass flow rate. Furthermore, the variable    and  

 denotes the heat flow from the engine to the coolant circuit the radiator heat loss due to 
uncontrollable air flow, respectively. For a three-way DC motor driven thermostat valve, the 
radiator coolant mass flow rate is , where   is based on the pump flow rate and  
is valve position and satisfies the condition  . 

To control three-way DC motor driven thermostat valve, the valve position is a function of the 
coolant temperature [21]. If the valve's displacement is assumed to vary linearly in response 
to the coolant temperature, then the normalized valve displacement is given Eq. (3). 

                (3) 

where ,  are lower and upper temperature parameters that specify the operational range 
the desired set point temperature. 

III. CONTROL STRATEGY FOR COOLANT FLOW TEMPERATURE  

A classical proportional integral (PI) controller is designed to control outlet temperature of the 
engine and outlet temperature of the radiator. This controller regulates the, pump, and smart 
valve operations, simultaneously. The coolant pump and the valve opening position, may be 
stated in the compact form as  

    and                                 (4) 
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where uo is initial input. The proportional, Kc and integral, T gains are positive constants. 
Pattern search optimization algorithm which is utilized for selecting the optimal values of the 
proportional, Kc, and integral, T, gains parameters [22]. In this study, tracking norm error is 
defined as the objective function and 100 iterations were performed to obtain the optimal 
values of the controller parameters. 

The proposed strategy is tested by experiments at the engine test bed. Firstly, the engine 
speed, engine load, fuel flow rate and coolant pressure variables, the coolant engine-in (or 
engine-out) temperature without thermostat are stored and unknown the variable Qe and Qr 
are estimated and the coolant flow rate is then computed and sent to pump and three ways 
valve controllers.  

IV. CONCLUSIONS AND DISCUSSION 

The results of this study have been analyzed on real measurements on the dynamical engine 
test bench. The engine speed is set 2500 RPM to investigate the cooling system performance. 
The three-way thermostat and electric water pump are introduced into the thermal 
management system with PI controllers Equation (4). The outlet of engine coolant 
temperature is the feedback temperature for control system. The estimated unknown the 
variable Qe and Qr of lookup tables and controller gains by using pattern search algorithm are 
implemented and validated through experimental engine test bed. The comparison of outlet 
coolant temperature of the engine for both classical and PI controlled cases are displayed in 
Figure 2 for the described engine operating conditions. The desired outlet coolant temperature 
of engine is set up 82℃. 

 
Fig.2. The comparison of classical and PI controlled engine cooling system by means of engine outlet 

temperature 

As shown in Fig. 2, the engine warm-up time is reduced in the controlled system when 
compared to the conventional system. 
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Fig. 3.  The comparison of classical and PI controlled engine cooling system by means of NO exhaust emission 

As seen in Fig. 3, the comparison of NO exhaust emission of the engine for both classical and 
PI controlled cases are presented. According to this figure, the NO emission in the controlled 
system is reduced compared to the classical system. 

 
Fig. 4.  The comparison of classical and PI controlled engine cooling system by means of HC exhaust emission 

 

As seen in Fig. 4, the comparison of HC exhaust emission of the engine for both classical and 
PI controlled cases are presented. According to this figure, the HC emission in the controlled 
system is reduced compared to the conventional system. 

In this study, an experimental setup is designed to investigate the effect of the advanced 
cooling system on the warm-up time and on the NO and HC emissions in internal combustion 
engines. The time required for the engine to warm up is greatly reduced by advanced engine 
cooling system. 
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ÖZET  
Güneş enerjisi dünyadaki en temel ve en temiz yenilenebilir enerji kaynaklarından biridir ve diğer alternatif 
enerji kaynakları arasında önemli bir yere sahiptir. Güneş enerjisiyle çalışan sistemlerin projelendirilmesinde, 
ilgili bölgeye ait güneş ışınım verilerinin bilinmesi gerekir. Güneş ışınım verilerinin mevcut olmadığı yerlerde 
uygun modeller kullanılarak bu parametre belirlenebilmektedir. Güneş ışınım miktarını belirlemek için dünyada 
ve ülkemizde birçok model geliştirilmiştir. Bu çalışmada, farklı bölgelerde geliştirilen çeşitli güneş ışınımı 
tahmin modellerinin Bayburt ili için kullanılabilirliği, istatistiksel karşılaştırma metodu ile incelenmiş ve ayrıca 
bölge için yeni bir model geliştirilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Güneş enerjisi, Güneş ışınımı modelleri, Karşılaştırma, Bayburt 

 
ABSTRACT  

Solar energy is one of the most basic and cleanest renewable energy sources in the world and it has an important 
role among other alternative energy sources. In the design of systems running with solar energy, it is required 
that solar radiation data of a region is known. This parameter can be determined by used suitable models in the 
locations where the solar radiation data are unavailable. A lot of models are developed to determine the value of 
the solar radiation on the world and our country. In the study, the availability for Bayburt province of the various 
solar radiation estimation models developed in the different regions are investigated by statistical comparison 
method and a new model for the region is developed. 
 
Keywords: Solar energy, Solar radiation models, Comparison, Bayburt 

I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Güneş enerjisi, dünyada en çok üzerinde durulan temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarından 
biridir. Bu temiz enerji kaynağı, bölgelere göre farklı yoğunluklarda olup, her yerde 
bulunabilmektedir. Güneş enerjisi potansiyelin yeterli olduğu tüm bölgelerde, bu temiz enerji 
kaynağı diğer enerji kaynaklarına önemli bir alternatiftir. Çevresel ve küresel ısınmaya 
olumlu etkilerinden dolayı, bu enerji kaynağının kullanımı için gerekli teşviklerin sağlanması 
gerekmektedir. 

Güneş enerjisi sistemlerinin projelendirilmesinde ilgili bölgenin güneş ışınım değerlerine 
ihtiyaç duyulmaktadır. Güneş ışınım miktarını belirlemek için çeşitli modeller geliştirilmiştir. 
Bu modeller, güneşlenme süresi, bulutluluk ve çevre sıcaklığı gibi çeşitli parametrelere bağlı 
geliştirilebilmektedir. 

Güneşlenme süreleri birçok merkezde genellikle meteoroloji istasyonlarında ölçülmektedir. 
Güneş ışınım şiddetini veren modeller, ölçülen bu değerlerden elde edilmekte ve aylık 
ortalama günlük toplam güneş ışınım şiddeti tahmini yapılabilmektedir.   
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Geliştirilen modeller, ilgili bölgenin aylık ortalama atmosfer dışı güneş ışınımı, güneşlenme 
süresi ve gün uzunluğu gibi parametrelere bağlı olarak elde edilebilmektedir [1-9]. Bu 
çalışmada, yatay yüzeye gelen aylık ortalama günlük toplam güneş ışınımın şiddetini tahmin 
eden bazı modeller Bayburt ili için kullanılabilirliği, istatistiksel analiz yöntemiyle 
incelenmiştir. 

2. METODOLOJİ ve MODELLER 

Bayburt ili için güneş ışınım şiddeti ve güneşlenme süresi değerleri, Devlet Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü tarafından ölçülmemektedir. Bu sebeple bölgeye ait güneş ışınım şiddeti değerleri 
NASA-SSE (National Aeronautics and Space Administration-Surface meteorology and Solar 
Energy) web sitesinden alınmıştır. Literatürde güneşlenme süresine bağlı modellerin genel 
formülü, aylık ortalama günlük toplam güneş ışınımı H, aylık ortalama atmosfer dışı güneş 
ışınım Ho, güneşlenme süresi S, gün uzunluğu So olmak üzere aşağıda verilmiştir: 

 oo S/SbaH/H                                    (1) 

Burada, a ve b değerleri regresyon sabitleridir. Ho ve So değerleri sırasıyla aşağıdaki eşitlikler 
yardımıyla hesaplanır: 
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Burada, Isc güneş sabiti olup, 1367 Wm-2 olarak alınmıştır. Yukarıda geçen, deklinasyon açısı 
(δ) ve günbatımı saat açısı (ωs) değerleri aşağıda verilen eşitlikler yardımıyla hesaplanabilir 
[10]. 
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Burada, D 1 Ocak’tan itibaren gün sayısını ifade eder. Bayburt ilinde güneşlenme süreleri 
değerleri ölçülmediği için, Erzurum ilindeki ölçüm değerlerinden gün uzunluğunun bir 
fonksiyonu olarak güneşlenme süresi için bir model geliştirilmiş ve Bayburt iline ait 
güneşlenme süreleri bu model üzerinden hesaplanmıştır. İlgili model eşitlik aşağıda 
verilmiştir: 

 oS3298.15461.9S             (6) 

Farklı bölgeler için geliştirilen ve bu çalışmada kullanılan modeller aşağıda verilmiştir: 

Model 1: Page [1] 
 oo S/S48.023.0H/H                                                (7) 

Model 2: Rietveld [2] 
 oo S/S62.018.0H/H                               (8) 

Model 3: Bahel vd. [3] 
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 oo S/S552.0175.0H/H                               (9) 

Model 4: Aras vd. [4] 
 oo S/S4166.03078.0H/H                           (10) 

Model 5: Bakirci [5] Trabzon modeli 
 oo S/S3329.02836.0H/H                           (11) 

Model 6: Tiris vd. [6] 
 oo S/S418.02262.0H/H                              (12) 

Model 7: Togrul ve Togrul [7] 
 oo S/S449.0318.0H/H                           (13) 

Model 8: Bakirci [5] Erzurum modeli 
 oo S/S0528.05286.0H/H                           (15) 

Model 8: Ulgen ve Hepbasli [8] 
 oo S/S4754.02671.0H/H             (14) 

Model 10: Kaya [9] 
 oo S/S2066.03897.0H/H                           (16) 

Ayrıca Bayburt ili için yatay yüzeye gelen aylık ortalama günlük toplam güneş ışınım 
değerlerinin tahmini için bir model eşitlik geliştirmiş ve aşağıda Eş. (17)’de verilmiştir: 

 oo S/S3043.03176.0H/H                            (17) 

2.1. Mukayese Metodu 

Modellerden elde edilen sonuçlar, tahminin standart hataları (Root Mean Square Error, 
RMSE) yöntemi kullanılarak mukayese yapılmıştır. RMSE değeri aşağıdaki gibi 
hesaplanmıştır: 
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                         (18) 

Eş. (18)’deki Hi,m ve Hi,c değerleri sırasıyla i. ölçülen ve i. hesaplanan toplam güneş ışınımı, 
n ise toplam veri sayısını ifade etmektedir. RMSE değerleri, hesaplanan ve ölçülen değerler 
arasındaki sapmayı göstererek korelasyonların kısa dönem performansı hakkında bilgi verir 
[11]. RMSE değeri ne kadar küçükse modelin performansı o kadar yüksektir. 

 
         Tablo 1. Modellerin RMSE değerleri. 

Modeller M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 

RMSE 1,291 2,124 1,312 2,057 1,092 

Modeller M-6 M-7 M-8 M-9 M-10 

RMSE 1,259 2,866 2,216 2,538 1,093 
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Şekil 1. Bayburt için NASA-SSE ve modellerden (Model 5 ve 7) hesaplanan değerlerinin aylara göre değişimi. 

 
Şekil 2. Bayburt ili için geliştirilen eşitlikten hesaplanan değerlerinin aylara göre değişimi. 

3. SONUÇLAR ve TARTIŞMA  

Yatay düzleme gelen aylık ortalama günlük toplam güneş ışınım miktarının hesaplanmasında 
10 değişik modelin performansı, RMSE istatistik mukayese metodu kullanılarak 
araştırılmıştır. Şekil 1’de NASA-SSE sitesinden alınan ve RMSE değerlerine göre en düşük 
ve en yüksek değerler veren sırasıyla Model-5 ve Model 7’den elde edilen yatay yüzeye gelen 
aylık ortalama günlük toplam güneş ışınımı değerlerinin aylara göre değişimleri 
gösterilmiştir. Tablo 1’de ise Bayburt ili için NASA-SSE sitesinden alınan veriler ile 
modellerden elde edilen verilerin RMSE değerleri verilmiştir. Tablo 1 incelendiğinde, 
modellere göre RMSE değerlerinin 1.092 ile 2.866 arasında değiştiği görülmektedir. Bayburt 
ili için yatay yüzeye gelen aylık ortalama günlük toplam güneş ışınımı tahmininde, 1.092 
RMSE değerine göre en iyi modelin M-5 olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Bayburt ili için 
yatay yüzeye gelen aylık ortalama günlük toplam güneş ışınım değerlerinin tahmini için 
geliştirilen eşitlikten elde edilen sonuçlar Şekil 2’de verilmiştir. Eş. (17)’den elde edilen 
sonuçların RMSE değeri ise 0.978 olarak bulunmuştur.  

SEMBOLLER 

a,b  Regresyon sabitleri 
H   Aylık ortalama günlük toplam ışınım [MJm-2-gün] 
Ho  Aylık ortalama atmosfer dışı ışınım [MJm-2-gün] 
Isc  Güneş sabiti [Wm-2] 
S  Aylık ortalama güneşlenme süresi [h/gün] 
So  Aylık ortalama gün uzunluğu [h/gün] 
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ωs  Günbatımı saat açısı [derece] 
δ  Deklinasyon açısı [derece] 
φ Enlem [derece] 

TEŞEKKÜR 

Bu çalışmada kullanılan güneş enerjisi ile ilgili verilerinin temininde, sağladığı katkılardan 
dolayı Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ve "NASA Langley Research Center 
Atmospheric Science Data Center Surface Meteorological and Solar Energy" web sitesine 
teşekkür ederiz. 
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ÖZET  
Fosil kökenli enerji kaynaklarının hızlı bir şekilde tükenme noktasına gelmesi ve dolayısıyla sahip oldukları 
yüksek maliyetleri ülkemiz ekonomisini son derece etkilemektedir. Bu bakımdan yeni ve yenilenebilir enerji 
kaynakları üzerine çalışmalar hız kazanmış ve teşvik edilmiştir. Önemli ölçüde güneş enerjisi potansiyeline sahip 
olan ülkemizde, bu temiz enerji kaynağını kullanmak gerek çevre kirliliği, gerekse enerji ekonomisi bakımından 
oldukça önemlidir. Bu çalışmada, Bayburt ili için aylara göre optimum kolektör eğim açıları belirlenmiştir. 
Hesaplamalarda hazırlanan bir bilgisayar programı kullanılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Güneş enerjisi, kolektör eğim açısı, Bayburt 
 

ABSTRACT  
That the energy sources with fossil origin used at the present run out point and their high cost are extremely 
affected to the economy of our country. Therefore, the studies on the new and renewable energy resources are 
accelerated and encouraged. In our country where is receiving the solar energy potential at important degree, in 
order to use to the clear energy source is important on account of surrounding pollution and energy economy. In 
this study, the optimal collector tilt angles according to each month for Bayburt province are determined. In the 
calculations, a computer program prepared is used. 
 
Keywords: Solar energy, collector tilt angle, Bayburt 

I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Fosil kökenli enerji kaynaklarının çok fazla tüketilmesinden dolayı zamanla azalma noktasına 
gelmesi, maliyetlerinin artması ve bu kaynakların sebep olduğu olumsuz etkiler, yeni ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgiyi artırmıştır. Bu temiz enerji kaynaklarının başında, 
ülkemizde de önemli bir potansiyele sahip olan güneş enerjisi gelmektedir. Güneş enerjisi, 
ısıtma, soğutma, kurutma, elektrik enerjisi üretimi, pişirme ve damıtma gibi birçok alanlarda 
kullanılmaktadır. 

Güneş enerjisinin diğer enerji türlerine göre çok sayıda avantajı vardır. Her şeyden önce bol, 
temiz ve yerel uygulamalar için elverişlidir. Dışa bağlı olmadığından, çıkabilecek ekonomik 
bunalımlardan bağımsızdır. Özellikle petrol fiyatlarının artması, güneş enerjisini gittikçe 
cazip kılmakta ve güneş enerjisinden yararlanan sistemlerin sayısı her geçen gün artmaktadır.  

Türkiye’de güneş enerjiliyle çalışan sistemleri sayısı her geçen gün biraz daha artmaktadır. 
Güneş enerjisinden maksimum oranda faydalanmak için, güneş panellerinin aylara göre belirli 
eğim açılarında yerleştirilmesi gerekmektedir. Panellerin eğim açılarının değiştirilmesine 
imkân yoksa yani yıl boyunca panellerin eğim açıları sabit kalacaksa, bu durumda paneller 
bölgenin enlem açısına eşit eğimde yerleştirilmeleri daha uygun olacaktır. Panellerin eğim 
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açılarının sadece mevsimlik olarak değiştirilebiliyorsa, kış aylarında bulundukları bölgenin 
enlem açısına 15° eklenmeli, yaz ayları için ise 15° çıkarılmalıdır.  

Literatürde farklı bölgeler için güneş panellerinin optimum eğim açılarının hesaplanması ile 
ilgili araştırmacılar tarafından çeşitli çalışmalar yapılmıştır [1-6]. Bu çalışmada, çeşitli 
açılardaki (0-90°) eğimli yüzeylere gelen toplam güneş ışınım değerleri, yazılan bir için 
bilgisayar programı yardımıyla hesaplanmış ve her bir ay için optimum güneş paneli eğim 
açıları belirlenmiştir. Ayrıca, panellerin eğim açılarının sabit olması, mevsimlik veya aylık 
olarak değiştirilmesi durumunda kazanılan yıllık toplam güneş enerjisi miktarları yaklaşık 
olarak hesaplanmıştır.   

2. EĞİK YÜZEYE GELEN GÜNEŞ IŞINIMI HESABI 

Eğimli yüzeylere gelen toplam güneş ışınım şiddetinin hesaplanabilmesi için, yatay 
düzlemdeki toplam ve yayılı güneş ışınım şiddeti değerlerinin bilinmesi gerekmektedir. 
Ülkemizde güneş ışınım şiddeti değerleri Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 
birçok ilimizde ölçülürken, Bayburt ilinde bu ölçümler yapılmamaktadır. Bu sebeple bölgeye 
ait yatay yüzeye gelen toplam güneş ışınım şiddeti değerleri NASA-SSE 
(National Aeronautics and Space Administration-Surface meteorology and Solar Energy) web 
sitesinden alınmıştır. Eğik düzlem üzerine gelen aylık ortalama günlük toplam güneş ışınımı 
şiddeti (HT), aşağıdaki eşitlik yardımıyla hesaplanır.   

RHHT                                                                                   (1) 

Burada H, yatay yüzeye gelen aylık ortalama günlük toplam güneş ışınımı miktarıdır. R ise, 
eğik düzlem üzerine gelen günlük ortalama toplam güneş ışınımının, yatay yüzeye gelen 
günlük ortalama toplam güneş ışınımına oranıdır. R değeri, eğik yüzey üzerine direkt, yayılı 
ve yansıyarak gelen ışınımlar göz önüne alınarak hesaplanabilir ve Liu ve Jordan [7] 
tarafından aşağıdaki gibi ifade edilmiştir: 
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Burada Hd, aylık ortalama günlük yayılı ışınım, Rb eğik düzlem üzerine gelen direkt 
ışınımının, yatay yüzeye gelen direkt ışınımına oranı, s yüzeyin eğim açısı ve ρ çevrenin 
yansıtma katsayısı olup, sistemin bulunduğu çevrenin özelliklerine bağlı olarak değişir. 
Çevrenin yansıtma oranı ortalama olarak =0.2 değerinde alınmıştır. Rb değeri Liu ve Jordan 
[7] tarafından, eğik düzlem üzerine gelen atmosfer dışı ışınımının, yatay yüzeye gelen 
atmosfer dışı ışınımına oranı olarak hesaplanabileceği ifade edilmiş ve  
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şeklinde hesaplanmıştır. Burada φ enlem, δ deklinasyon açısı, ωs güneş doğuş saat açısı ve '
s  

eğik yüzeyin güneş doğuş açısı olup sırasıyla aşağıdaki gibi hesaplanmaktadırlar [8]: 
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Eşitlik (2)’de geçen Hd değeri ise Page [9] tarafından verilen aşağıdaki eşitlik ile 
hesaplanmıştır. 

 Td K13.100.1HH                            (7) 

Burada, KT berraklık indeksi olup, aşağıdaki gibi hesaplanır.  

oT H/HK                                         (8) 

Eşitlik 8’de yer alan Ho, atmosfer dışında yatay yüzeye gelen günlük ışınım değeri olup 
aşağıdaki bağıntı yardımıyla hesaplanabilir: 
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Burada, Isc güneş sabiti olup, 1367 W/m2 değerindedir. 

3. SONUÇLAR ve TARTIŞMA 

Bu çalışmada, Bayburt ili için farklı eğimlerdeki yüzeylere gelen aylık ortalama günlük 
toplam güneş ışınım değerleri hazırlanan bir bilgisayar programıyla hesaplanmıştır. 
Hesaplamalar, 0 ile 90° aralığındaki kolektör eğim açıları için yapılmıştır. 

Şekil 1’de Bayburt ili için yatay yüzey üzerine gelen aylık ortalama günlük atmosfer dışı, 
toplam ve yayılı güneş ışınımı değerleri verilmiştir. Şekil 2 ve 3’de sırasıyla Ocak, Şubat, 
Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları için 
farklı eğimdeki (0-90°) yüzeylere gelen aylık ortalama günlük toplam ışınım değerleri 
hesaplanmış ve eğim açısına göre değişimleri verilmiştir.  

Şekil 2 ve 3 incelendiğinde, yaklaşık olarak optimum eğim açılarının (sopt.) Ocak ayında 60°, 
Şubat’ta 51°, Mart’ta 37°, Nisan’da 20°, Mayıs’ta 7°, Haziran’da 0°, Temmuz’da 2°, 
Ağustos’ta 16°, Eylül’de 33°, Ekim’de 49°, Kasım’da 59° ve Aralık ayında 61° olduğu 
görülmektedir (Tablo 1). Ayrıca, panellerin eğim açılarının yıl boyunca sabit olması, 
mevsimlik veya aylık optimum açılara göre düzenlenebilmesi durumunda, aylık ve yıllık 
toplam güneş enerjisi potansiyeli değerleri Tablo 1’de verilmiştir. Tablo incelendiğinde birim 
metrekare panelden yıllık toplam olarak; yaklaşık 40° enlem açısıyla yıl boyunca sabit açılı 
uygulamalarda 5432 MJ/m2, yaz (Mart-Ağustos) ve kış (Ocak, Şubat, Eylül, Ekim, Kasım ve 
Aralık) aylarında mevsimlik uygulamada 5644 MJ/m2 ve aylık optimum eğim açılarına göre 
ise 5778 MJ/m2 enerji elde edildiği görülmektedir.    
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    Tablo 1. Bayburt ili için aylara göre optimum eğim açıları ve güneş ışınım değerleri 

Aylar 
sopt. 
[°] 

H 
[MJm-2-gün] 

HT (s=sopt.) 
[MJm-2-gün] 

HT (s=40°) 
[MJm-2-ay] 

HT (s=ϕ±15) 
[MJm-2-ay] 

HT (s=sopt.) 
[MJm-2-ay] 

Ocak 60 6.12 9.91 293 306 307 
Şubat 51 9.00 12.46 344 348 349 
Mart 37 12.31 14.34 444 438 445 
Nisan 20 15.34 15.95 460 477 479 
Mayıs 7 19.12 19.19 536 577 595 

Haziran 0 22.25 22.25 573 629 668 
Temmuz 2 21.60 21.61 588 640 670 
Ağustos 16 19.26 19.75 576 607 612 

Eylül 33 16.31 18.55 553 527 556 
Ekim 49 11.34 15.42 473 476 478 
Kasım 59 7.42 12.03 345 360 361 
Aralık 61 5.08 8.37 246 258 259 

Toplam - 165 190 5432 5644 5778 

 
Şekil 1. Yatay yüzey üzerine gelen aylık ortalama günlük atmosfer dışı, toplam ve yayılı güneş ışınımı değerleri 

 
Şekil 2. Ocak-Haziran ayları için farklı eğimlerdeki yüzeylere gelen toplam güneş ışınım değerleri 

 
Şekil 3. Temmuz-Aralık ayları için farklı eğimlerdeki yüzeylere gelen toplam güneş ışınım değerleri 
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SEMBOLLER  
H  Aylık ortalama günlük toplam ışınım (MJm-2-gün) 
Hd  Yatay yüzeye gelen günlük yayılı güneş ışınımı (MJm-2-gün) 
Ho  Yatay yüzeye günlük atmosfer dışı güneş ışınımı (MJm-2-gün) 
HT  Eğik yüzeye gelen aylık ortalama günlük toplam ışınım (MJm-2-gün) 
Iy  Yatay yüzeye gelen anlık yayılı güneş ışınımı (Wm-2) 
KT   Berraklık indeksi 
n  Ocak 1’den itibaren gün sayısı 
s  Kolektörün yatayla yaptığı açı (derece) 
sopt.  Optimum eğim açısı (derece) 
δ  Deklinasyon açısı (derece) 
φ  Enlem açısı (derece) 
ρ Çevrenin yansıtma katsayısı 
ωs Güneş batış saat açısı (derece) 

'
s  Eğik yüzeyin güneş batış saat açısı (derece) 
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ÖZET  
Dünya’da en önemli konulardan biri olan enerji, Ülkemiz’de de bu konumunu sürdürmektedir. Özellikle son on 
yıllık dilim içerisinde uygulanan gerek ulusal ve gerekse uluslararası yatırımlar ve planlamalar neticesinde; hız 
kazanan nüfus artışları, şehirleşme, sanayileşme ve endüstrileşme neticesinde enerji tüketimi de hızla 
artmaktadır. Bu sebeple; diğer ürün ve üretimlerde olduğu gibi enerjide de bu hızlı gelişmelerden kaynaklanan 
ihtiyaç ve taleplerin karşılanması için yeni planlamalar ve yatırımların yanı sıra yenilenebilir ve sürdürülebilir 
yeni kaynaklarında devreye sokulması kaçınılmaz olmuştur. Enerji alanında yenilenebilir ve sürdürülebilir 
kaynakların başında ise hidroenerji gelmektedir. Hidroenerjinin ana kaynağı ise sudur. Dolayısıyla su 
kaynaklarının planlanması ve geliştirilmesiyle Ülkemiz ’deki hidroenerji de geliştirilmiş olacaktır. Türkiye’de 26 
adet ana akarsu havzası mevcut olup bunların birçoğunun (Sakarya Havzası, Fırat Havzası, Dicle Havzası, Çoruh 
Havzası, Doğu Karadeniz Havzası gibi) hidroenerji potansiyelleri çok yüksektir. Her ne kadarda söz konusu bu 
26 ana havzada bugüne kadar çok sayıda baraj ve HES planlanmış veya işletilmeye alınmışsa da; halen birçok 
havzadaki çok sayıdaki küçük akarsularda veya akarsu kollarında büyük miktarlarda hidroenerji potansiyelleri 
mevcuttur. Doğu Karadeniz havzası bunlardan biridir. Bu çalışmada, Türkiye’deki akarsu havzalarının 
hidroelektrik enerji potansiyelleri irdelenerek pilot bölge olarak seçilen Doğu Karadeniz Havzası örneği analiz 
edilmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Hidroenerji, Yenilenebilir ve Sürdürülebilir Enerji, Küçük Hidroelektrik Santraller, Su 
Kaynakları, Doğu Karadeniz Havzası. 

 
An Analyzing of Hydro Energy Potentials in Turkey’s Rivers Basins: A 

Case Study in Eastern Black Sea Basin  

ABSTRACT  

Energy is one of the most important subject in the world and in our country as well. Because of increasing of 
both national and international investments and population, the consumptions of energy are increased. Therefore, 
it has been an obligation that the new resources which are renewable and sustainable. In energy sector, hydro 
energy is the renewable and sustainable energy. There are 26 main river basins in Turkey (Sakarya Basin, 
Euphrates Basin, Tigris Basin, Eastern Black Sea Basin). View point of energy, all of these basins have very 
much water potential. There are a lot of dams and hydropower plants in these basins. But there is still very high 
energy potential in the Eastern Black Sea Basin. This study deals with an analyzing of hydro energy potentials in 
Turkey’s rivers basins and a case study in Eastern Black Sea Basin.  
 
Keywords: Hydropower, Renewable and Sustainable Energy, Small Hydropower Plants, Water Resources, 
Eastern Black Sea Basin. 
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I. GİRİŞ 

Tüm Dünya’da olduğu gibi Ülkemiz’de de, 20. yüzyılda hidroelektriğin gelişimi genellikle 
büyük barajların yapımıyla gerçekleşmiştir. Beton, kaya ve topraktan yapılan pek çok büyük 
barajlar akarsu kesitlerine yerleştirilerek büyük yapay göller oluşturulmuştur. Ancak, bu 
yapılar büyük ve güvenilir güç sağlamalarının yanı sıra sulama ve taşkın koruma konusunda 
da faydalar sağlamalarına karşın, bazen büyük arazilerde ve verimli alanlarda taşkınlara yol 
açmış ve yöre sakinlerinin göç etmelerine sebep olmuştur. Çoğu defa, baraj göllerinin 
sedimentle dolması bu yapıların verimliliğini ve ömrünü azaltmıştır. Bu tür büyük yapıların 
akarsu akımını kesmesi sonucu başka çevresel problemler de ortaya çıkmıştır.  

Dolayısıyla çoğu zaman büyük barajlar yerine; nehir santralleri olarak adlandırılan küçük 
hidroelektrik santralleri pek çok ülkenin kırsal elektrik ihtiyacının karşılanmasında anahtar bir 
rol üstlenmektedirler. Bu santraller, doğal akışlı olup büyük barajların ve rezervuarların 
yapılmasını gerektirmezler. Halen tüm dünyada üretim halinde olan küçük hidroelektrik 
santrallerin (KHS) gücü 40 GW olup, toplam güçleri ise 100 GW olarak tahmin edilmektedir 
[1,2].  

Bir ülkede, elektrik enerjisi tüketimi, ekonomik gelişmenin ve sosyal refahın en önemli 
göstergelerinden biridir. Kişi başına düşen elektrik enerjisi üretimi ve/veya tüketimi o 
ülkedeki hayat standardını yansıtması bakımından büyük önem arz etmektedir.  

Diğer taraftan bir ülkenin hidroelektrik potansiyelinin artırılması suretiyle, o ülkenin kırsal 
kesimde yaşayan işsiz ve fakir insanların ekonomik durumlarının geliştirilmesine katkı 
sağlamanın yanı sıra o ülkeye sosyal ve çevresel alanda da birçok katkı sağlar. 

Çünkü, regülatör, kanal vb. çeşitli mühendislik yapılarının istihdam oluşturması, aydınlatma 
ve ısınma maksatlı kullanılan elektrik fiyatlarında azalma sağlanması, yerel ve ulusal 
ekonomilere önemli katkılar sağlayacağı gibi aynı zamanda da, o yörede ısınma ve yakacak 
amaçlı olarak ağaç kesiminin de önüne geçerek ormanların korunması açısından da fayda 
sağlayacaktır. 

Ancak; Ülkemiz hızlı bir sosyal ve ekonomik gelişim göstermektedir. Bu gelişmeye eş olarak 
ihtiyaç duyulan elektrik enerjisini; öncelikle yerli enerji kaynaklarından elde etmek üzere 
projeler geliştirmeli ve gerekli yatırımlar yapılmalıdır. Kesintisiz, kaliteli, güvenilir ve 
ekonomik enerji elde etmek üzere hazırlanan projelerin; çevreye olumsuz etkilerinin en az 
olmasına dikkat edilmelidir.  

II. TÜRKİYE’DE HİDROELEKTRİK POTANSİYELİN GELİŞİMİ 

Türkiye’de elektrik sisteminin gelişimi, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel 
Müdürlüğü (TEAŞ) tarafından analizi niteliğindeki "Orta ve Uzun Dönem Üretim Yatırım 
Planlaması" şeklinde gerçekleştirilmekte ve bu çalışmaların gerektirdiği donelerin 
hidroelektrik santrallerle ilgili olanları DSİ ve EİE tarafından sağlanmaktadır [1-5].  

Uzun dönem çalışması 2003-2020 yılları arasını kapsamaktadır. Üretilen senaryolarda yerli ve 
yenilenebilir kaynak niteliğindeki hidroelektrik santrallerin öncelikle ele alınmaları ön 
görülmektedir. Planlamanın ön gördüğü sürede hidroelektrik santral inşaatlarının 
tamamlanması ile Türkiye hidrolik kurulu gücü 2020 yılında ise 29984 MW’a çıkacaktır.  
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Ancak diğer yenilenebilir enerji kaynaklarıyla birlikte hidrolik kurulu gücü 2010 yılındaki 
toplam kurulu gücün %38’ini oluşturmasına rağmen bu oranın 2020 yılından %28’e düşmesi 
beklenmektedir. Ülkemizin brüt hidroelektrik enerji potansiyeli 433 milyar kWh 
mertebesindedir. Bu potansiyelin teknik olarak değerlendirilebilir kısmının 216 milyar kWh 
civarında olduğu tahmin edilmektedir.  

Ülkemizdeki doğal enerji kaynakları sınırlı olup, ulusal enerji kaynaklarımız yaklaşık 125 
milyar kWh hidrolik, 105 milyar kWh linyit ve 16 milyar kWh taş kömürü olmak üzere 
toplam olarak yılda ortalama 246 milyar kWh civarında bulunmaktadır. 2020 yılında enerji 
talebinin yaklaşık 550.000 GWh olacağı göz önüne alınırsa hidroelektrik enerjinin yanında 
diğer enerji kaynaklarına da ihtiyaç olduğu açıktır. Ancak, hidroelektrik santral projelerinin 
öncelikle ele alınması ve hidroelektrik potansiyelin geliştirilmesi ekonomik açıdan Türkiye 
için büyük önem taşımaktadır. Türkiye’de proje aşamasındaki hidroelektrik tesislerin 
kapasitelerine göre dağılımları Tablo’1 de verildiği gibidir [1].  

Tablo 1. Türkiye’de Proje Aşamasındaki Hidroelektrik Tesislerin Kapasitelerine Göre Dağılımı 

Sınıflandırma HES Sayısı Toplam Kapasite 
(mW) 

Toplam Yıllık 
Enerji (gWh) 

Toplam Yıllık Enerjiye 
Oranı (%) 

<5 mW 139 312 1.568 2.17 
5-10 mW 79 548 2.135 2.95 

10-50 mW 186 4.595 18.244 25.22 
50-100 mW 54 3.824 13.524 18.70 

100-250 mW 36 5.527 18.179 25.13 
250-500 mW 11 3.500 11.657 16.11 

500-1000 mW 3 1.791 3.199 4.42 
>1000 mW 1 1.200 3.833 5.30 
TOPLAM 509 21.297 72.339 100 

III. DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNİN HİDRO ENERJİ POTANSİYELİ 

Doğu Karadeniz Havzası (DKH), Türkiye’deki 26 hidrolojik havza içinde KHS bakımından 
özel bir öneme sahiptir. Çünkü yıllık ortalama yağış yüksekliği ülkenin en yüksek 
değerindedir ve bu değer Rize İlinde 2329 mm’ye kadar çıkmaktadır. Bunun yanı sıra, 
havzada büyük düşülü (eğimli) dik vadiler ve büyük debili çok sayıda akarsu mevcuttur. 

Bu çalışmada, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde hem nüfus yoğunluğu fazla olan, hem dik eğimli 
topoğrafik yapıya sahip olan hem de en çok yağış alan üç ili (Rize, Trabzon ve Giresun) pilot 
bölge olarak seçilmiş olup bu illerdeki hidroelektrik enerji potansiyeli tespit edilmiştir. Daha 
sonra bu illerin hidroelektrik enerji potansiyelinin tespitinde kullanılan formül, bağıntı ve 
yöntemler tüm Doğu Karadeniz havzasına uygulanarak genelleştirilmiştir. 

Rize İlinin Hidrolik ve Hidrolojik Analizi 

Rize İlinin alanı 3920,2 km2, yıllık yağış ortalaması 1264 mm civarındadır. Yıllık ortalama 
akış (yerüstü) hacmi değeri 5310 hm3’dir. Ayrıca yıllık ortalama akış/yağış oranı 1,07 ve 
yıllık ortalama akış verimi 0,04 m3/s’dir. Rize İlindeki akarsuların debileri ve düşüleri, büyük 
akarsuların ana kol uzunlukları ile küçük akarsuların ilk etüt aşamasında projelendirilen iletim 
yapısı uzunlukları Tablo 2 ve Tablo 3’de verilmektedir [1, 6].  
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Tablo 2. Rize İlinin Büyük HES Kapasitesi Olan Su Kaynakları Potansiyeli 
RİZE İLİNİN BÜYÜK HES KAPASİTESİ OLAN SU KAYNAKLARI POTANSİYELİ 

No Akarsu Adı Ortalama Debi (m3/s) Ortalama Kot (m) Ana Kol Uzunluğu (km) 

1 İyidere 35,6 1610 77,7 

2 Taşlıdere 22,2 830 33 

3 Büyükdere 14,3 1085 42 

4 Hemşin D. 7,2 751 40 

5 Fırtına D. 46,3 1587 68 

6 Yeşil D. 11,7 700 31,6 

7 Çağlayan D. 10,2 1030 34,5 

Tablo 3. Rize İlinin Küçük HES Kapasitesi Olan Su Kaynakları Potansiyeli 
RİZE İLİNİN KÜÇÜK HES KAPASİTESİ OLAN SU KAYNAKLARI POTANSİYELİ 

No Akarsu Adı Ortalama Debi (m3/s) Ortalama Kot (m) İletim Yapısı Uzunluğu (m) 

1 Askaroz D. 6,26 105 2500 (Kanal) 

2 Kokasor D. 4,03 105 1400 (Kanal) 

3 Pilahoz D. 2,50 95 1250 (Kanal) 

4 Potomya D. 0,84 145 2600 (Kanal) 

5 Hako D. 0,83 105 2000 (Kanal) 

6 Hongra D. 0,36 105 1375 (Kanal) 

Trabzon İlinin Hidrolik ve Hidrolojik Analizi 

Trabzon İlinin alanı 4684,9 km2, yıllık yağış ortalaması 900 mm civarındadır. Yıllık ortalama 
akış (yerüstü) hacmi değeri 3486 hm3’dir. Ayrıca yıllık ortalama akış/Yağış oranı: 0,83 ve 
yıllık ortalama akış verimi: 0,024 m3/s’dir. Trabzon İlindeki akarsuların debileri ve düşüleri, 
büyük akarsuların ana kol uzunlukları ile küçük akarsuların ilk etüt aşamasında 
projelendirilen iletim yapısı uzunlukları Tablo 4 ve Tablo 5’de verilmektedir [1,6]. 

Tablo 4. Trabzon İlinin Büyük HES Kapasitesi Olan Su Kaynakları Potansiyeli 
TRABZON İLİNİN BÜYÜK HES KAPASİTESİ OLAN SU KAYNAKLARI POTANSİYELİ 

No Akarsu Adı Ortalama Debi (m3/s) Ortalama Kot (m) Ana Kol Uzunluğu (km) 

1 Kirazlık 1,4 800 25 

2 Söğütlü 3,6 840 44 

3 Yıldızlı 2,3 800 28 

4 Değirmen 17,8 1260 60 

5 Yomra 2,2 850 27 

6 Karadere 13,8 1435 63 

7 Küçükdere 3,7 800 35 

8 Sürmene 7,3 1150 41,3 
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Tablo 5. Trabzon İlinin Küçük HES Kapasitesi Olan Su Kaynakları Potansiyeli 
TRABZON İLİNİN KÜÇÜK HES KAPASİTESİ OLAN SU KAYNAKLARI POTANSİYELİ 

No Akarsu Adı Ortalama Debi (m3/s) Ortalama Kot (m) İletim Yapısı Uzunluğu (m) 

1 İskefiye D. 1,3 535 2100 (Kanal) 

2 Şana D. 1,5 455 1580 (Kanal) 

3 Orta D. 1,05 285 2125 (Kanal) 

4 Horyan D. 1,12 230 4125 (Kanal) 

5 Çanakçı D. 2,36 405 1500 (Kanal) 

6 Yanbolu D. 4,90 60 1125 (Kanal) 

7 Kalyan D. 2,45 135 2750 (Kanal) 

8 Fol D. 2,91 155 2200 (Kanal) 

9 Küçük D. 2,34 110 4000 (Kanal) 

10 Durana D. 1,71 90 1100 (Kanal) 

11 Kadiralak D 2,90 135 2375 (Kanal) 

12 Manahoz D. 4,98 65 2500 (Kanal) 

13 Baltacı D. 5,72 75 875 (Tünel) 

14 Altıntaş D. 4,11 95 2750 (Kanal) 

15 Acısu D. 1,56 155 2250 (Kanal) 

16 Akhisar D. 1,60 105 3500 (Kanal) 

17 Solaklı D. 2,13 105 2000 (Kanal) 

18 Holo D. 2,65 95 2000 (Kanal) 

Giresun İlinin Hidrolik ve Hidrolojik Analizi 

Rize İlinin alanı 6934,1 km2, yıllık yağış ortalaması 1296 mm civarındadır. Yıllık ortalama 
akış (yerüstü) hacmi değeri 4166,17 hm3’dir. Ayrıca yıllık ortalama akış/Yağış oranı: 0,46 ve 
yıllık ortalama akış verimi: 0,02 m3/s’dir. Giresun İlindeki akarsuların debileri ve düşüleri, 
büyük akarsuların ana kol uzunlukları ile küçük akarsuların ilk etüt aşamasında 
projelendirilen iletim yapısı uzunlukları Tablo 6 ve Tablo 7’de verilmektedir [1,6]. 

Tablo 6. Giresun İlinin Büyük HES Kapasitesi Olan Su Kaynakları Potansiyeli 
GİRESUN İLİNİN BÜYÜK HES KAPASİTESİ OLAN SU KAYNAKLARI POTANSİYELİ 

No Akarsu Adı Ortalama Debi (m3/s) Ortalama Kot (m) Ana Kol Uzunluğu (km) 

1 Baltama 4,4 900 33 

2 Keşap 2,1 755 24 

3 Gelivera 21,2 1457 76,3 

4 Harşit Çayı 5,6 950 177 

5 Görele 10,1 1100 49,2 

6 Çavuşlu 3,1 620 17,3 

7 Akçal Dere 8,11 160 22,50 

8 Pazar Suyu 18,57 75 75 

9 Aksu Çayı 14,37 120 50 

10 Kelkit Çayı 14,5 1210 320 
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Tablo 7. Giresun İlinin Küçük HES Kapasitesi Olan Su Kaynakları Potansiyeli 
GİRESUN İLİNİN KÜÇÜK HES KAPASİTESİ OLAN SU KAYNAKLARI POTANSİYELİ 

No Akarsu Adı Ortalama Debi (m3/s) Ortalama Kot (m) İletim Yapısı Uzunluğu (m) 
1 Büyük D. 1,56 105 2250 (Kanal) 
2 Vanazit Ç. 2,56 70 2000 (Kanal) 
3 Zekere D. 1,85 105 3000 (Kanal) 
4 Kızılev D. 6,34 105 3750 (Kanal) 
5 Koyunham. 1,47 105 3500 (Kanal) 
6 Baltama D. 1,76 105 2650 (Kanal) 
7 Tokmadin D 1,28 245 4250 (Kanal) 
8 Bal Dere 0,67 155 1600 (Kanal) 
9 Çatalçam D. 0,89 125 2375 (Kanal) 

10 Yağlı D. 13,01 55 Etek Santralı 
11 Kırıklı D. 0,80 95 2750  (Kanal) 

IV. HİDROELEKTRİK POTANSİYEL HESAPLAMA YÖNTEMİ 

Hidroelektrik enerji, suyun potansiyel enerjisinin kinetik enerjiye dönüştürülmesi ile sağlanan 
enerji olup, enerji miktarı düşü ve debi değişkenlerine bağlıdır. Belli bir düşü altında cebri 
boru ile türbine gelen suyun potansiyel enerjisi türbinde kinetik enerjiye, türbine akuple 
jeneratörde elektrik enerjisine dönüşmektedir. Türbine gelen suyun düşü yüksekliği ve debisi 
üretilecek gücü belirlemektedir. 

Bu çalışmada, pilot iller olarak seçilen Rize, Trabzon ve Giresun illeri için küçük HES 
potansiyeli hesaplanacağından bu illere ait verilen su potansiyeli tablolardan küçük 
akarsularla ilgili olan değerler kullanılarak gerekli olan hesaplamalar yapılmaktadır. 
Hidroelektrik enerjinin hesaplanmasının değişik yöntemleri vardır. Enerji miktarı en çok 
suyun debisi ve düşü değerine bağlı olduğu için hesap yöntemlerinde genellikle bu iki 
parametrenin etkin olduğu 1 nolu bağıntı kullanılmaktadır [1,7].  

                                                        Q*H*N                                                                    (1) 

Bu formülde: 

N=Güç(tm/sn)                         1 tm/sn= 9,81 Kw = 13,3 BG 
γ=Suyun birim hacim ağırlığı 

H=Kot Farkı (m) 
Q=Debi (m3/sn) 

Hidroelektrik santraldeki enerji kaybı oranları; 
Türbinde:δtür, Jeneratörde: δjen, Trnsformatörde: δtrans ise 

δtür, δjen, δtrans =0,85 oranında santralde güç kaybı oluşur. Bundan dolayı; 

Nh = G*Hn *ηh  = γ*Q* Hn *ηh 
N=γ*H*Q » N=9,81*H*Q*0,85 »N=8*H*Q olarak hesaplanır. 

Su kaynağı potansiyeli hesabında; 
Nbrüt = 8*Hort*Qort      

                                                 365*24*NbrütEbrüt                                                (2) 
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Bu bağıntıda: 

Nbrüt = Su kaynağının brüt gücü (kW) 

Hort = Havzanın ortalama kotu (m) 

Qort = Su kaynağının ortalama debisi (m3/sn) 

Ebrüt = Su kaynağının brüt enerjisi (kWh) 

Hort = karelaj yöntemi ile hesaplanmıştır.  

Hort hesaplanırken DSİ’nin 1/25000’lik haritaları kullanılmıştır. İlk olarak akarsuyun 
güzergahı ve bu güzergah üzerindeki paftalar birleştirilerek havza alanı tespit edilmiştir. Daha 
sonra paftalar üzerindeki 2 cm*2 cm ebadındaki kareler dörde ayrılarak her bir karenin 
ortalama kotu bulunmuştur. Membadan mansaba kadar bulunan tüm karelerin ortalama kotları 
toplanıp kare sayısına bölünerek ortalama kot hesaplanmıştır [1,7]. 

Ortalama kot hesaplandıktan sonra 1 ve 2 nolu formüllerde yerine konarak su kaynağının 
gücü ve enerjisi elde edilir. 

Rize ilinin küçük hidroelektrik potansiyeli 

Yukarıda verilen 1 ve 2 nolu formüllerde; Nbrüt = 8*Hort*Qort denkleminde Hort ve Qort 
değerleri yerlerine konularak küçük akarsuların brüt güç ve enerjisi hesaplanmıştır. Rize 
İlindeki küçük akarsuların brüt hidroelektrik güç ve enerji potansiyelleri hesaplanarak Tablo 
8’de verilmiştir. 

Tablo 8. Rize İlinin Küçük Hidroelektrik Potansiyeli 

Trabzon ilinin küçük hidroelektrik potansiyeli 

Yukarıda verilen 1 ve 2 nolu formüllerde; Nbrüt = 8*Hort*Qort denkleminde Hort ve Qort 
değerleri yerlerine konularak küçük akarsuların brüt güç ve enerjisi hesaplanmıştır. Trabzon 
İlindeki küçük akarsuların brüt hidroelektrik güç ve enerji potansiyelleri hesaplanarak Tablo 
9’da verilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No 

 

 
Akarsu 

Adı 

Ortalama 
Debi,Qort 

Ortalama 
Kot,Hort 

Hidroelektrik 
Güç, Nbrüt 

Hidroelektrik 
Enerji, Ebrüt 

m3/s m kW (kWh*106) 
1 Askaroz Dere 6,26 105 5.258 46,06 
2 Kokasor Dere 4,03 105 3.385 29,65 
3 Pilahoz Dere 2,50 95 1.900 16,64 
4 Potomya Çayı 0,84 145 974 8,54 
5 Hako Dere 0,83 105 697 6,11 
6 Hongra Dere 0,36 105 302 2,65 

TOPLAM   12.518 109,65 

306



Tablo 9. Trabzon İlinin Küçük Hidroelektrik Potansiyeli 

Giresun ilinin küçük hidroelektrik potansiyeli 

Yukarıda verilen 1 ve 2 nolu formüllerde; Nbrüt = 8*Hort*Qort denkleminde Hort ve Qort 
değerleri yerlerine konularak küçük akarsuların brüt güç ve enerjisi hesaplanmıştır. Giresun 
İlindeki küçük akarsuların brüt hidroelektrik güç ve enerji potansiyelleri hesaplanarak Tablo 
10’da verilmiştir. 

Tablo 10. Giresun İlinin Küçük Hidroelektrik Potansiyeli 

       

 
No 

 
Akarsu Adı 

Ortalama 
Debi (Qort) 

Ortalama 
Kot (Hort) 

Hidroelektrik 
Güç, Nbrüt 

Hidroelektrik 
Enerji, Ebrüt 

m3/s m kW (kWh*106) 
1 İskefiye Dere 1,3 535 5.564 48,74 
2 Şana Dere 1,5 455 5.460 47,83 
3 Orta Dere 1,05 285 2.394 20,97 
4 Horyan Dere 1,12 230 2.061 18,05 
5 Çanakçı Dere 2,36 405 7.646 66,98 
6 Yanbolu Dere 4,90 60 2.352 20,60 
7 Kalyan Dere 2,45 135 2.646 23,18 
8 Fol Dere 2,91 155 3.608 31,61 
9 Küçük Dere 2,34 110 2.059 18,04 

10 Durana Dere 1,71 90 1.231 10,79 
11 Kadiralak D. 2,90 135 3.132 27,44 
12 Manahoz Çayı 4,98 65 2.590 22,68 
13 Baltacı Dere 5,72 75 3.432 30,06 
14 Altıntaş Dere 4,11 95 3.124 27,36 
15 Acısu Dere 1,56 155 1.934 16,95 
16 Akhisar Dere 1,60 105 1.344 11,77 
17 Solaklı Dere 2,13 105 1.789 15,67 
18 Holo Dere 2,65 95 2.014 17,64 

TOPLAM   54.381 476,37 

 
No 

 
Akarsu Adı 

Ortalama 
Debi,Qort 

Ortalama 
Kot,Hort 

Hidroelektrik 
Güç, Nbrüt 

Hidroelektrik 
Enerji, Ebrüt 

m3/s m kW (kWh*106) 
1 Büyük Dere 1,56 105 1.310 11,48 
2 Vanazit Çayı 2,56 70 1.434 12,56 
3 Zekere Dere 1,85 105 1.554 13,61 
4 Kızılev Dere 6,34 105 5.326 46,65 
5 Koyunhamza 1,47 105 1.235 10,82 
6 Baltama Dere 1,76 105 1.478 12,95 
7 Tokmadin Der. 1,28 245 2.509 21,98 
8 Bal Dere 0,67 155 831 7,28 
9 Çatalçam Dere 0,89 125 890 7,80 
10 Yağlı Dere 13,01 55 5.724 50,15 
11 Kırıklı Dere 0,80 95 608 5,33 

TOPLAM   22.899 200,59 
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V. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin küçük hidroelektrik potansiyeli incelenmiştir. 
Doğu Karadeniz Bölgesi’nin küçük hidroelektrik potansiyelinde önemli yer tutan Rize, 
Trabzon ve Giresun İllerinin küçük hidroelektrik potansiyelleri hesaplanmıştır. Türkiye’nin 
brüt hidroelektrik potansiyeli 432.981 GWh olup, ekonomik potansiyeli 129.000 GWh olarak 
tahmin edilmekte olduğu da dikkate alındığında: 
Doğu Karadeniz Bölgesi’nin küçük ölçekli brüt potansiyeli (Rize, Trabzon, Giresun illeri 
için) 786,610 GWh olarak hesaplanmış olup, buradan ekonomik potansiyel 629,288 GWh 
olur. Bunun değerin de Ülkemiz potansiyelinin yaklaşık %0,5’ini oluşturduğu sonucuna 
varılmıştır. 
Dolayısıyla, Doğu Karadeniz bölgesindeki küçük akarsuların hidroelektrik potansiyelinin 
%80 oranında kullanılması durumundaki toplam değeri 629,29*106 kWh olacağı göz önünde 
bulundurulduğunda, DKB’deki akarsularda çok büyük oranda küçük hidroelektrik potansiyel 
olduğu ve bu potansiyelin değerlendirilmesi için çok fazla sayıda enerji üretim tesisinin 
yapılmasına ihtiyaç duyulduğu sonucuna varılmaktadır. 
2040’lı yıllarda Ülkemizin elektrik talebinin 544 kWh olduğu göz önüne alınarak, bu 
ihtiyacın ithal kömür ve ithal doğalgaz ile kapatılması Ülkemizin dışa bağımlılığını artırmakta 
stratejik ve parasal olarak kayıplara neden olmaktadır. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda 
Türkiye’nin hidroelektrik potansiyeli çok iyi değerlendirilerek Ülke kaynaklarının en verimli 
bir biçimde kullanılması sağlanmalıdır. Petrol ve doğalgaz gibi enerji kaynakları bakımından 
zengin bir ülke olmayan Türkiye, hidroelektrik enerji bakımından önemli bir potansiyele 
sahiptir ve enerji stratejisini, bu potansiyelin tamamını kullanmaya dayandırmak 
durumundadır. Hidroelektrik santrallerin teknik bazda en büyük avantajı, diğer santrallere 
kıyasla özellikle pik saatlerde çok çabuk devreye girme özelliğidir.  
Ülkemizde gerektiği gibi değerlendirilemeyen yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji 
kaynaklarının en kısa zamanda enerji üretimine katkısının sağlaması, küçük hidroelektrik 
potansiyelin iyi değerlendirilerek, gerek maliyet açısından gerek işletim açısından ve gerekse 
çevresel etkiler açısında daha üstün olan düşülü (nehir tipi) santrallerin projelendirilerek kısa 
sürede üretime geçirilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca, hidroelektrik potansiyelin geliştirilmesi; 
enerji arzının yanında, taşkın koruma, sulama ve kullanma suyu temini, balıkçılık, ulaşım ve 
rekreasyon gibi ilave sosyoekonomik faydalar sağlayacaktır.  
Diğer taraftan, hidroelektrik santrallerin sayısının arttırılarak bölge ve ülke hidroelektrik 
potansiyelinin enerjiye dönüştürülmesi durumunda, yöresel kalkınmanın yanı sıra enerjiye 
harcanan dövizlerin ülke kalkınmasında değerlendirilebileceği, dolayısı ile ülkemizin refah 
seviyesinin artacağı da bir gerçektir. 
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ÖZET  
Son 20-30 yıldan beri Dünya’nın çeşitli yerlerinde yapılan araştırmalar, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin 
bir sonucu olarak; yağışlarda ve akarsuların akımlarında önemli değişmeler olduğunu ve bu değişimlerin giderek 
artış eğiliminde olduğunu göstermiştir. Ülkemiz’de de yıllar içerisinde mevsimlere göre değişen yağış akış 
ilişkileri büyük farklılıklar göstermektedir. Akımlardaki trendin tespit edilmesi ve bu trendin olumuz yönden 
olumlu yöne dönüştürülebilmesi için su kaynaklarının planlanması ve işletilmesi büyük önem taşır. Şöyle ki; bir 
yandan ortalama ve düşük akımlarla ilgili hidrolik bilgiler baraj ve haznelerin kapasitesinin hesabında ve baraj 
işletmesinde, taşkınlarla ilgili bilgiler taşkın yapılarının projelendirilmesi ve işletmesinde, su kalitesinin kontrolü 
ile ilgili problemlerin çözümünü kolaylaştırırken diğer yandan da akarsu havzalarında baraj ve HES gibi 
yapıların kolaylıkla planlanmasını ve projelendirilmesini sağlar. Su kaynakları açısından iyi planlanmış ve 
projelendirilmiş baraj ve HES’ler ise bir taraftan; sulama, su temini, enerji üretimi için verimli bir şekilde 
kullanılırken diğer taraftan da mühendislik açısından alınacak olan önlem ve tedbirlerle de iklim değişikliği ve 
küresel ısınmanın olumsuz etkilerini en aza indirme yönünde katkı sağlamış olacaklardır. Bu çalışmada, iklim 
değişikliği ve küresel ısınmanın etkilerini azaltmak için su kaynaklarının planlanması ve hidroenerji faktörü 
irdelenmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Hidroenerji, Su Kaynakları, HES’ler, İklim Değişikliği, Küresel Isınma 

 
The Role of the Water Planning and Hydroenergy to Reduce the Effects 

of Climate Change and Global Warming 

ABSTRACT  
The researches have been studied in last decades show that there is decreasing trend of the rivers’ discharges. It 
is said that this has been occurred because of global warming and climate changes. In order to increase this trend 
of the rivers’ discharges it is very important the water resources planning and operating them. Because water 
contractions which are well designed will help for flood and drought controls and water quality also. On the 
other hand, a good water planning and well operating of them will manage water supply, water treatment and 
irrigations systems. In these reasons water resources planning will be decrease the effects of the both global 
warming and climate change. In this study, in order to decrease the effects of global warming and climate 
change, it is investigated the role of water resources planning and hydro energy.  
 
Keywords: Hydropower, Water Resources, HEPPs, Climate Change, Global Warming. 
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I. GİRİŞ 

Bu Son 20-30 yıldan beri akarsulardaki akışlarda, giderek azalma ya da artma şeklinde, bir 
eğilim (trend) olup olmadığı çok tartışılan bir konudur. Yerkürenin ikliminde atmosferdeki 
karbondioksit miktarının artışından kaynaklanan bir ısınma olduğu gözlenmektedir. Sera 
etkisiyle yerkürenin yansıttığı ışınların yeniden yerküreye dönmesiyle oluştuğu ileriye sürülen 
bu etkinin yağışları ve dolayısıyla akışları ne şekilde etkileyeceği tartışılmaktadır. Dünyanın 
çeşitli yerlerinde yapılan araştırmalar son yıllarda yağışlarda ve akarsuların akımlarında 
önemli değişmeler olduğunu göstermiştir. Kuzey Amerika’da yağışlarda ve akımlarda artış 
olduğu sonucuna varılmıştır [1]. 

İklim hidrolojik çevrimi kontrol eden temel etken olduğundan, iklimde meydana gelen 
değişiklikler en önemli etkisini hidrolojik çevrimde göstermektedir. Bu etkilerin başlıcaları, 
büyük miktarda yağışın neden olduğu taşkınlar ile az yağış ve yüksek sıcaklıklara bağlı olan 
kuraklıklardır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tespitlerine göre de iklimdeki bu sapmalar 
bir süreklilik arz etmektedir [2]. 

Türkiye’de yıllık ortalama yağış 643 mm olup, bu yağış yılda ortalama 501 milyar m3 suya 
karşılık gelmektedir. Bunun 186 milyar m3’ü yüzeysel akışa geçmektedir. Teorik veriler 
dikkate alınıp, sınır aşan sularda, sınır ülkelere bırakılacak su miktarı da düşünüldüğünde 
ülkemizde (80 milyon nüfus esas alındığında) kişi başına düşen yıllık su miktarı 3300 m3 
civarında gerçekleşmektedir [3]. 

Dünyanın çeşitli yerlerinde yapılan araştırmalar son 30 yıldan bu yana yağışlarda ve 
akarsuların akımlarında önemli değişmeler olduğunu göstermiştir. Yerkürenin iklimindeki 
değişmenin çeşitli bölgeler düşen yağışı ne şekilde etkileyeceği konusunda güvenilir bilgiler 
bulunmamaktadır. Ülkemizde de yıl içinde mevsimlere göre değişen yağış akış ilişkileri yıllar 
arasında büyük farklılıklar göstermektedir. 

Diğer taraftan, son zamanlarda aşırı ve bilinçsiz kaynak kullanımları küresel ısınmaya neden 
olmuş ve bu da beraberinde iklim değişikliklerini getirmiştir. İklim değişikliğine bağlı olarak 
sıcaklık artışı ve yağış rejimlerinin değişmesi gündeme gelmiştir. İklim değişiminin; akarsu 
akışları, zemin suyu ve göllerdeki su hacimleri üzerinde sıcaklıklarda ve yağışlarda görülen 
değişmelere bağlı olarak etkisi vardır. Bu etkinin düzenli bir sürece sahip olmaması; kışın 
yağışların azalmasına, yazın ani yağışların olmasına ve mevsim sıcaklık ortalamalarının 
üstünde veya altında olmasına sebep olmaktadır [4,5]. 

Atmosferdeki sera gazlarının yeryüzünün sıcaklığını artırmış olduğu yapılan ölçümlerle 
ortaya çıkmıştır. Göl yüzeyinden buharlaşmaya etki eden en önemli faktörlerden birisi de 
yüzey sıcaklığıdır. Yüzey sıcaklığı ile buharlaşma arasında doğru bir orantı vardır. 
Dolayısıyla küresel ısınma sonucu yüzey sıcaklıkları artmakta ve aralarındaki doğru orantı 
sebebiyle buharlaşma artmaktadır. Şekil 1’de yıllara göre yeryüzündeki sıcaklık artışları 
görülmektedir.  Özellikle son 30 senede kayda değer bir artış olduğu üzerinde düşünülmesi 
gereken önemli bir meseledir [4-6]. 
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Şekil 1. Yıllara Göre Yüzey Sıcaklığındaki Artışlar 

Dolayısıyla bütün bu araştırmalar ve uyarılar; su kaynaklarının planlı bir şekilde 
kullanılmasını zorunlu hale getirmektedir. Ancak, bir yandan su kaynaklarını verimli ve planlı 
bir şekilde kullanırken diğer taraftan da olmazsa olmazlardan biri olan sanayileşme 
endüstrileşmeyi de teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak geliştirmek ve ilerletmek gerekir. 

Sanayi ve endüstrileşme için temel ihtiyaçlardan birisi olan enerjiyi ise temiz, yenilenebilir ve 
sürdürülebilir kaynaklardan üretmek gerekir. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi 
Ülkemizde’de temiz, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerjinin başında hidro enerji 
gelmektedir. 

Dolayısıyla hidro enerji de üretirken, su kaynaklarının planlı bir şekilde kullanmak suretiyle; 
çevre etkilerinin azaltılması, iklim değişikliği ve küresel ısınmayı tetikleyici değil tam tersine 
bunların etkilerinin azaltılması ve ihtiyaç duyulan temiz ve yenilenebilir enerji olarak 
üretilmesi gerekir. 

Tarih boyunca medeniyetler daha çok suya yakın yerlerde hayat bulmuştur. Fazla su 
taşkınlara neden olurken az su da insanların yaşamını olumsuz etkilemekte ve toplu göçlere 
bile neden olabilmektedir. Günümüzde nüfusun artması, çoğalan sanayi tesisleri gibi sebepler 
su ihtiyacının sürekli olarak artmasına neden olmaktadır.  Su ihtiyacını karşılamak için suyun 
bol olduğu yerlerden az olduğu yerlere taşınması ve su biriktirme hazneleri oluşturulması gibi 
önlemler alınabilir. Fakat en etkili yol suyun geçmişteki davranışını inceleyip gelecekteki 
davranışını tahmin etmektir. Zaman içerisinde su miktarındaki değişimin bilinmesi depolanan 
ve depolanacak suyun daha dikkatli olarak kullanılmasına ve planlanmasına yardımcı 
olacaktır. 

II. DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE SU KAYNAKLARININ DAĞILIMI 

Dünya Su Kaynakları Potansiyeli ve Dağılımı 

Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3 olup, bu suyun %97,5’i tuzlu su, geriye kalan 
%2,5’i tatlı su kaynaklarından oluşmaktadır. Tatlı suların da ancak %0,3’ü göllerde, 
akarsularda, barajlarda ve göletlerde bulunmaktadır.  

Bu durum ise, Dünya su kaynakları içerisinde ulaşılabilen tatlı suların oldukça az miktarda 
hatta yetersiz olduklarını göstermektedir. Çünkü Dünyamızda yaklaşık 1,5 milyar insan 
yeterli içme suyundan yoksun 2,5 milyar insan ise sağlıklı suya hasrettir ve yılda yaklaşık 7 
milyon kişi ise su ile ilgili hastalıklardan ölmektedir. Dünya’daki toplam su kaynaklarının 
dağılımı Tablo 1’de, karalardaki su dağılımı ise Tablo 2’de verildiği gibidir [4,7]. 

311



 Tablo 1. Dünya’daki Toplam Su Kaynaklarının Dağılımı 
Suyun Bulunduğu Mekân Miktar (km3) Toplam Su Miktarına oranı (%) 

Denizler 1.340 milyon 96.5 

Karalar 48 milyon 3.5 

TOPLAM 1.388 milyon 100.0 

 Tablo 2. Dünyada Karalardaki Suyun Dağılımı 
Karalardaki Suyun Bulunduğu 
Mekân 

Miktar (km3) 
Toplam Tatlı Su Miktarına 

Oranı (%) 
Buzullar 24 milyon 1.74 

Yeraltı Suları 23 milyon 1.66 

Göller, Akarsular, Atmosfer 1 milyon 0.10 

TOPLAM 48 milyon 3.50 

Türkiye Su Kaynakları Potansiyeli ve Dağılımı 

Ülkemizin yenilenebilir su potansiyeli 234 milyar m3 olup bulun 41 milyar m3’ü yeraltı suları, 
193 milyar m3’ü yerüstü sularından meydana gelmektedir. Ülkemizde çeşitli amaçlara yönelik 
kullanımlarda teknik ve ekonomik anlamda tüketilebilecek yüzey ve yeraltı suyu miktarının 
110 milyar m3 olduğu belirlenmiştir. 

Bir ülkenin su zengini sayılabilmesi için yılda ortalama kişi başına 10.000 m3 su potansiyeline 
sahip olması gerekir. Su potansiyeli 1.000 m3’ten az olan ülkeler “Su Fakiri” kabul 
edilmektedir. Kişi başına düşen kullanılabilir su potansiyeli 3.690 m3 olan ülkemiz, dünya 
ortalaması olan 7.600 m3’ün oldukça altında olmasından dolayı su fakiri olmamakla birlikte 
su kısıdı bulunan ülkeler arasındadır.  

Kişi başına düşen kullanılabilir su miktarımız yaklaşık olarak 1.430 m3’tür. Devlet İstatistik 
Enstitüsü, 2025 yılına kadar ülkemiz nüfusunun 80 milyona varacağını tahmin etmektedir [4, 
5, 8-11]. Bu durumda kişi başına düşecek kullanılabilir su miktarımız 1.300 m3’e düşecektir. 
Türkiye’de kullanılabilir net su potansiyelinin kullanım dağılımı Tablo 3’de verildiği gibidir. 

Tablo 3. Türkiye’de Kullanılabilir Net Su Potansiyelinin Kullanım Dağılımı 
Buharlaşma, sızma vb. kayıplardan sonra kalan 

toplam net su 
112 milyar m3 

Kullanım alanı veya sahası Alanlara göre kullanım oranları (%) 

Tarım 72 

Endüstri 10 

Evsel 18 

III. HES ve BARAJLARIN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Barajların iklim değişikliği üzerindeki etkisinin en önemli parametresi; belli sınırlar içerisinde 
olsa bile barajların sebep oldukları sera gazı üretimidir. Barajlar çok iyi planlandıkları 
takdirde hiç şüphesiz ki termik santrallere göre çok daha temiz enerji üretmektedirler. 
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Ancak mühendislik ve teknolojik açıdan iyi planlanmamış, yeterli donanımla 
projelendirilmemiş barajlar metan gazı salgılama tehlikesine sahip oldukları için iklim 
değişikliğine ve dolayısıyla küresel ısınmaya yardımcı olmaktadırlar. 

Baraj gölünün altında kalmış olan bitki örtüsünün çürümesi ve buna ilaveten baraj gölündeki 
suyun çözünmüş oksijen bakımından fakir bir su olması sebebiyle baraj gölünün atmosfere 
karbondioksit yerine metan gazı salgılama riski vardır ve bu risk oldukça yüksektir. 
Atmosfere salgılanan metan gazının ise küresel ısınmaya etkisi karbondioksitten daha 
fazladır. Ancak yine de fosil yakıtlı termik santraller düşünüldüğünde tabiî ki bu etki daha 
azdır ve hatta kabul edilebilir sınırlar içerisinde sayılabilir. 

Türkiye genelinde barajlardaki doluluk oranı 2007 rakamlarına göre %50’nin altına düşerken 
Ankara'da bu oran %10’a kadar, İstanbul'da %48,35’e kadar düşmüştür.  

Küresel ısınma ve neticesinde ortaya çıkan iklim değişikliği dünyanın her yerinde olduğu gibi 
Türkiye’de de barajlarda son derece olumsuz etkilere neden olmaktadır [4]. Öte yandan baraj 
gölleri yapay göl olarak göz önüne alınırsa tabii göllerden bir farkının olmadığını 
görünmektedir. Dolayısıyla küresel ısınmanın tabii göllerdeki olumsuz etkileri aynen baraj 
göllerinde de görülmektedir.   

Bu çerçevede baraj gölleri dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de küresel ısınmadan 
olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu olumsuzluklar, başta buharlaşmanın artması olmak üzere 
kullanma suyu ihtiyacının artması olarak gösterilebilir.  

Öte yandan küresel ısınma ve onun etkisiyle ortaya çıkan iklim değişikliği nedeniyle hava 
sıcaklığının mevsim ortalamalarından yüksek olması ve bundan dolayı da karların ani erimesi 
baraj gölüne gelen debinin olağanüstü artmasına neden olmaktadır. Bunun neticesinde ise 
taşkın ve sel felaketleri görülmektedir. İklim değişikliği ve küresel ısınma neticesinde 
Ülkemiz’deki bazı önemli baraj göllerindeki durum aşağıda özetlenmektedir [4, 5, 12].  

Atatürk Barajı 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan kuraklık, tarımsal sulamada kullanılan suyun 
miktarının fazlalığı ve artan enerji talebi nedeniyle Atatürk Barajı’ndaki su seviyesinde son 
zamanlarda düşmeler görülmektedir. Türkiye’nin en büyük ikinci ve dünyanın ise sayılı 
büyük barajları arasına giren Atatürk Barajındaki bu su seviyesi düşüklüğü 4 m’ye kadar 
yaklaşmıştır.    

Yuvacık Barajı 

Kocaeli’nin en büyük içme suyu kaynağı olan Yuvacık Barajı, küresel ısınma sonucu oluşan 
iklim değişikliğinin etkisiyle baraj göl yüzeyinden aşırı buharlaşma ile olumsuz 
etkilenmektedir. Bu olumsuz etkilerin görülmemesi ve bölge halkının sudan mahrum 
kalmaması için yerel yönetimler tarafından yakın civarda bulunan su kaynaklarının en 
önemlisi olan Sapanca gölünden Yuvacık Baraj Gölünü beslemek gibi projeler 
gerçekleşmektedir. Şekil 2’de Yuvacık Barajı’nın bir görünüşü verilmiştir. 
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Şekil 2. Yuvacık Barajı’ndan Bir Görünüş 

Demirköprü Barajı ve Avşar Barajı 

Demirköprü Barajı’nda son yıllarda beklenen yağışların gelmemesi ile su hacminde %50 
azalma olduğu görülmektedir. Yine aynı şekilde Demirköprü Barajı yakınlarında bulunan 
Avşar Barajı’nın da bu yıl 73 milyon m3 olan su bu yıl 26 milyon m3’e düştüğü 
görülmektedir. 

IV. SONUÇLAR ve ÖNERİLER 

Suyun doğal döngüsü ve akışının, yeryüzündeki yaşam için paha biçilmez ekolojik ve 
ekonomik faydası bilindiğine göre doğal ve yapay su alanlarında su yönetiminin çok iyi 
planlanması gerekmektedir. 

Kütlenin korumu prensibi gereği hacimlerde bir azalma söz konusu değildir. Dolayısıyla 
hidrolojik döngüdeki su hacminde bir değişiklik olmamaktadır. Ancak değişen hidrolojik 
döngüdeki zamana göre sıralama ve dengesizliktir. Son zamanlarda mevsim normallerinin 
dışında görülen yağışlar ve hava sıcaklıkları bu dengesizliğin ve dolayısıyla iklim 
değişikliğinin en belirgin kanıtıdır. Bunu önlemenin yollarından birincisi mevcut kaynakların 
en faydalı şekilde kullanılmasını sağlamaktır. 

Fosil yakıt tüketiminin günden güne artması ve bu artışın son zamanlarda hızlanması sera 
gazlarını artırmakta olup bu gibi faaliyetlerin önüne geçecek toplu taşımacılık çözümünün göz 
önüne alınması gerekmektedir.  

Dolayısıyla, toplu taşımacılığın deniz, demiryolu ve hava yoluna kaydırılması ile fosil yakıt 
tüketiminin düşürülmesi araştırılmalıdır. Ülkemiz nehir ve deniz taşımacılığına son derece 
elverişli olmasına rağmen maalesef bu imkânlardan yeteri kadar yararlanamamaktadır. Bunun 
için devletin nehir veya kanal taşımacılığı gibi (iç suyolu taşımacılığı) gibi projeler 
geliştirmesi ve bu projeleri zaman kaybetmeden uygulamaya koyması gerekir. 

Geri dönüşüm faaliyetleri özendirilmeli bilhassa eskiden olduğu gibi depozitolu sisteme 
geçilmelidir. Bu bağlamda PVC esaslı şişe ve sair kullanılmamalıdır. Öte yandan insan sağlığı 
için son derece zararlı naylon poşet kullanılmamalı yerine kesekâğıdı gibi çözümler 
yaygınlaştırılmalıdır.   

Enerji üretiminde fosil yakıtların kullanılmadığı hidroelektrik santrallerine ve nükleer enerji 
santrallerine önem vermek de sera gazı salınımını azaltacak önemli tedbirlerdendir. 
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Ormanların korunması, ağaç dikmenin özendirilmesi bu konuda yapılacak en güzel 
çalışmalardandır. Ağaçlandırma çalışmaları gerek küresel ısınmanın etkilerine karşı gerekse 
baraj rezervuarının sedimente karşı korunması noktasında yapılabilecek en güzel 
çalışmalardır. Bu tür faaliyetlerin artırılması gerekir.  
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ÖZET 
Bu çalışmada, altın substratlar üzerinde dönüşümlü voltametri (CV) ve sabit potansiyel elektroliz (CPE) 
teknikleri kullanılarak Azure B’nin (AB) elektrokimyasal polimerizasyonu çalışıldı. Altın substratlar üzerinde 
Poli(AB)’nin oluşum mekanizmasına, pH’sı 3,0 ile 9,0 arasında değişen fosfat tampon çözeltilerinde (PBS) 800 
ile 1100 mV arasında farklı üst potansiyel değerleri kullanılarak Ag/AgCl referans elektroduna karşı pH ve üst 
potansiyel etkileri incelendi. AB’nin elektropolimerizasyonu için akım yoğunluğu-zaman (j-t) eğrileri yardımıyla 
çekirdekleşme ve büyüme mekanizmaları Bewick-Fleischmann-Thirsk (BFT) modeliyle teorik olarak belirlendi 
[1, 2]. Elektrokimyasal olarak polimerize edilmiş AB ince filmlerinin yapısal, morfolojik ve optik 
karakterizasyonları için CV, CPE, taramalı tünelleme mikroskobu (STM), taramalı elektron mikroskobu (SEM), 
ultraviyole-görünür bölge absorpsiyon spektroskopisi (UV-Vis.) gibi farklı teknikler kullanıldı. Dönüşümlü 
voltamogramlar incelendiğinde, AB’nin altın substratlar üzerinde en iyi elektrokimyasal polimerizasyonunun pH 
7,0 PBS ortamında 1000 mV’lik üst potansiyellerden dönüş ile olduğu gözlenebilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Elektropolimerizasyon, Azure B, Çekirdekleşme ve büyüme, Morfoloji 

 
Electropolymerization of Azure B on Gold Electrodes 

ABSTRACT  
In this work, the electrochemical polymerization of azure B (AB) on gold substrates was studied by using both 
cyclic voltammetry (CV) and constant potential electrolysis (CPE) techniques. The pH and upper potential effect 
on poly(AB) formation mechanism on gold substrates were studied by ranging pH from 3.0 to 9.0 in phosphate 
buffer solutions (PBS) and potential between 800 and 1100 mV vs. Ag/AgCl, respectively. For 
electropolymerization of AB, nucleation and growth mechanism was determined by using the current density–
time (j–t) transients and fitting to theoretical Bewick-Fleischmann-Thirsk (BFT) model [1, 2]. Different 
techniques such as CV, CPE, scanning tunneling microscopy (STM), scanning electron microscopy (SEM), and 
Ultraviolet-visible absorption spectroscopy (UV-Vis.) have been employed to characterize structural, 
morphological and optical characteristics of the electrochemically polymerized AB thin films. Cyclic 
voltammetry experiments demonstrated that the best electrochemical polymerization of AB on gold electrodes 
can be obtained cycling from of 1000 mV in pH 7.0 PBS.  
 
Keywords: Electropolymerization, Azure B, Nucleation and growth, Morphology 

I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

İletken boyar maddelerin polimer ince filmleri biyosensör sistemleri, ışık saçan diyotlar, 
güneş pilleri ve bataryalar gibi çeşitli teknolojik uygulamalarda önemli bir yere sahiptir. Bu 
tür uygulamalarda yüzey yapısı aygıtın özelliklerini etkilemektedir. Elektrokimyasal 
polimerizasyon esnasında sıcaklık, elektrolit türü ve içeriği, uygulanan potansiyel, akım ve 
zaman, elektrokimyasal teknik ve çalışma elektrodu gibi parametrelerin değiştirilmesiyle 
amaca uygun olarak film kalınlığı, biçimi ya da polimerleşme miktarı gibi birçok özellik 
ayarlanabilmektedir. Basit, seçici ve kararlı polimerlerin oluşumu elektrokimyasal 
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polimerizasyonun diğer avantajları arasındadır. Çekirdek oluşumu ve büyüme 
mekanizmasının araştırılması optimum şartların belirlenmesinde yardımcı olabilir.  

Fenotiyazin türevi boyar maddelerinin elektrokimyasal uygulamalarda iyi derecede 
elektrokatalitik etki gösterdiği bilinmektedir. Bu grubun bir üyesi olan AB’nin molekül yapısı 
Şekil 1’de verilmiştir. AB’nin elektrokimyasal polimerizasyonu ekran baskılı karbon elektrot 
(SPCE) üzerine pH 6,9 PBS ortamında, camsı karbon elektrot (GCE) üzerine pH 3,0 sülfürik 
asit (H2SO4) çözeltisinde, platin folyo üzerine pH≤4,0 H2SO4 çözeltisinde ve indiyum kalay 
oksit kaplanmış cam (ITO) üzerinde pH 2-11 arasında PBS çözeltisinde olduğu gibi farklı 
substratlar üzerine, farklı elektrolit ortamlarında ve farklı pH değerlerinde daha önceden 
çalışılmıştır [3-6]. Bu çalışmada ise Au substratı ve farklı pH’lardaki PBS çözeltileri 
kullanılmıştır. 

 
Şekil 1. AB'nin molekül yapısı 

Kronoamperometri tekniği kullanılarak çalışma elektrodu yüzeyine elektroaktif türün 
biriktirilme miktarı kontrol edilebilir, birikmenin çekirdek oluşumu ve çekirdek büyümesi 
yani elektrokristalizasyon mekanizmaları ve reaksiyon kinetiği hakkında yorum yapılabilir. 
Elektroaktif türün daha önce adsorplanmış kendi türüne veya direk yüzeye olan ilgisi 
çekirdekleşme mekanizmasını etkilemektedir. BFT modeline göre yüzeye Langmuir (rasgele) 
tip adsorpsiyon esnasında akım bir maksimumdan başlayarak zamanla eksponansiyel bir 
şekilde azalır ve sıfıra doğru gider. Langmuir tip adsorpsiyon mekanizması Eşitlik 1 ile 
formüle edilmiştir [1]. Eşitlikte J; t anındaki akım yoğunluğunu, J0; başlangıç akım 
yoğunluğunu, k; reaksiyon hız sabitini ve t; geçen zamanı göstermektedir. 

 ktJJ  exp0        (1). 
AB’nin polimerizasyonu için çalışma elektrodu olarak polikristal Au, karşıt elektrot olarak Pt 
tel ve referans elektrot olarak Ag/AgCl elektrodu kullanılmıştır. CV çalışmalarında 
50mVs-1’lik bir tarama hızı kullanılmıştır. Elektrolit olarak 0,1 mM AB içeren 0,1 M’lik 
PBS’nin pH 3,0, 5,0, 6,0, 7,0, 8,0 ve 9,0 çözeltileri kullanılmıştır. Hücre sıcaklığı 30 °C’de 
sabit tutulmuştur. Optik karakterizasyonlar için substrat olarak indiyum kalay oksit (ITO) 
kaplı cam substrat kullanılmıştır.  

II. DENEYSEL SONUÇLAR (EXPERIMENTAL RESULTS) 

AB’nin elektrokimyasal polimerizasyonunda pH 7,0 PBS elektrolitinde, -350 mV alt limit ile 
800, 900, 1000 ve 1100 mV farklı üst potansiyelleri arasında 30 çevrim ile alınmış 
voltamogramlar Şekil 2.A’da verilmiştir.  Bu şekle bakıldığında, ilk taramada gözlenmeyen, 
tarama sayısıyla artan ve yaklaşık 50 mV civarında yeni bir pik çifti ortaya çıkmıştır ve bu pik 
poli(AB) oluşumuna atfedilir [7]. Poli(AB)’nin redoks çifti olduğu düşünülen bu piklerde en 
yüksek akımın 1000 mV’lik üst potansiyelden dönüş ile olduğu görülmektedir (Şekil 2.A.c). 
pH 3,0 ile 9,0 arasında farklı pH değerlerinde 1000 mV’lik üst potansiyellerden dönüşlerdeki 
voltamogramlar ise Şekil 2.B’de gösterilmiştir. Şekil incelendiğinde, Poli(AB)’ye ait en 
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yüksek redoks pik akımının pH 7,0 elektrolitinde olduğu görülmektedir (Şekil 2.B.d). 
Yukarıdaki sonuçlar doğrultusunda AB’nin elektropolimerizasyonu için en uygun üst 
potansiyelin 1000 mV ve en uygun pH’nın 7,0 olduğu belirlenmiştir.  

 
Şekil 2. 0,1 mM AB içeren pH 7,0 PBS çözeltilerinde, 30 tarama ile (A) 800, 900, 1000 ve 1100 mV (a-d) üst 
potansiyellerden dönüşle ve 1000 mV üst potansiyelden yapılan dönüş ile (B) pH 3,0, 5,0, 6,0, 7,0, 8,0 ve 9,0 

PBS çözeltilerinde (a-f) alınan voltamogramlar 

Elektrokimyasal bir süreçte elektrot prosesinin belirlenmesinde farklı tarama hızlarında 
dönüşümlü voltamogramlar alınarak pik akımının tarama hızının kareköküne karşı grafiği 
çizilir. Grafikte doğrusallık var ise elektrot prosesi difüzyon kontrollü, doğrusallık yok ise 
adsorpsiyon kontrollü olduğu ileri sürülür. Adsorpsiyon kontrollü olduğunu teyit etmek için 
ayrıca pik akımının tarama hızına karşı grafiği çizilerek doğrusallık gözlenmesi beklenir [8]. 
Şekil 3’te optimum şartlarda 30 çevrim ile oluşturulmuş polimer film için 0,1 M PBS 
elektrolitinde farklı tarama hızlarındaki (5-250 mVs-1) voltamogramlar (A), bu 
voltamogramlardan elde edilen katodik pik akımı-tarama hızı karekökü (Ipc-ʋ1/2) grafiği (B) ve 
katodik pik akımı-tarama hızı (Ipc-ʋ) grafiği (C) verilmiştir. Ipc-ʋ1/2 grafiği 0,974 belirleme 
katsayısı (R2) değeri ile doğrusal olmadığı, Ipc-ʋ grafiği ise 0,994 R2 değeri ile doğrusal 
olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar ile elektrot prosesinin adsorpsiyon kontrollü olduğu 
belirlenmiştir. 
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Şekil 3. Farklı tarama hızlarında alınan voltamogramlar (A), akım-tarama hızının karekökü (B) ve akım-tarama 

hızı (C) eğrileri 

Au elektrotlar üzerinde farklı sabit oksidasyon potansiyellerinde 20 dakika süreyle 0,1 mM 
AB içeren ve içermeyen 0,1 M PBS pH 7,0 elektrolitinde potansiyostatik uygulamalarda 
matematiksel farkla elde edilen j-t diyagramı Şekil 4’te verilmiştir. j-t diyagramı 
incelendiğinde akım değerlerinin bir maksimumdan başlayarak bir omuz eşliğinde zamanla 
eksponansiyel bir azalma sergilediği ve potansiyelin 800 mV’den 1100 mV’ye 
değiştirilmesiyle oksidasyon omuz pik maksimumlarının 15 dakikadan 1 dakikanın altına 
kadar kaydığı görülmektedir. Bu durum, Poli(AB) oluşumunda artan potansiyel ile daha kısa 
zamanda rasgele tip adsorpsiyonun tamamlandığını ve oluşan polimer zincirin belirli bir 
uzunluğa ulaşmasından sonra çekirdekleşme ve çekirdek oluşumunun baskınlığıyla devam 
ettiğini göstermektedir [1].  

 
Şekil 4.  0,1 mM AB varlığında ve yokluğunda 0,1 M PBS (pH 7,0) elektrolitinde farklı sabit potansiyeller 

kullanılarak elde edilen j-t eğrilerinin matematiksel farkı. Hücre sıcaklığı 30 °C. 
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Şekil 5. 0,1 mM AB içeren 0,1 M PBS (pH: 7,0) elektrolitinde tek kristal Au(111) üzerinde CV tekniği 

kullanılarak AB polimer ince filmlerinin oluşumunda 900 mV (A) ve 1000 mV (B)  üst potansiyellerden 50 
çevrim ile hazırlanmış poli(AB) filmlerinin STM görüntüleri. 1100 mV üst potansiyelinden dönülerek 50 (C) ve 
100 (D) çevrim ile elde edilen ince filmlerin SEM görüntüleri. AB’nin sulu çözeltisi, AB ve poli(AB) kaplanmış 

ITO (E) ve farklı tarama sayılarıyla ITO üzerinde oluşturulan Poli(AB) ince filmleri için alınan UV-Vis. 
absorpsiyon spektrumları (F) 
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0,1 mM AB içeren 0,1 M PBS pH 7,0 elektrolitinde 900 mV ve 1000 mV üst potansiyellerden 
dönüş ile 50 taramada tek kristal Au(111) yüzeyindeki Poli(AB) ince filmlerin STM 
görüntüleri (Şekil 5.A-B) incelendiğinde 900 mV’de kısmi düzensiz bir film oluştuğu, 1000 
mV’de ise ortalama 70 nm boyutta taneciklerle düzenli bir filmin oluştuğu görülmektedir. 
Aynı ortamda 1100 mV üst potansiyelden dönüş ile 50 ve 100 tarama ile hazırlanan filmler 
(Şekil 5.C-D) incelendiğinde ise tarama sayısıyla çekirdek boyutlarında ortalama 90 nm’den 
170 nm’ye bir artışın olduğu ve çekirdek boyutlarının 50 nm ile 200 nm arasında boyutlarında 
değişiklik gösterdiği belirlenmiştir. Bu sonuçlar CPE verileri ve BFT modellemesiyle 
uyumludur. Buna göre, poli(AB) ince filmin oluşmasının rasgele tip adsorpsiyon ile başladığı 
ve filmin zamanla düzenli çekirdekleşme ve çekirdek büyümesi ile tabaka tabaka devam ettiği 
ileri sürülebilir.  

AB’nin sulu çözeltisi, AB/ITO üzerine damlatıp kurutulması ve farklı çevrim sayıları ile 
oluşturulmuş poli(AB)/ITO numunelerine ait UV-Vis. spektrumları Şekil 5.E-F’de verilmiştir. 
AB’nin sulu çözeltisinde yaklaşık 598 nm’de bir omuz eşliğinde 646 nm dalgaboyunda 
maksimum absorbans piki görülmektedir. AB’nin ITO üzerindeki absorbans piklerinin 
AB’nin sulu çözeltisinden farklı olarak 567 nm ve 684 nm dalgaboylarına kaydığı 
görülmektedir. Poli(AB)’nin ise daha farklı olarak çevrim sayısıyla artan ve yaklaşık 450 
nm’de bir omuz eşliğinde 620 nm ve 666 nm dalgaboylarında maksimum absorbans 
sergilediği görülmektedir. Bu farklılıklar ve tarama sayısıyla artan 450 nm dalgaboyundaki 
yeni bir absorbans pikinin poli(AB)’den kaynaklandığı ileri sürülebilir. 

III. SONUÇLAR VE TARTIŞMA (CONCLUSIONS AND DISCUSSION) 

AB’nin hem CV, hem de CPE tekniği ile polimerizasyonu başarılı bir şekilde 
gerçekleştirilmiştir. CV tekniği ile en iyi polimerizasyonun pH 7,0 PBS elektrolitinde, 1000 
mV üst potansiyelden dönüşle oluştuğu belirlenmiştir. Belirli bir müddet rasgele tip düzensiz 
adsorpsiyonun ardından baskın çekirdek oluşumuyla polimerizasyonun ilerlediği ve artan 
potansiyel ile polimerizasyon kinetiğinin arttığı ileri sürülmüştür. STM, SEM ve UV-Vis. 
karakterizasyon verileri polimerizasyon oluşumunu ve şeklini desteklemiştir. 
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ABSTRACT 
In recent years, remote sensing technologies have been used to collect forest inventory, owing to their ability to 
provide comprehensive and accurate information about the physical characteristics of forests. Tree crown 
diameter, which can be defined as the maximum width of the projection of a tree crown, is one of the most 
significant stand parameters used in the production of forest management plans. Accurate estimation of crown 
diameters leads to accurate estimation of some other vital stand parameters such as the diameter at breast height, 
tree volume etc. This study aims at estimating the crown diameters of coniferous trees by implementing the 
Watershed Segmentation (WS) and Mean Shift Segmentation (MSS) techniques to a Canopy Height Model 
(CHM) produced from the aerial photos taken from a UAS (Unmanned Aerial System). In addition to qualitative 
evaluation, the estimation results were also evaluated quantitatively. The results showed that the WS and MSS 
algorithms estimated the crown diameters with RMSEs (Root Mean Square Error) of 1 m and 1.67 m, and with 
MAEs (Mean Absolute Error) of 0.87 m and 1.11 m, respectively.  
 
Keywords: Stand Parameters, Image Segmentation, Crown Diameter, Unmanned Aerial Systems, Forestry. 

I. INTRODUCTION 

In Turkey, sustainability of forests is maintained via forest management plans that are 
produced for 10- or 20-year periods [1,2]. Efficiency of a forest management plan highly 
depends on the accurate collection of forest inventory, which is the combination of some 
digital and attribute information about the stands [1]. Collected inventory should be stored in 
dynamic and robust databases [1,3]. Since terrestrial measurements enable the extraction of 
accurate 3D spatial information from the surface of the earth, field measurements are often 
used for the inventory collection. However, field measurements are not always practical and 
may require too much time, cost and labour force [1,4,5], which makes it hard to renew the 
measurements regularly to monitor the status of the stands. In such cases, it would be more 
reasonable to utilize remote sensing technologies to collect inventory. 

Crown diameter, which is defined as the maximum width of the projection of a tree crown, is 
one of the most vital stand parameters used to characterise the stands. In the literature, a wide 
variety of studies have been reported to estimate crown diameters with remotely-sensed data. 
Falkowski et al. [6] used wavelet analysis on LiDAR (Light Detection and Ranging) data to 
estimate crown diameters. A CHM was convolved with 2D Mexican hat wavelets and the 
convolved CHM was used to estimate the crown diameters. The results showed that the crown 
diameters estimated with the used approach were highly (r=0.97) correlated with field 
measurements. Wu et al. [7] utilized a voxel-based marked neighbourhood searching 
approach to identify trees on mobile laser scanning data. The authors identified a good 
agreement (R2 values greater than 0.9) between the estimated crown diameters and field 
measurements. Panagiotidis et al. [8] estimated crown diameters by means of a CHM 
extracted from a UAV (Unmanned Aerial Vehicle). The authors obtained the tree segments by 
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applying an inverse Watershed segmentation algorithm to the CHM. Comparisons between 
the estimated crown diameters and ground measurements revealed that the followed 
methodology was successful in estimating crown diameters. The RMSEs between the 
estimated and reference crown diameters were found to be varying from 14.29% to 18.56%.  

Literature review reveals that LiDAR point clouds have been used in most of the studies to 
estimate stand parameters. The main reason for this is that LiDAR data results in multiple 
returns, which is very useful when classifying point clouds [9,10]. However, LiDAR data is 
still not affordable [1,11], which steer the analysts into seeking for alternatives to LiDAR 
data. Since recently used sophisticated UASs enable the accurate measurement of the features 
on the ground, they can be used to collect forest inventory. The aim of this study was to 
estimate the crown diameters of coniferous trees by means of a UAS-based point cloud.         

1. STUDY AREA 

The study area is in the Firat University campus, which is in the city of Elazig, eastern 
Turkey. The study area can be seen in Figure 1. As seen in the figure, study area includes 
sequentially-planted coniferous trees. 

 
Figure 1. Study Area. 

II. METHODOLOGY 

Before the flight, 7 ground control points (GCP) were established in the Firat University 
campus and RTK (Real Time Kinematik) GPS technique was used to measure the 3D 
positions of these GCPs. Afterwards, 321 aerial photos were taken for the entire campus with 
a DJI Phantom 3 UAS (see Figure 2) from an altitude of 141 m and along 19 flight lines. The 
captured aerial photos were then processed with the Agisoft Photoscan Professional software 
to generate a point cloud with a density of 154.6 point/m2. The point cloud was used to 
interpolate the DSM (Digital Surface Model) of the entire campus. Once the DSM was 
generated, the point cloud was filtered with the same software to remove the points belonged 
to the above-ground objects to retrieve the ground points, which were then used to interpolate 
the DTM (Digital Terrain Model) of the whole campus. The software filters a point cloud 
with a TIN (Triangulated Irregular Network)-based procedure whose details can be found in 
[12,13]. As a consequence, 20-cm DSM and DTM were generated for the entire campus. A 
20-cm CHM was obtained by subtracting the DTM from the DSM. A 20-cm orthophoto was 
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also generated with the Agisoft Photoscan Professional software. The orthophoto and CHM 
were clipped with respect to the boundary of the study area. The trees in the study are were 
identified by delineating the CHM with the WS and MSS segmentation algorithms.  

 
Figure 2. DJI Phantom 3 UAS [14]. 

The WS algorithm is a region growing-based mathematical morphology algorithm [15,16]. It 
considers an image as a topographic relief [17]. If minima of this relief are pierced and then 
this pierced relief is immersed into the water, flooded areas start to merge. Some infinitely tall 
dams are placed along watershed lines to avoid merging. Watershed of an image is composed 
of the network of these dams [18]. The WS algorithm marks the locations of the minima 
points with unique identifiers. Image downhills to minima are followed with the gradient 
information of the points other than minima points. The algorithm then records the identifier 
of this extremum in the output pixel that corresponds to this point. Segmentation continues 
until all pixels are associated with a minimum [19]. Further information about the WS 
algorithm can be found in [16,20-22]. 

The mean shift is an iterative procedure that shifts each point to the average of neighbouring 
points [23]. The MSS algorithm is applied in 4 steps [24]: (1) The mean shift procedure is 
implemented to the image and stores all information about the -dimensional convergence 
point in , which is the filtered image pixels in the joint spatial-range domain. (2) Clusters 
are delineated by grouping all s closer than the spectral bandwidth  and spatial bandwidth 

. The  and  are the spectral difference between classes in the spectral domain and 
spatial difference between classes in the spatial domain, respectively. (3) A label is assigned 
to each label. (4) The regions with less than M pixels are removed (optional). See [24-27] for 
detailed information about the MSS algorithm.  

III. RESULTS AND DISCUSSION 

The tree segments obtained from the WS and MSS algorithms are shown in Figure 3. As seen 
in the figure, there are 59 trees in the study site. Since the CHM and orthophoto had a very 
high resolution of 20 cm, reference tree segments were obtained by delineating the trees 
manually over the orthophoto image draped on the CHM. The WS algorithm missed only one 
tree, whereas the MSS algorithm missed three. Visual comparisons between the reference and 
estimated tree segments revealed that the WS algorithm performed better than the MSS. The 
MSS algorithm resulted in tree segments smaller than they should be. 
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Figure 3. Reference (red) and WS-based Tree Segments (yellow) (left), Reference (red) and MSS-based Tree 

Segments (yellow) (right). 

Tree delineation results were investigated in terms of the over-segmentation (OS) [28,29], 
under-segmentation (US) [28,29] and RMSE [28,29] metrics, which were given as; 

 

 

 

(1) 

where,  and  stand for the total area of the reference and estimated tree segments, 
respectively. The optimum value for the OS, US and RMSE metrics is 0. Table 1 presents the 
metric values calculated from the delineation results. The table indicates that the MSS 
algorithm caused a greater amount of over-segmentation. Both algorithms resulted in similar 
amount of US values. The RMSE metric values shows that the WS algorithm delineated the 
tree crowns with a higher accuracy, which was also justified by visual investigations. 

Tablo 1. Metric values computed from the segmentation results. 
Algorithm OS US RMSE 

WS 0.478 0.039 0.340 
MSS 0.553 0.036 0.392 

The crown diameters of the trees were computed from the tree segments. Diameter of the 
circle enclosing a tree crown gives the crown diameter. Figure 4 depicts the circles enclosing 
the reference and estimated tree crown segments.  
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Figure 4. Reference (red) and WS-based Crown Circles (yellow) (left), Reference (red) and MSS-based Crown 

Circles (yellow) (right). 

The estimated crown diameters were evaluated with respect to the RMSE and MAE (Mean 
Absolute Error) metrics, which are given as; 

 

 

(2) 

where,   defines the number of trees, and  and  are the estimated and reference 
crown diameters, respectively. The results showed that the WS algorithm estimated the crown 
diameters with an RMSE of 1 m and an MAE of 0.87 m, whereas the MSS algorithm 
estimated the crown diameters with an RMSE of 1.67 m and an MAE of 1.11 m. 

IV. CONCLUSIONS 

This study aims at estimating crown diameters of trees by applying the WS and MSS 
algorithms to a UAS-based CHM. According to the quantitative evaluation results, the WS 
algorithm was found to be more successful than the MSS algorithm. It was concluded that 
using the methodology followed in this study makes the crown diameter estimation process 
easier and more time-efficient. 
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ÖZET 
Enerji verimliliği kavramı günümüzde çok önemli bir yere sahiptir ve bu konu üzerinde birçok bilimsel çalışma 
yapılmaktadır. Bu bağlamda, binaların dış duvarlarına uygulanan yalıtımın enerji tasarrufu sağlayacağı fakat bu 
yalıtım kalınlığının maliyet açısından bir optimum değerinin olduğu bilinmektedir. Yapılan bu çalışmada, 
Türkiye’deki iki farklı derece-gün (DG) bölgesinde yer alan illerin optimum yalıtım kalınlıkları güneş 
radyasyonu etkisi hesaba katılarak hesaplanmıştır. Hesaplamalar ısıtma, soğutma ve yıllık enerji ihtiyaçları 
dikkate alınarak yapılmıştır. Faiz ve enflasyon oranının dışında sistemin ömrünün de hesaba katıldığı bir maliyet 
analizi yapılmıştır. Çalışmanın sonunda her iki il için optimum yalıtım kalınlıkları, geri ödeme süreleri, tasarruf 
oranları, ısıtma-soğutma enerji yükleri elde edilmiş ve farklı iklim koşullarına sahip bu iki ilin karşılaştırılması 
yapılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Enerji, ekonomik analiz, yalıtım, optimizasyon 

 
Thermal and Economic Analysis of The Insulation in The Buildings in 

Different Climatic Zones 

ABSTRACT 
The term of energy efficiency has a very important role nowadays and many scientific studies are being done on 
this subject. In this context, it is known that the insulation applied to the exterior walls of buildings will provide 
energy savings, but it is also known that this insulation has an optimum value in terms of the insulation’s cost. In 
this study, the optimum insulation thicknesses in two different degree-day (DG) regions in Turkey were 
calculated by considering solar radiation effect. The calculations were done by considering on heating, cooling 
and annual energy requirements. A cost analysis was done regarding interest rate, inflation rate and the life of the 
system. At the end of the study, optimum insulation thicknesses, payback periods, savings rates, heating-cooling 
energy loads were obtained for both cities and these two cities with different climatic conditions were compared. 
  
Keywords: Energy, economic analysis, insulation, optimization 

I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Enerji verimliliği ve enerji tüketiminin minimum seviyelere indirilmesi geçmişte olduğu 
kadar günümüzde de önemli bir çalışma konusudur. Özellikle son yıllarda enerji birim 
fiyatlarındaki artış sebebiyle bu konu daha da önem kazanmıştır. Türkiye özelinde 
bakıldığında ise, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu enerjinin büyük bölümünü diğer ülkelerden 
ithal etmesi, enerjiyi tasarruflu kullanmayı bir zorunluluk haline getirmektedir.  

Türkiye’deki konut ve yapı sektöründe tüketilen enerji, toplam enerjinin yaklaşık %35’ini 
oluşturmaktadır. [1] Bu nedenle binalardaki ısı yalıtımı uygulamaları, enerji verimliliği ile 

328



ilgili yapılacakların başında gelmektedir. Duvarlarda kullanılan yalıtım malzemesinin 
kalınlığının arttırılması ısı kaybını azaltır, böylece enerji maliyeti azalır fakat yalıtım maliyeti 
artar. Tam tersi durumda ise ısı kayıpları artacak, aynı zamanda enerji maliyeti de artacak 
fakat yalıtım maliyeti azalacaktır. Dolayısıyla en düşük toplam maliyeti elde etmek için 
yalıtım kalınlığının optimum değerinin bulunması gerekmektedir. Literatürde bu konuda 
yapılmış farklı çalışmalar mevcuttur. Ozel [2] Elazığ şehri için farklı yalıtım malzemeleri 
kullanarak optimum yalıtım kalınlığı ve maliyet analizleri yapmıştır. 20 yıl ömür biçilen bir 
bina için farklı yalıtım malzemeleri kullanıldığında optimum yalıtım kalınlıkları 5.4 cm – 19.2 
cm arasında bulunmuştur. Enerji tasarruf miktarları ise 86.26 $/m2 – 140.05 $/m2 olarak elde 
edilmiştir. Buna bağlı olarak geri ödeme süreleri de 3.56 yıl ile 8.85 yıl arasında değişen 
değerlerde  hesaplanmıştır. Çomaklı [3] yaptığı çalışmada Türkiye’de bulunan 3  farklı il 
(Erzurum, Kars, Erzincan) için bir takım hesaplamalar yapmıştır. Bu 3 il için de optimum 
yalıtım kalınlıklarını, geri ödeme sürelerini ve tasarruf miktarlarını hesaplamıştır. Sonuç 
olarak özellikle soğuk iklimde bulunan binalara yalıtım uygulamasının yapılması gerektiğini 
belirtmiştir. Dombaycı [4] Türkiye’deki 4 derece-gün bölgesinde bulunan iller için iki farklı 
yalıtım malzemesi kullanarak optimum yalıtım kalınlıklarını belirlemiştir. Minimum yalıtım 
kalınlığı sıcak iklim bölgesindeki il için elde edilirken, maksimum yalıtım kalınlığı soğuk 
iklim bölgesindeki il için elde edilmiştir. Ayrıca en yüksek tasarruf miktarı soğuk iklim 
bölgesindeki il için elde edilmiştir. Buna karşın en düşük tasarruf miktarı sıcak iklim 
bölgesindeki il için elde edilmiştir.  

Bu çalışmada ise iki farklı iklimsel bölgede bulunan Bursa ve Bayburt illeri için optimum 
yalıtım kalınlıkları güneş radyasyonu etkisi hesaba katılarak hesaplanmıştır. Her iki il için 
sezonluk ve yıllık enerji tasarruf miktarları maksimize edilerek optimum yalıtım kalınlıkları 
bulunmuştur. Optimum yalıtım kalınlıklarının dışında Bursa ve Bayburt illeri için geri ödeme 
süreleri, tasarruf oranları, ısıtma-soğutma enerji yükleri de elde edilmiş ve farklı iklim 
koşullarına sahip bu iki ilin karşılaştırılması yapılmıştır. 

II. MATEMATİK MODEL (MATHEMATICAL MODEL) 

II.I. Derece Gün Kavramı (Degree Day Consept) 

Binalardaki enerji tüketiminin tahminindeki en basit ve güvenilir yöntemlerden birisi derece 
gün yöntemidir. Bu yöntem ortalama dış ortam sıcaklığı ile denge sıcaklığı (Tb) arasındaki 
farkın, binanın enerji ihtiyacı ile doğru orantılı olduğunu varsayar. Denge sıcaklığı, binadaki 
ısı kaynaklarıyla (insan, aydınlatma, televizyon, bilgisayar, güneş radyasyonu vs.) binadan 
olan ısı kayıplarının eşit (dengede) olduğu sıcaklık olarak tanımlanır [5]. Isıtma derece gün 
(HDD) ifadesi; belirli bir zaman diliminde (ay, yıl vb.) dış ortam ve oda denge sıcaklığını 
hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Soğutma derece gün (CDD) ifadesi ise; belirli bir 
zaman diliminde (ay, yıl vb.) dış ortam ve oda denge sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın 
şiddetini açıklar. HDD ve CDD ifadeleri aşağıdaki şekilde formüle edilir. 
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Burada (Tgüneş-hava) şeklinde ifade edilen değer güneş hava sıcaklığıdır. Başka bir deyişle 
günlük ortalama dış hava sıcaklığına güneş radyasyonu etkisinin katıldığı bir ortalama 
sıcaklık değeridir.  

II.II. Güneş Radyasyonu Hesaplamaları (Solar Radiation Calculations) 

HDD ve CDD değerleri eşitlik (1) ve (2) de görüldüğü üzere güneş hava sıcaklığı değerine 
bağlıdır. Güneş hava sıcaklığı ise dış ortam sıcaklığına ve radyasyon akısına bağlıdır. Çengel 
[6] Tgüneş-hava değerini aşağıdaki gibi tanımlamıştır: 

 
Burada T0 dış ortam sıcaklığı,  yüzeyin güneş soğurma katsayısı,  birleşik (taşınım ve 
ışınım) ısı transfer katsayısı,  yüzeye gelen güneş ışınımı değeri, yüzeyin yayma katsayısı, 
 Stefan Boltzman sabiti, çevreleyen yüzeylerin ortalama sıcaklığını temsil eder. Bu 

bölümde güneş radyasyonu hesaplamalarıyla ilgili en temel denklemler verilecektir. Atmosfer 
dışında yatay düzleme düşen günlük güneş ışınımı eşitlik (4) yardımıyla bulunur.  

 

 

 

 
Bu denklemlerde  güneş sabiti,  güneş batış saat açısı,  yılın kaçıncı günü olduğu, a ve b 
bölgeye bağlı sabitler, /  berraklık indeksi (KT), n/N izafi güneşlenme süresi,  
deklinasyon açısı,  enlem açısı, Z rakım olarak tanımlanmıştır. Atmosfer içinde yatay 
düzleme düşen günlük toplam güneş ışınımının yayılı ve direkt kısımlarının hesaplanması için 
literatürde birçok ampirik ifade mevcuttur. Bu ifadeler genellikle berraklık indeksi (KT)’nin 
fonksiyonu şeklindedir [7]. Dik yüzeye düşen toplam ışınım miktarı ise o yöne ait direkt, 
yayılı ve yansıyan ışınımların toplamına eşittir [8].  

 

 

 
Bu denklemlerde  güneş ışınımının geliş açısı,  yatay yüzey için ortalama günlük yayılı 
ışınım,  yerin yansıtma oranıdır. Çalışmada burada verilen denklemlerin dışında başka 
eşitliklerden de yararlanılmıştır. Daha detaylı bilgi için Yiğit ve Atmaca [7] dan 
yararlanılabilir.  

II.III. Duvar Yapısı ve Isıtma/Soğutma İhtiyacı (Wall Structure and Heating/Cooling 
Requirement) 

Bir binada ısı kaybının en çok olduğu yer, binanın dış duvarlarıdır. Bu çalışmada da dış 
duvarlardaki ısı kayıpları göz önüne alınarak optimum yalıtım kalınlığı hesabı yapılmıştır. 
Yalıtım yapılmış bir duvar için toplam ısı geçirgenliği (U) şu şekilde ifade edilir: 
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Bu denklemde  iç ortamın ısı taşınım katsayısı,  dış ortamın ısı taşınım katsayısı,  
yalıtım yapılmamış duvarın ısıl direnci,  yalıtım malzemesinin kalınlığı ve  yalıtım 
malzemesinin ısı iletim katsayısıdır. Birim alandaki yıllık ısıtma (  ve soğutma  enerji 
ihtiyaçları sırasıyla eşitlik (12) ve eşitlik (13) de verilmiştir. 

 

 
Duvarı oluşturan malzemelerin özellikleri, iç ve dış ortam ısı taşınım katsayıları Tablo 1.’de 
verilmiştir.  

   Tablo 1. Dış duvarı oluşturan malzemelerin özellikleri ve taşınım katsayıları 
Parametre  Değer 
Duvar yapısı   

x cm Yalıtım malzemesi k=0.03 W/mK 
3 cm Dış sıva k=0.87 W/mK 
2 cm İç sıva k=0.87 W/mK 

20 cm Delikli tuğla k=0.45 W/mK 
 İç ortam ısı taşınım katsayısı hi=8.29 W/m2K 

 Dış ortam ısı taşınım katsayısı hd=34 W/m2K  (kış şartları) 
  hd=22.7 W/m2K  (yaz şartları) 

 II.IV. Optimum Yalıtım Kalınlığı ve Ekonomik Analiz (Optimum Insulation Thickness 
Calculation and Economic Analysis) 

Yalıtım kalınlığı arttıkça yalıtım maliyetinin artıp enerji maliyetinin düştüğünden buna karşın 
yalıtım kalınlığı azaldıkça yalıtım maliyetinin azalıp enerji maliyetinin arttığından daha 
önceki bölümlerde bahsedilmişti. Bu şartlarda toplam maliyeti minimum yapacak bir 
optimizasyon çalışması yapma gerekliliği doğmuştur. Hesaplamalarda kullanılan değerler 
Tablo 2.’de verilmiştir. 

            Tablo 2. Maliyet Hesaplamalarında Kullanılan Değerler 
Parametre Değer 

Yalıtım malzemesinin fiyatı =90 USD/m3 
Doğalgaz (Isıtma)  

Fiyat =0.367 USD/m3 
Alt ısıl değer  =34.526 x 106 J/m3 
Sistemin verimi   =0.93 

Elektrik (Soğutma)  
Fiyat =0.118 USD/kWh 
COP 2.5 

Finansal Parametreler  
Enflasyon oranı i=9% 
Faiz oranı g=17% 
Ömür  =10 
Şimdiki değer  =6.91 

Yapılan izolasyonun maliyeti eşitlik (14) yardımıyla bulunur. 
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Bu çalışmada optimum yalıtım kalınlığı ve enerji maliyeti hesaplamalarında ömür maliyet 
analizi kullanılmıştır. Şimdiki değer (PV) aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanır.  

 
Isıtma sezonundaki toplam ısıtma maliyeti ve optimum yalıtım kalınlığı sırasıyla eşitlik (16) 
ve eşitlik (17) yardımıyla hesaplanabilir. Isıtmanın doğalgaz ile yapıldığı varsayılmıştır. Bu 
denklemlerdeki  değeri izolasyon olmayan bir duvardaki toplam ısıl direnci temsil 
etmektedir. 

 

 
Buna benzer olarak soğutma sezonundaki toplam maliyet ve optimum yalıtım kalınlığı 
aşağıdaki formüller yardımıyla hesaplanabilir. Soğutma sezonunda soğutucu sistemin 
elektrikle çalıştığı varsayılmıştır. 

 

 
Sezonluk enerji maliyetlerinin dışında yıllık enerji maliyeti ve buna bağlı olarak elde edilen 
optimum yalıtım kalınlığı da hesaplanmıştır. Eşitlik (20) ve eşitlik (21) bu hesaplamalar ile 
ilgilidir.  

 

 
Yılın 12 ayı kullanılan bir binanın hem ısıtma hem de soğutma enerji gereksinimi olacağı 
bilinmektedir. Isı yalıtımı uygulamaları her iki enerji ihtiyacını da düşüreceği için maliyet 
analizlerinde ve optimum yalıtım kalınlığının tayininde eşitlik (20) ve eşitlik (21) den 
yararlanılmıştır. Optimum yalıtım kalınlığı tayin edildikten sonra ısıtma ve soğutma enerji 
maliyetlerinden edilen tasarruf miktarı hesaplanmıştır. Enerji tasarruf miktarı hem ısıtma hem 
soğutma için, yalıtımsız durumdaki binanın enerji maliyeti ile yalıtımlı halindeki enerji 
miktarının birbirinden çıkarılması ile bulunur.  Geri ödeme süresi ise eşitlik (22) ile 
hesaplanmıştır. Geri ödeme süresi yapılan yatırımın kendini amorti etme süresidir. 
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III. HESAPLAMALAR VE BULGULAR (CALCULATIONS and FINDINGS) 

Bursa ve Bayburt illeri için öncelikle güneş radyasyonu hesaba katılarak HDD ve CDD 
değerleri hesaplanmıştır. Bu değerler literatürde var olan güneş radyasyonu etkisi hesaba 
katılmadan bulunan HDD ve CDD değerleri ile karşılaştırılmıştır. HDD* ve CDD* güneş 
radyasyonu etkisi hesaba katılmadan elde edilmiş, literatürde varolan değerlerdir.  

 
Şekil 1.  Yıllık HDD ve CDD Değerleri 

Güneş radyasyonu etkisi hesaba katıldığında her iki il için HDD değerlerinin azaldığı, CDD 
değerlerinin ise arttığı gözlemlenmiştir. HDD değeri soğuğun şiddetini ifade ettiğinden, güneş 
radyasyonu etkisi katılınca azalma göstermesi mantıklı bir sonuçtur. Buna paralel olarak CDD 
değeri de sıcaklığın şiddetini ifade ettiğinden, güneş radyasyonu etkisi hesaba katılınca artış 
göstermesi beklenen bir sonuçtur. Şekil 2.’de her iki il için aylık olarak elde edilen HDD ve 
CDD değerleri gösterilmiştir.  

 
Şekil 2.  Aylara Göre HDD ve CDD Değerleri 
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Şekil 3.’de de her iki il için HDD ve CDD değerleri günlere göre detaylı şekilde verilmiştir. 
Burada HDD değerlerinin 0 olduğu yerler ısıtma yapılmayan günleri göstermektedir. Benzer 
şekilde CDD’nin 0 olduğu günlerde ise soğutma işlemine gerek olmadığı yorumu yapılabilir. 

 
Şekil 3.  Günlere Göre HDD ve CDD Değerleri 

Binanın dış duvarlarına yapılan yalıtımın kalınlığı değiştikçe ısıtma ve soğutma yüklerinde de 
farklılık oluşacaktır. Her iki il için hem ısıtma sezonundaki hem de soğutma sezonundaki 
enerji ihtiyaçları farklı yalıtım kalınlıkları için elde edilmiştir ve Şekil 4. ‘de gösterilmiştir. 
Yalıtım kalınlığı arttıkça hem ısıtma yüklerinin hem de soğutma yüklerinin azaldığı 
görülmektedir. Dolayısıyla yalıtım kalınlığı arttıkça hem soğutma için hem de ısıtma için 
gerekli olan enerjinin de azaldığı anlaşılmaktadır.  

 
Şekil 4.  Yalıtım Kalınlığına Bağlı Isıtma/Soğutma Yüklerinin Değişimi 

334



Sezonluk ve yıllık optimum yalıtım kalınlıkları da her iki il için hesaplanmıştır ve grafiksel 
olarak Şekil 5.’de gösterilmiştir. Her iki ilin soğutma sezonundaki optimum yalıtım 
kalınlıkları (x_opt,C) ısıtma sezonuna göre ve yıllık optimum yalıtım kalınlığına göre oldukça 
düşük çıkmıştır. Hatta Bayburt da soğutma sezonunda hiç yalıtım uygulaması yapılmaması 
ekonomik yönden en iyi durumu vermiştir.  
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Şekil 5.  Sezonluk ve Yıllık Optimum Yalıtım Kalınlıkları 

Enerji maliyetinin, yalıtım maliyetinin ve toplam maliyetin yalıtım kalınlığı ile nasıl 
değiştiğini gösteren grafik Şekil 6.’da verilmiştir.  

 

 
Şekil 6.  Yalıtım Kalınlığına Bağlı Maliyetlerin Değişimi 

Bu grafiklerde toplam maliyetleri minimum yapan yalıtım kalınlığı, o il için optimum yalıtım 
kalınlığını verir. Bu çalışmada yalıtım sonucunda elde edilen tasarruf miktarları da 
hesaplanmıştır. Tasarruf miktarının yalıtım kalınlığı ile nasıl değiştiğini gösteren grafik Şekil 
7.’de verilmiştir. Bu grafikte tasarruf miktarını gösteren eğrinin pik noktasına karşılık gelen 
yalıtım kalınlığı da o il için optimum yalıtım kalınlığıdır.   
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Şekil 7.  Yalıtım Kalınlığına Bağlı Tasarruf Miktarlarının Değişimi 

IV. SONUÇLAR (CONCLUSION) 

Türkiye’deki iki farklı derece-gün (DG) bölgesinde yer alan Bursa ve Bayburt illeri üzerine 
yapılan bu çalışmada güneş radyasyonu etkisi hesaba katılarak optimum yalıtım kalınlıkları 
hem sezonluk hem de yıllık olarak hesaplanmıştır. Bunun yanında geri ödeme süreleri, 
tasarruf oranları, ısıtma-soğutma enerji yükleri elde edilmiş ve farklı iklim koşullarına sahip 
bu iki ilin karşılaştırılması yapılmıştır. Çalışma sonunda elde edilen bulgular aşağıda 
maddeler halinde verilmiştir. 

 Bursa için ısıtma sezonundaki optimum yalıtım kalınlığı 2.9 cm, soğutma sezonundaki 
optimum yalıtım kalınlığı 1.9 cm, yıllık optimum yalıtım kalınlığı 4.3 cm olarak 
hesaplanmıştır.  

 Bayburt için ısıtma sezonundaki optimum yalıtım kalınlığı 6.2 cm, yıllık optimum yalıtım 
kalınlığı 6.4 cm olarak hesaplanmıştır. Soğutma sezonunda yalıtım yapılmasına gerek 
olmadığı tespit edilmiştir. 

 Tasarruf miktarı noktasında, optimum yalıtım kalınlığında yalıtım yapıldığında Bursa’da 
12.44 USD/m2, Bayburt’da ise 24.52 USD/m2 enerji maliyetinden tasarruf edildiği 
görülmektedir. Buna bağlı olarak bu yatırımın Bursa’daki geri ödeme süresi 3.13 yıl, 
Bayburt’daki geri ödeme süresi ise 2.35 yıl olarak hesaplanmıştır.  

 

Kaynakça (References) 

[1] A. Demirbaş, “Energy balance, energy sources, energy policy, future developments and energy investments 
in Turkey,” Energy Convers. Manag., vol. 42, no. 10, pp. 1239–1258, 2001. 

[2] M. Ozel, “Cost analysis for optimum thicknesses and environmental impacts of different insulation 
materials,” Energy Build., vol. 49, pp. 552–559, 2012. 

[3] K. Çomakli and B. Yüksel, “Optimum insulation thickness of external walls for energy saving,” Appl. 
Therm. Eng., vol. 23, no. 4, pp. 473–479, 2003. 

[4] Ö. A. Dombayci, Ö. Atalay, Ş. Güven Acar, E. Yilmaz Ulu, and H. Kemal Ozturk, “Thermoeconomic 
method for determination of optimum insulation thickness of external walls for the houses: Case study for 
Turkey,” Sustain. Energy Technol. Assessments, vol. 22, pp. 1–8, 2017. 

[5] Ö. Kaynakli and R. Yamankaradenİz, “Isıtma Süreci ve Optimum Yalıtım Kalınlığı Hesabı,” in VIII. 
ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, 2007, pp. 187–195. 

[6] Y. Çengel, Heat Transfer: A Practical Approach. McGraw-Hill Inc, 1998. 
[7] A. Yiğit and İ. Atmaca, Güneş Enerjisi. Alfa Aktüel, 2010. 
[8] Ö. Kaynakli, S. Özdemir, and M. I. Karamangil, “Güneş işinimi ve duvar yönü dı̇kkate alinarak optı̇mum 

isil yalitim kalinliǧinin belı̇rlenmesı̇,” J. Fac. Eng. Archit. Gazi Univ., vol. 27, no. 2, pp. 367–374, 2012. 
 

336



 

 

Solving Process Planning, Weighted Apparent Tardiness Cost 

Dispatching, and Weighted Processing Plus Weight Due-Date 

Assignment Simultaneously Using a Hybrid Search 

Halil Ibrahim Demir, Abdullah Hulusi Kokcam, Mümtaz İpek, Caner Erden 
Sakarya University, Industrial Engineering Department, Sakarya, Turkey,  

hidemir@sakarya.edu.tr, akokcam@sakarya.edu.tr, ipek@sakarya.edu.tr, cerden@sakarya.edu.tr 

ABSTRACT 
Process planning, scheduling, and due date assignment play a crucial role in manufacturing systems in terms of 
efficient and flexible production. Integration of the production functions has been studied in the literature. In this 
context, there are hundreds of works on integrated process planning and scheduling (IPPS) and scheduling with 
due date assignment (SWDDA) problems. In this paper, we extend the existing literature works on integrated 
process planning, scheduling, and due date assignment (IPPSDDA) using a hybrid search algorithm. Since the 
scheduling problem is in the NP-Hard problem class without any integration, the integrated problem is even harder 
to solve. This study focuses on the integration of these functions. Sum of weighted tardiness, earliness, and due 
date related costs are used as a penalty function. Random search and hybrid meta-heuristics are used to solve the 
integrated problem. We used hybrid and random search techniques while solving the integrated problem. Full 
integration with hybrid search is found as the best combination. So hybrid search outperformed random search and 
ordinary solutions were very poor compared to the search results.  
 
Keywords: Process Planning and scheduling, scheduling with due date assignment, Genetic Algorithms, Hybrid 
Search, Weighted Due-Date Assignment 

I. INTRODUCTION 

According to Society of Manufacturing Engineers, process planning is the systematic 
determination of the methods by which a product is to be manufactured economically and 
competitively. 

Zhang and Mallur stated that production schedule is as a resource allocator, which considers 
timing information while allocating resources to the tasks [1]. 

“The problems with due-date determination have received considerable attention in the last 15 
years due to the introduction of new methods of inventory management such as just-in-time 
(JIT) concepts. In JIT systems jobs are to be completed neither too early nor too late which 
leads to the scheduling problems with both earliness and tardiness costs and assigning due dates. 
[2]” 

Although classically these three important manufacturing functions performed independently, 
high interrelations among them made researchers to study integrated problems. Although there 
are hundreds of works on SWDDA (scheduling with due date assignment) and on IPPS 
(Integrated process planning and scheduling) problems, there are only a few works on 
IPPSDAA (Integrated process planning, scheduling, and due date assignment). At this research 
we integrated process plan selection with WATC (Weighted Apparent tardiness cost) weighted 
dispatching and WPPW (Weighted process plus weight) weighted due date assignment. 
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Since there is high interrelation among these functions we should better consider them 
concurrently. Outputs of upstream functions may become inputs to downstream functions. 
Process planning outputs become inputs to schedule at the shop floor level. Quality process 
plans may improve shop floor performance and cause better balanced workloads or vice versa. 
If process planning is made independently then process planners may select some machines 
repeatedly and may select some other machines seldom. This substantially reduces shop floor 
performance and cause unbalanced shop floor loading. Some machines become a bottleneck 
and some machines may be starving. 

Similarly, it is better to consider due date assignment and scheduling concurrently. If due dates 
are determined independently we may give unrealistically far or close due dates.  At the former 
case, we pay for earliness and due date related costs, loss of good will, price reduction and 
worse customer loss and at the latter case we may not keep our promise and pay for high 
tardiness, price reduction, loss of good will and customer loss. This time if scheduling is 
performed independently then we may schedule jobs with far due dates earlier or vice versa. 

Many works at literature are on scheduling with common due date assignment. If there are jobs 
waiting to be assembled, then we need to assign common due dates. Here in this study, we 
schedule n jobs before m machines and every job have unique routes and we assign separate 
due dates for each job. 

Traditionally tardiness is punished but at JIT (Just in time) approach we should penalize both 
earliness and tardiness. At this study, we added due date related costs and we panelized 
weighted due dates also. Far due dates for the important customer are punished most or vice 
versa. Since neither customer desires long due dates it was reasonable to penalize due dates. As 
a summary we panelized sum of weighted tardiness, earliness and due date related costs. 

Since we applied WPPW weighted due date assignment rule, we assigned closer due dates for 
more important customers and by using WATC scheduling rule we scheduled important 
customers with minimum slack and shorter processing times earlier. As a result, we expected 
to save substantially from the sum of weighted earliness, tardiness and due date related costs. 

Because only scheduling sub problem is NP-Hard problem we used hybrid and random search 
metaheuristics while solving the integrated problem. If we explain why we used hybrid search; 
Random search is very efficient at the beginning and marginal improvement is very high at 
earlier iterations and expected marginal benefit reduce sharply as iterations go on. So it is 
reasonable to use random search at the beginning. Genetic search is directed search and uses 
best results so far to produce new solutions. That is why genetic search is more powerful 
compared to random search especially as iterations go on. So we combined the power of random 
search and genetic search and we produced a hybrid search. 

We used chromosomes while representing the integrated problem. A chromosome consists of 
(n+2) genes where initial two genes are about due date assignment rule and dispatching rule. 
Remaining genes about the selected routes of every job. Since first two genes have a very high 
impact over performance function compared to remaining n genes, we gave very high 
probabilities for these two genes compared to the remaining genes while selecting dominant 
genes for crossover and mutation operators. 
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Initially, we tested unintegrated combinations for comparison purpose and to observe how poor 
these combinations are. Later we integrated these functions one by one and at the end, we tested 
fully integrated combinations to prove higher integration level is better. Full integration was 
the ultimate goal of this study and we wanted to see this level as the best integration level. 

II. LITERATURE REVIEW ON INTEGRATED PROBLEMS 

Although there are only a few works on IPPSDDA problem, there are a substantial amount of 
works done on IPPS and SWDDA problem. By these works process planning, scheduling and 
due date assignment functions are trying to be integrated. Although integrated problems 
increase problem complexity, they improve overall performance. This is because there are high 
interrelations between these three important functions. 

At the first problem, three functions are tried to be integrated and there are only a few works 
done in this area. At the second integrated problem process planning and scheduling are tried 
to be integrated and finally, at the third problem scheduling and due date assignment are tried 
to be integrated. 

As a beginning, if we give some literature on IPPSDDA problem, we can give following 
examples; [3]–[6] are some examples of the full integration of the three functions. 

IPPS is one of integration and there are numerous works are done on this problem. Here process 
planning is integrated with scheduling. Since only scheduling problem is an NP-Hard problem, 
the integrated problem becomes even more complex. That is why exact solutions are only 
possible for only very small sized problems and researchers uses some heuristics to find a good 
solution in a reasonable amount of time. According to [5], “If we look at the literature we see 
that it is hard to solve integrated problems. Some solutions are only possible for small problems. 
For IPPS at the literature, people use genetic algorithms, evolutionary algorithms or agent based 
approach for integration, or they decompose problems because of the complexity of the 
problem. They decompose problems into loading and scheduling sub problems. They use mixed 
integer programming at the loading part and heuristics at the scheduling part”   

Before starting to IPPS problem it is better to see some surveys on this problem.[7]–[9] are 
literature survey examples of IPPS problem. 

If we list some works on IPPS, [1], [10]–[17] are some early examples of IPPS problem. 

Following works are more recent works on  IPPS problem; [7]–[9], [18]–[25] are the recent 
work examples of IPPS problem. 

Another popular research topic is SWDDA problem. Here scheduling is tried to be integrated 
with due date assignment. There are hundreds of works on SWDDA problem also. For a good 
review of SWDDA problem, it is better to see [26]. If we disintegrate due date assignment from 
scheduling function, then we may assign poor due dates which are unnecessarily far due dates 
or unrealistically close due dates. On the other hand, if we perform scheduling independently 
we may schedule close dates later and schedule far due dates earlier and unnecessarily we may 
increase weighted earliness and tardiness costs. 

Conventionally tardiness is punished but according to JIT environment, we should penalize 
both earliness and tardiness costs. Since nobody desires far due dates and far due dates cause 
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loss of customer good will, price reduction, loss of firm’s good reputation and worse customer 
loss. That is why at this research we penalized all weighted earliness, tardiness and due date 
related costs. In the literature, due dates are given without considering the importance of the 
customers, but in this research, we assigned due dates according to the weights of the jobs. 
Important jobs are assigned closer due dates and this provided a substantial improvement in the 
overall penalty function. 

If we look at the literature for SWDDA problems, we can see SMSWDDA (Single machine 
scheduling with due date assignment) and MMSWDDA (multiple machine scheduling with due 
date assignment) problems. In the former case, we have single machines and multiple jobs to 
be scheduled for due date assignment. In the latter case, we have multiple machines and 
multiple jobs to be scheduled and due dates are to be assigned. 

At this research, we have m machines and n jobs to be scheduled and due dates are to be 
assigned. Unlike many works in literature, we assign separate due dates for each job. So our 
problem is job shop scheduling with a separate due date assignment for each job integrated with 
process plan selection. Here we assign earlier due dates to more important customers. 

For SMSWDDA problem it is better to see [2], [27]–[38]. 

For MMSWDDA problem we can give following works as examples; [39]–[43]. 

Numerous works are in common due date assignment. For example, if we give a due date for 
the jobs to be assembled we assign a common due date. But at this research, we assign unique 
due dates for each of the customer. 

More recent works on SWDDA problem can be listed as follows ; [38], [44]–[57]. 

III. DEFINITION OF THE PROBLEM 

We studied a new problem where there are only a few works are done. Traditionally three 
manufacturing functions, process planning, scheduling and due date assignment are performed 
independently. Although recently there are hundreds of works are done on IPPS and SWDDA 
problems, there are few examples of IPPSDDA problem. 

We tried to integrate process plan selection with WATC weighted dispatching and WPPW 
weighted due date determination. At the second function, we used mainly wo rules which are 
WATC and SIRO (Service in random order) rules. At the first rule we scheduled jobs according 
to a powerful dispatching rule and at the second rule, we scheduled according to SIRO rule to 
see a poor scheduling results and compare with a better result. At the third rule, we used mainly 
two due date determination rules where a strong rule WPPW is used to find better due dates 
and a poor RDM (Random) rule to see when due dates are determined randomly. 

We studied three shop floors for IPPSDDA problem. Characteristics of small, medium and large 
shop floors are represented at Table I.  If we explain small shop floor as an example; There are 
50 jobs, 20 machines, each job has 5 alternative routes and each route has 10 different 
operations. Operation times assume integer values practically in between 1 and 30 according to 
a normal distribution given at table I. 
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 Table 1. Shop Floors 
Shop floor Shop floor 1 Shop floor 2 Shop floor 3 
# of machines 20 30 40 
# of Jobs 50 100 200 
# of Routes 5 5 3 
Processing Times [(12+z*6)] [(12+z*6)] [(12+z*6)] 
# of op. per job 10 10 10 

At the beginning, we tested unintegrated version for hybrid search and for an ordinary solution. 
After that, we integrated process plan selection with WATC scheduling but due dates are 
randomly determined. Here we tested ordinary solution and hybrid search. Later we integrated 
WPPW due date determination with process planning but this time jobs are dispatched by using 
SIRO rule. Here again, hybrid search and the ordinary solution are observed. At the end, we 
tested full integration where process planning, WATC dispatching, and WPPW due date 
assignment are integrated. Here we observed hybrid search, random search, and ordinary 
solutions. 

Totally we observed and compared nine different combinations explained in section V. As a 
solution technique we applied random search, hybrid search and ordinary solutions which are 
explained in the next section. 

We assumed one shift per one working day which makes 480 minutes per day. As a punishment 
function we panelized weighted earliness, tardiness and due date related costs. In order to 
minimize weighted cost terms, we used weighted due date assignment and gave closer dates for 
more important jobs and we applied weighted dispatching and we scheduled important 
customers first. 

Each cost terms are given below where PD(j) is the penalty of due-date for job j, PE(j) is the 
penalty of earliness for job j, PT(j) is the penalty of tardiness for job j, Penalty for a job is 
Penalty(j) and Total penalty for all jobs are as follows; 

P.D= weight (j)*8*(Due-date/480)                                                                             (1) 

P.E= weight (j)* (5+ 4*(E/480))                                                                              (2) 

P.T=weight (j)*(10 + 12*(T/480))                                                                               (3) 

Penalty(j)= P.D(j) + P.E (j)+ P.T(j)                                                                                        (4) 

Total Penalty = ∑1_𝑗▒〖𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑡𝑦(𝑗)〗                                                                                   (5) 

IV. SOLUTION METHODS 

We used three methods to produce solutions for the different level of integrations. Two search 
methods are compared with each other and with ordinary solutions to prove benefits of 
searching and superiority of hybrid search over random search. Since only scheduling problem 
is a NP-Hard problem and IPPSDDA problem is a much harder problem we applied hybrid and 
random searches as metaheuristics in solution. 

Ordinary Solution: Three populations are used in the hybrid search. Initial iterations are 
random iterations and later we apply genetic iterations. At genetic iterations, we need main 
population, crossover population and mutation population. At crossover, we produce four pairs 
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of chromosomes from four pairs of chromosomes chosen from the previous step main 
population. At mutation, we select five chromosomes from the previous step main population 
and we produce new five chromosomes applying mutation operator to selected chromosomes. 
After that, we select best 10 chromosomes from 23 chromosomes for the new main population. 
By doing this we complete one step of genetic iterations. At random iterations, we randomly 
produce crossover and mutation population. 

At the beginning, we produce three populations randomly and we select best ten chromosomes 
of these randomly produced three populations to build up starting the main population. Starting 
the main population is used as ordinary solutions and no iterations applied yet. 

Ordinary solutions are compared with hybrid and random searches to observe the contributions 
of the search methods over performance function. 

Random Search: Another method we used is random search. Here we applied undirected 
search. To be fair with hybrid search we used the same size of populations at genetic search and 
random search.  We used the main population with size 10, a crossover population with size 8 
and a mutation population with size 5. We applied 200, 100 and 50 random iterations for the 
three shop floor respectively. At every iteration, we produce brand new solutions randomly as 
big as crossover population and mutation population. Later out of the old main population, new 
randomly produced crossover population and new randomly produced mutation population we 
produce a new main population with size ten. These chromosomes are the best ten 
chromosomes out of 23 chromosomes. Required CPU times for random search and results of 
the random search are listed in Table IV, V, and VI and summarized at Figure 2,3, and 4 
respectively. 

Hybrid Search: We used hybrid search as the best candidate solution technique. Here we started 
with random search because at the beginning marginal benefit of random search is high and 
later we continued with genetic search because of the power of genetic search. At first, we 
determined genetic and random search ratio for every shop floor, and hybrid search parameters 
are given in table 4. 

As it is mentioned, we have three populations, main, crossover and mutation populations. While 
applying random search we produce crossover population with 8 chromosomes randomly and 
we produce mutation population with size 5 randomly. Out of 23 chromosomes of the previous 
main population and randomly produced crossover population and mutation population we 
select best ten chromosomes for the new main population and we complete one random 
iteration. After some predetermined number of random iterations, we switched to genetic 
iterations. 

At the genetic search part, we use four pairs of chromosomes from the main population and 
apply crossover operator to these chromosomes to produce new four pairs of offspring. Again 
we select five chromosomes from the main population from mutation and we produce new five 
offspring for mutation population. By using previous main population and genetically produced 
crossover population and mutation population we select best ten chromosomes for the new main 
population. Thus we complete one genetic iteration. 

Summarized results and required CPU times for hybrid search are given at table IV, V and VI 
and illustrated in Figures 2,3,4. 
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We represented a problem by using chromosomes have (n+2) genes. First two chromosomes 
represent due date assignment rule and dispatching rule. Remaining genes represent one 
selected route among alternatives for every job. Figure 1 represents a sample chromosome. 

 
Figure 1. Sample chromosome 

When we analyze the problem we can see that first two gens have much more impact on 
performance measure compared to the remaining genes. For this reason, we selected these two 
genes for crossover and mutation with much more probability compared to the remaining genes. 
Dominant gene approach is useful where dominate genes exist. 

Mainly two types of due date assignment rules are used. For internal and weighted due to date 
assignment, we used WPPW rule and for external due date assignment, we used RDM 
(Random) due to date assignment rule. Write the different multipliers and constants first gene 
takes one of ten different values as in summarized in Table 2 and Appendix A. 

Table 2. Due-Date Assignment Rules 
METHOD MULTIPLIER CONSTANT RULE NO 
WPPW kx =1,2,3 qx =q1,q2,q3 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
RDM   10 

We used mainly two scheduling rules where WATC is used as a powerful heuristic as weighted 
scheduling rule and SIRO is used instead of a poor dispatching rule for the comparison purpose. 
With the different multipliers the second gene takes one of four different values. 

Table 3. Dispatching Rules 
Method MULTIPLIER Rule no 
WATC kx =1,2,3 1,2,3 
SIRO  4 

V. COMBINATIONS COMPARED 

According to different integration levels and used solution techniques, nine different 
combinations are compared. Four of the combinations use hybrid search, four of them are the 
ordinary solution for different integration levels. The final one is the random search solution 
for the full integration level. If we explain combinations with hybrid search and random search 
we can give following explanations below. 

SIRO-RDM(Hybrid): At this level of integration with hybrid search, we schedule jobs 
according to service in random order rule and assign due dates randomly. Thus there is no 
integration of process plan selection, scheduling, and due date assignment. 

WATC-RDM(Hybrid): Here we integrated WATC scheduling rule with process plan selection 
but due dates are still determined randomly. Again we used hybrid search as solution technique. 

SIRO-WPPW(Hybrid): This time we integrated WPPW weighted due date assignment rule 
with process planning but jobs are scheduled according to SIRO rule. Although this integration 
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substantially improves the overall performance, SIRO rules strictly deteriorate the overall 
performance back. 

WATC-WPPW(Hybrid): This is the real goal of this study and here all three functions are 
integrated. Process planning is integrated with WATC weighted scheduling and WPPW 
weighted due date assignment and hybrid search is applied while solving the full integrated 
combination. This level of integration is found the best level of integration. 

WATC-WPPW (Random): Since this is the best level of integration we tested this combination 
with random search also. Results were promising but the hybrid search is found better compared 
to random search. 

We compared nine different combinations above to observe how ordinary solutions are poor 
and searches are useful and how hybrid search performs well compared to random search. Full 
integration with hybrid search found the best 

Table 4. Iteration Parameters 
 Shop Floor1 Shop Floor2 Shop Floor3 
 Rnd. Iter. # Genetic 

Iter.# 
Rnd. Iter. # Genetic 

Iter.# 
Rnd. Iter. # 

Random Search 200 - 100 - 50 
Hybrid Search 50 150 25 75 15 
Cpu time Aprox. 200 sec 500 sec 1000 sec 

VI. EXPERIMENTATION 

We coded the program by using C++ programming language. Experiments are performed on a 
Laptop with 2 GHz processor, 8 GB Ram. Borland C++ 5.02 compiler is used while running 
the program. At the end required CPU times for each experiment are recoded and these CPU 
times are summarized in table IV, V and VI for each shop floor respectively. 

We represented a problem by using a chromosome with (n+2) genes. Two genes represent due 
date assignment rule and dispatching rule respectively. Remaining genes represent selected 
routes of each job among alternatives. At the first gene mainly either WPPW weighted internal 
due date assignment rules or RDM external rule are used. At the second gene, either WATC 
weighted scheduling rules or SIRO rule are used. 

We tested three shop floors, small, medium and large shop floors respectively. These shop 
floors are tested for nine different combinations according to integration levels and used 
solution techniques. Solutions compared are explained in section V. Shop floor characteristics 
are summarized at table I at section III. 

Initially, we started with unintegrated combinations and we solved SIRO-RDM(Ordinary) and 
SIRO-RDM(Hybrid) combinations where jobs are scheduled according to SIRO rule and due 
dates are determined randomly and three functions are all unintegrated. Later we integrated 
weighted scheduling with process planning but due dates still assigned randomly. Here we 
tested WATC-RDM(Ordinary) and WATC-RDM(Hybrid) combinations and hybrid search is 
compared with ordinary solutions. After that, we integrated WPPW weighted due date 
assignment with process plan selection but jobs are scheduled in random order. This time we 
tested SIRO-WPPW(Ordinary) and SIRO-WPPW(Hybrid) combinations. Finally, we 
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integrated all three functions and jobs are scheduled according to WATC rule and due dates are 
determined according to WPPW rule. Now we tested WATC-WPPW(Ordinary), WATC-
WPPW(Hybrid) and WATC-WPPW (Random) combinations. When we compared nine 
different combinations we observed full integration with hybrid search as the best combination. 
Results are summarized in this section and interpreted in the conclusion section. 

First shop floor we tested was the smallest shop floor with 20 machines and 50 jobs. We have 
5 alternative routes for each job. We applied 200 iterations to hybrid search and random search. 
For hybrid search, random search and genetic search ratios are summarized in table IV. CPU 
times are given in table IV.  200 iterations took approximately 100 to 250 seconds 
approximately. Results of small shop floor are summarized in table IV and figure 2.  From the 
results, we can see that full integration with hybrid search gives the best results and ordinary 
solutions are the poorest. 

Table 5. Comparison of Nine Types of Solutions for Small Shop Floor 
 WORST AVARAGE BEST CPU TIME 
SIRO-RDM(O) 464,82 447,55 432,15  
WATC-RDM(O) 381,76 371,95 363,24  
SIRO-WPPW(O) 516,42 473,76 434,37  
WATC-WPPW (O) 457,72 391,83 320,73  
     
SIRO-RDM(H) 403,5 401,17 396,24 133 SEC 
WATC-RDM(H) 356,29 355,73 354,98 238 sec 
SIRO-WPPW(H) 395,92 392,76 386,41 122 SEC 
WATC-WPPW (H) 293,23 292,72 292,2 268 sec 
WATC-WPPW (R) 307,76 306,3 304,46 215 sec 

 
Figure 2. Small shop floor results 

Second shop floor we tested was medium sized shop floor with 100 jobs and 30 machines. Here 
again, every job has 5 alternative routes.  Results of medium shop floor are summarized in table 
V and figure 3. Here we applied 100 iterations to hybrid search and random search. 100 
iterations took approximately in between 400 to 650 seconds. Full integration was found the 
best level of integration and hybrid search found the best technique to solve the problem. 
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 Table 6. Comparison of Nine Types of Solutions for Medium Shop Floor 
 WORST AVARAGE BEST CPU TIME 
SIRO-RDM(O) 1124,6 1076,26 1038,92  
WATC-RDM(O) 1002,05 918,29 851,84  
SIRO-WPPW(O) 1246,71 1092,69 1006,8  
WATC-WPPW (O) 1084,5 896,09 767,68  
     
SIRO-RDM(H) 983,48 976,4 964,51 331 SEC 
WATC-RDM(H) 777,91 775,37 771,68 602 sec 
SIRO-WPPW(H) 953,55 948,39 936,29 431 SEC 
WATC-WPPW (H) 714,86 713,59 711,17 648 sec 
WATC-WPPW (R) 742,29 738,47 729,64 651 sec 

 
Figure 3. Medium shop floor results 

The final shop floor is the biggest shop floor with 200 jobs and 40 machines. In order to save 
from computer memory usage and from CPU time, we preferred to have 3 alternative routes for 
every job. CPU times were approximately in between 800 to 2600 seconds. Results of this shop 
floor are given in table VI and figure 4. From the results, we can see hybrid search as the best 
solution technique and full integration level found the best integration level. 

Table 7. Comparison of Nine Types of Solutions for Large Shop Floor 
 WORST AVARAGE BEST CPU TIME 
SIRO-RDM(O) 2736,06 2698,08 2623,78  
WATC-RDM(O) 2396,94 2359,2 2292,14  
SIRO-WPPW(O) 2858,88 2676,36 2546,17  
WATC-WPPW (O) 2379,28 1942,52 1699,41  
     
SIRO-RDM(H) 2528,85 2515,24 2495,2 992 sec 
WATC-RDM(H) 2156,56 2148,84 2137,53 1349 sec 
SIRO-WPPW(H) 2445,3 2433,71 2424,2 815 sec 
WATC-WPPW (H) 1640,69 1637,99 1634,61 1339 sec 
WATC-WPPW (R) 1699,41 1684,47 1674,85 2649 sec 

 
Figure 4. Large shop floor results 
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VII. CONCLUSION 

By this study, we tried to observe improvements in overall performance measure by integrating 
process planning, weighted scheduling and weighted due date assignment. At this study we 
interred process plan selection with WATC weighted dispatching and WPPW weighted due 
date assignment. We started from the unintegrated combinations and step by step we integrated 
three functions to observe the improvement in overall performance measure as integration level 
increases. 

Although there are hundreds of works on IPPS and SWDDA problems, there are only a few 
works on IPPSDDA problem. At the works in the literature due dates are determined 
endogenously and exogenously. While determining due dates, the importance of customers was 
not taken into account. At this study we assigned relatively closer due dates for more important 
customers, thus we provided substantial improvements in performance measure. 

At this study, we assigned due dates using WPPW weighted due date assignment rule. By giving 
closer dates for important customers we save substantially from weighted due date related costs. 
After assigning closer dates for important jobs we scheduled these jobs earlier by using WATC 
weighted scheduling rule. By scheduling important customers earlier, we save substantially 
from weighted tardiness. In order to maintain and increase improvements by weighted due date 
assignment, we should apply weighted dispatching. 

According to the traditional approach, tardiness is punished but JIT philosophy requires 
punishment of both earliness and tardiness. Since neither customer prefers far due dates, it was 
reasonable to penalize due date related costs. Far due dates mean price reduction, customer loss 
and loss of customer good will so it is better to assign reasonably closer due dates. In short we 
panelized all of the weighted earliness, tardiness and due date related costs. 

We used hybrid search and random search as solution techniques. Since initial iterations are 
very important at random search and as iteration goes on marginal improvements get smaller, 
it is advisable to use random iterations at the beginning to scan the solution space better at the 
beginning. For example, if we pick a random number in between 0 and 1 expected value is 0,5 
and marginal improvement is 0,5. Now if we pick tow random numbers than expected value of 
the maximum of these two values is 0,75 so new marginal improvements is 0,25 so marginal 
improvement reduced sharply. Since genetic search is more powerful compared to random 
search it is better to use genetic search after initial iterations. So we combined the power of 
random and genetic searches and we used hybrid search as solution technique. 

At the beginning, we tested totally unintegrated combinations where jobs are scheduled in 
random order and due dates are assigned randomly. So we tested SIRO-RDM (Ordinary) and 
SIRO-RDM (Genetic) combinations and this level is found poor as expected. 

After that, we integrated WATC weighted scheduling with process plan selection but we 
determined due dates still randomly. Now we provided substantial improvements although due 
dates are still determined randomly.  At this level, we tested WATC-RDM(Ordinary) and 
WATC-RDM(Hybrid) combinations. Hybrid search is compared with ordinary solutions and 
hybrid search provided substantial improvements over performance measure. 

Later process plan selection is integrated with WPPW weighted due date determination rule but 
this time jobs are scheduled according to SIRO rule. Although by this integration substantial 
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improvements are provided, SIRO rule strictly deteriorates the overall performance back. Here 
now we observed SIRO-WPPW(Ordinary) and SIRO-WPPW(Hybrid) combinations. Ordinary 
solutions are found very poor as expected. 

Finally, we integrated all three functions. Process planning, WATC weighted dispatching and 
WPPW weighted due date assignment are all integrated. Here we observed substantial 
improvements and reached best results especially full integration with hybrid search gave the 
best results. Ordinary solutions were still very poor and both search results provided substantial 
improvements and hybrid search outperformed random search. This time we tested WATC-
WPPW(Ordinary), WATC-WPPW(Hybrid) and WATC-WPPW (Random) combinations. 

Even though conventionally process planning, scheduling, and due date determination 
functions are handled independently, because of the high interdependence of these functions 
force us to handle these functions concurrently. Since outputs of upstream functions become 
inputs to downstream function we should be careful with and integrate upstream functions with 
downstream functions. for instance, if we perform process planning independently than process 
planners may select continually same machines that they desired and may not select some 
preferred machines at all. This cause unbalanced machine loading and some preferred machines 
become a bottleneck and some undesired machines may be starving. 

Now if we perform scheduling and due date assignment separately we get poor results. If due 
dates are performed separately then we may assign unreasonably close due dates or 
unnecessarily far due dates. At the former case, we may not keep our promises and we pay for 
high tardiness and loss of customer good will and we may reduce the price or a lost customer. 
In the second case, nobody wants unnecessarily far due dates and we may have lost customer, 
we pay high for due date related costs and for high earliness costs. We may lose customer 
goodwill or we may reduce the price of the products. Now if scheduling is performed 
independently then we may schedule jobs with far due dates earlier and we pay unnecessarily 
for high earliness related costs or vice versa we pay for high tardiness costs. 

In short, we tried to select the best route among alternatives that help in overall performance 
and we assigned weighted due dates by using WPPW rule and more important customers get 
closer due dates that improve weighted performance measure substantially. At the same time, 
we schedule important customers have closer due dates earlier and this also helps in weighted 
overall performance. 

We used hybrid and random search techniques while solving the integrated problem. Full 
integration with hybrid search is found as the best combination. So hybrid search outperformed 
random search and ordinary solutions were very poor compared to the search results. 

APPENDIX A: DUE-DATE ASSIGNMENT RULES 

 WPPW (Weighted Process Plus wait)  Due = qx * w1 +  w2*kx*TPT (w1,w2 is 
determined according to weights)  qx = q1,q2 or q3   q1=0.5*Pav,  q2=Pav, q3=1.5*Pav,   
kx= 1,2,3 

 RDM (Random due assign.)  Due = N ~ (3*Pav,(Pavg )2)       
 TPT= total processing time 
 Pavg= mean processing time of all job waiting 
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APPENDIX B: DISPATCHING RULES 

 WMS: Weighted Minimum Slack 
 SIRO (Service in Random order): A job among waiting jobs is selected randomly to be 

processed. 
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ÖZET  
Güneş, dünyaya önemli derecede enerji veren en önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından biridir. Güneş 
enerjisinin temiz, tükenmeyen ve dışa bağımlı olmaması gibi birçok avantajı, bu kaynağın güneş panelleri ile 
doğrudan elektrik enerjisi üretiminde kullanılmasının önemini arttırmaktadır. Bu konu ile ilgili çalışmalar 
uygulanan teşvikler sayesinde her geçen artarak devam etmektedir. Bu çalışmada güneş panelleri ile elektrik 
enerjisi üretim yöntemleri incelenmiş ve bir konutun elektrik enerjisi ihtiyacının güneş panelleri ile karşılanması 
için sistem boyutlandırılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Güneş enerjisi, fotovoltaik sistemler, Bayburt 
 

ABSTRACT  
Solar is one of an important renewable energy source, which gives substantially energy to the world. Many 
advantages of solar energy such as clean, not to be consumable and dependent on outside increase the 
importance of using this source in the production of directly electricity by solar panels. The studies on this 
subject continue by increasing with incentives applied every passing day. In the study, the electrical energy 
production methods by solar panels are investigated and the system to meet the electricity energy demand of a 
residence with solar panels is dimensioned. 
 
Keywords: Solar energy, photovoltaic systems, Bayburt 

1. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Güneş, dünyanın en büyük ve en temiz enerji kaynaklarından biridir. Günümüzde halen 
dünyada enerjinin büyük bir kısmı fosil yakıtlardan karşılanmaktadır. Fosil kökenli enerji 
kaynaklarının sınırlı olması ve küresel ısınma gibi çevreye olan zararlı etkilerinden dolayı, 
temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgi her geçen gün biraz daha artmaktadır. 
Güneş enerjisinin çevre dostu, tükenmeyen bir enerji kaynağı ve işletme masraflarının az 
olması gibi avantajlarından dolayı, dünyada ve ülkemizde güneş enerjisi ile ilgili çalışmalara 
büyük önem verilmektedir.  

Öztürk [1] yaptığı bir çalışmada, güneş panelleri ile elektrik enerjisi üretimi yöntemini 
incelemiş ve karavanlarda güneş panelleri ile elektrik üretiminin teknik ve ekonomik analizi 
yapmıştır. Köroğlu vd. [2] güneş paneli sistemlerinin tasarımı üzerine bir çalıma yapmışlardır. 
Çalışmada, şebekeden bağımsız bir güneş paneli sisteminde yer alması gereken bileşenler 
hakkında bilgi verilmiş ve örnek bir ev için tasarım yapılarak kurulum maliyeti 
hesaplanmıştır. Küçükgöze [3], çalışmasında Erzincan ili için 50 kW kurulu gücünde bir 
güneş enerji santralinin maliyet analizini yapmıştır. Sistem elektrik şebekesine bağlı olacak 
şekilde tasarlanıp, sistemin analizinde bir programı kullanılmıştır. Fotovoltaik santralin ilk 
yatırım maliyetini karşılama süresinin ise 9-10 yıl arası olduğu belirlenmiştir. Sonuçta, 
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elektrik enerjisi üretiminde güneş enerjisinden yararlanma da Erzincan ilinin yatırım yapmak 
için çok elverişli bir bölge olduğunu ifade edilmiştir. Çağlar [4] tarafından yapılan bir 
çalışmada, yenilenebilir ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan güneşten doğrudan elektrik 
enerjisi üretiminin çeşitli bölgeler için maliyet hesabı yapılarak fotovoltaik sistemlerin 
günümüz koşullarında ve gelecekteki durumu ele alınmıştır. Fotovoltaik panellerin yapısı, 
türleri ve çalışma prensipleri incelenmiş, örnek bir fotovoltaik panelden belirli bir bölgede 
elde edilebilecek elektrik enerjisinin hesabı yapılmıştır. Daha sonra belirlenen beş bölge için 
10 MW gücündeki güneş enerjisi santralinden elde edilecek elektrik enerjisinin miktarı, birim 
maliyeti ve santralin yatırım maliyetleri bir program yardımıyla hesaplanmış ve elde edilen 
sonuçlar incelenmiştir. Girgin [5], Karaman bölgesinde kurulması planlanan 5 MW gücünde 
36 farklı fotovoltaik sistemin enerji üretimini incelemiş ve sistemin ekonomik analizini 
gerçekleştirmiştir. Çalışmada, bir güneş enerjisi santralinde kullanılan tüm donanımlar ve 
güneş enerjisi santralinin kurulacağı bölgenin yapısı ayrıntılı olarak irdelenmiştir. Ayrıca, 
ekonomik analiz yapılmış ve 36 farklı sistem için yapılan hesaplamalar sonucunda en uygun 
sistem seçilmiştir.  

Güneş enerjisi ile elektrik üretim yöntemler ana hatları ile doğrudan ve dolaylı olmak üzere 
iki şekilde gerçekleştirilir. Doğrudan elektrik üretiminde sadece güneş panelleri kullanılırken, 
dolaylı olarak birçok yöntemle elektrik üretilebilmektedir. Bu çalışmada, güneş panelleri ile 
elektrik enerjisi üretim yöntemleri incelenerek, bir konutun elektrik enerjisi ihtiyacının güneş 
enerjisi ile karşılanması durumunda sistemde yer alan güneş panel alanının boyutlandırılması 
yapılmıştır. 

2. FOTOVOLTAİK SİSTEMLER 

Güneş enerjisinden elektrik üretmek için kurulacak bir fotovoltaik sistemde; akü grubu, akü 
şarj düzenleyicisi (regülatörü), evirici ve yardımcı elektronik devreler bulunabilmektedir. 
Ancak bu bileşenler uygulamaya göre farklılık gösterebilmektedir. Güneş olmadığı 
zamanlarda enerjisiz kalmamak için akü grubu sisteme ilave edilir. Sistemde akünün aşırı şarj 
ve deşarj olup zarar görmesini engellemek için akü şarj regülatörü kullanılır. Evirici, güneş 
panelinde elde edilen doğru akım elektriğini alternatif akım elektriğine dönüştürmek için 
kullanılır. İsteğe bağlı olarak sisteme maksimum güç noktası izleyicisi de ilave edilebilir. 

2.1. Güneş Panelleri 

Güneş panelleri (fotovoltaik paneller) güneş enerjisini doğrudan elektik enerjisine dönüştüren 
bir yarı iletken kristaldir. Güneş panellerinin çalışma prensibi fotovoltaik olayına dayanır. 
Fotovoltaik olayı, elektrolit içerisine daldırılmış elektrotlar arasındaki gerilimin, elektrolit 
üzerine düşen ışığa bağımlı olduğu gözlemlenerek bulunmuştur. Güneş panelleri yapımında 
en çok kullanılan yarı iletken malzeme silikondur. Güneş panellerinde üretilen gerilimin 
şiddeti yarı iletken malzemeye, akım şiddeti ise gelen ışık şiddetine bağlıdır. 

Fotovoltaik (güneş) panelleri, güneş enerjisini elektrik enerjisine çeviren elemanlar olup, 
verimleri panel tipine göre %15-25 arasında değişmektedir. Geliştirilen yeni malzemelerin 
sektörde kullanımı ile verim değerlerinin bir miktar daha yükselmesi beklenmektedir.  

Güneş panelleri, uygun çalışma şartlarında nominal (sürekli çalışma rejiminde öngörülen) güç 
üretebilirler. Uygun panel eğim açısıyla güneş ışınlarının panel yüzeyine dik açıda ulaşması, 
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sistemin bulunduğu ortam sıcaklığının gereğinden çok yüksek veya düşük olması ve panel 
yüzey temizliği gibi parametreler sistem verimini etkiler. Bu sebeple hesaplanan güç 
değerinin biraz daha üzerinde panel alanı kullanmak, verimdeki azalmaya bağlı güç düşüşünü 
telafi edebilir. Türkiye şartlarında yaklaşık olarak güneşlenme süresi kış, bahar ve yaz 
aylarında sırasıyla 5, 7 ve 11 saat civarındadır. 

2.2. Akü Sistemi 

Güneşin olmadığı veya yetersiz olduğu zamanlarda enerjisiz kalmamak için elektrik 
enerjisinin depolanması gerekir. Aküler, sistemin kullanılmadığı zamanlarda veya ihtiyaç 
fazlası elektrik enerjisinin depolanmasında kullanılır. Akü kapasitesini belirlerken, güneşin 
hiç olmadığı veya yetersiz olduğu zamanı dikkate almak gerekir. Genellikle uygulamada bir 
gün güneşli iki gün güneşsiz olacak şekilde akü kapasitesi belirlenir. 

Sistem aküsüz (on-grid) ve akülü (off-grid) olmak üzere iki şekilde tasarlanabilir. Aküsüz 
sistemler, elektrik enerjisi üretildiği anda hiçbir depolama olmadan çift yönlü sayaç aracılıyla 
şebekeye bağlandığı sistemlerdir. Bu sistemlerde ihtiyacınız kadarını kullanıp fazla elektriğin 
satışına devlet tarafından gerekli tarifeler ve kanunlar üzerinden izin verilmektedir. Elektrik 
ihtiyacınızın artması durumda elektrik kesintisi yaşamadan şebekeden beslenerek elektrik 
enerjisi alınır ve mahsuplaşma durumu söz konusu olur. Akülü sistemler, şebekenin olmadığı 
yerlerde daha çok tercih edilen ve ihtiyaç fazlası üretilen elektriğin ihtiyaç duyulduğunda 
kullanılmak üzere akülerde depolandığı sistemlerdir. 

Elektrik şebekesinin mevcut olmadığı ve ulaşmadığı yerlerde akülü sistemleri kullanmak daha 
elverişlidir. Şebekenin bulunduğu yerlerde, yönetmelikler doğrultusunda şebeke bağlantılı 
sistemler yaptırmak daha avantajlıdır. Çünkü akülü sistemlerde, akü ve bakım masraflarından 
dolayı sistemin ilk yatırım maliyeti daha yüksek olmaktadır. 

Ayrıca akülü sistemlerde akü şarj regülatörleri de kullanılır. Güneş panellerinden gelen akımı 
ayarlayarak akünün tam dolmasını veya tamamen boşalmasını engelleyen cihazlardır. 
Sistemden gelen elektrik akım değerlerine göre seçilir ve akü gerilimine uyumlu olması 
gerekir. Ayrıca şarj regülatöründen direkt doğru akım çıkışı da alınabilmektedir. Panel gücüne 
göre kullanılması gereken regülatörler, üretici firmalar tarafından tespit edilip ilgili 
kataloglarda verilmektedir. 

2.3. İnvertörler (eviriciler) 

İnvertörler güç kaynakları, elektrik dağıtım şebekeleri, güneş enerjisi sistemleri gibi uygulama 
alanlarına sahiptir. Güneş panellerinden sağlanan doğru akımı (DC) alternatif akıma (AC) 
çevirmeye yarayan bir elektriksel güç dönüştürme elemanlarıdır. Bu şekilde AC enerji ihtiyacı 
olan tüm sistemlere besleme yapılabilir. İnvertörler kullanım alanlarına, güçlerine ve çıkış 
dalga türlerine göre çeşitli tiplerde imal edilmektedir. Artan yenilenebilir enerji kaynakları 
kullanımı ile beraber invertörlerin de kullanımı artmaktadır. Özellikle güneş ve rüzgâr gibi 
enerji kaynaklardan elde edilen enerjinin şebekeye beslenmesi için invertörler yaygın bir 
şekilde kullanılmaktadır. İnvertör gücü, sistemde aynı anda çalışabilecek yüklere ait güç 
değerleri toplanarak elde edilir.  
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2.4. Diğer Ekipmanlar 

Sistemde kullanılabilecek diğer elemanlar kablolar, sigortalar ve sistemi izleyebilmek için 
çeşitli elektronik devrelerdir. Sistemin sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için kablo ve sigorta 
seçimine özen gösterilmelidir.  

3. BİR KONUT İÇİN GEREKLİ FOTOVOLTAİK PANEL HESABI 

Aküsüz bir fotovoltaik bir panelin güç gereksinimlerinin hesaplanabilmesi için ilgili konut 
için gerekli kurulu gücün, radyasyon değerinin ve panellerin yerleştirileceği açının önceden 
bilinmesi gerekir. Ülkemizde güneş ışınım şiddeti ve güneşlenme süresi değerleri Devlet 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından birçok ilimizde ölçülürken, Bayburt ilinde bu 
ölçümler yapılmamaktadır. Bu sebeple bölgeye ait yatay yüzeye gelen toplam güneş ışınım 
şiddeti değerleri NASA-SSE (National Aeronautics and Space Administration-Surface 
meteorology and Solar Energy) web sitesinden alınmıştır. Bayburt ili için güneşlenme süreleri 
değerleri ise Erzurum ilindeki ölçüm değerlerinden hareketle gün uzunluğunun bir fonksiyonu 
olarak geliştirilen bir model yardımıyla hesaplanmıştır (Tablo 1). 

                      Tablo 1. Konut için güç ve enerji ihtiyacı 

Konuttaki cihazlar 
Güç 
(W) 

Zaman 
(h) 

Enerji 
(kWh/gün) 

4 adet lamba 4×15 5 0.3 
TV 50 10 0.5 
Bilgisayar 50 6 0.3 
Fırın 500 1 0.5 
Buzdolabı 300 10 3.0 
Diğer 40 10 0.4 
Toplam 1000  5.0 

Bir konut için gerekli güç ve enerji değerleri Tablo 1'de olduğu gibi kabul edilirse, toplam 
enerji gereksiniminin yaklaşık olarak 5 kWh/gün olduğu bulunur. Bu enerji gereksinimi 5 
h/günlük güneşlenme ortalamasıyla güneş panelleri tarafından karşılanacak. 

Tasarımda önemli olan diğer bir parametre ise güneş panellerinin hangi açıyla 
yerleştirileceğidir. Yıl boyunca sabit eğim açısı uygulandığı ve panellerin eğim açısının 
bölgenin (Bayburt ilinin) enlem açısına göre ayarlandığı varsayılırsa, güneş panellerinin 
yaklaşık olarak 40°'lik bir eğimle yerleştirilmesi uygun olacaktır. 

Sistemin boyutlandırılması; 1) Açık güneşli bir günde mevcut ihtiyacı karşılamak için gerekli 
güneş paneli alanı ve 2) En düşük güneşlenme süresine sahip olan ayı ve açık-kapalı günleri 
birlikte dikkate alarak iki şekilde Yapılmıştır. 

1) İlk durumda, 1000 W’lık fotovoltaik panele (kurulu güce) gereksinim olmaktadır. Bu 
enerjiyi karşılamak için 4 adet 280W'lik panelin kullanılmasıyla 1120W kurulu güç elde 
edilmektedir. Bu panellerin kış aylarında açık bir günde 5 h/günlük ortalama güneşleme 
süresiyle üretebildiği enerji, 1120 × 5 × 10-3 = 5.6 kWh/gün olacaktır. Güneş panellerini 
kullandığımız firmanın standart üretimi bir adet panel için yaklaşık olarak 1.68 m2 
değerindedir. Bu durumda panellerin toplam alanı 4 × 1.68 m2 = 6.72 m2 olur. Tablo 1’den 
görüldüğü gibi konutun elektrik ihtiyacı (5.0 kWh/gün) fazlasıyla karşılamaktadır.   
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2) İkinci durumda, açık-kapalı günler ortalaması olarak güneşlenme süresinin en düşük 
gerçekleştiği ay dikkate alınarak hesap yapılmıştır. Tablo 2’de görüldüğü gibi en düşük 
güneşlenme süresi 2.69 h ile Aralık ayında gerçekleşmiştir. Bu nedenle hesaplamalarda Aralık 
ayı dikkate alınmıştır. Güneş panellerinin verimi %25 olarak kabul edilirse, 
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                           Tablo 2. Bayburt ili için tahmini güneşlenme süresi ve güneş ışınım değerleri 
Aylar 

S  
[h/gün] 

H (yatay) 
[kWh/m2-gün] 

HT (enlem açısı) 
[kWh/m2-gün] 

1 3.08 1.70 2.63 
2 4.42 2.50 3.41 
3 6.04 3.42 3.98 
4 7.83 4.26 4.25 
5 9.36 5.31 4.80 
6 10.15 6.18 5.31 
7 9.80 6.00 5.27 
8 8.49 5.35 5.16 
9 6.76 4.53 5.12 

10 4.97 3.15 4.24 
11 3.44 2.06 3.20 
12 2.69 1.41 2.21 

Ortalama 6.42 3.82 4.13 

4. SONUÇLAR ve TARTIŞMA 

Fosil kökenli kaynaklardan elde edilen enerji üretimi, sebep oldukları çevre kirliliği ve azalan 
yakıt rezervlerinden dolayı tercih edilmemektedir. Bu bağlamda, enerji sorununun çözümü 
için yeni enerji kaynakları araştırılmalı ve bu anlamda dünyanın en büyük enerji kaynağı olan 
güneş dikkatleri üzerine çekmektedir. Bu çalışmada örnek bir konutun elektrik enerjisi 
ihtiyacının güneş panellerinden karşılanması, iki farklı durum için analiz edilmiştir. 

Birinci durumda, açık güneşli bir günde konutun anlık ihtiyacı olan 1000 W,  4 adet 280W'lik 
güneş panellerinden karşılanmış ve toplam anlık 1120W kurulu güç elde edilmiştir. Bayburt 
ili, kış aylarında açık bir günde 5 h/günlük ortalama güneşlenme süresine sahiptir. Bu 
değerlerden, açık bir günde Bayburt ilinde 1120 × 5 × 10-3 = 5.6 kWh/gün elektrik enerjisi 
elde edilebilecektir. Kullandığımız güneş panelinin bir tanesi yaklaşık olarak 1.68 m2 
civarındadır. Bu durumda panellerin toplam alanı 4 × 1.68 m2 = 6.72 m2 olur. Tablo 1 
incelendiğinde konutun ihtiyacının kış şartlarında bile karşılandığı görülmektedir.    

İkinci durumda, açık-kapalı günlerin ortalamasına göre hesaplanan güneşlenme süresinin en 
düşük olduğu ay Tablo 2’de görüldüğü gibi 2.69 h ile Aralık ayıdır. Aralık ayı dikkate 
alındığında, güneş panellerinin verimi %25 olarak kabul edilirse Eş. (1)’den hesaplanan 
toplam güneş panel alanı yaklaşık olarak 9 m2 olarak bulunmuştur. 

 Güneş panelleri ile elektrik üretim sistemlerinin ilk yatırım maliyeti giderek azalmaktadır. 
Aynı zamanda bu sistemler, gürültü ve çevre kirliliğine neden olmamaları, bakım 
masraflarının az olması, uzun ömürlü olmaları ve şebekeden uzak yerlere rahatlıkla istenen 
kapasitede uygulanabilmeleri gibi avantajlara sahiptirler. Güneş panellerinin verimleri 
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düşüktür. Ancak, malzeme teknolojisindeki gelişmeler yüksek verimli güneş panellerinin 
yapılmasını olanak sağlayacaktır. Elektrik enerjisinin güneş panellerinden elde edilmesi 
halinde, dünyada ve ülkemizde önemli derecede teşvikler verildiği için, bu sistemlerin yakın 
zamanda beklenen yaygın kullanıma ulaşacağı ümit edilmektedir.  

SEMBOLLER  

Ap Güneş panel alanı (m2) 

H Yatay yüzeye gelen aylık ortalama günlük toplam ışınım (kWhm-2-gün) 

HT Eğik yüzeye gelen aylık ortalama günlük toplam ışınım (kWhm-2-gün) 

Qe Günlük ihtiyaç duyulan elektrik enerjisi (kWhm-2-gün) 

S Güneşlenme süresi (h/gün) 

TEŞEKKÜR 

Bu çalışmada kullanılan güneş enerjisi ile ilgili verilerinin temininde, sağladığı katkılardan 
dolayı Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ve "NASA Langley Research Center 
Atmospheric Science Data Center Surface Meteorological and Solar Energy" web sitesine 
teşekkür ederiz. 
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ÖZET  
Bu çalışmada; tam taşıt, fiziksel modellerinden hareketle Lagrange yöntemi kullanılarak sistemin hareket 
denklemleri elde edilmiştir. Değişken yol girdilerinde sistem davranışını belirlemek için; taşıt modeli 
kurulmuştur. Sistemin bilgisayar çözümleri için MATLAB paket programının altında çalışan SIMULINK 
modelleme programı kullanılmıştır. Yapılan benzetimler sonucu taşıtın dört farklı kısmı için titreşimler elde 
edilmiştir. Elde edilen bu veriler ile yol pürüzlülüklerinin yolcu ve sürücüye etkileri bulunmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Tam taşıt, SIMULINK, modelleme. 
 

ABSTRACT  
In this study, equations of motion have been obtained through different methods used in mathematical model of 
system based on car physical model. To determine system behavior in variable road inputs, full car model have 
been constituted. Using the method of Lagrange which is one of the mathematical modeling method responses to 
system’s all physical models, mathematical models have been established. SIMULINK modeling program 
worked in MATLAB package has been used for computer solutions of system. Simulations have been made to 
the response to full car model hard road roughness. As a result of made simulations, transmitted vibrations to 
passengers and driver have been obtained. 
 
Keywords: Full car, SIMULINK, modeling. 

I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Motorlu taşıtların hayatımızdaki yerinin büyüklüğü herkesce bilinen bir gerçeklik iken insan 
sağlığına olan etkisi tam olarak bilinmemektedir. Taşıtların, kazalardan dolayı insanlara zarar 
vermesinin ötesinde, kazalar dışında da insan sağlığına bazı zararları olabilmektedir. Bu 
amaçla, literatürde birçok bilim insanı bu zararların neler olabileceğine dair çalışmalar yapmış 
ve bu çalışmalarını yayımlamıştır [1-3].  

Bu çalışmada, Lagrange metodu kullanılarak elde edilen denklemler, MATLAB ve 
SIMULINK programı kullanılarak tam taşıt modeli oluşturulmuştur. Oluşturulan modelin 
benzetiminde kasis modeli, basamak giriş olarak verilmiştir. 

II. MODELLEME VE ÇÖZÜMLER (Modelling and Solutions) 

Süspansiyon sistemlerini analitik çözümünü yapmak için öncelikle Şekil 1’deki çeyrek taşıt 
modelinin hareket denklemleri çıkartılmıştır. Elde edilen hareket denklemleri Lagrange 
yöntemi ile türetilmiştir [4],[5]. 

Sistemin toplam kinetik enerjisi;  

 (1) 
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Sistemin toplam potansiyel enerjisi;  

 (2) 

Sistemin toplam yutulan enerjisi;  

 (3) 

 
Şekil 1. Çeyrek taşıt modeli 

Şekil 1’de literatürde kullanılan çeyrek taşıt modelinin fiziksel gösterimi verilmiştir. Bu 
model taşıt modellemede temel oluşturmaktadır. Şekil 2’de ise bu çalışmada kullanılan tam 
taşıt modelinin fiziksel gösterimi verilmiştir. 

 
Şekil 2. Tam taşıt modeli 

Tam taşıt modelinden yola çıkılarak [4] lagrange yöntemi kullanılarak elde edilen denklemler 
aşağıda verilmiştir. 

Sönümlü kütlenin sıçrama hareketi 

       (4) 
Sönümlü kütlenin başvurma (yunuslama) hareketi 

         (5) 
Sönümlü kütlenin yalpalama (yuvarlanma) hareketi 

         (6) 
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Sönümsüz kütlelerin düşey hareketi 

                    (7) 

                   (8) 

                         (9) 

                  (10) 
Tam taşıt modeli, çeyrek taşıt modeline göre yalpalama ve başvurma (yunuslama) 
hareketlerini yaptığı için toplamda 7 serbestlik dereceli matematiksel modeli elde ederiz. 

 
Şekil 3. 7 Serbestlik dereceli tam taşıt modelinin simulink modeli 

III. SONUÇLAR VE TARTIŞMA (CONCLUSIONS AND DISCUSSION) 

Kurulan sisteme ilk önce taşıtın ön ve arka kısmına kasis olarak 10 cm boyutunda basamak 
giriş modeli uygulanmıştır. İkinci benzetimde iste taşıtın ön kısmı 10 cm’lik basamak girişli 
kasis modeli uygulanırken arka kısmı için trapez tipi kasis uygulanmış ve taşıtın sağ ön, sağ 
arka, sol ön ve sol arka kısımlarına yoldan gelen titreşimlerin etkileri elde edilmiştir. 
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Şekil 4. Tam taşıt modelinin üst üste uygulanan iki basamak girişli kasis modeline cevabı 
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Şekil 5. Tam taşıt modeli iki basamak girişli kasis modeline şase hareketleri 
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Şekil 6. Tam taşıt modelinin basamak girişli ve trapez kasis modeline cevabı 
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Şekil 7. Tam taşıt modeli basamak ve trafez kasis modeli şase hareketleri 

Şekil 4 ve şekil 5’te verilen grafiklerde taşıt modeli iki tane birbirini takip eden basamak 
girişli kasis modeli etkisindedir. Şekil 4’te taşıt modelinin dört ayrı bölgesi için 
yerdeğiştirme-zaman grafiği, şekil 5’te ise şasenin düşey ve yatay yönlü hareketlerinin 
yerdeğiştirme-zaman grafiği gösterilmiştir. Uygulanan benzetimde her iki kasis için 0.1 m lik 
kasis modeli kullanılmıştır.  

Şekil 6 ve şekil 7’de ise 0.1 m basamak girişini takip eden 0.1 m genlikli trapez kasis modeli 
uygulanmıştır. Şekil 6’da taşıt modelinin dört ayrı bölgesi için yerdeğiştirme-zaman grafiği, 
şekil 7’de ise şasenin zıplama, başvurma ve yalpalama hareketlerinin yerdeğiştirme-zaman 
grafiği verilmiştir. 

Taşıt modellenirken pasif süspansiyon parametreleri kullanılmıştır. Bu durum bize sadece 
kullanılan süspansiyon karakteristikleri için bilgi vermektedir. Sabit parametrelere sahip 
olduğundan bize esneklik sağlayamaz ve taşıt dinamiğine pek etkisi yoktur. Sürüş konforunu 
ve taşıt dinamiğini iyileştirmek için pasif süspansiyon sistemleri yerine yarı aktif veya aktif 
süspansiyon sistemleri tercih edilmelidir. 

Bu çalışma aktif süspansiyon sistemli taşıtların, sürüş konforu ve taşıt dinamiğinin 
araştırılması için başlangıç olup geliştirilerek taşıt dinamiğinin optimumunun sağlanması 
hedeflenmektedir. 
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ÖZET 
Yerleşim yerlerindeki, yağmur suyu veya birleşik sistem kanalizasyon ağlarının tasarımı, kentsel altyapı 
planlamasında oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Bu kapsamda, öncelikli olarak yağış şiddetinin; yağış süresi 
ve tekerrür (yinelenme) süresi ile değişiminin bilinmesi oldukça önemlidir. Yinelenme süresi büyüdükçe proje 
maliyeti arttığından, boyutlandırmaya esas olacak yağış şiddetinin seçiminde, taşkın olması halinde meydana 
gelmesi beklenen zarar ile yapılacak yatırımın maliyeti arasında bir fayda-maliyet analizi yapılarak karar 
verilmelidir. Yağış şiddeti-süre-tekerrür ilişkisinde (i-t-T) yağış şiddeti (i); yağış süresi (t), yinelenme süresi (T) 
ve ağırlık parametreleri olarak adlandırılabilen bölgesel parametrelerin bir fonksiyonu şeklinde ifade 
edilmektedir. Standart süreli ve belli tekerrürlü yağışlar pek çok mühendislik alanında proje veya model girdisi 
olarak kullanılmaktadır. 
Bu çalışmada, Türkiye’deki 242 meteoroloji istasyonlarında (Mİ) ölçülmüş belirli süreli (t=5, 15 ve 30 dakika, 1, 3, 
6, 12 ve 24 saat) yıllık maksimum yağış şiddeti değerleri incelenmiş ve bu değerlerin hangi olasılık dağılım 
fonksiyonuna uygun olduğunun tespiti maksadıyla, her bir istasyon verilerinin Log-Normal (LN), Gumbel (GM) 
ve Log-Pearson 3 (LP) dağılımlarına uygunluklarının test edilmesi için, olasılık çizgileri korelasyon testi 
(OÇKT) ve Kikare (χ2) testleri uygulanmıştır. Çalışma sonunda en uygun dağılımın Log-Pearson 3 olduğu 
belirlenerek daha sonraki hesaplar bu dağılıma göre yapılmıştır. Log-Pearson 3 dağılım fonksiyonu ile belli yağış 
süresi ve tekerrür süreli yağış şiddeti (i) tahminleri yapılmıştır. Hesaplanan yağış şiddeti değerleri ile literatürde 
önerilen çeşitli i-t-T fonksiyonları ve bunların kombinasyonlarıyla elde edilen değişik fonksiyonlar için doğrusal 
olmayan çoklu regresyon analizi uygulanmıştır. Analizlerden bulunan parametreler kullanılarak ilgili formüller 
yardımıyla belli yağış ve tekerrür süreli yağış şiddeti değerleri hesaplanmıştır. Ölçülen ve hesaplanan yağış 
şiddeti değerleri arasındaki determinasyon katsayıları (R2) ve rölatif hata değerleri (RH) hesap edilerek analiz 
edilmiş, en büyük determinasyon katsayısı (ortalama 0.989) ve en küçük rölatif hata (ortalama %15.39) değerini 
veren denklem en iyi denklem olarak belirlenmiştir. Çalışmanın son kısmında, Bayburt ve Gümüşhane Mİ'larının 
verileri irdelenerek bu yöreler için elde edilen i-t-T fonksiyonları denklem, tablo ve grafikler şeklinde 
sunulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Yerleşim Yeri Taşkınları, Yağış Şiddeti-Süre-Tekerrür İlişkisi, Bayburt ve Gümüşhane İlleri 

 
Rainfall Intensity-Duration-Return Analysis For Estimation of Urban 

Floods: An Application for Bayburt and Gümüşhane 

  ABSTRACT 
Design of rainfall or combined sewerage systems are of vital in planning of urban infrastructure. Within this 
context, it is very important to know the variation of rainfall intensity by rainfall duration and return period. 
Since an increase in return period will cause an increase in design cost, in the selection of design rainfall 
intensity, a cost-benefit analysis should be made between expected flood damage and investment cost of a flood 
prevention structure. In rainfall intensity-duration-return period (i-t-T) analysis the intensity (i) is expressed as a 
function of duration (t), return period (T) and some regional parameters, so called as "weighting parameters". 
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Rainfall data with standard duration and certain return period, are design or model input for various engineering 
studies.    
In this study, maximum rainfall intensity values for various durations (t=5, 15 and 30 minutes, and 1, 3, 6, 12 
and 24 hours), which were observed in 242 meteorological stations in Turkey, are analyzed and the best fit 
distribution for these intensities are determined by using both Chi-Square (χ2) and Probability Plot Correlation 
Coefficient (PPCC) tests for Lognormal (LN), Gumbel (GM) and Log-Pearson Type 3 (LP3) Distributions. LP3 
Distribution has been determined the best one and rainfall intensity (i) values are estimated for various rainfall 
duration (t) and return period (T) values according to this distribution. Multi-nonlinear regression analysis is 
carried out between the calculated and obtained i values by using nine i-t-T formulas, which are taken by using 
various i-t-T formulas in the literature and by combining them; and in the end of the calculations, various 
parameters for each formula are obtained. By using the calculated parameters and the related formulas, i values 
are obtained for various t and T values. Determination coefficients (R2) and relative error values (RE) between 
the measured and calculated intensity values are calculated and the best formula is determined as one with the 
maximum R2 (0.989) and the minimum RE (15.39 %). In the end of the study, by analyzing the data in Bayburt 
and Gümüşhane, i-t-T functions for these sites are presented as both functions and graphics. 
 
Keywords: Urban Floods, Rainfall Intensity-Duration-Return Period Relation, Bayburt and Gümüşhane 
Provinces.  

I. GİRİŞ 

Çeşitli hidrolik yapılar ve ulaştırma yapıları gibi mühendislik projelerinin hazırlanması, su 
kaynakları projelerinin planlanması, tasarımı ve işletilmesi vb çalışmalarda su kaynakları 
mühendisliğinin en çok kullandığı araçlardan biri yağış şiddeti - süre - frekans (i-t-F) veya 
şiddet-süre-tekerrür süresi (T=1/f) ilişkisidir (i-t-T). Bu ilişkilerin kurulmaya başlandığı 
1932’lerden beri yeryüzünün pek çok bölgesi için şiddet - süre - frekans ilişkileri kurulmuştur. 
Pek çok gelişmiş ülkede i-t-f ilişkilerinin coğrafik dağılımıyla ilgili çalışmalar yapılmış; 
değişik tekerrür ve sağanak süreleri için yağış şiddetlerini veya derinliklerini gösteren 
haritalar çıkarılmıştır [1]. Belli süreli ve tekerrürlü sağanaklar, taşkın kontrolü ve drenaj 
sistemleri gibi su mühendisliği sistemlerindeki yapıların projelendirilmesine esas teşkil 
edecek debilerin sentetik yöntemlerle tahmin edilmesinde temel bir hidrolojik girdi olarak 
kullanılmaktadır. Bu özellikteki sağanak değerlerinin elde edilebilmesi için, meteoroloji 
istasyonlarında kaydedilen standart süreli, en şiddetli sağanakların plüviyograf kayıtlarından 
çıkarılması ve frekans analizlerinin yapılması gerekmektedir [2,3]. 

Kentsel altyapının en önemli elemanlarından biri olan ve doğru olarak tasarlanmamaları 
halinde yerleşim birimlerinde su baskınlarına sebep olan yağmur suyu kanalları ve karayolu 
menfezleri gibi mühendislik yapılarının boyutlandırılmasında dikkate alınan taşkın debisinin 
hesabında genellikle rasyonel yöntem uygulanmaktadır. Bu yöntemde havzanın akış katsayısı 
(C) ve alanı (A) hesaplanıp, havzanın geçiş (konsantrasyon) süresine (t) eşit bir yağmur süresi 
hesaplanıp bu süreye karşılık gelen yağış şiddeti (i) belirlenmekte ve çeşitli tekerrür 
(yinelenme) süreli (T=1/F) taşkın debisi tahmin edilmekte (Q=C*i*A) ve tesisler bu debiye 
göre boyutlandırılmaktadır. Bunun yanı sıra, çeşitli yağış ve tekerrür süreli yağış şiddeti 
değerleri, akarsulardaki taşkın debilerinin tahmininde kullanılan Snyder, DSİ, Mockus vb gibi 
çeşitli sentetik yöntemlerde de kullanılan temel verilerdir. Tüm bu hesaplarda, yağış 
şiddetinin, yağış ve tekerrür süresi ile değişimin bilinmesi, başka bir ifade ile yağış şiddeti-
süre-tekerrür (i-t-T) ilişkilerinin belirlenmesi gerekmektedir. Boyutlandırmaya esas olacak 
yağış şiddetinin seçiminde yinelenme süresi büyüdükçe proje maliyeti arttığından, yinelenme 
süresinin belirlenmesi aşamasında, önlenecek zarar ile yapılacak yatırımın maliyetini 
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kapsayan bir fayda-maliyet analizi yapılarak karar verilmelidir. Yinelenme süresinin büyük 
seçilmesi tesis maliyetinin gereksiz yere büyümesine; gereğinden küçük seçilmesi ise 
taşkınların sık yaşanmasına ve taşkın zararlarının büyümesine sebep olmaktadır. Yağış şiddeti 
ile süre arasındaki ilişki genellikle yağış şiddetinin yinelenme süresiyle değişimini gösteren 
eğrilerden elde edilmektedir. Bu eğriler ise genellikle ampirik ve/veya istatistiksel 
yaklaşımlardan elde edilir [4-6]. 

Bu çalışmanın gayeleri; i. çeşitli istatistik dağılım fonksiyonları uygulanarak frekans 
analizlerinin güncellenmesi, ii. Türkiye’nin tüm meteoroloji istasyonlarındaki 242 
plüviyograflı meteoroloji istasyonundaki standart süreli maksimum yağışlar için en uygun 
olasılık dağılımının belirlenmesi ve iii. daha önce Türkiye’de kullanılmamış olan bazı yağış 
şiddeti-süre-tekerrür bağıntılarının da kullanılarak ne derece uygulanabilir olduğunun 
belirlenmesi şeklinde özetlenebilir. Çalışmanın önemli bir hedefi de, Türkiye için en uygun 
yağış şiddeti-süre-tekerrür bağıntılarının parametreleriyle birlikte belirlenmesi ve Türkiye’de 
yağışların yeni yağış şiddeti-süre-tekerrür bağıntılarla tanımlanması konusunda gerek 
akademik gerekse uygulamalı çalışmalar yapan kamu, kurum ve kuruluşlarına bu alanda 
katkıda bulunmaktır.  

Çalışmada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından plüviyograf kayıtları 
değerlendirilmiş olan Türkiye’deki 242 meteoroloji istasyonundan gözlenmiş belirli süreli 
(t=5, 15 ve 30 dakika, 1, 3, 6, 12 ve 24 saat) yıllık maksimum yağış serileri, 3 farklı (Gumbel, 
Log-Normal ve Log-Pearson Tip 3) olasılık dağılımları kullanılarak uygun dağılım 
fonksiyonları elde edilmiştir. Bu fonksiyonların uygulanması sonucu belli tekerrürlü (T=2, 5, 
10, 25, 50, 100 ve 500 yıl) tahminler yapılmıştır. Bu tahminler sonucu elde edilen verilerin 
dokuz farklı yağış şiddeti-süre-tekerrür bağıntısından hangisine uygun olduğunu tespit etmek 
maksadıyla bağıntıların determinasyon katsayıları ve ortalama rölatif hatalar belirlenmiştir. 
Çalışmanın sonunda,Bayburt ve Gümüşhane Mİ'larının verileri irdelenerek bu yöreler için 
elde edilen i-t-T fonksiyonları denklem, tablo ve grafikler şeklinde sunulmuştur. 

II. MATERYAL VE YÖNTEM 

II.I. Materyal 

Bu çalışmada Türkiye’de yağış şiddeti-süre-tekerrür analizi konusu ele alınmıştır. Kullanılan 
veriler Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından işletilmekte olan Türkiye’deki 
plüviyograflı 242 adet Meteoroloji İstasyonuna (Mİ) ait çeşitli süreli (5dk, 15dk, 30dk, 1s, 3s, 
6s, 12s, 24s) yıllık en büyük yağış yüksekliği değerleridir (mm). Araştırılan yerlerdeki 
plüviyograflı yağış istasyonlarının kuruluş tarihlerinin farklı olması sebebiyle veri sayılarında 
çeşitlilikler mevcut olup ölçümün yapılmaya başlandığı yıldan 2010 yılına kadar ölçülen tüm 
veriler çalışmada kullanılmıştır. Ölçüm süreleri 10-73 yıl arasında değişmektedir. 

II.II. Yöntem 

II.II.I. Yağış Şiddetlerinin Analizi 

İlk olarak yıllık maksimum yağış yükseklikleri (P, mm), i=60*P/t eşitliğiyle yağış şiddetine 
(mm/saat) dönüştürülmüş, daha sonra her istasyon verileri için ayrı ayrı olmak üzere verilerin 
uyduğu dağılım belirlenmiştir [7]. Bu kapsamda, daha önceki çalışmalarda Türkiye'deki yıllık 
maksimum yağış ve akış (debi) değerleri için uygun olduğu belirlenmiş olan üç dağılım 
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kullanılmıştır: Gumbel (GM), Log-Normal (LN) ve Log-Pearson Tip 3 (LP) dağılımları. En 
uygun dağılımın belirlenmesinde ise iki ayrı test uygulanmıştır: Kikare (χ2) ve Olasılık 
Çizgileri Korelasyon Testi (OÇKT). Bu testlere göre uygulama yapılan 242 Mİ'da yapılan 
analizler sonucunda LN dağılımının uygun olmadığı, istasyonların bazılarında GM 
dağılımının, önemli bir kısmında ise LP dağılımının uygun olduğu belirlenmiş ve tüm 
hesaplarda LP dağılımı kullanılmıştır.  

II.II.II. i-t-T Analizleri 

Bugüne kadar yapılan çalışmalar incelendiğinde şiddet-süre-tekerrür ilişkisi için önerilen en 
genel ifadenin aşağıdaki şekilde olduğu belirlenmiştir:  

                                                           )(
)(i

tB
TA



                                                                        (1) 
Bu denklemdeki A(T) parametresi tekerrür süresine, B(t) parametresi ise yağış süresine bağlı 
olup her iki parametre için çeşitli çalışmalarda farklı denklemler önerilmiştir. Bu 
parametrelerin çeşitli kombinasyonlarını da içeren başka formüller de bulunmaktadır. 
Bunlardan örnek olarak seçilen 2 tanesi aşağıda sunulmuştur [8]: 
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Bu formüllere benzer toplam 9 formül tüm verilere uygulanmış, her istasyon için hangi 
formülün daha uygun olduğu, hem determinasyon katsayısı (R=r2, r; korelasyon katsayısı) 
hem de ortalama rölatif hata (RH) değerleriyle belirlenmiş, en büyük R ve en küçük RH 
değerlerini veren formüller en iyi formül olarak belirlenmiştir. 

III. BULGULAR 

III.I. Türkiye Geneli Bulguları 

Türkiye genelindeki 242 Mİ için yapılan çalışmada, ölçülen yıllık maksimum yağış 
yüksekliklerinden hesaplanan yıllık maksimum yağış şiddeti verileri için yapılan istatistik 
testler sonucunda en uygun dağılım olarak Log Pearson Tip 3 (LP) dağılımı belirlenmiştir. i-t-
T analizleri için test edilen çeşitli formüllerin determinasyon katsayıları (0.966-0.989), 
ortalama rölatif hataları ise (%15.39-%52.31) arasında değişmekte olup en iyi sonucu veren 
denklem olarak, R değeri 0.989 ve RH değeri %15.39 olan aşağıdaki formül elde edilmiştir: 

 dct
Tba






ln*i
                      (4) 

Bu formülde i, mm/dk olarak yağış şiddeti; T yıl olarak tekerrür süresi; t dakika olarak yağış 
süresi, a, b, c ve d ise her istasyon için belirlenmiş katsayılardır. 

III.II. Bayburt ve Gümüşhane İlleri Bulguları 

Bayburt ve Gümüşhane Meteoroloji İstasyonlarının analizleri sonucunda bu 2 istasyon için 
bulunan en iyi denklemler ile bu denklemlerin R ve RH değerleri Tablo 1'de sunulmuştur: 
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           Tablo 1. Bayburt ve Gümüşhane Meteoroloji İstasyonları Bulguları 

İstasyon Adı Denklem R RH 

Bayburt 936.0)758.9(
ln*886.5910.6*60),(






t
TTtI

 
0.998 9.91 

Gümüşhane 836.0)772.4(
ln*799.2832.3*60),(






t
TTtI

 
0.999 7.32 

Tablo 1'e göre hesaplanan çeşitli yağış ve tekerrür süreli yağış şiddetleri (mm/saat) Tablo 2'de 
verilmiştir. Bayburt ve Gümüşhane için i-t-T grafikleri ise Şekil 1 ve Şekil 2'’de 
gösterilmektedir. 

        Tablo 2. Bayburt ve Gümüşhane Meteoroloji İstasyonları için Yağış Şiddeti Tahminleri (mm/saat) 
İstasyon Adı t (saat) T (yıl) 

5 10 25 100 

 
 
Bayburt 

0.25 48.8 60.9 76.9 101.2 

1.00 18.5 23.1 29.2 38.4 

3.00 7.2 9.1 11.4 15.0 

6.00 3.9 4.8 6.1 8.1 

12.00 2.1 2.6 3.2 4.3 

24.00 1.1 1.3 1.7 2.2 

 
 
Gümüşhane 

0.25 41.3 50.9 63.6 82.6 

1.00 15.3 18.9 23.6 30.6 

3.00 6.4 7.9 9.9 12.8 

6.00 3.6 4.4 5.5 7.2 

12.00 2.0 2.5 3.1 4.0 

24.00 1.1 1.4 1.7 2.2 

 
Şekil 1. Bayburt İstasyonu için yağış şiddeti-süre-frekans eğrisi 
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Şekil 2. Gümüşhane İstasyonu için yağış şiddeti-süre-frekans eğrisi 

IV. SONUÇ 

Çeşitli mühendislik yapılarının tasarımında yağış şiddeti-süre-tekerrür verileri oldukça önemli 
bir yer tutmaktadır. Bu bildiride, Türkiye Genelinde ölçümü yapılan 242 adet plüviyograflı 
meteoroloji istasyonunun verileri analiz edilerek verilere en uygun dağılımın Log-Pearson 
Tip3 dağılımı olduğu belirlenmiştir. i-t-T analizleri için çeşitli formüller denenmiş ve en 
uygun formülün (4) nolu formül olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bayburt ve Gümüşhane İlleri 
verileri kullanılarak yapılan analizler sonucunda bu iki yerleşim birimi için en uygun 
formüller Tablo 1'de sunulmuş, ayrıca çeşitli t ve T süreleri için yağış şiddeti değerleri 
hesaplanarak Tablo 2 ve Şekil 1 ve 2'de sunulmuştur. Benzer çalışmaların, yeni veriler 
eklenerek ve başka dağılımlar ve formüller de irdelenerek bölgesel bazda yapılması 
önerilmekte ve böylece su yapılarının tasarımında daha gerçekçi ve bilimsel tahminlere 
ulaşılacağı umulmaktadır. 
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ÖZET 
Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi, Ülkemizde de taşkınlar çok önemli zararlara yol açmaktadır. Yerleşim 
birimlerindeki taşkın zararlarının tahmini günümüzde en önemli mühendislik problemlerinden biri haline 
gelmiştir. Literatürde taşkın zararları, direkt olan ve olmayan ve ölçülebilen (somut) ve ölçülemeyen (soyut) 
zararlar şeklinde iki ana ve dört alt sınıfa ayrılmaktadır. Uygulamada daha çok ölçülebilen zararlar üzerinde 
durulmaktadır. Çünkü bu zararlar parasal değer şeklinde ifade edilebilmekte ve bazı fiziksel parametrelere bağlı 
olarak tahmin edilebilmektedir. Bu çalışmanın asıl amacı, taşkınların binalarda sebep olduğu maddi (parasal) 
zararların tahmin edilmesidir. Bu maksatla, ilk olarak zararları etkileyen taşkın derinlik ve hız verilerine bağlı 
olarak literatürde önerilen 3 ayrı yönteme göre (Hunginton zarar yüzdeleri, Van Eck ve Kok derinlik–zarar 
eğrileri ve Aimilia K. Pistrika ve Sebastiaan N. Jonkman tarafından elde edilen denklem) zarar tahminlerinin 
nasıl yapıldığı irdelenmiştir.  Uygulama sahası olarak seçilen Trabzon Değirmendere için çeşitli yöntemlerle 
taşkın tahminleri yapılmış ve 1000 yıl tekerrürlü taşkın hidrografı tahmin edilmiştir. Daha sonra, bu hidrograf ile 
yörenin coğrafi ve yerleşim bilgileri, bu maksatla geliştirilen SOBEK adlı bir bilgisayar programına girdi olarak 
girilmiş ve programın çıktısı olarak bu taşkın sonucunda havzadaki mevcut yerleşim birimlerindeki taşkın 
derinliği ve hızı ile taşkın yayılım haritaları elde edilmiş ve bu tahminlere dayanarak binalarda meydana gelmesi 
beklenen maddi zararlar adı geçen 3 ayrı yöntemle tahmin edilerek karşılaştırılmıştır. Son olarak, her 3 yönteme 
göre meydana gelmesi beklenen taşkın riskleri 5 ayrı kategoride sınıflandırılarak taşkın risk haritaları elde 
edilmiştir.   
 
Anahtar Kelimeler: Taşkın Zararlarının Tahmini, Trabzon Değirmendere, Taşkın Risk Haritaları 

 

Estimation of Flood Damages on Structures and Obtainment of Flood 

Maps: An Application in Değirmendere 

ABSTRACT 
As in many parts of the world, floods in our country lead to very important damages. Today, estimation of flood 
damage in settlements has become one of the most important engineering problems today. In the literature, flood 
damage is divided into two main and four sub-classes as direct and non-direct and measurable (concrete) and 
unmeasurable (abstract) damages. In practice, more measurable damages are emphasized. Because these losses 
can be expressed as monetary value and can be estimated depending on some physical parameters. The main 
purpose of this study is to estimate the financial damages caused by floods in the buildings. For this purpose, 
first of all, the damage estimations (Hunghinton damage percentages, Van Eck and Cok depth-damage curves 
and the equation obtained by Aimilia K. Pistrika and Sebastiaan N. Jonkman) based on the three different 
methods proposed in the literature, depending on flood depth and velocity data, are analysed. Trabzon 
Değirmendere has been selected as an application site and flood forecasts have been made with various methods 
and a flood hydrograph has been estimated for 1000 years return period. Later, geographical and settlement 
information of this hydrograph was entered as an input to a computer program called SOBEK which was 
developed for this purpose and as an output of the program, floodplain maps were obtained with flood depth and 
velocity in existing settlements in the basin and based on these estimations, The expected flood damages are 
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estimated and compared with the aforementioned 3 methods. Finally, the flood risks, which are expected to 
occur according to 3 methods, are classified in 5 different categories and flood risk maps are obtained. 
 
Keywords: Estimation of Flood Damages, Trabzon Değirmendere, Flood Risk Maps. 

I. GİRİŞ 

Taşkın, bir havzada fazla yağmur yağması, kar erimesi, buz yığılması, buzul kırılması, toprak 
kayması, köprü yıkılması, baraj yıkılması gibi etkiler ile akarsu yatağındaki mevcut su 
miktarının hızla artarak akarsu kenarlarını aşması ve etrafını sular altında bırakması olayıdır. 
Taşkınlar daha çok fazla eğimli ve geçirimsiz topraklı yerlerde meydana gelmektedir. Bu 
durum can kayıplarının yanı sıra arazilerin, sokakların, demir yollarının, tarım ürünlerinin, 
binaların, ev eşyalarının, şirket stoklarının zarar görmesine ve daha pek çok maddi zararlara 
yol açmaktadır. Akarsu çevrelerinin ve taşkın yataklarının verimli olmasından dolayı yerleşim 
yeri olarak tercih edilmesi havzanın doğal yapısının bozulmasına ve taşkın zararının çok daha 
artmasına sebep olmaktadır. 

Doğal olaylar, jeomorfolojik durumlar ve insanların uyguladığı politikaların aralarında karışık 
bir kesişim içerdiği taşkın felaketleri, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki düşük gelirli 
insanların hayatlarındaki zorluklara büyük bir yük eklemektedir. Taşkınlar doğal afetler olsa 
da; oluşmuş oldukları havza alanları, insanların yaşadığı sosyal, ekonomik ve politik çevre 
tarafından etkilenmektedir. Taşkın tehlikesine maruz arazilerde yaşamaya meyilli olmaları ve 
ayrıca taşkın koruma önlemleri konusunda yeterli bilgiye ve parasal güce sahip olmamaları 
sebebiyle, az gelirli insanlar taşkın felaketinden daha fazla etkilenmektedir. 

Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi, Ülkemizde de taşkınlar çok önemli kayıplara yol 
açmaktadır. Örneğin; sıklıkla taşkınların görüldüğü Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 26 yıllık 
sürede meydana gelen 37 taşkın ve heyelan olaylarında 323 kişi hayatını kaybetmiştir. Doğu 
Karadeniz Bölgesi’ndeki Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon illerinde 1990 ve 2016 yılları 
arasında şiddetli yağışlar nedeniyle çok sayıda taşkın ve heyelan yaşanmıştır. 26 yılda 
meydana gelen 37 büyük taşkın ve heyelan felaketlerinde 323 kişi yaşamını yitirmiştir [1].  

Oluşan yıkımın ve ölümlerin birçoğunun önlenebilmesi için geleneksel "olay sonrası 
yapılacak işler" yaklaşımının yerine, eylemleri ve sonuçlarını öngörerek, planlı ve programlı 
bir yaklaşım sergileme ve kriz yönetiminde bir adım önde olma anlamlarına gelen "proaktif" 
bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Çevresel bozulma, sosyal eşitsizlik gibi diğer sosyal 
problemlerin yanında; taşkınlar, gelişmekte olan ülkelerin yoğun nüfusa sahip alanlarında 
karşılaşılan en önemli problemlerden biridir. Tehlike, kurumsal kapasitenin baş edebileceği 
boyutu aşarak hükümetlerin çözemeyeceği bir hal alabilir. Kurumsal paylaşım adaletsizliği ile 
birleştiğinde küresel çevre değişimleri ve sosyo-ekonomik değişimlerin etkileri, çok daha 
fazla sayıda insan için artan bir tehlike ve büyüyen bir risk halini almaktadır. 

Taşkın afetinin etkileri, yerleşim alanlarındaki teknik ve ekonomik gelişmişliğe, toprağa 
yapılan basınca ve nüfus yoğunluğuna bağlı olarak değişmektedir. Kentleşme, bölgenin 
hidrolojik karakteristiklerini değiştirdiği için taşkının büyüklüğünü ve sıklığını arttırmaktadır. 
Bu sebeple, özellikle taşkın olması muhtemel sahalardaki taşkın riskini azaltmak için, etkin 
taşkın planlama ve yönetim stratejisine ihtiyaç duyulmaktadır. Dünya genelinde, afetlerden 
korunma stratejisi kapsamında afete dönüşmeden önlemlerin alınmasına imkan sağlayacak 
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olan, afetlere karşı risk yönetimi çalışmalarına geçilmektedir. Afet riski azaltma kaynaklarının 
çoğunlukla diğer kamu öncelikleriyle rekabet ettiği gelişmekte olan ülkelerde afetlere 
hazırlık; afete yapısal tedbirlerle hazırlıklı olma, zarar azaltma, kaynak oluşturma, rekabet 
gibi tedbirler sebebiyle, masraflı ve mücadelesi zor bir olaydır. Bu tür ülkelerde uygulanacak 
çözümler sosyal, çevresel ve politik olarak kabul edilebilir olduğu kadar çok daha uygun 
maliyetli olmalıdır.  

Bu çalışmanın asıl amacı, taşkınların binalarda sebep olduğu maddi (parasal) zararların 
tahmin edilmesidir. Bu maksatla, ilk olarak zararları etkileyen taşkın derinlik ve hız verilerine 
bağlı olarak literatürde önerilen 3 ayrı yönteme göre zarar tahminlerinin nasıl yapıldığı 
irdelenmiş; uygulama sahası olarak seçilen Trabzon Değirmendere için çeşitli yöntemlerle 
taşkın tahminleri yapılmış ve 1000 yıl tekerrürlü taşkın hidrografı tahmin edilmiştir. Daha 
sonra, bu hidrograf ile yörenin coğrafi ve yerleşim bilgileri, bu maksatla geliştirilen SOBEK 
adlı bir bilgisayar programına girdi olarak girilmiş ve programın çıktısı olarak bu taşkın 
sonucunda havzadaki mevcut yerleşim birimlerindeki taşkın derinliği ve hızı ile taşkın 
yayılım haritaları elde edilmiş ve bu tahminlere dayanarak binalarda meydana gelmesi 
beklenen maddi zararlar adı geçen 3 ayrı yöntemle tahmin edilerek karşılaştırılmıştır. Son 
olarak, her 3 yönteme göre meydana gelmesi beklenen taşkın riskleri 5 ayrı kategoride 
sınıflandırılarak taşkın risk haritaları elde edilmiştir.   

II. TAŞKIN ZARARLARI 

II.I. Genel Bilgiler 

Literatürde taşkın zararları, direkt olan ve olmayan ve ölçülebilen ve ölçülemeyen zararlar 
şeklinde iki ana ve dört alt sınıfa ayrılmaktadır. Uygulamada daha çok ölçülebilen zararlar 
üzerinde durulmaktadır. Çünkü bu zararlar parasal değer şeklinde ifade edilebilmekte ve bazı 
fiziksel parametrelere bağlı olarak tahmin edilebilmektedir. Taşkın zararlarını etkileyen 
başlıca faktörler şöyledir: Alan, taşkın derinliği, taşkının süresi, yükselme hızı, oluşum 
zamanı, kirlilik miktarı, tatlı su ya da tuzlu su olmasıdır.  

Yaklaşım için ilk olarak taşkının yayıldığı alanın belirlenmesi gerekmektedir. Alan ile arazi 
kullanım verileri birleştirilerek risk altındaki elemanlar belirlenmektedir. Daha önce bu alanda 
meydana gelmiş bir taşkın varsa çalışmada fikir sağlamaktadır.  

Zarar modellemesinde genellikle en önemli ve en çok kullanılan ve en kolay ölçülen 
parametre taşkın derinliğidir. Taşkının gösterebileceği en büyük etkinin taşkın derinliğine 
bağlı olduğu kabulüyle tüm zarar fonksiyonları zarar-derinlik fonksiyonları ile ifade 
edilmektedir. Esasında unutulmamalıdır ki, taşkın derinliğinin zararı oluşturan tek etken 
olmadığı yapılan araştırmalarla ortaya konulmuştur [2]. Doğrudan maddi zararları etkileyen 
parametrelerden biri de taşkın süresidir. Taşkın süresi arttıkça bazı mülk ve eşyalar daha çok 
zarar görebilir. Örneğin inşaat halindeki bir yapının sıvası zarar görecektir. Taşkın zararını 
doğrudan etkileyen önemli bir parametre taşkın hızıdır. Taşkın hızı arttıkça oluşan zarar 
artacaktır. Çünkü yüksek hızda mülklerin maruz kalacağı zararı etkileyen basınç ta artacaktır. 
Yükselme hızı uyarı ve tahliye süresinin planlanması açısından önemli bir parametredir. Hız 
arttıkça konutların, araçların, sokakların, demir yollarının vb. uğradığı zarar artmaktadır. 
Taşkının oluşum zamanı tarımsal üretimin göreceği zarar açısından çok önemlidir.  Taşkın kış 
mevsimlerinde meydana gelmişse ciddi bir zarar oluşmazken, hasat zamanında meydana 
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gelmişse büyük ölçüde zarar oluşur. Kirlilik, hareketli yükler ve tuzlu su içeren taşkınlar zarar 
artıran diğer bir parametredir.  

Beklenen taşkın zararı, çoğu defa, ortalama derinlik-zarar fonksiyonları şeklinde ifade edilir. 
Bu fonksiyonlar, genellikle, su derinliğine bağlı olarak değerli mallarda (binalar, işyerleri, 
araçlar, yollar vb altyapı tesisleri) oluşan zararları veya zarar yüzdelerini (oranlarını) 
göstermektedir. Bu fonksiyonların kullanılması çeşitli taşkın senaryolarının analiz edilmesi ve 
taşkın zararlarını azaltma önlemlerinin etkinliğinin incelenmesi gibi önemli avantajlar 
sağlamaktadır. 

II.II. Taşkın Zararlarını Tahmin Yöntemleri 

Taşkın zararlarının doğrudan tahmin edilmesi için taşkın zararlarını etkileyen faktörler 
belirlenmektedir. Bunun için 4 temel adım vardır. Bunlar Tablo 1’de gösterildiği gibidir. 
Tablo 1.1’deki adımlar takip edilerek kullanılması gereken yaklaşım belirlenmektedir. Elde 
edilen sonuçlar ile taşkın haritaları oluşturulmaktadır. Taşkının etkileyeceği alanı ve diğer 
taşkına ait niteliklerin bulunması için nicel ve mekânsal nitelikleri göz önüne alan 
hidrodinamik modelleme teknikleri kullanılmaktadır. Hidrodinamik modellerin çıktıları CBS 
yazılımları ile bir arada kullanılmakta ve taşkın yayılım alanı, su hızı ve diğer nitelikler elde 
edilmektedir [3]. 

 Tablo 1. Taşkın zararlarının doğrudan tahmini için gerekli adımlar [4] 
Adım 1: Modele göre uygun yaklaşım seçimi 

Alansal ölçek 
Çalışmanın amacı ve 
hassasiyet derecesi 

Kaynakların mevcudiyeti ve 
kullanılabilirliği 

Önceden var olan 
mevcut veriler 

Adım 2: Doğrudan ölçülebilir zarar kategorilerinin belirlenmesi 
Yerleşim 
Alanları: 
 
-Konutlar 
-Okullar    
-Hastaneler 
-Binaların 
içindeki eşyalar        
-Araçlar 

Yerleşim Yeri Olmayan 
Alanlar: 

 

-Ticari binalar        
-Fabrikalar 
-Makineler ve ekipmanlar      
 -Stoklar       
 -Araçlar 

Alt Yapı Tesisleri: 

 

-Yollar 
-Sokaklar       
-Demiryolları  
-Elektrik hatları       
 -Telefon hatları 
-Su teminleri       
-Kanalizasyon 
-Taşkın koruma yapıları 
-Islah tesisleri 

Tarımsal Üretim: 

  

-Çiftlik hayvanları 
-Tarım ürünleri    
 
 
 

 

Adım 3: Önemli bilgilerin toplanması ve hesaplanması 

Taşkın 
karakteristikleri 

Arazi kullanım verileri 
Risk altındaki mülk 
değerlerinin bilgisi 

Zarar fonksiyonları 

Adım 4: Tahmin edilen zararların hesaplanması ve sunulması 

Binalardaki zarar hesabı için taşkın derinliğine bağlı olarak 1976 yılında Hunginton İnşaat 
Mühendisleri Birliği tarafından yapılan çalışmanın sonucunda elde edilen zarar yüzdeleri 
Tablo 2’de belirtilmektedir.  
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 Tablo 2. Hunginton bölgesi mühendisler birliği derinlik–zarar verileri [5] 

ARAZİ KULLANIMI 
Verilen taşkın derinliklerine (m) göre zarar yüzdeleri 

0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.0 3.3 3.6 
Tek katlı bodrumsuz 8 17 31 28 44 46 48 51 55 58 62 65 
Tek katlı bodrumlu 11 23 37 45 51 52 54 57 59 63 65 68 
Çok katlı bodrumsuz 5 10 17 21 24 26 28 30 33 35 41 48 
Çok katlı bodrumlu 5 10 16 20 23 24 26 28 30 32 37 43 
Odaları değişik seviyelerde 5 10 16 19 20 27 34 37 39 44 47 48 
Apartman bodrumsuz 2 5 12 14 15 16 18 19 20 22 23 24 
Apartman bodrumlu 5 11 18 19 21 22 24 25 27 28 35 42 

Binalardaki zarar hesabı için taşkın derinliğine bağlı olarak Van Eck ve Kok'un derinlik–zarar 
eğriler Şekil 1’de belirtilmektedir.  

 
Şekil 1. Van Eck ve Kok'un derinlik–zarar eğrileri [5] 

Aimilia K. Pistrika ve Sebastiaan N. Jonkman (2010), 2005 yılında meydana gelen Katrina 
kasırgasının neden olduğu New Orleans’taki taşkın altında kalan konutlara yönelik zarar 
analizi yapmışlardır. Bu analiz için kamuya ait veriler alınarak taşkın özellikleri ile ekonomik 
zarar arasındaki ilişki araştırılmışlardır. Bu bölgedeki en yüksek zararın Alt 9'uncu Koğuş 
mahallesinde olduğu saptamışlardır. Buradaki değerlerden yola çıkarak ekonomik zararı 
bulmak için taşkın derinliği ve hızı kullanılarak yeni bir denklem elde etmişlerdir. 

                                                  cBDVAD                                               (1) 
Burada; D=Taşkın zarar faktörü, A=0.457 (birimsiz katsayı), B=0.063sn2/m (birimli katsayı)  
d=Taşkın derinliği (m), v=Taşkın hızı (m/sn), C=0.654 (birimsiz katsayı) dür. 

II.III Taşkın Haritaları 

Kentsel planlar oluşturulurken taşkın haritaları risk yönetimi için kullanılmamaktadır. Bunun 
sebebi hazırlanan haritaların yalnızca su yayılım alanından ibaret olması ve kullanacak 
kurumların ihtiyacını karşılamamasıdır. Bu sebeple risk yönetimi için gerekli olan su hızı, su 
yüksekliği ve muhtemel taşkın risk altında olan alanların öznitelik bilgileri ile birlikte ortaya 
konması gerekmektedir. Bu bilgilerde arazi kullanım durumu, hidrolik modelleme ile 
birleştirilmesi ile oluşturulabilmektedir. Risk altında olan bölgelerde muhtemel zararın parasal 
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olarak ortaya konması ise risk yönetiminde nerelere öncelik verilebileceği konusunun ele 
alınması gerekmesindendir. Bu bilgiler ışığında kent planları oluşturulurken yapılan 
modelleme sonuçları ve arazi kullanım bilgileri doğru kullanıldığında taşkın zararları 
azaltılarak risk yönetimi için gerekli olan veriler ile olası risk yönetilebilecektir [6]. 

Taşkın tehlike haritaları taşkın yayılım haritaları, taşkın derinlik haritaları ve taşkın hızı 
haritaları olmak üzere 3’e ayrılabilmektedir. Haritayı oluştururken takip edilmesi gereken 
aşamalar: 

 Aşama 1: Hidrolojik modelleme: 2, 25, 50, 100 ve 500 yıl tekerrür periyoduna sahip pik 
debi değerleri ve hidrografların hesaplanması  

 Aşama 2 Arazi ve harita çalışmaları proje sahası sınırlarında bütünleşik bir harita altlığının 
oluşturulması  

 Aşama 3 Hidrolik modelleme:  2, 25, 50, 100 ve 500 yıl tekerrür periyotlu pik debi değerleri 
ve hidrograflarına tekabül eden hidrolik parametrelerin (hız, derinlik vs.) hesaplanması [7]. 

Taşkın Yayılım Haritaları: Taşkın yayılım haritaları herhangi bir tekerrür debisine bağlı 
olarak taşkın yayılım alanını göstermektedir. Taşkının yayılım haritaları yayılım alanı olarak 
yerleşim yerleri, tarım alanları, sokaklar, demiryolları, ticari alanlar gibi pek çok alanı 
içerebilmektedir. 

Taşkın Derinlik Haritaları: Tehlikenin ekonomik değerini gösteren taşkın derinlik haritaları 
hidrolik modelleme ile elde edilen taşkın derinliğini tekerrür sürelerine göre gösteren 
haritalardır. Bazı taşkın derinlik haritalarında taşkın derinliği ile birlikte herhangi bir biçime 
dayalı olacak şekilde taşkın hızı parametre olarak kullanılabilmektedir. 

Taşkın Hızı Haritaları: Taşkın hızı haritaları taşkın zararını belirlemede kullanılmaktadır. 
Çünkü bazı durumlarda taşkın hızı oldukça önemli bir parametre olabilmektedir. Taşkın hızı 
iki boyutlu hidrolik modelleme ile hesaplanmaktadır.  

III. DEĞİRMENDERE'DETAŞKIN ZARARI VE TAŞKIN HARİTALARI 

III.I. Taşkın Tahminleri 

Taşkın zarar hesabı için daha önce yapılmış çalışmalar irdelenerek gerekli veriler 
belirlenmiştir. Daha sonra bu verilerin elde edilmesi için ilk olarak Trabzon DSİ Bölge 
Müdürlüğü ile iletişime geçilmiştir. Daha sonra Trabzon DSİ’ye gidilerek gerekli verilerin 
mevcut olma durumu araştırılmıştır. Trabzon, Giresun, Rize ve Bayburt illerinde çeşitli 
bölgeler için NFB Proje tarafından oluşturulmuş taşkın hızı ve taşkın derinliği haritalarının 
mevcut olduğu belirlenmiştir. Gerekli verilerin tedarik edilmesi için DSİ aracılığı ile NFB 
Proje ile irtibat kurulmuştur ve Merkez İlçe Değirmendere Deresi için 1000 yıl tekerrürlü debi 
(Q1000) ve taşkın hidrografı tahmin edilmiştir.  

Hidrolojik modelleme çalışmaları kapsamında 2-, 5-, 10-, 50-, 100-, 500- ve 1000-yıl tekerrür 
periyodlu pik debi değerleri ve hidrograflar hesaplanmıştır. Sonuçlar Hidroloji Planlama 
Raporu ile İdare’ye takdim edilmiş ve onayı alınmıştır. Harita ve arazi çalışmaları 
kapsamında harita bilgileri tamamlanarak proje sahası sınırlarında bütünleşik bir harita altlığı 
oluşturulmuştur. Proje sahasında arazide alınan 1/ 1000 ölçekli harita İdare’ye takdim 
edilmiştir. Planlama Raporu kapsamında proje yerinde ilgili kuruluşlar tarafından alınmış 
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halihazır haritalardan da yararlanılmıştır. Bu çalışma kapsamında İdare’nin görüşü alınarak iki 
boyutlu modelleme için SOBEK 1D/2D (Bir-boyutlu ve iki-boyutlu) hidrolik modeli 
kullanılmıştır. Buna ilave olarak bir boyutlu modellemede dünyada yaygın olarak 
faydalanılan HEC-RAS (USACE) modeli de dere yatağı içinin modellenmesi için SOBEK 
modelinde girdi olarak kullanılmıştır. 1-boyutlu modelde arazi yapısı ve yüksekliği dereye dik 
alınan kesitler yoluyla tanımlanmaktadır. Model parametrelerinin ifade edilmesi için nehir 
yatağı boyunca akış yönüne dik olarak hazırlanan kesitler kullanılmaktadır. 1-Boyutlu model 
çalışmaları kapsamında öncelikli olarak, oluşturulan SYM üzerine arazi durumunu en iyi 
temsil edecek yaklaşık 20 m -100 m aralıklarla kesitler alınmıştır [8]. 

Bu rapor kapsamında 1- ve 2-boyutlu modelleme bütünleşik modelleme olarak hazırlanmış ve 
dere içerisindeki akım bir boyutlu olarak modellenmiştir. SOBEK modelinde hazırlanan bir 
boyutlu model altlıkları HEC-RAS modelinde hazırlanarak SOBEK modeline getirilmiştir.   
2-Boyutlu da çözüm sağlayan SOBEK modelinde topoğrafya aynı boyutta kare gridlerin 
merkezilerinde tanımlanmış kotlarla tanımlanmaktadır. SOBEK modelinde topoğrafik altlık 
olarak 1 / 1000 ölçekli haritalardan oluşturulan Sayısal Yükseklik Modeli (SYM) 
kullanılmıştır. Oluşturulan DEM, SOBEK modelinde tanımlandıktan sonra çeşitli 
frekanslardaki taşkın sularının nerelere yayıldığı, hangi lokasyonlar için risk teşkil ettiği ve bu 
lokasyonlardaki suyun hızı ve derinliği tespit edilmiştir. Ayrıca bu çalışma kapsamında taşkın 
tehlike alanları belirlenerek haritaları ve taşkın basma sınırları oluşturulmuştur [8]. 

III.II. Binalarda Meydana Gelebilecek Zarar Hesabı 

Seçilen bölgede meydana gelebilecek 1000 yıl tekerrür süreli taşkınlardan dolayı binalarda 
meydana gelebilecek zarar tahmin edilmiştir. Bunun için hem taşkın derinliğine bağlı hesap 
yapılmış, hem de taşkın derinliğine ve hızına bağlı hesap yapılmıştır.  

Taşkın derinliğine bağlı olarak daha önce açıklanan belirtilen Hunginton zarar yüzdeleri ve 
Van Eck ve Kok'un derinlik–zarar eğrileri kullanılmıştır. Seçilen bölgelerde taşkına maruz 
kalan binaların taban alanları Google Earth’ten yararlanılarak ve bunlara karşılık gelen taşkın 
derinlikleri ArcMap programı kullanılarak tek tek belirlenmiştir. Her bir binaya karşılık gelen 
taşkın derinliğine göre, Hunginton zarar yüzdeleri kullanılarak enterpolasyon yöntemi ile 
zarar yüzdeleri ve Van Eck ve Kok derinlik-zarar eğrileri kullanılarak zarar faktörü elde 
edilmiştir. Elde edilen bu değerler ile her bir binanın taban alanları çarpılarak zarar miktarı 
belirlenmiştir. Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığını tarafından 4 Mayıs 2017 tarihli 
Resmi Gazetede [9] yayınlanan birim fiyat listesine göre her bina A grubu yapılar sınıfı kabul 
edilerek, yıpranma payı da göz önünde bulundurulmuştur.  

[10], 2005 yılında meydana gelen Katrina kasırgasının neden olduğu New Orleans’taki taşkın 
altında kalan konutlara yönelik zarar analizine ait veriler ile elde ettikleri taşkın derinliği ve 
hızı kullanılarak elde ettikleri denklem kullanılmıştır. Seçilen bölgelerde taşkına maruz kalan 
binaların taban alanları Google Eart’ten yararlanılarak ve bunlara karşılık gelen taşkın 
derinlikleri ArcMap programı kullanılarak tek tek belirlenmiştir. Her bir bina için 2.1 
denklemi kullanılmıştır. Bu denkleme göre zarar faktörleri elde edilmiştir. Belirlenen bu 
değerler ile her bir binanın taban alanları çarpılarak zarar miktarı belirlenmiştir. Daha sonra 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığını tarafından 4 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazetede [9] 
yayınlanan birim fiyat listesine göre her bina A grubu yapılar sınıfı (694TL) kabul edilerek, 
yıpranma payı da (0.20) göz önünde bulundurulmuştur. 
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III.III. Binaların Taşkın Zarar Yüzdelerine Göre Derecelendirilerek Harita İşaretleme 

Her bir binaya karşılık gelen muhtemel taşkın zarar yüzdeleri yukarıda belirtilen 3 yönteme 
göre belirlenmiştir. Taşkın derinliği, hızı ve belirlenen bu zarar yüzdeleri her bir bölge için 
kullanılan yöntemlere göre 5 gruba ayrılarak derecelendirilmiştir. Derecelendirme için her bir 
bölgeye ait taşkın derinliği, hızı ve belirlenen zarar yüzdeleri ayrı ayrı göz önünde 
bulundurularak değer aralıkları 5 gruba bölünmüştür. Bu derecelendirmelere göre Google 
Earth’ten resmi çekilen haritalar üzerine işaretleme yapılmış ve belirlenen değer aralıkları ait 
olduğu harita üzerinde belirtilmiştir. Her bir dereceyi farklı renk ifade etmektedir. Yeşil ile 
işaretli binalar 5. dereceyi, mavi ile işaretli binalar 4. dereceyi, turuncu ile işaretli binalar 3. 
dereceyi, mor ile işaretli binalar 2. dereceyi ve kırmızı ile işaretli binalar 1. dereceyi 
göstermektedir. Yapılan derecelendirme çalışması, Quang Tho topluluğunun evdeki taşkın 
risk endeksi haritasından ve deprem haritasından uyarlanmıştır. 

IV. BULGULAR 

Yukarıda açıklanan yöntemlere göre hesaplanan taşkın zararları Tablo 3'te sunulmuştur. 
Görüldüğü gibi, Hunginton zarar yüzdeleri ve Van Eck ve Kok derinlik–zarar eğrileri ile 
edilen sonuçlar birbirine yakındır. Aimilia K. Pistrika ve Sebastiaan N. Jonkman tarafından 
elde edilen denklem ile edilen sonuçlar ise diğer iki yöntemden oldukça yüksek sonuçlar 
vermiştir. Çünkü bu yöntemde diğer iki yönteme ek olarak taşkın hızı dikkate alınmaktadır. 
Bu sonuçlara göre taşkın hızının zarara etkisinin oldukça önemli olduğu anlaşılmaktadır.  

   Tablo 3. Taşkın derinliğine bağlı binalarda meydana gelecek tahmini zarar değerleri (TL) 
Hunginton 
Zarar Yüzdeleri 

Van Eck ve Kok 
Derinlik–Zarar Eğrileri 

Aimilia K. Pistrika ve Sebastiaan N. Jonkman 
Tarafından Elde Edilen Denklem 

Derinliğe Göre (TL) Derinliğe Göre (TL) Derinlik ve Hıza Göre (TL) 
9 752 702 8 733 947 19 025 514 

Ayrıca her bir bölge için taşkın derinliği, hızı ve kullanılan yöntemlere göre belirlenen zarar 
yüzdeleri derecelendirilmiştir. Bu derecelendirmelere göre Google Earth’ten resmi çekilen 
haritalar üzerine işaretleme yapılmıştır. İşaretlenen bu haritalar; Şekil 2 Şekil 6'da 
gösterilmektedir. Yeşil ile işaretli binalar 5. dereceyi, mavi ile işaretli binalar 4. dereceyi, 
turuncu ile işaretli binalar 3. dereceyi, mor ile işaretli binalar 2. dereceyi ve kırmızı ile işaretli 
binalar 1. dereceyi göstermektedir. Bu derecelerin ifade ettiği derinlik, hız veya zarar 
oranlarının değer aralıkları her bir harita üzerinde belirtilmektedir. Kırmızı ile işaretlenen 
binalar, bu bölgedeki en büyük taşkın derinliğine maruz kalacağı düşünülen binalardır.  

Değirmendere Deresi için taşkın derinliği 2.08-3.27m arasında elde edilmiş ve bu değerlere 
göre derecelendirme yapılmıştır ve Şekil 2 oluşturulmuştur. Taşkın hızı 0.108-1.184m/sn 
arasında elde edilmiştir. Bu değerlere göre derecelendirme yapılarak Şekil 3 oluşturulmuştur. 
Hunginton zarar yüzdelerine göre bina zarar oranları 0.239-0.591 arasında elde edilmiş;  
derecelendirme yapılarak  Şekil 4 oluşturulmuştur. Van Eck ve Kok Derinlik–zarar eğrilerine 
göre bina zarar oranları 0.229-0.289 arasında elde edilmiştir. Derecelendirme yapılarak  Şekil 
5 oluşturulmuştur. Aimilia K. Pistrika ve Sebastiaan N. Jonkman tarafından elde edilen 
denkleme göre bina zarar oranları 0.488-0.712 arasında elde edilmiştir. Bu değerlere göre 
derecelendirme yapılmıştır. Derecelendirme sonucunda yapılan işaretleme ile Şekil 6 
oluşturulmuştur.  
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Şekil 2. Taşkın derinliğine göre taşkın risk derecelendirme 

 
Şekil 3. Taşkın hızına göre taşkın risk derecelendirme 

 

 
Şekil 4. Hunginton zarar yüzdelerine göre taşkın risk derecelendirme 
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Şekil 5. Van Eck ve Kok Derinlik–zarar eğrilerine göre taşkın risk derecelendirme 

 
Şekil 6. Aimilia K. Pistrika ve Sebastiaan N. Jonkman tarafından elde edilen denkleme göre taşkın risk 

derecelendirme 

V. SONUÇLAR 

Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir: 

 Hunginton yöntemi kat sayısı ve bodrumlu veya bodrumsuz gibi daha fazla parametreyi 
içerdiği için Van Eck ve Kok yöntemine göre daha hassastır.  

 Hunginton zarar yüzdeleri ve Van Eck ve Kok derinlik–zarar eğrileri yöntemlerinde 
birbirlerine yakın değerler elde edilmiştir. 

 Aimilia K. Pistrika ve Sebastiaan N. Jonkman tarafından elde edilen denklemi ile, 
Hunginton zarar yüzdeleri ve Van Eck ve Kok derinlik–zarar eğrileri yöntemlerinden çok 
daha büyük taşkın zarar değerleri elde edilmiştir. 

 Zarar hesabında taşkın derinliği kadar taşkın hızı da oldukça önemli bir parametredir.  

Hunginton zarar yüzdeleri ve Van Eck ve Kok derinlik–zarar eğrilerine göre elde edilen taşkın 
risk dereceleri birbirine yakın iken, taşkın derinliğine ve hızına bağlı Aimilia K. Pistrika ve 
Sebastiaan N. Jonkman tarafından elde edilen denklemi ile elde edilen taşkın risk dereceleri 
oldukça farklıdır. 
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ABSTRACT 
A number of studies have been conducted to increase the bearing capacity of systematic oriented reinfoced soil 
foundation with plane reinforced elements or randomly reinforced soil foundation with discrete polyproplene 
fibers. However, very few studies have been carried out related to large-scale laboratory experiments in the 
literature. In this study was undertaken to investgate the load-settlement behaviour of shallow foundation with 
different circular section (8 cm-10 cm) footing on unreinforced and reinforced with polyproplene (PP) fibers (% 
0.125, % 0.250 ve % 0.50) sand in large-scale model equipment (100 cm diameter and 40 cm height). 
Experimental results showed that reinforced (%0.125PP, % 0.25 PP) sand soil was less settlement at the same 
stress.  
 
Keywords: Large scale test, shallow circular footing, shear strength parameters, sand soil, polyproplene. 

I. INTRODUCTION 

Foundations are the elements that transmit to, and into, the underlying soil the loads supported 
by the foundation confidently and economically. The depth of the foundations that transmit 
the structure load to the soil varies by features of the soil. 

Constructing structures on soils that have a low bearing capacity or with settlement problems 
cause some big problems. Deep foundations are used in such soils that shallow foundations 
fail to satisfy. However high costs of deep foundations and recent developments of soil 
improvement methods created a new solution area. 

One of the most important methods of soil improvement is reinforced soil. Reinforced soil  is 
derived by placing materials such as  plastic or metal strips, rods, geotextile in it orderly or 
randomly. The soil is strengthened through frictional stress generated by reinforcements 
placed in the soil [1]. 

Reinforced soils increase the tensile strength of weak soils and decreases the stability 
problems of the structures on it. Parameters such as the style, direction, length, percentage, 
and compactness of the reinforcement are also important with regard to soil improvement [2]. 

Reinforced soils are widely used in geotechnics. Various experimental, numerical and 
analytical studies are conducted in order to examine the behaviour of the reinforced soil at 
different soils [3-6]. The first experimental study in the relevant literature is performed by 
Binquet and Lee (1975a) which is examining the bearing capacity of the sand soil reinforced 
with metal strips. Until today, such studies have mostly investigated the bearing capacity of 
strips and square foundations that settle to reinforced soil. However, very few studies have 
been carried out related to large-scale laboratory experiments in the literature. 
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In this study was undertaken to investgate the load-settlement behaviour of shallow 
foundation with different circular section (8 cm-10 cm) footing on unreinforced and 
reinforced with polyproplene (PP) fibers (% 0.125, % 0.250 ve % 0.50) sand in large-scale 
model equipment (100 cm diameter and 40 cm height). 

II. MATERIALS and METHODS 

Soil used in this study was supplied from the clay deposits of Horasan, Erzurum, Turkey. 
Some of the properties of the soils in accordance with ASTM C-29 are provided in Table 1, 
whereas physical and strength properties of polypropylene fibers provided by the 
manufacturer are shown in Table 2. The grain-size diagram of the sand soil is shown in Figure 
1.  

                  Table 1. Some properties of the sand (SP) used in tests 
Soil Class (USCS) SP 
Effective Grain Diameter D10 (mm) 0,19 
D30 (mm) 0,4 
D60 (mm) 0,8 
Uniformity Coefficient Cu=D60/ D30 4,21 
Density(γs), kN/m3 25,8 
Maximum dry unit weight (γkmax), kN/m3 18,16 
Minimum dry unit weight (γkmin), kN/m3 14,5 
Dry unit weight (γk), kN/m3 16,5 
Maksimum void ratio (emax) 0,8 
Minimum void ratio (emin) 0,4 
Void ratio (e) 0,56 

                   Table 2. Some properties of polypropylene fiber (Supplied from producing company) 
Nominal diameter, (mm) 0,050 
Lenght, (mm) 12 
Unit weight, (kN/m3) 9,1 
Tensile strength, (N/mm2) 320-400 
Elastic modulus, (N/mm2) 4000 
Specific surface area, (m2/g) 0,2-0,3 

 
Figure 1. Grain-size diagram of the sand soil 
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Model experiments are performed in a circular cross section tank system of 100 cm diameter 
and 40 cm depth. The wall thickness of the experiment chamber of the tank system is 2 cm 
and is made of rigid steel. In this way, possible deformations due to heavy load in the 
experimental stages are avoided. Tank system is produced from steel material, reaction beam 
length of which is 144,5 cm and thickness of which is 26 cm. Loading speed is kept constant 
at 1,2 mm/ min during the experiments. A steel shot is placed in between the load cell and the 
center of the base plate and it lifted the foundation plate in an axial manner. A linear variable 
differential transformer (LVDT)  is used in order to measure the shifts under the foundation 
plate. The data is obtained at the precision level of 0,01 mm with the LVDT. Three  LVDT 
are placed on the foundation plate at three points with 120o. The data collecting system 
transforms the signals coming from the LVDTs with load cells into digital data and 
computerizes them. Before each experiment, the calibration of the sensors is checked and 
reset. The experimental equipment used in tests is shown in Figure 2. 

 
Figure 2. The experimental equipment 

In the experiments, about 325 kgs of sand with the stiffness of Dr= 60% ( γk =16,5 kN/m3) is 
stratifiedly placed in the tank. Fiber percentage was chosen as 0,125%, 0,250% and 0,50% of 
the total dry weight of the reinforced soil. For each experiment,  sand and polypropylene fiber 
are randomly mixed and placed into the experiment tank at the same relative stiffness in 
accordance with the predetermined percentage. In order to ensure the polypropylene fiber 
material is homogeneously mixed with the sand soil, during  admixture of fiber, the sand soil 
is continuously mixed and fiber is randomly placed. Controlled measurements were 
performed in order to ensure equality of sand height at every point. 

In the experiments, basically rigid steel plates with diameters of 8 cm, and 10 cm, and wall 
thickness of t=2 cm were used. Because of the boundary actions of determining basic 
dimensions, dimensions of the tank system became important factors. The diameter and the 
height of the tank system are more than 10 times bigger than the footing width and the footing 
diameter, therefore it is thought that the results of the experiment will not be affected by the 
friction between the borders of the tank and the sand soil. Since it is aimed to load the base 
plates till the maximum bearing capacity, the loading process continued until the settlement is 
equal to the thickness of the base plate. 
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III. RESULTS and DISCUSSION 

The average base pressure-settlement curves of samples reinforced by 0,125%, 0,250%, and 
0,50% polypropylene fibers are illustrated in Figure 3 and Figure 4.  

 
Figure 3. The average base pressure-settlement curve (8 cm diameter) 

 
Figure 4. The average base pressure-settlement curve (10 cm diameter) 

According to Figures 3 and 4, it is seen that settlements decrease both in reinforced and 
unreinforced soil while the size of the foundation increases. It is seen that settlement takes 
place at lower levels in reinforced soil than it does in unreinforced soil at the same base 
pressure. It is observed that while the polypropylene fiber ratio increases, settlements decrease 
at the same base pressure at all foundation sizes, however it increases if fiber ratio comes to 
0,50% from 0,250%. 
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In the evaluation of the experiment results at the reinforced and unreinforced sand, the 
concepts of ‘‘bearing capacity ratio” (BCR)’ and ‘‘settlement rate” (U)’ are used in the 
defined equations below; 

 BCR=qr/q       U=s/d (1). 

qr : average base pressure that corresponds to a certain settlement value on the reinforced soil 
q : average base pressure that corresponds to the same settlement value on the unreinforced 
soil 
s : settlement of the foundation 
d : foundation diameter 

Bearing capacity rates that correspond to nondimensional settlement rate values between 
U=0.01 and U=1.00 are calculated and BCR-U correlation is shown in Figure 5 and Figure 6. 
As it can be seen from the figure, for the randomly reinforced soil, fiber ratio of which is 
0.25%, while settlement ratio increases to U=1 from U=0.01, BCR value decreases to 2.11 
from 3.39 at 8 cm diameter footing and decreases to 1.89 from 3.06 at 10 cm diameter  
footing. And as for a reinforced soil with PP ratio of 0.50%, while U value increases, no 
significant change has been observed in BCR value. 

 
Figure 5. Settlement ratio-Bearing Capacity Ratio (BCR) correlation (8 cm diameter) 

 
Figure 6. Settlement ratio-Bearing Capacity Ratio (BCR) correlation (10 cm diameter) 
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IV. CONCLUSIONS 

In this study, load-settlement behaviours of shallow circular footing in different sizes are 
investigated in unreinforced and  randomly reinforced soils. For this goal, a series of  loading 
tests are performed. The general results from the experiments are as follows: 

• While the diameter of the foundation increases, settlement takes place at lower levels at the 
same base pressure in both unreinforced and reinforced soils. 

• While the ratio of reinforcement increases, settlement takes place at lower levels at the same 
base pressure. 

• Settlement increases when fiber ratio reaches 0,50%.  
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ÖZET 
Fotovoltaik sistemlerin çalışma prensibi yarıiletken fiziği esasına dayanır ve silisyum elementi gibi bir 
yarıiletken materyal ile çalışırlar. Fotovoltaik hücreler, yalnızca belli miktarda foton enerjisi aldıklarında elektrik 
üretebilirler ve bu nedenle elektromanyetik spektrumdaki elektromanyetik radyasyon şeklinde güneşten alınan 
güneş ışınımının yalnızca bir bölümünü elektrik enerjisine dönüştürürler. Kalan radyasyon ise fotovoltaik 
sistemlerde ısı olarak depolanarak sistemde bazı tersinmezliklere neden olur. 
Deneysel sistemlerde genel olarak fotovoltaik sistemlerin verimliliğini düşüren bu ısının faydalı enerjiye 
dönüştürülerek sistemden uzaklaştırılması amaçlanmaktadır. Bir takım ısı transferi iyileştirme sistemleri 
kullanılarak, fotovoltaik hücre sıcaklığı fotovoltaik sistemin optimum düzeyde çalıştığı sıcaklık aralığı olan 40-
60 ° C aralığına düşürülür ve böylece PV sisteminin elektriksel veriminde yaklaşık %20'lik bir iyileşme sağlanır. 
Alüminyum ve bakır silindirik kanatçıklar veya bazı soğutucu akışkanlar sistemlerde ısı transferi elemanları 
olarak kullanılırlar. 
 
Anahtar Kelimeler: Pv hücrelerinin ısıl verimi; elektriksel verimlilik; bakır kanatçık; alüminyum kanatçık; pv / t 
sistemleri 

 

Experimental Investigations of Thermal Performance of Photovoltaic 

Thermal (PVT) Systems 

ABSTRACT 
The phenomenon of photovoltaic systems is based on the principals of semiconductor physics and they operate 
with a semiconductor element, such as silicon. Photovoltaic cells can generate electricity only when they receive 
a certain amount of photon energy and thus they convert only a fraction of the solar irradiance, which is received 
from the sun in the form of electromagnetic radiation in the electromagnetic spectrum, into electrical energy. The 
remaining radiation is stored as heat in photovoltaic systems, causing some irreversibilities in the system.  
In general the experimental setups, the accumulated heat, which reduces the efficiency of the photovoltaic 
systems, is aimed to be removed from the system and turned it into useful energy. By employing some heat 
transfer enhancement systems, the photovoltaic cell temperature decreased to the range of 40-60 °C, the 
temperature range at which a photovoltaic system runs optimal, whereby an approximate improvement of 20% in 
electrical efficiency of the PV system achieved. Aluminum and copper cylindrical fins or some refrigerant fluids 
used as heat transfer enhancement elements in the systems. 
 
Keywords: Thermal efficiency of pv cells; electrical efficiency; copper fins; aluminum fins; pv/t systems 

I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Gittikçe gelişip çeşitlenen endüstri ve artan hayat konforu ile birlikte enerji ihtiyacı da hızla 
artmaktadır. Bu ihtiyaç enerji üreten konvansiyonel sistemlerin verimli kullanılması halinde 
ve çevre kirliliği dikkate alınmasa dahi fosil yakıtlarla karşılanamayacak hale gelmiştir. Artan 
enerji yükü ve fosil yakıtların çevre açısından olumsuz etkileri sebebiyle yeni ve yenilenebilir 
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temiz enerji kaynakları arayışına girilmiştir[1,2]. Yenilenebilir enerji kaynakları fosil yakıt 
kaynaklı olumsuzluklara bir çözüm olarak görülmüş ve güneş enerjisi bu kaynaklar içerisinde 
yüksek potansiyeliyle kendine yer bulmuştur. 

Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde fotovoltaik sistemlerin termal analizi üzerine 
oldukça fazla deneysel çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalarda, fotovoltaik sistemlerin 
verimlerinde düşüşe neden olan radyasyon kaynaklı sıcaklık artışının uygun soğutma sitemleri 
ile giderilmesi sonucu gerek elektriksel bir kazanç gerekse de termal bir enerji kaynağı elde 
etme üzerine yoğunlaşılmıştır. 

Termal performans analizi amacıyla literatür çalışmalarında birçok karmaşık ve detaylı 
matematiksel modeller bulunmaktadır. Ancak bu sistemlerin performans analizinin basit ve 
kolay bir şekilde hesaplanabilmesi ve benzer sistemler ile karşılaştırılabilmesi için 
Termodinamiğin 1.yasası kaynaklı performans analizi yapılması genellikle yeterli olmaktadır. 
Fotovoltaik termal (PVT) sistemlerin termodinamik analizi için sistem sürekli akışlı bir 
kontrol hacmi (açık sistem) olarak alınmaktadır. Kontrol hacmi sınırlarından geçen kütle ve 
enerji akıları korunum denklemlerine taşınarak hesaplanmaktadır. Şekil 1‘de literatürde 
çalışılan deneysel sistemler için belirlenen genel bir kontrol hacmi görülmektedir. 

 
Şekil 1. Literatürde yapılan deneysel çalışmalar için genel bir kontrol hacmi. 

Herhangi bir sistemden kontrol hacmine veya kontrol hacminden sisteme Δt zaman aralığında 
olan kütle geçişi aynı zaman aralığında kontrol hacmindeki kütledeki değişime eşittir. 

ṁ g – ṁ ç = Δ ṁ kh           [kg/s]                                                      (1) 

Sistem sürekli akışlı (daimi) bir kontrol hacmi olması sebebiyle kontrol hacmindeki değişim 
sıfıra eşit olur. Dolayısıyla; 

                                                    ∑�̇�𝑔 = ∑𝑚ç̇             [kg/s]                                                        (2) 

yazılabilir. Sürekli akışlı sistem için gerekli sadeleştirmeler yapılmış enerji denklemi ise; 

�̇�𝑡𝑒𝑟𝑚𝑎𝑙 = �̇�(ℎç − ℎ𝑔)       [kW]                                                     (3) 

                                             �̇�𝑡𝑒𝑟𝑚𝑎𝑙 = �̇�. 𝑐𝑝(𝑇ç − 𝑇𝑔)     [kW]                                                     (4) 

Güneşten gelen toplam solar güç ise ısıl güç kazancı ile elektriksel güç üretiminin (�̇�𝑒=V.I) 
toplamıdır. 
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                                 �̇�𝑔 = �̇� [(ℎç − ℎ𝑔) + (
𝑉ç

2−𝑉𝑔
2

2
)] + �̇�𝑒         [kW]                                            (5) 

                             �̇�𝑔 = �̇� [𝑐𝑝(𝑇ç − 𝑇𝑔) + (
𝑉ç

2−𝑉𝑔
2

2
)] + 𝐼. 𝑉         [kW]                                         (6) 

şeklinde ifade edilebilir ve genel olarak birinci yasa verimi; 

                                                             ɳ𝐼 =
�̇�𝑔

�̇�𝚤ş𝚤𝑛𝚤𝑚
                                                                      (7) 

Şeklindedir. Literatürde yapılan verim analizi hesaplamalarında birinci yasa kaynaklı verim 
ifadesi (7) yaygın olarak kullanılmaktadır.  

II. İLGİLİ ÇALIŞMALAR (RELATED WORKS) 

Enerjinin kullanımı çeşitlenmekte ve gittikçe artmaktadır. Karşılanması gereken enerji yükü 
ile üretilen enerji miktarı arasındaki fark her geçen gün artmaktadır. Enerji ihtiyacının 
karşılanabilmesi için öncelikle birincil enerji kaynağı olan fosil yakıtlar tercih edilmiştir. 
Ulaşılması ve kullanımı yüksek teknoloji gerektirmeyen fosil yakıtların kullanımı bir takım 
sorunları da beraberinde getirmiştir. İlk başta sadece çevre kirliliği olarak kendini gösteren bu 
sorunlar geri dönüşü olmayan daha büyük bir sorun olan küresel ısınma ve sera etkisini de 
beraberinde getirmiştir. Fosil kaynaklı yakıtların verimsiz bir şekilde kullanılması ile salınan 
sera gazları atmosferde ciddi hasarlara yol açmıştır. Bu sebeple çevresel etkileri olmayan 
farklı türde bir enerji arayışına girilmiştir.  

Yenilenebilir enerji kaynakları olarak literatüre geçen enerji kaynaklarının çevresel etkileri 
yok denecek kadar azdır. Fosil enerji kaynaklarına alternatif olarak kullanılabilecek en iyi 
enerji kaynağı olarak görülen kaynak ise güneş enerjisidir [3].  Aynı zamanda yenilenebilir 
enerji kaynakları içerisinde en yüksek kapasiteye sahip olan kaynak güneş enerjisidir [4].  
Güneş enerjisinden yararlanma konusunda farklı amaçlı uygulamalar mevcuttur. İlk 
uygulamalar termal amaçlı uygulamalar ve elektrik enerjisi üretme amacıyla geliştirilen 
fotovoltaik sistemler ise en yeni ve teknolojik olan sistemlerdir. 

Fotovoltaik sistemlerde karşılaşılan en büyük sıkıntı ise ışınım akısı altında hücre sıcaklığının 
yükselmesidir. [5] Yükselen hücre sıcaklığının önüne geçebilmek için bir takım yöntemler 
geliştirilmiştir. [6] Fotovoltaik sistemlerde ortaya çıkan bu ısı yararlı enerji olarak 
kullanılabilecek niteliktedir. [7] Fotovoltaik termal (PVT) olarak adlandırılan bu sistemlerde 
hem fotovoltaik sistemlerin hücre sıcaklığı sebebiyle verim düşüşlerinin önüne geçilmekte 
hem de sistemdeki ısı bir akışkana kazandırılarak sistemin toplam verimi maksimize 
edilmektedir. PV/T sistemleri ilk olarak Martin Wolf tarafından 1970’li yıllarda 
uygulanmıştır. [8] PV/T sistemlerinde kullanılan ısı transferi akışkanı olarak nanoakışkanların 
kullanıldığı çalışma Micheli et al. tarafından yapılmıştır. [9] PV/T sistemlerinde sayısal 
simülasyon çalışmaları da yapılmaktadır. Bu çalışmalara örnek olarak Tchinda et al. 
tarafından yapılan detaylı bir rewiev verilebilir. [10] Literatürde PV/T sistemlerinin termal ve 
elektriksel verimleri için birçok sayısal simülasyon çalışmaları vardır. [11-15] 

PV/T sistemleri farklı iklim bölgeleri için farklı şekillerde tasarlanarak verimleri optimize 
edilebilir. Geleneksel PV sistemleri soğuk iklim bölgelerinde ortam sıcaklığının düşük olması 
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sebebiyle daha verimlidir. [16] Soğuk iklim bölgelerine entegrasyonu sağlanan PV/T 
sistemlerine örnek olarak Chow et al. ve Athientis et al. verilebilir. [17,18] 

III. SONUÇLAR (CONCLUSIONS) 

Fotovoltaik sistemlerin termal olarak incelenmesi (soğutma) konusunda yapılan araştırmalar 
şu şekilde farklı başlıklarda toplanabilir. Bunlar; 

 Mikrokanal ve nanoakıkan teknolojisi kullanılarak yapılan çalışmalar. 
 Sıvı sprey ile soğutma çalışmaları. 
 Termoelektrik modüller ile yapılan çalışmalar. 
 Zorlanmış taşınımla hava veya su ile kanatçıklar kullanılarak yapılan soğutma 

çalışmaları. 
 Faz değiştiren malzemeler ile ısının fotovoltaik yüzeyden uzaklaştırılması. 

 Tablo 1. Farklı teknolojilerin karşılaştırılması. 
Kullanılan Teknoloji Avantajları Dezavantajları 
Mikrokanal ve nanoakıkan 
teknolojisi kullanılarak 
yapılan çalışmalar. 

• Isıl verimlilik 
• Yüksek ısı transfer katsayısı 

• Yüksek maliyet ve uygulanabilirlik 
zorluğu. 

Sprey halinde su ile soğutma 
çalışmaları. 

•Artan enerji verimi. 
•Hava soğutmadan daha 
verimlidir. 

• PV panelin tüm yüzey alanı kısmen 
soğutulmuştur. 
• Isı israfı. 

Termoelektrik modüller ile 
yapılan çalışmalar. 

• Elektriksel verimlilik artar. 
• Sıcak lekelenmeyi azaltır. 

• Yarı iletkenler aracılığıyla sıcak ve 
soğuk parçalar arasındaki ısı iletimi 
kaybı. 
• Isı yeteri kadar iyi transfer edilemez. 

Zorlanmış taşınımla hava 
veya su ile kanatçıklar 
kullanılarak yapılan soğutma 
çalışmaları. 

• Genel verimlilik artar. 
• Ekonomik olarak uygulanabilir. 
• Isıtılan hava veya su binaları 
ısıtmak için kullanılabilir. 

•Havayla soğutma verimliliği, suyla 
soğutmadan daha düşüktür. 
•Sıcak iklim koşullarında su ile 
soğutma hava ile soğutmadan daha 
etkili. 

Faz değiştiren malzemeler ile 
ısının fotovoltaik yüzeyden 
uzaklaştırılması. 

• Küçük sıcaklık değişiklikleri ile 
büyük miktarda ısı depolayabilir. 
• Faz değişimi sabit bir sıcaklıkta 
gerçekleşir. 
• Çekilen ısı binaları ısıtmak için 
kullanılabilir. 

• Parafin, katı halde düşük termal 
iletkenliğe sahiptir. 
• Isı depolaması için fazla hacim 
gerekir. 
• Daha soğuk alanlarda daha az 
verimlidir. 

IV. SONUÇLAR VE TARTIŞMA (RESULTS and DISCUSSION) 

Bu çalışmada farklı tiplerdeki PV/T sistemlerin termal performans analizleri incelenerek 
karşılaştırılmıştır. Fotovoltaik sistemlere bütünleşmiş termal sistemlerin verimliliği yüksektir 
ve toplam sistem verimini artırmaktadır. Sistemin toplam verimi yalnız başına fotovoltaik 
sistemlerin elektriksel verimlerinden yaklaşık %55 daha fazladır.  

Fotovoltaik sistemler ile termal kolektörlerin birlikte kullanılması enerji verimliliği açısından 
oldukça önemlidir. Fotovoltaik sistemlerin termal sistemlerle birlikte kombine edilerek 
endüstride kullanılması yaygınlaşacaktır. Gelişen malzeme teknolojisi ve ihtiyaç duyulan 
enerji ihtiyacı arttıkça yenilenebilir enerji kaynakları üzerindeki çalışmalar artacak ve 
yenilenebilir enerji sistemleri verimleri yükselecektir.   
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ABSTRACT 
The most appropriate personnel selection is a very important issue for an organization’s success due to the 
increasing competition in global market. Traditionally, Saaty’s consistency method is used to check the 
consistency of the experts’ judgments in personnel selection problem and the inconsistency judgments can be 
sent to return to the experts for reevaluation, which is time consuming and sometimes undesired by experts, or 
can be extracted from decision making process. A perfect multiplicative consistent intuitionistic preference 
relation will be repaired the inconsistent intuitionistic preference relations of the experts into a consistent one 
automatically. There is no paper about personnel selection using integrated intuitionistic fuzzy analytic hierarchy 
process method (IFAHP)-IFVIKOR (intuitionistic fuzzy VlseKriterijumska Optimizacija I Kompromisno 
Resenje) approach under group decision making with perfect multiplicative consistent intuitionistic preference 
relation. This paper presents an integrated intuitionistic fuzzy multi-criteria decision making method for 
personnel selection under group decision making with perfect multiplicative consistent intuitionistic preference 
relation. Priority value of criteria has been defined by utilizing intuitionistic fuzzy analytic hierarchy process 
method and the most appropriate personnel among candidates has been found by utilizing intuitionistic fuzzy 
VIKOR. The application of personnel selection is conducted to illustrate the effectiveness of the proposed 
method in a logistic firm. 
 
Anahtar Kelimeler: Personnel selection, intuitionistic preference relation, fuzzy multi-criteria group decision 
making, intuitionistic fuzzy set 

I. INTRODUCTION 

Personnel selection, which is one of the most important practices of human resources 
management, is the process of choosing the best among the candidates applying for a defined 
vacancy in the firm so that the best candidate must have the qualifications required to perform 
the job in the best way [1]. It defines the input quality of personnel and thus plays an 
important role in personnel selection and recruitment [2]. Many modern organizations deal 
with big challenges due to the growing competition in the global market. Skill, capability, 
knowledge and other abilities of their personnel affect importantly the performance of the 
organizations. 

This paper consists of five sections. The second section presents a brief definition that 
consists of IFSs and IFWA operator. The proposed integrated IFAHP-IFVIKOR approach is 
given in Section three. Section four is related with illustrative implementation of the 
developed decision making approach. The concluding remarks that have been acquired in the 
last section. 

II.  RELATED WORK 

Gibney and Shang [3] handled the analytical hierarchy process (AHP) in the personnel 
selection process. Lin [4] developed an integrated analytic network process (ANP) and fuzzy 
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data envelopment analysis (DEA) method as a decision support tool for personnel selection. 
Dursun and Karsak [2] and Liu et al. [5] described the fuzzy TOPSIS (Technique for Order 
Preference by Similarity to Ideal Solution) with 2-tuples, the VIKOR (VlseKriterijumska 
Optimizacija I Kompromisno Resenje) with interval 2-tuple linguistic variables for personnel 
selection, respectively. Zhang and Liu [1] presented an intuitionistic fuzzy multi-criteria 
group decision making method based on a grey relational analysis for personnel selection. 
Baležentis et al. [6] suggested fuzzy MULTIMOORA under group decision making for 
personnel selection. Yu et al. [7] investigated a hesitant fuzzy group decision making method 
with some aggregation operators for personnel evaluation. Sang et al. [8] presented Karnik–
Mendel algorithm based fuzzy TOPSIS in personnel selection application.  

The literature review shows that the many researchers focused on personnel selection by 
employing fuzzy logic. Due to time pressure, lack of information about candidates, decision 
makers generally tend to provide linguistic assessments to express their opinions in practical 
applications. Furthermore, they can easily express their evaluations on the established 
selection criteria with a given linguistic term set [5]. A fuzzy set merely includes the 
membership degree, but disregards the indeterminacy and the non-membership degree in 
decision making process. In other words, the calculation results generally present only a 
membership degree but no result about non-membership and uncertainty are given. The 
membership degree of a fuzzy set is only single value so that this situation produces the loss 
of information and the lack of certainty. Because the decision makers generally have some 
vagueness in the preference evaluation of objects handled. They are unable or unwilling to 
discriminate explicitly the degree to which alternative is better than others especially at the 
beginning of evaluation [9]. In shortly, they have a certain degree of hesitation in decision 
making. For example, in a voting event, there is usually ‘‘abstention’’ in addition to 
‘‘support’’ and ‘‘objection’’ [11]. The IFS overcomes the specified drawbacks so that it 
provides more flexibility and certainty for personnel selection problems. The IFS, which 
involves a membership degree, a non-membership degree and a hesitation degree, reflects the 
properties of affirmation, negation and hesitation of decision makers.  

Intuitionistic Fuzzy Sets (IFS): Let X be a fixed set, an IFS A in X is given by Atanassov 
[10] as follows: 

{( , ( ), ( )) | },A AA x x x x Xm n= Î   

where the functions ( ) : [0,1], ( ) [0,1]A Ax X x X xm m® Î ® Î  and 
( ) : [0,1], ( ) [0,1]A Ax X x X xn n® Î ® Î  satisfy the condition 0 ( ) ( ) 1A Ax xm n£ + £  for all .x XÎ  The 

numbers ( )A xm and ( )A xn represent the membership degree and non-membership degree of the 
element x XÎ to the set A, respectively. In addition, ( ) 1 ( ) ( ),A A Ax x x x Xp m n= - - " Î    

is called the degree of indeterminacy of x to A. 

Intuitionistic fuzzy numbers (IFN) have been extensively implemented in multi criteria 
decision making problems. 

 IFWA Operator: IFWA operator, which is called an intuitionistic fuzzy weighted averaging, 
can be utilized to aggregate the opinions of experts based on intuitionistic fuzzy decision 
matrix. Let     k k

ij
m n

R r


 be an intuitionistic fuzzy decision matrix of the kth expert. Let 
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III. EXPERIMENTAL RESULTS 

The Proposed Approach 

Intuitionistic Fuzzy Analytic Hierarchy Process Method: AHP suggested by Saaty [13] is a 
method that constructs both qualitative and quantitative data in a multi criteria decision 
making problem hierarchically. The IFAHP method develops Saaty’s AHP by integrating 
with intuitionistic fuzzy set theory, which is characterized by a membership function, a non-
membership function, and a hesitancy function, to make a decision in uncertain environment. 
IFAHP is employed to compute the weights of criteria in a personnel selection problem 
systematically in a vagueness environment. 

The consistency ratio (CR) of the pair-wise comparison matrix must be considered whether 
bigger or smaller than 0.1 before acquiring the priorities of the criteria. The preference 
relations may cause to misleading solutions without CR. 

Intuitionistic Fuzzy VIKOR Method: The VIKOR (VlseKriterijumska Optimizacija I 
Kompromisno Resenje) method was developed by Opricovic [14] and Opricovic and Tzeng 
[15] for multi-criteria decision making problems. The VIKOR method deals with ranking and 
selecting of the alternatives, and defines a compromise solution, which is the closest to the 
ideal solution, for a complex problem so that the decision makers obtain a final decision. The 
VIKOR method provides a maximum group utility for the majority and a minimum of an 
individual regret for the opponent. It determines the compromise ranking list and the 
compromise solution by introducing the multi-criteria ranking index based on the particular 
measure of closeness to the ideal solution [5, 14]. 

The IFVIKOR method, which integrates VIKOR method and IFS, is employed to rank the 
alternatives for a personnel selection problem in an uncertain environment in this paper.  

Implementation: 

Personnel selection process includes defining of expert decision makers to make selection, 
determining suitable personnel candidates, determining criteria that examined in evaluation 
phases, weighting the criteria and evaluation of candidates phases.  

The logistic firm wants to recruit personnel for a vacant position so the managers assign the 
three experts committee comprising of experts in human resources management domain. 
After initial elimination, five candidates have been remained for further evaluation. An expert 
team of three decision makers E1, E2 and E3 were asked to fill a questionnaire in order to 
define the most proper candidate. Five criteria that affecting personnel selection determined 
through literature review and concluded it by interviewing with the three experts so that these 
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criteria are self-confidence (C1), computer skill (C2), past experience (C3), oral 
communication skill (C4), and educational level (C5). The importance degree of decision 
makers are assigned in order to show their differences in the group decision making problem 
so that the importance degrees of E1, E2, and E3 decision makers can be defined as (0.40, 
0.35, 0.25), respectively. IFAHP is utilized to determine weights of criteria and then 
IFVIKOR is employed to rank personnel candidates based on criteria so that selection process 
is completed. The preference relations of specialists’ opinions are established to obtain 
priorities of criteria and to evaluate the ratings of the candidates by employing the linguistic 
scale, which is demonstrated in Table 1. The three experts construct the preference relations 
of criteria as showing in Tables 2-4. 

       Table 1. Transformation between linguistic variables and IFNs. 
Linguistic variables IFNs 
Very high (VH) (0.95,0.05,0.00) 
High (H) (0.75,0.15,0.10) 
Medium (M) (0.50,0.40,0.10) 
Equal (E) (0.50,0.50,0.00) 
Low (L) (0.25,0.65,0.10) 
Very low (VL) (0.05,0.95,0.00) 

       Table 2. Preference relation of criteria for expert 1. 
 C1 C2 C3 C4 C5 
C1 (0.5,0.5,0) (0.4,0.5,0.1) (0.15,0.75,0.1) (0.15,0.75,0.1) (0.4,0.5,0.1) 
C2 (0.5,0.4,0.1) (0.5,0.5,0) (0.4,0.5,0.1) (0.4,0.5,0.1) (0.5,0.4,0.1) 
C3 (0.75,0.15,0.1) (0.5,0.4,0.1) (0.5,0.5,0) (0.5,0.4,0.1) (0.75,0.15,0.1) 
C4 (0.75,0.15,0.1) (0.5,0.4,0.1) (0.4,0.5,0.1) (0.5,0.5,0) (0.75,0.15,0.1) 
C5 (0.5,0.4,0.1) (0.4,0.5,0.1) (0.15,0.75,0.1) (0.15,0.75,0.1) (0.5,0.5,0) 

      Table 3. Preference relation of criteria for expert 2. 
 C1 C2 C3 C4 C5 
C1 (0.5,0.5,0) (0.95,0.05,0) (0.4,0.5,0.1) (0.25,0.65,0.1) (0.25,0.65,0.1) 
C2 (0.05,0.95,0) (0.5,0.5,0) (0.4,0.5,0.1) (0.05,0.95,0) (0.25,0.65,0.1) 
C3 (0.5,0.4,0.1) (0.5,0.4,0.1) (0.5,0.5,0) (0.75,0.15,0.1) (0.95,0.05,0) 
C4 (0.65,0.25,0.1) (0.95,0.05,0) (0.15,0.75,0.1) (0.5,0.5,0) (0.25,0.65,0.1) 
C5 (0.65,0.25,0.1) (0.65,0.25,0.1) (0.05,0.95,0) (0.65,0.25,0.1) (0.5,0.5,0) 

       Table 4. Preference relation of criteria for expert 3. 
 C1 C2 C3 C4 C5 
C1 (0.5,0.5,0) (0.75,0.15,0.1) (0.05,0.95,0) (0.5,0.4,0.1) (0.4,0.5,0.1) 
C2 (0.15,0.75,0.1) (0.5,0.5,0) (0.05,0.95,0) (0.75,0.15,0.1) (0.4,0.5,0.1) 
C3 (0.95,0.05,0) (0.95,0.05,0) (0.5,0.5,0) (0.95,0.05,0) (0.75,0.15,0.1) 
C4 (0.4,0.5,0.1) (0.15,0.75,0.1) (0.05,0.95,0) (0.5,0.5,0) (0.4,0.5,0.1) 
C5 (0.5,0.4,0.1) (0.5,0.4,0.1) (0.15,0.75,0.1) (0.5,0.4,0.1) (0.5,0.5,0) 

The weights of criteria of the perfect multiplicative consistent intuitionistic preference relation 
are obtained as follows: 

         1 2 3 4 50.2597,0.6412 , 0.1666,0.7489 , 0.2282,0.6870 , 0.0923,0.8455 , 0.0711,0.8547          

IFVIKOR method is proposed to evaluate the personnel candidates under an intuitionistic 
fuzzy environment. Three experts utilize the linguistic rating variables indicated in Table 1 to 

394



determine the rating of personnel candidates based on each criteria. The rating of the five 
personnel candidates based on the five criteria by the three experts are presented in Table 5.  

             Table 5. Evaluation data for alternatives. 
 E1 E2 E3 
 C1 C2 C3 C4 C5 C1 C2 C3 C4 C5 C1 C2 C3 C4 C5 

A1 H M H H M VH M H L VL VH VL VL M M 
A2 M VL L M M H VL VH M L M H H H M 
A3 L L L H M VH L VL H M H VH VH H VH 
A4 M M M L M H L VL M H H M M M M 
A5 M L M M L VH M L VL H H VL H H M 

The linguistic evaluations indicated in Table 5 are converted into intuitionistic fuzzy numbers 
by using Table 1. The group decision of the three experts based on their importance is 
obtained with using IFWA operator. The values of S, R, and Q are computed for the five 
personnel candidates and are presented in Table 6. The ranking of the five personnel 
candidates by values of S, R, and Q in decreasing order is indicated in Table 7. The personnel 
candidate A3 is obviously the best candidate for the logistic firm according to value of Q and 
should be recruited by the logistic firm. The ranking will be followed by personnel candidates 
A1, A5, A4, A2. 

Table 6. The values of S, R and Q for alternatives. 
 A1 A2 A3 A4 A5 

S (0.272,0.582,0.146) (0.444,0.391,0.165) (0.236,0.674,0.090) (0.514,0.330,0.156) (0.424,0.417,0.159) 
R (0.111,0.830,0.059) (0.260,0.641,0.099) (0.127,0.822,0.051) (0.228,0.687,0.085) (0.167,0.749,0.084) 
Q 0.128 0.902 0.040 0.883 0.573 

                       Table 7. The ranking of alternatives by S, R and Q. 
 A1 A2 A3 A4 A5 

S 2 4 1 5 3 
R 1 5 2 4 3 
Q 2 5 1 4 3 

IV. CONCLUSIONS AND DISCUSSION 

Selecting the most convenient personnel is very vital for an organization’s performance in 
growing competitive environment. This paper provides an integrated IFAHP-IFVIKOR for 
personnel selection under group decision making with perfect multiplicative consistent 
intuitionistic preference relation. The inconsistency preference relations can be sent to return 
to the decision maker for reevaluation or can be extracted from decision making process but 
the reevaluation process is time consuming and the decision makers do not sometimes desire 
to participate to this reevaluation process. This paper utilized the presented a perfect 
multiplicative consistent intuitionistic preference relation by Xu and Liao [9] to overcome 
these challenges. All judgments of experts are characterized based on linguistic variables by 
intuitionistic fuzzy numbers, which deals with uncertainty. IFWA operator is used to 
aggregate individual opinions of experts into a group opinion. IFAHP is utilized to determine 
the weights of criteria. IFVIKOR method is proposed to evaluate the personnel candidates 
based on the five criteria under an intuitionistic fuzzy environment. The suggested model is 
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implemented within a logistic firm and shows that it can be efficiently utilized in personnel 
selection problem.  
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ÖZET  
Karışım gradasyonunda kabalaştırma ve katkı uygulamaları asfalt kaplamalardan beklentilerin sağlanmasında 
sıkça kullanılan yöntemlerdendir. Birçok Avrupa ülkesinde ve Amerikada kullanılmakta olan kesikli gradasyona 
sahip taş mastik asfaltlar (TMA) son yıllarda ülkemizde de kullanılmaya başlanmış, Karayolları Teknik 
Şartnamesinde yer almıştır. TMA, geleneksel (yoğun gradasyonlu) asfalt karışımlara göre daha yüksek oranda 
kaba agrega ve filler içermektedir. Yüksek filler içeriğinden dolayı da daha yüksek oranda bitüm içeriğine sahip 
olmaktadır. Kaplamalara gelen dingil yüklerinin sayısının ve miktarının artması, geliş aralıklarının azalması 
kaplama performansının daha yüksek olması gerekliliğini ortaya koymuş bununla birlikte katkı kullanımı ön 
plana çıkmıştır. Genellikle kullanılan katkılar polimerler ve filler türü materyallerdir. Araştırmalarda, polimerler 
içerisinde elastomerik stiren bütadiyen stiren (SBS) blok kopolimeri ve plastomerik etilen vinil asetat (EVA) 
daha çok tercih edilmektedir. Filler türü materyallerde de sönmüş kireç kullanımı yaygındır. Son yıllarda 
gelişmekte olan teknolojiyle nano malzemelerde de gelişmeler yaşanmıştır. Nanoteknoloji ürünü olan nanokiller 
asfalt karışımlarda denenmiş ve olumlu sonuçlar alınmıştır. Nanokil ve sönmüş kireç filler olarak karışıma ilave 
edilebildiği gibi bitüme de ilave edilebilmektedir. Bu çalışmada, nanokil ve sönmüş kireç modifiye bitüm 
kullanımının yoğun ve kesikli gradasyonlu asfalt karışımların mühendislik özelliklerine etkileri araştırılmıştır. 
Sönmüş kireç ve nanokil yüksek kesme etkili mikser ile sırasıyla bitüm ağırlığına göre %2 ile %3 oranlarında,  
155°C sıcaklıkta 20 dakika süre ile 4500rpm karıştırma hızında bitüme ilave edilmiştir. Hem saf bitüm hem de 
modifiye bitümler ile geleneksel asfalt betonu ve TMA karışımlar üretilerek optimum bitüm içerikleri Marshall 
metoduna göre belirlenmiştir. Geleneksel karışımlar için %4, TMA karışımlar için ise %3 hava boşluğunu veren 
bitüm içeriği optimum bitüm içeriği olarak alınmıştır. Optimum bitüm içeriklerindeki mühendislik özellikleri 
şartname limitleri de dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Yoğun gradasyonlu karışımlarda saf bitüm 
kullanıldığında %5.30 olan optimum bitüm içeriği nanokil ve sönmüş kireç modifiye bitüm kullanıldığında 
%5.63’e yükselmiştir. TMA karışımında ise saf bitüm ile yapılan tasarımda %6.65 optimum bitüm içeriği 
nanokil modifiye ve sönmüş kireç modifiye bitüm kullanıldığında sırasıyla %7.03 ve %6.90 olmuştur. Bitüm 
içeriklerinde meydana gelen bu değişim katkıların göreceli karşılaştırmalarında dikkate alınmalıdır. 
 
Anahtar Kelimeler: Modifikasyon, agrega gradasyonu, TMA, sönmüş kireç, nanokil 

 
Effect of Bitumen Modification on the Engineering Properties of 

Conventional and SMA Mixtures 

ABSTRACT 
Additive applications and coarser aggregate gradation usage are frequently used to meet the expectation from 
asphalt pavements. Stone mastic asphalt (SMA), which has been used in many European countries and in the 
USA, has been used in our country in recent years and has been included in the Technical Specifications of the 
Highways. SMA contains higher coarse aggregate and filler than conventional (dense graded) asphalt mixtures. 
Due to its high filler content it also has a higher content of bitumen. Increasing the number and amount of axle 
loads on the pavements, decreasing the arrival intervals necessitated higher pavement performance and the use of 
additives has come to the forefront. Generally polymers and filler-type materials are used as additives. In the 
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investigations, elastomeric styrene butadiene styrene (SBS) block copolymer and plastomeric ethylene vinyl 
acetate (EVA) are more preferred among the polymers. The use of hydrated lime is also common in filler-type 
materials. In recent years, nano materials have become popular with developing technology. Nano technology 
product, nanoclays, has been tried in asphalt mixtures and positive results have been obtained. Nanoclay and 
hydrated lime as filler can be added in mixture as well as bitumen. In this study, the effects of nanoclay and 
hydrated lime modified bitumen on the engineering properties of dense and gap-graded asphalt mixtures were 
investigated. Hydrated lime (2% by weight of bitumen) and nanoclay (3% by weight of bitumen) were added to 
the bitumen with a high shear mixer at a temperature of 155 °C for 20 minutes at a mixing speed of 4500 rpm. 
The optimum bitumen contents were determined according to the Marshall method by producing conventional 
asphalt concrete and SMA mixtures with both pure and modified bitumens. The bitumen content, giving 4% air 
voids for conventional mixtures and 3% air voids for SMA mixtures, was taken as the optimum bitumen content. 
The engineering properties of the optimum bitumen content were evaluated taking into account the specification 
limits. When using pure bitumen in dense graded mixtures optimum bitumen content revealed 5.30% but when 
using nanoclay and hydrated lime modified bitumen the content increased 5.63%. But in SMA mixtures, 
optimum bitumen contents were determined 6.65%, 7.03% and 6.90% respectively pure bitumen, nanoclay and 
hydrated lime modified bitumens. This change in the bitumen contents should be taken into account in the 
relative comparisons of the additives. 
 
Keywords: Modification, aggregate gradation, SMA, hydrated lime, nanoclay 

I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Taşıt trafiğinden kaynaklanan tekrarlı yükler altında kaplamada yorulma ve kalıcı 
deformasyon problemi oluşmaktadır. Donma-çözülme olaylarının tekrarlanması, suyun 
kaplamaya nüfuz etmesi, trafik etkisi ve bitümün yeterli kalitede olmaması v.b. sebeplerle 
kaplamada çatlama, soyulma ve sökülme problemleri ortaya çıkmaktadır. Esnek üst yapıda 
karşılaşılan bu problemleri en aza indirgemek, yüksek bakım maliyetlerini azaltmak için 
çeşitli yöntemlere başvurulmaktadır. Kaliteli agrega kullanımı, agrega gradasyonunun 
değiştirilmesi veya değişik katkı uygulamaları kaplama performansını artırmak için genellikle 
kullanılan yöntemlerdendir. Bunun için çok çeşitli katkı maddeleri üretilmektedir. Fillerler, 
extenderler, kauçuklar, plastikler, fiberler, oksidanlar, antioksidanlar, hidrokarbonlar ve 
soyulma önleyici katkılar uygulanabilmektedir.  

Katkı maddeleri bitümlü bağlayıcıyla karıştırılabildiği gibi doğrudan karışıma da 
eklenebilmektedir. Bitüme ilave edilen katkı maddeleri içerisinde en fazla polimer türü 
malzemeler kullanılmaktadır. Stiren-butadien-stiren (SBS), etilen-vinil-asetat (EVA), stiren-
etilen-butilen stiren (SEBS), polietilen (PE) ve polipropilen (PP) gibi polimerler, bitümlü 
sıcak karışımlarda denenmiş ve stabilite, nem hasarına karşı dayanım, yorulma dayanımı gibi 
birçok parametresini olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir [1].  

Son yıllarda nano teknoloji, malzeme endüstrisi için yaratıcı ve umut verici bir teknik olarak 
görülmektedir. Nano malzemeler dünya çapında birçok uygulamada yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Asfalt karışımları modifiye etmek ve iyileştirmek için farklı fırsatlar sunan 
çeşitli nano malzeme türleri mevcuttur. Asfalt uygulamalarında kullanılan nano malzemeler; 
nano tüpler, nano lifler, polimerleşmiş tozlar, nano boyutlu plastik tozlar, nano sönmüş kireç, 
nano silika ve nanokil gibi çok farklı seçeneklerde sunulmaktadır [2]. 

Nano malzemelerin temel birim boyutu 1 ile 100 nm arasındadır. Küçük boyutu, geniş yüzey 
alanı, benzersiz fiziksel ve kimyasal özelliklerinden dolayı, nano karbon, nanokil, nano fiber 
ve nano ölçekli parçacıklar birçok araştırmacının ilgisini çekmektedir. Nanokil, büyük aktif 
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yüzey alanı (700-800 m2/g’ye kadar) ve yüksek en/boy oranı nedeniyle asfalt ve katkı 
maddesi arasında yoğun bir etkileşim sağlayabilmektedir [3]. 

Sönmüş kirecin yol kaplamalarında kullanılan asfalt karışımlar üzerinde yararlı etkileri 
bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Asfalt karışımların su hasarını ve donma direncini artırmak için 
etkili bir katkı maddesi olduğu ifade edilmektedir. Mevcut test yöntemleri sönmüş kirecin 
yararlı etkilerini ortaya koymaktadır. Sönmüş kirecin, ABD’de son 40 yıldaki yaygın 
kullanımı göz önüne alındığında, bir su hasarı katkı maddesinden daha fazlası olduğu ifade 
edilmektedir. Bitümün kimyasal yaşlanmasını azalttığı ve bitümün viskozlaştırıcı kısımları 
olan asfaltenlerin oluşumunu önemli derecede azalttığı gözlemlenmektedir. Sönmüş kireç, 
agrega yüzey özelliklerini değiştirerek bitümün yapışması için daha elverişli yüzey bileşimi 
ve pürüzlülüğü sağlamaktadır. Daha sonra, agrega yüzeyine yapışan mevcut killi parçacıkları 
iyileştirerek karışım üzerindeki zararlı etkilerini engellemektedir [4]. 

Agrega gradasyonu karışımın boşluk oranını ve bitüm içeriğini etkilemektedir. Kesikli 
gradasyona sahip taş mastik asfalt iri agregadan oluşmuş bir iskelet ile boşlukları dolduran 
ince agrega filler-bitüm harcının (mastik harç) karışımıdır. Mastik harç; ince agrega, filler ve 
bitümden oluşmakta, kaba agregalar arasındaki boşlukları doldurarak yüksek bitüm oranı 
içeriğiyle durabiliteyi artırmaktadır. Kaba agrega (>2.36 mm elek) agrega ağırlığının %70-
80’ini, ince agrega %12-17’sini ve filler fraksiyon %8-13’ünü oluşturmaktadır [5].Yoğun 
gradasyonlu karışımlarda agrega gradasyonu düşük boşluk verecek şekilde süreklilik 
göstermektedir.  

Bu çalışmada, saf bitüm, nanokil modifiye bitüm ve sönmüş kireç modifiye bitüm kullanımı 
üzerine deneysel bir çalışma sunulmuştur. Nanokil ve sönmüş kireç modifikasyonlarının 
yoğun ve kesikli gradasyonlu asfalt karışımların mühendislik özellikleri üzerine etkileri 
araştırılmıştır. Marshall metodu (ASTM D1559) kullanılarak optimum bitüm içerikleri 
belirlenmiştir. Dizayn sonuçları karşılaştırmalı olarak irdelenmiştir. 

II. DENEYSEL SONUÇLAR (EXPERIMENTAL RESULTS) 

Çalışmada nanokil ve sönmüş kireç modifiye bitüm kullanımının yoğun ve kesikli 
gradasyonlu asfalt karışımların mühendislik özelliklerine etkileri araştırılmıştır. Bu bağlamda 
Karayolları Teknik Şartnamesine (2013)’e uygun olarak kesikli gradasyona sahip taş mastik 
asfalt (TMA TİP-1 A) ve yoğun gradasyona sahip asfalt betonu (TİP-1) aşınma tabakası 
tasarımı yapılmıştır. Her iki tasarımda da temel fiziksel özellikleri Tablo 1’de, kimyasal analiz 
sonuçları Tablo 2’de sunulan bazalt agregası kullanılmıştır.   
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Tablo 1. Bazalt Agregasının Temel Özellikleri 
Özellik Deney metodu Değer Şartname limitleri 
Özgül ağırlık (Kaba agrega) ASTM C 127   
Hacim  2.684  
Zahiri  2.744  
Özgül ağırlık (İnce agrega) ASTM C 128   
Hacim  2.656  
Zahiri  2.754  
Özgül ağırlık (filler)  2.821  
Parçalanma direnci (Los Angeles) (%) kayıp TS EN 1097-2 12 En fazla 25 
Yassılık indeksi, (%) BS 812 14 En fazla 25 
Soyulma direnci (katkısız) (%) ASTM D-1664 35-40  
Cilalanma değeri, (%) TS EN 1097-8  En az 50 
Su emme, (%) TS EN 1097-6 0.81 En fazla 2 
Donma kaybı (NaSO4) (%) ASTM C-88 0.92 En fazla 8 
Kil topakları ve ufalanabilir daneler,(%) ASTM C 142  Bulunmayacak 
İnce agrega için plastisite indeksi TS-1900-1 Plastik değil Plastik değil 
İnce agrega için organik madde, (%) TS EN 1744-1  Negatif 

Tablo 2. Bazalt Agregasının Kimyasal Analiz Sonuçları 

Bileşim, % Formül Örnek 1 Örnek 2 
Silisyum dioksit SiO2 57.28 59.41 
Alüminyum oksit Al2O3 13.58 13.44 
Demir oksit Fe2O3 6.75 6.72 
Kalsiyum oksit CaO 5.25 4.49 
Magnezyum oksit MgO 3.41 3.75 
Sülfür trioksit SO3 0.00 0.00 
Sodyum oksit Na2O 1.95 1.68 
Potasyum oksit K2O 1.78 2.63 
Klor Cl- 0.0216 0.0260 
Isıtma kaybı  4.68 3.01 
Kalsiyum karbonat + Magnezyum karbonat CaCO3+MgCO3 5.30 2.80 

Seçilen agrega gradasyon oranları taş mastik asfalt için Tablo 3’de ve geleneksel asfalt betonu 
için ise Tablo 4’de gösterilmiştir. Bu oranlara bağlı olarak agrega gradasyon eğrileri de Şekil 
1’de verilmiştir. 

Tablo 3. Taş Mastik Asfalt Karışımı ve Agrega Fraksiyon Oranları 
Elek Boyutu Şartname Limitleri Agrega gradasyonu 

(% geçen) 
Agrega fraksiyonu ve 
oranları İnch mm Alt limit Üst limit 

3/4 19.0 100 100 100 Kaba agrega, %70  
1/2 12.5 90 100 92  
3/8 9.5 50 75 60  
No. 4 4.75 25 40 30 İnce agrega, % 20  
No. 10 2.00 20 30 24  
No. 40 0.425 12 22 16  
No. 80 0.18 9 17 12  
No. 200 0.075 8 12 10 Filler, %10 
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Tablo 4. Geleneksel Asfalt Betonu Karışımı ve Agrega Fraksiyon Oranları 
Elek Boyutu Şartname Limitleri Agrega gradasyonu 

(% geçen) 
Agrega fraksiyonu ve  
oranları İnch mm Alt limit Üst limit 

3/4 19.0 100 100 100 Kaba agrega, %53 
1/2 12.5 88 100 94  
3/8 9.5 72 90 81  
No. 4 4.75 42 52 47 İnce agrega, %41  
No. 10 2.00 25 35 30  
No. 40 0.425 10 20 15  
No. 80 0.18 7 14 11  
No. 200 0.075 3 8 6 Filler, %6 

 
Şekil 1. Taş Mastik Asfalt (TMA) ve Geleneksel Asfalt Betonu (GAB) Gradasyon Eğrileri 

Bitümlü bağlayıcı olarak 50/70 penetrasyon dereceli asfalt çimentosu kullanılmıştır. Asfalt 
çimentosunun özellikleri Tablo 5’de sunulmuştur. 

Tablo 5. Asfalt Çimentosu Özellikleri (AC 50-70) 
Test Yöntem Değer Şartname limitleri 
Özgül ağırlık (25C) ASTM D-70 1.025  
Yumuşama noktası (C) TS EN 1427 52 46-54 
Parlama noktası (C) TS EN ISO 2592 240 En az 230 
Penetrasyon (25C), 0.1mm TS EN 1426 63 50-70 
Düktilite (25C) ASTM D-113 100+  

Çalışmada saf bitüm ve modifiye bitümler kullanılmıştır. Bitüme katkı maddesi olarak 
sönmüş kireç ve nanokil eklenerek modifikasyon yapılmıştır. SKK 80-T tipi sönmüş kireç 
bitüm ağırlığının %2’si oranında, nanokil ise %3’ü oranında ilave edilerek modifiye bitümler 
elde edilmiştir. Nanokil, Eskişehir bölgesi bentonitlerinden özel olarak üretilmiştir. Organik 
modifiyer olarak “dimethyl, dehydrogenated tallow, quaternary ammonium” kullanılmıştır. 
Modifikasyon, yüksek kesme etkili mikser kullanılarak 155°C sıcaklıkta 20 dakika süre ile 
4500rpm karıştırma hızında yapılmıştır. Çalışmada kullanılan sönmüş kirecin kimyasal analiz 
sonuçları Tablo 6’da, nanokilin kimyasal analiz sonuçları ise Tablo 7’de verilmiştir. 
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                           Tablo 6. Kullanılan Sönmüş Kirecin Kimyasal Analiz Sonuçları 

Kimyasal özellikler 
Deney 
standardı 

Değer 
Şartname limiti, % 
(TS 30, 1993) 

Toplam CaO (%) EN 459-2 84.66 ≥80 

Aktif Ca(OH)2 (%) TS 32 82.23  

MgO (%) EN 459-2 4.05 ≤5 

Toplam CaO+MgO (%) TS 89.17  

Kızdırma kaybı (%) EN 459 23.17  

Asitte çözünmeyen (%) TS 32 1.39 ≤1.5 

R2O3 (%) TS 32 0.44  

SO3 (%) EN 459 1.51 ≤2 

CO2 (%) EN 459 3.77 ≤7 

Fiziksel özellikler   

90 mikron üzeri EN 459 6  

Yoğunluk (kg/m3) EN 459 473  

 
                                       Tablo 7. Kullanılan Nanokilin Kimyasal Analiz Sonuçları 

Bileşim Formül  Oranı (%) 
Alüminyum oksit Al2O3  8.394 
Kalsiyum oksit CaO  0.1531 
Klor Cl  0.4869 
Bakır oksit CuO  0.007995 
Demir oksit Fe2O3  0.5189 
Germanyum dioksit GeO2  0.003939 
Potasyum oksit K2O  0.1672 
Magnezyum oksit MgO  2.174 
Mangan oksit MnO  0.01927 
Sodyum oksit Na2O  0.2342 
Niyobyum oksit Nb2O5  0.005885 
Nikel oksit NiO  0.01105 
Difosfor pentaoksit P2O5  0.008532 
Rubidyum oksit Rb2O  0.002243 
Sülfür trioksit SO3  0.04875 
Silisyum dioksit SiO2  42.99 
Titanyum dioksit TiO2  0.04296 
Çinko oksit ZnO  0.007696 
Zirkonyum dioksit ZrO2  0.004362 
Kızdırma kaybı  44.72 

Marshall tasarım yöntemi (ASTM D 1559) ile geleneksel asfalt betonu ve taş mastik asfalt 
dizaynı yapılmıştır. Karayolları Genel Müdürlüğü, Karayolları Teknik Şartnamesi esas 
alınmıştır. Her iki karışım türü için hem saf bitüm ile hem de sönmüş kireç modifiye ve 
nanokil modifiye bitümler kullanılarak tasarım yapılmıştır. Tasarım sonuçlarından elde edilen 
karışım özellikleri ve ilgili karışımın şartname limitleri taş mastik asfalt karışımı için Tablo 
8’de, geleneksel asfalt betonu karışımı için Tablo 9’de sunulmuştur.  
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 Tablo 8. Taş Mastik Asfalt için Optimum Bitüm İçeriğindeki Mühendislik Özellikleri 

Tasarım parametreleri 
Şartname 
limitleri 

Geleneksel 
bitümlü (katkısız) 
karışım 

Sönmüş kireç 
modifiye 
bitümlü karışım 

Nanokil 
modifiye 
bitümlü karışım 

Darbe sayısı, her bir yüze 50 50 50 50 
Yoğunluk, gr/cm3  2.381 2.375 2.396 
Hava boşluğu, Vh, % 2-4 2.983 3.008 2.999 
Asfaltla dolu boşluk, Vf, %  85.128 85.117 85.191 
Bitüm içeriği, Wa,,% En az 5.8 6.65 7.03 6.90 
VMA, % En az 16 19.928 20.489 19.982 
Elyaf miktarı, % 0.3-1.0 0.3 0.3 0.3 
Schellenberg bitüm süzülme değeri, % En fazla 0.3 0.19 0.15 0.18 

 
Tablo 9. Geleneksel Asfalt Betonu için Optimum Bitüm İçeriğindeki Mühendislik Özellikleri 

Tasarım parametreleri 
Şartname 
limitleri 

Geleneksel 
bitümlü 
(katkısız) karışım 

Sönmüş kireç 
modifiye bitümlü 
karışım 

Nanokil 
modifiye 
bitümlü karışım 

Darbe sayısı, her bir yüze 75 75 75 75 
Yoğunluk, gr/cm3  2.436 2.416 2.426 
Boşluk, Vh, % 3-5 4.025 3.992 3.999 
Asfaltla dolu boşluk, Vf, % 65-75 73.795 74.396 73.966 
Bitüm içeriği, (%) 4-7 5.30 5.63 5.63 
VMA, % 14-16 14.859 15.534 15.526 

Taş mastik asfalt ve geleneksel asfalt betonu karışımları için başlangıçta değişik bitüm 
içeriklerinde Marshall briketleri hazırlanmıştır. Geleneksel asfalt betonu için  %4, %4.5, %5, 
%5.5, %6 ve %6.5; taş mastik asfalt için ise %5, %5.5, %6, %6.5, %7 ve %7.5 bitüm 
içeriklerinde geleneksel bitüm, nanokil modifiye bitüm ve sönmüş kireç modifiye bitüm 
kullanılarak her iki gradasyon için üçerli gruplar halinde 18’er adet Marshall briketi 
üretilmiştir. Optimum bitüm içeriği; taş mastik asfalt için %3, asfalt betonu için %4 hava 
boşluğunu veren bitüm yüzdesi olarak alınmıştır. Optimum bitüm içerikleri taş mastik asfalt 
için, saf bitüm kullanıldığında  %6.65, sönmüş kireç modifiye bitüm için %7.03 ve nanokil 
modifiye bitüm için %6.90 olarak tespit edilmiştir. Geleneksel asfalt betonunda optimum 
bitüm içerikleri saf bitüm kullanıldığında %5.30 iken sönmüş kireç ve nanokil modifiye bitüm 
kullanıldığında %5.63 olmuştur. 

Aynı agrega gradasyonuna sahip orijinal (katkısız) ve katkılı numunelerin hazırlandığı 
çalışmaya göre katkısız, %0.40 Pr Plast S katkılı ve %0.80 Pr Plast S katkılı bitümlü sıcak 
karışım numunelerine ait optimum bitüm yüzdesi oranlarına bakıldığında katkı maddesi 
kullanımı karışımdaki bitüm oranını arttırmıştır. En düşük bitüm içeriği katkısız numunelere 
ait iken en yüksek bitüm içeriği ise %0.80 Pr Plast S katkı ilaveli numunelerde görülmüştür. 
Örneklerin optimum bitüm içeriklerindeki boşluk oranlarına bakıldığında Pr Plast S katkı 
ilaveli olanların boşluk oranları yakın çıkmıştır. Katkısız sıcak karışım numunelerinin boşluk 
yüzdesi katkılı olanlara nazaran daha küçük bir değere çıkmış olup en yüksek boşluk oranına 
ise %0.80 Pr Plast S katkı ilaveli numunelerde ulaşılmıştır [6].  

Kontrol (katkısız) ve SBS katkılı asfalt karışımların mekanik özelliklerinin değerlendirildiği 
çalışmada %3, %5 ve %7 oranlarında SBS katkısı kullanılmıştır. Optimum asfalt içeriğinde 
yapılan Marshall testinin sonucuna göre %3 ve %5 SBS içeriğinde agregalar arası boşluk,  
kontrol karışıma göre daha düşük çıkmış, %7 SBS içeriğinde ise en yüksek boşluk yüzdesini 
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vermiştir. Yüksek SBS içeriği yüksek mekanik özellikler sergilemiş fakat SBS ilavesiyle 
mekanik özelliklerde meydana gelen iyileşme artışı %5 SBS içeriğinden sonra düşmeye 
başladığı gözlemlenmiştir [7]. 

III. SONUÇLAR (CONCLUSIONS) 

Bu çalışmada, nanokil ve sönmüş kireç modifiye bitüm kullanımının yoğun ve kesikli 
gradasyonlu asfalt karışımların yoğunluk, VMA ve bitüm içeriği gibi mühendislik 
özelliklerine etkileri araştırılmıştır.  
1. Taş mastik asfaltlarda geleneksel bağlayıcı, sönmüş kireç modifiye bitüm ve nanokil 

modifiye bitüm ile yapılan tasarımlarda optimum bitüm içerikleri sırasıyla 6.65, 7.03 ve 
6.9 iken geleneksel asfalt betonunda ise 5.30, 5.63 ve 5.63 değerleri hesaplanmıştır.  

2. Marshall tasarım yöntemi ile belirlenen optimum bitüm içerikleri nanokil ve sönmüş kireç 
modifiye bitümlerde geleneksel bitümlere göre daha yüksek çıkmıştır. Bu duruma, 
kullanılan modifiyerlerin yüksek yüzey alanlarından dolayı daha fazla bitüm tarafından 
sarılmasının sebep olduğu düşünülmektedir.  

3. Yoğun gradasyonlu karışımlarda nanokil modifiye ve sönmüş kireç modifiye bitümler aynı 
optimum bitüm içeriğini göstermiştir fakat daha fazla filler içeren kesikli gradasyonda 
nanokilin daha ince tane yapısından dolayı optimum bitüm içeriği artmıştır. 

4. Taş mastik asfalt ve geleneksel asfalt betonu karışımlarında optimum bitüm içeriklerindeki 
en düşük ve en yüksek agregalar arası boşluk (VMA) yüzdelerini sırasıyla geleneksel 
bitümle yapılan karışımlar ve sönmüş kireç modifiye bitümle yapılan karışımlar 
göstermiştir. 

5. Karışımların yoğunluk değerleri incelendiğinde taş mastik asfalt karışımında en düşük 
yoğunluğu sönmüş kireç modifiye bitümlü karışım, en yüksek yoğunluğu ise nanokil 
modifiye bitümlü karışım; geleneksel asfalt betonu karışımında ise en düşük yoğunlukları 
modifiye karışımlar ortaya koymuştur.  
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ÖZET 
Bu çalışmada, dinamik yük etkisindeki üç boyutlu bir zemin yapı sisteminin dinamik davranışı ve zemin 
yüzeyinde açılan çukurların titreşim izolasyonu üzerindeki etkinliği parametrik olarak incelenmiştir. 
Modellemede ve analizlerde Plaxis 3D programından faydalanılmıştır. Çalışmada çukurun derinliği, genişliği, 
uzunluğu ve yeri parametre olarak seçilmiştir. Sonuçlar zemin yüzeyinde yer değiştirmeler cinsinden, yapıda da 
hem yer değiştirme hem de kesit tesiri cinsinden elde edilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar titreşim 
izolasyonu için en etkili parametrenin çukurun derinliği olduğunu göstermektedir. Çukur derinliği arttıkça zemin 
yüzeyindeki ve yapıdaki titreşimler belirgin bir şekilde azalmaktadır. Titreşim izolasyonu problemlerindeki bir 
diğer etkin parametre de çukurun genişliğidir. Çukurun genişliğinin artması da genlikleri önemli ölçüde 
azaltmaktadır. Ancak bu azalım derinlik için elde edilen sonuçlardan daha küçüktür. Elde edilen sonuçlara göre 
çukurun uzunluğunun, yerinin ve içinin farklı malzemelerle doldurularak kullanılmasının titreşim izolasyonunu 
çok az etkilediği sonucuna varılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Titreşim izolasyonu, Zemin yapı etkileşimi, Dinamik yük, Sonlu elemanlar, Geçirgen sınırlar 

 
ABSTRACT 

In this study, dynamic response of a 3D soil-structure system and effectiveness of open trenches at soil surface 
on vibration isolation is investigated under dynamic load. In the modelling and analyzing process Plaxis 3D 
computer program is used. Depth, width, length and location of the trench are chosen as parameters. The results 
obtained in the form of displacements, axial load, shear and bending moment. The results show that the most 
effective parameter on vibration isolation is the depth of the trench. As the trench depth increases, vibration 
amplitudes on both soil surface and structure systematically decrease. Another effective parameter in vibration 
isolation problems is width of the trench. Increase in the width of the trench decreases amplitudes, significantly, 
but lesser than the results those of the trench depth. According to the results, length and location of the trench 
and filling the trench by different materials  have minor effect on the vibration isolation. 
  
Keywords: Vibration isolation, Soil-structure interaction, Dynamic loads, Finite elements, transparent borders           

I. GİRİŞ 

Ağır trafik, titreşim yayan makine temelleri, patlamalar, zemine içinde çeşitli inşaat işleri 
veya sismik etkenlerden ötürü oluşan zemin içerindeki titreşimler, bu titreşim kaynaklarına 
yakın bölgelerdeki yapılara, özellikle tarihi yapılar gibi korunması gereken binalarda zaman 
zaman hasara neden olabilmekte, hasara neden olmasa bile yapılarda yaşayan insanlar için 
oldukça rahatsız edici bir durum oluşturabilmektedir. Genel olarak titreşim kaynağı ile 
titreşimlerden etkilenen yapı arasına yerleştirilecek uygun bir dalga bariyeri sistemi ile 
zeminde oluşan bu titreşimlerin etkileri azaltılabilir veya tamamen ortadan kaldırılabilir [1-7]. 
Titreşim izolasyonu sistemleri, izolasyon sisteminin yerine bağlı olarak iki kategoride 
incelenmektedir. Aktif izolasyon sistemleri, diğer bir değişle titreşim kaynağı izolasyonu, 
titreşim kaynağının yakınında konumlandırılır ve titreşim kaynağındaki titreşimleri azaltmak 
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amacıyla kullanılır. Öte yandan pasif izolasyon sistemleri korunacak bölge/bina yakınında 
inşa edilmektedir [4,5,8]. Belirli bir frekansta çalışan makinalar gibi hareketsiz titreşim 
kaynakları aktif izolasyon sistemleri kullanılarak izole edilebilirken, rastgele titreşim üreten 
titreşim kaynakları için pasif bariyer sistemleri daha kullanışlı olmaktadır [4]. Literatürde, 
açık ve/veya içi doldurulmuş çukurlar, halka enkesitli veya dolu kazık sistemleri, çok rijit 
beton duvarlar veya oldukça esnek gaz yastıkları gibi çok çeşitli titreşim izolasyonu için 
bariyer türleri incelenmiştir [1-4,9,10]. Bu izolasyon sistemleri içerisinde zemin yüzeyindeki 
açık ve içi farklı malzemelerle doldurulmuş çukurlarla oluşturulan izolasyon sistemlerinin 
diğer sistemlere kıyasla hem düşük maliyetli olması hem de pratik bir şekilde uygulanabilir 
olması nedeniyle oldukça yaygın bir kullanım alanı bulmaktadır [4]. 

Çeşitli nedenlerden ötürü zemin yüzeyinde oluşan titreşimlerin zararlı/olumsuz etkilerinin 
azaltılmasına yönelik araştırmaların geçmişi günümüzden yaklaşık 40 – 50 yıl kadar öncesine 
uzanmaktadır. Konuyla ilgili ilk çalışmalarda, zemin yüzeyindeki rijit ve sıvı küresel bir 
engelin cisim dalgalarının saçılması üzerindeki etkilerini analitik olarak araştırılmış ve 
problemin genel çözümü elde edilmiştir [11]. Bir diğer çalışmada ise, yüzeysel bir titreşim 
kaynağının etrafında basit geometrilere sahip açık çukurlar dikkate alınarak bu çukurların 
yüzey dalgaları üzerindeki etkilerini idealleştirilmiş bir problem üzerinde analitik olarak 
incelenmiş, ayrıca bir takım arazi deneyleri de yapılarak çukurların titreşim izolasyonu 
üzerindeki etkileri araştırılmıştır [12]. 1970’li yıllarda özellikle bilgisayar teknolojilerinin de 
gelişmeye başlamasıyla titreşim izolasyonu problemleri ağırlıklı olarak sayısal yöntemler 
kullanılarak ele alınmıştır. Bunun en önemli nedeni analitik çözümlerin genellikle 
idealleştirilmiş koşullar altındaki basit geometrilere sahip problemlerin ele alınabiliyor 
olmasıdır. Yapılan araştırmalar incelendiğinde titreşim izolasyonu problemlerin sayısal olarak 
çözülmesinde sonlu elemanlar yöntemiyle birlikte ağırlıklı olarak sınır elemanlar yöntemi, 
geçirgen yapay sınır şartı olarak kullanılmıştır. Bununla birlikte sonlu elemanlar ile birlikte 
sonsuz elemanların veya sonlu elemanlar ile birlikte viskoz sınır şartlarının kullanıldığı 
çalışmalar da bulunmaktadır. 1972 yılında yapılan bir çalışmada tabakalı zemin ortamının 
yüzeyinde açık ve bentonit çamuru ile doldurulmuş basit geometriye sahip çukurların titreşim 
izolasyonundaki etkinliği toplanmış kütle metodu kullanılarak araştırılmıştır [13]. Aynı 
problem bir başka çalışmada ise, sonlu elemanlar ve geçirgen yapay sınırlar birlikte 
kullanılarak incelenmiştir [14]. Konu ile ilgili diğer çalışmalarda ise, dikdörtgen en kesitli 
açık ve doldurulmuş çukurların Rayleigh dalgasının zemin içerisindeki yayılımı üzerindeki 
etkileri sonlu farklar yöntemi kullanılarak incelenmiştir [15]. Frekans tanım alanında sınır 
eleman yöntemi kullanılarak iki boyutlu homojen zeminlerin yüzeyindeki açık ve içi farklı 
malzemelerle doldurulmuş çukurların titreşim izolasyonu problemlerinde kullanılabilirliği ve 
yüzey dalgalarının davranışı araştırılmıştır [16]. Hem pasif hem de aktif titreşim izolasyonu 
problemlerinde frekans tanım alanında sınır eleman yöntemi kullanılarak üç boyutlu homojen 
zeminlerin yüzeyindeki açık ve içi farklı malzemelerle doldurulmuş dikdörtgen en kesitli 
çukurların bir harmonik tekil yük kaynağından yayılan titreşimlerin etkilerinin 
azaltılmasındaki etkinliği araştırılmıştır [17]. Homojen zemin yüzeyindeki açık veya içi farklı 
malzemelerle doldurulmuş dikdörtgen şeklindeki çukurların titreşim izolasyonu 
problemlerinde dalga bariyeri olarak kullanılabilirliği ve sınır eleman yönteminin kullanıldığı 
bir çalışma yapılmıştır [18] Ağır makine temellerinin sebep olduğu yüksek frekanslı 
titreşimlerin yumuşak zemin koşullarında yayılımı ve yapı temelleriyle etkileşiminden 
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kaynaklanan hassas aletlerdeki işlevsel bozukluklara çözüm önerisi olarak içi boş hendek tipi 
dalga bariyeri önerilmiştir [19]. Yarı sonsuz zemin ortamında tanımlanan problemler için 
frekans tanım alanında sonlu elemanlar ile birlikte sonsuz elemanların da kullanılabileceği 
ifade edilirken [20], diğer bir çalışma da ise bir tren katarının neden olduğu titreşimlerin 
azaltılmasına yönelik açık, içi farklı malzemelerle doldurulmuş ve yüklemenin hemen altına 
elastik temel olmak üzere üç farklı dalga bariyerinin titreşim izolasyonu problemlerinde 
kullanılabilirliği sonlu ve sonsuz elemanlar birlikte kullanılarak araştırılmıştır [21]. Benzer bir 
problem sınır elemanlar ve sonlu elemanlar birlikte kullanılarak geliştirilen bir modelde ele 
alınmıştır [22]. Yine demiryolu trafiğinden kaynaklanan titreşimlerin izolasyonu için kurulan 
modelde frekans tanım alanında farklı yöntemlerin önerildiği ve kullanıldığı çalışmalar da 
bulunmaktadır [23, 24]. Başka bir çalışmada ise, bir sanayi sitesindeki dinamik kompaksiyon 
uygulamaları sırasında zeminde oluşan titreşimlerin karakteristiklerinin belirlendiği, sığ ve 
açık çukurlarla titreşim izolasyonunun sağlanıp sağlanamayacağına yönelik araştırma 
yapılmıştır [25]. Yine demiryolu trafiğinden kaynaklanan düşük frekanslı titreşimlerin 
tabakalı zemin yüzeyindeki açık çukurların tek veya iki taraflı olarak yerleştirilmesiyle aktif 
izolasyon üzerindeki etkinliği araştırılmıştır [26]. İçi farklı malzemelerle doldurulmuş 
çukurların pasif bariyer sistemi olarak kullanılmasıyla Rayleigh dalga yayılımının nasıl 
etkilendiği üç boyutlu bir modelde analitik olarak ele alınmıştır [27]. Diğer bir çalışmada, 
zemin yüzeyinde yapılan patlatmadan ötürü oluşan şok şeklindeki zemin titreşimlerinin 
azaltılmasında açık çukur, su ile doldurulmuş çukur, jeofom ve beton duvar şeklinde 
modellenen dalga bariyerlerinin etkinliği araştırılmıştır [28]. 2009 yılında yapılan diğer bir 
çalışmada zemin yüzeyindeki açık veya içi farklı malzemelerle doldurulmuş bir çukurun hem 
aktif hem de pasif durumlarda titreşim izolasyonu üzerindeki etkinliğini araştırmak, ayrıca 
dalga yayılma karakteristiklerini belirlemek amacıyla yapılan arazi deneylerinin sonuçları 
sunulmuştur [29]. Bir binanın temelindeki titreşim kaynağından yayılan titreşimlerin 
izolasyonunda zemin yüzeyindeki açık çukurların ve çukurların etrafındaki beton duvarların 
etkinliği frekans tanım alanında iki boyutlu olarak araştırılmıştır [30]. Başka bir çalışmada, 
kumlu zeminlerde derin temellerdeki titreşimlerin pasif izolasyonunda zemin yüzeyine 
açılmış çukurların etkinliği iki boyutlu olarak ANSYS bilgisayar programıyla parametrik 
olarak incelenmiştir [31]. Benzer bir çalışmada ise kumlu zeminler üzerinde inşa edilmiş 
derin temeller üzerinde bulunan titreşim kaynağından yayılan titreşimlerin pasif yalıtımında 
açık çukurların etkinliği üç boyutlu olarak ANSYS bilgisayar programı kullanılarak 
araştırılmıştır. Çalışmada özellikle çukur yarıçapı ve çukur açısının etkinliği üzerinde 
durulmuştur [32]. Öte yandan demiryolu trafiğinden kaynaklanan titreşimlerle salınan bir 
zemin-yapı sisteminin dinamik davranışını belirlemek için parametrik çalışmalar da 
yapılmıştır [33]. Başka bir çalışmada ise bir titreşim kaynağından yayılan dalgaların çevredeki 
binalar üzerindeki etkilerinin azaltılmasında çukur dalga bariyerlerinin etkinliği parametrik 
olarak doğrudan zaman tanım alanında araştırılmıştır [34]. Demiryolu trafiğinden 
kaynaklanan titreşimlerin çevre binalar üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması için titreşim 
kaynağı ile etkilenen binalar arasına bir dalga bariyeri düşünülerek iki boyutlu analizlerin 
yapıldığı çalışmalar da bulunmaktadır [35]. Diğer bir çalışmada ise zemin yüzeyinde açık ve 
içi farklı malzemelerle doldurulmuş çukurların titreşim izolasyonu üzerindeki etkinliği sonlu 
ve sonsuz elemanlar birlikte kullanılarak parametrik olarak araştırılmıştır [36].  
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Bu çalışmada, dinamik yük etkisindeki bir zemin-yapı sisteminde oluşan titreşimlerin 
azaltılmasında zemin yüzeyinde açılan çukurların etkinliği üç boyutlu modellenerek ele 
alınmıştır. Modellemede tek tabakalı sonlu bir zemin bölgesi ele alınmış olup, sonlu zemin 
bölgesinin sınırlarında dalga geçişini sağlamak üzere viskoz sınırlar tanımlanmıştır. 
Çalışmada Plaxis 3D programı kullanılmış olup, problem tamamen parametrik olarak ele 
alınmıştır. Dikkate alınan parametreler: çukurun derinliği, çukurun genişliği, çukurun yeri ve 
çukurun uzunluğudur. Sonuçlar yer değiştirme ve kesit tesiri olarak elde edilmiştir. Elde 
edilen sonuçlar, zemin yüzeyinde çukurun olmadığı referans sistemden elde edilen sonuçlarla 
karşılaştırılarak seçilen parametrenin titreşim izolasyonu üzerindeki etkinliği araştırılmıştır. 

II. MATERYAL VE YÖNTEM 

Çalışmada dinamik yük etkisindeki üç boyutlu bir zemin-yapı sisteminde zemin yüzeyinde 
açılmış bir çukurun titreşim izolasyonu üzerindeki etkinliği parametrik olarak 
incelenmektedir. Problem, bir zemin-yapı etkileşimi problemi olarak ele alınmıştır. Zemin-
yapı etkileşimi problemlerinin çözümünde, sonlu elemanlar yöntemi oldukça yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Bu yöntem ile homojen ve/veya homojen olmayan ortamlar için lineer ve 
lineer olmayan problemler rahatlıkla ele alınabilmektedir. Özellikle statik yükleme 
durumunda, sadece sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak oldukça iyi sonuçlar 
alınabilmektedir. Ancak dinamik yükleme durumunda, zeminin sonsuza uzanmasından 
dolayı, analiz sırasında zeminin ne kadarının alınacağı ve alınan bu zemin parçasının sınırları 
oldukça önemli bir problemdir. Sonsuza uzanan ortamın belirli bir kısmını göz önüne 
almakla, zemin için yapay bir sınır belirlenmiş olmaktadır. Yani sonsuza uzanan zemin, sonlu 
bir bölge ile modellenmektedir. Bu da zemin içerisinde yayılan dalgaların sonlu bölgenin 
sınırlarına çarparak sonlu bölgede kalmasına ve sürekli olarak bu bölgede hareket etmelerine 
neden olmaktadır. Doğal olarak bu davranış, gerçek dalga hareketini idealize edemediği için, 
gerçekçi olmayan sonuçların elde edilmesine neden olmaktadır. Çünkü gerçekte dalgalar 
yayılarak uzaklaşmakta ve sonsuza gitmektedirler. Bu nedenle seçilen sonlu bölgenin 
sınırlarında, dalgaların bu yayılma şartlarını sağlayacak bir model uygulanmalıdır. Zemin 
içinde hareket eden dalgaların sonlu elemanlarla modellenmiş bölgenin yapay sınırından 
geçmesi için, dalgaların sınırdan geçme şartının matematiksel modelde sağlanmış olması 
gerekmektedir. Bu nedenle çalışmada, sonlu elemanlara dayalı bir analiz programı olan Plaxis 
3D kullanılmıştır. Modellemede sonlu zemin bölgesinde sonlu elemanlar, sonlu zemin 
bölgesinin sınırlarında ise geçirgen yapay sınırlar kullanılarak dalga yayılma şartları 
sağlanmıştır. Geçirgen yapay sınırlar, kullanılan yazılımda önceden tanımlı olarak 
bulunmaktadır. Çalışmada göz önüne alınan zemin-yapı sistemi şematik olarak Şekil 1’de 
gösterilmektedir. Çalışmada, zemin ortamının tek tabakalı bir zemin olduğu kabul edilmiştir. 
Zemin tabakası için seçilen mühendislik özellikleri ise Tablo 1’de verilmektedir. 
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Şekil 1. Çalışmada Ele Alınan Zemin-Yapı Sistemi 

Şekil 2.1’den görüldüğü üzere yapı sisteminin modellenmesinde sadece çubuk elemanlar 
kullanılmış olup, boyutlarının ise birbirine eşit olduğu kabul edilmiştir.  

          Tablo 1. Zemin tabakasına ait mekanik özellikler 

Sisteme etkiyen yükün, zemin yüzeyinde ve düşey doğrultuda etkiyen tekil bir dinamik yük 
olduğu kabul edilmiştir. Seçilen yükün zamanla değişimi Şekil 2’de verilmektedir.  

 P t ,  kN

t,  sn
0,02 0,12

1000

1,00
 

Şekil 2. Sisteme Etki Eden Düşey Dinamik Yük 

Parametre Sembol Birim Büyüklük 
Birim Hacim Ağırlık ℽ kN/m3 20,00 
Elastisite Modülü E kPa 53100,00 
Kayma Modülü G kPa 20420,00 
Poisson Oranı υ - 0,30 
Basınç Dalgası cp m/s 187,00 
Kayma Dalgası cs m/s 100,00 
Rayleigh Sönüm Katsayıları α ve β - 0,01 
Boşluk Oranı e - 0,80 
Kohezyon c kPa 0,00 
Kayma Direnci Açısı φ o 28,00 
Şişme Açısı ψ o 0,00 
Arayüz Dayanım Azaltma Faktörü Rort - 0,67 
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Zemin yüzeyindeki çukurların titreşim izolasyonu üzerindeki etkinliği incelenirken çukurun 
genişliği, derinliği, uzunluğu ve konumu gibi parametreler dikkate alınmıştır. Zemin 
yüzeyindeki çukurların dalga bariyeri olarak kullanılabilirliğinin incelendiği literatürdeki 
çalışmalarda λR Rayleigh dalga boyu olmak üzere, minimum çukur genişliğinin 0,1λR – 0,5λR 
arasında olması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca minimum çukur derinliğinin aktif izolasyon 
için 0,6λR; pasif izolasyon için 1,33λR olması gerektiği belirtilmektedir [29]. Diğer bazı 
çalışmalarda bu minimum koşullara bağlı kalmak kaydıyla çukur genişliği 0,3-2 m arasında; 
çukur derinliği 2,5-20 m arasında, çukur uzunluğu ise 3-5 m arasında seçilmiştir [4, 29, 34]. 
Bu çalışmada da minimum koşullar dikkate alınmış olup, çukur genişliği (d) olarak 0,25; 0,5 
ve 1,0 m değerleri, çukur derinliği (H) olarak 2,5; 5,0 ve 10 m değerleri, çukur uzunluğu (Lç) 
olarak 5,0 ve 10 m değerleri ve yükün çukura uzaklığı olarak 5,0 m değeri seçilmiştir. 
Yapının oturma alanının 4,0 x 4,0 m, kat yüksekliğinin 3,0 m ve bina yüksekliğinin 9,0 m 
olduğu kabul edilmiştir. Sistemin modellenmesinde ve analizinde Plaxis 3D programından 
yararlanılmıştır. Zemin ortamı ve yapı modellendikten (Şekil 3) sonra sonlu elemanlara 
ayırma işlemi gerçekleştirilmiştir (Şekil 4). Bu aşamada zemin yüzeyi, yük, çukur ve yapının 
olduğu kısımlar daha küçük elemanlara ayrılmış bu bölgeden uzaklaştıkça eleman boyutları 
da büyümüştür. Sonlu eleman boyutları seçilirken yüzey dalgası (Rayleigh) dalga boyu 
dikkate alınmıştır. 

 
Şekil 3. Yükün, Yapının ve Çukurun Modellenmesi 

 
Şekil 4. Sistemin Sonlu Elemanlara Ayrılması 

Tüm sistemin sonlu elemanlara ayrılmasının ve sonlu zemin yüzeylerine geçirgen sınırların 
tanımlanmasının ardından analizler gerçekleştirilmiştir. Analizlerin ardından Şekil 1’de zemin 
yüzeyinde belirtilen A, B, C, D, E ve F noktalarında yer değiştirmeler ve bina üzerindeki D ve 
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E noktalarında ise hem yer değiştirmeler hem de kesit tesirleri elde edilmiştir. Elde edilen 
sonuçlar aynı geometriye sahip ve yüzeyde çukur bulunmayan referans sistemden ve aynı 
noktalardan elde edilen sonuçlarla karşılaştırılarak yüzeyde çukur bulunmasının titreşim 
izolasyonundaki etkinliği araştırılmıştır. 

III. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada, düşey doğrultuda etki eden tekil bir dinamik yük etkisindeki bir zemin-yapı 
sisteminde zemin yüzeyinde açılan çukurun titreşim izolasyonu üzerindeki etkinliği 
araştırılmıştır. Titreşim kaynağından yayılan titreşimlerin zemin ortamında ilerlemesi ve bu 
titreşimlerin yapılarla etkileşime girmesi oldukça karmaşık bir problemdir. Zemin içerisinde 
dalga yayılım mekanizması detaylı bir biçimde literatürde detaylı bir şekilde anlatılmaktadır 
[9, 37-41]. Literatürde ayrıca zemin tabakalanmasının, yer altı suyunun ve zeminlerin dinamik 
özelliklerinin dinamik davranış üzerinde büyük etkisinin olduğunu belirtilmiştir [9].  

Titreşim problemlerinde, yüzey dalgalarının (Rayleigh dalgaları) büyük önemi vardır. Çünkü 
bu tür dalgalar zeminin serbest yüzeyinde hem yatay hem de düşey hareket etmektedir. Bir 
dalga bariyeri ile dalga yayılımını engelleme mekanizması zemin içerisindeki bir titreşim 
kaynağı nedeniyle oluşan ve özellikle yüzey dalgalarınının enerjisini azaltmayı 
amaçlamaktadır [12, 16, 17]. Zemin yüzeyine bir dalga bariyeri yerleştirmek, titreşim 
dalgalarının yayıldığı ortamda sonlu bir süreksizlik bölgesi oluşturma anlamına gelmektedir. 
Bir yüzey dalgası yüzeydeki bir çukura ulaştığı zaman şu üç durum ortaya çıkmaktadır: a) 
yansıyan yüzey dalgası, b) çukurdan uzaklaşan cisim dalgaları ve c) iletilen yüzey dalgası. 
Cisim dalgaları da iki alt gruba ayrılmaktadır: aşağıya doğru hareket eden yansıyan cisim 
dalgaları ve çukurun diğer tarafına geçen cisim dalgaları. Çukurun diğer tarafına ulaşan yüzey 
ve cisim dalgaları küçük enerjiye sahip olduklarından daha küçük titreşimlere neden 
olmaktadırlar [3].  

Çukur derinliğinin titreşim izolasyonu üzerindeki etkileri Şekil 5 ve 6’da verilmektedir. 
Şekillerde verilen grafiklerde Ux; x doğrultusundaki, Uz ise düşey doğrultudaki yer 
değiştirmeleri göstermektedir. Şekil 6’daki kesit tesiri değerleri yapının en üst seviyesindeki 
D noktasına birleşen kolondan alınmıştır. Kesit tesirleri N, Q12, Q13, M2 ve M3 sırasıyla 
normal kuvvet, x-z düzlemindeki kesme kuvveti, y-z düzlemindeki kesme kuvveti, y-z 
düzlemindeki eğilme momenti ve x-z düzlemindeki eğilme momenti değeridir. Elde edilen 
sonuçlar referans sistemin sonuçlarıyla oranlanarak verilmektedir.    

Burada, çukur genişliğinin ve uzunluğunun sırasıyla sabit 1 m ve 5 m olan durum için elde 
edilen sonuçlar sunulmaktadır. Sonuçlar incelendiğinde çukur derinliğinin titreşim genlikleri 
üzerinde önemli bir etkisinin olduğu ve çukur derinliği arttıkça hem yatay hem de düşey yer 
değiştirmelerinin önemli oranlarda değiştiği görülmektedir. Çukur derinleştikçe çukurla 
titreşim kaynağı arasındaki A noktasındaki yer değiştirmelerde önemli artışların meydana 
geldiği görülmektedir. Elde edilen bu sonuçlar literatür verileriyle uyuşmaktadır. 
Genliklerdeki bu artış titreşim kaynağından yayılan dalgaların çukura çarpmasıyla birlikte 
gelen ve yansıyan dalgaların etkileşime girmelerinden kaynaklanmaktadır [40]. Diğer taraftan 
çukur derinleştikçe zemin yüzeyindeki diğer noktalardaki (B, C, D, E ve F) hem yatay hem de 
düşey yer değiştirmeler sistematik bir şekilde azalmaktadır. Yapının en üst kat noktasındaki 
(D noktası) yatay yer değiştirmelerin zamanla değişimi de Şekil 5’te verilmektedir. Bu grafik 
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incelendiğinde çukur derinleştikçe yer değiştirmelerin belirgin bir şekilde azaldığı 
görülmektedir. Çukur derinliğinin artmasıyla daha küçük genliklerin meydana geldiği, 
dolayısıyla yapıdaki titreşim genliklerinin azaldığı, dolayısıyla izolasyonun sağlandığı 
söylenebilir. Bununla birlikte çukur derinliği arttıkça yapının en üst kat kolonundan alınan 
kesit tesiri değerleri değişkenlik göstermektedir. Şöyle ki; bütün kesit tesirleri azalma 
eğiliminde olmasına rağmen x-z düzlemindeki kesme kuvveti ve eğilme momenti değerleri, 
derinliğin artmasından daha fazla etkilenmektedir. Benzer sonuçlar daha önceden yapılan 
çalışmalarda da elde edilmiştir [3, 12, 36]. Titreşim genliklerindeki bu azalma çukura varan 
dalganın çukurun etrafını dolanarak diğer tarafa geçmesi ve bu arada da sönümlenmesiyle 
açıklanabilir. Literatürde de en etkin parametrenin çukur derinliği olduğu vurgulanmaktadır 
[3, 12, 27]. Ancak dikkat edilmesi gereken husus minimum çukur derinliğinin aktif ve pasif 
izolasyon için sırasıyla λR Rayleigh dalga boyu olmak üzere 0,6λR ve 1,33λR olması gerektiği 
belirtilmektedir [29]. 

 
 

 
 

 
Şekil 5. Çukur Derinliğinin Yer Değiştirmeler Üzerindeki Etkisi 
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Şekil 6. Çukur Derinliğinin Kesit Tesirleri Üzerindeki Etkisi 

 
Çukur genişliğinin titreşim izolasyonu üzerindeki etkileri Şekil 7 ve 8’de verilmektedir. 
Burada, çukur derinliğinin ve uzunluğunun sabit 5 m olan durum için elde edilen sonuçlar 
sunulmaktadır. Şekillerde verilen grafiklerdeki terimler önceki verilenlerle aynıdır. Elde 
edilen sonuçlar yine referans sistemden elde edilen sonuçlarla oranlanarak verilmektedir.  

Sonuçlar incelendiğinde çukur genişliğinin titreşim genlikleri üzerinde çukur derinliği kadar 
olmasa da etkin bir parametre olduğu ve çukur genişliği arttıkça hem yatay hem de düşey yer 
değiştirmelerinin belirgin bir şekilde değiştiği görülmektedir. Çukur genişledikçe çukurla 
titreşim kaynağı arasındaki A noktasındaki yer değiştirmelerde önemli artışların meydana 
geldiği görülmektedir. Bu artışın nedeni çukurla kaynak arasındaki bölgede dalgaların 
birbirleriyle etkileşime girmeleridir [40]. Diğer taraftan çukur genişledikçe zemin yüzeyindeki 
(çukurun diğer tarafındaki) diğer noktalardaki (B, C, D, E ve F) hem yatay hem de düşey yer 
değiştirmeler sistematik bir şekilde azalmaktadır. Ancak bu azalım düşey yer değiştirmelerde 
daha belirgindir. Yapının en üst kat noktasındaki (D noktası) yatay yer değiştirmelerin 
zamanla değişimi de Şekil 7’de verilmektedir. Bu grafik incelendiğinde çukur genişledikçe 
yer değiştirmelerin belirgin bir şekilde azaldığı görülmektedir. Çukur genişliğinin artmasıyla 
da titreşim izolasyonunun sağlandığı söylenebilir. Çukur genişliği arttıkça yapının en üst kat 
kolonundan alınan kesit tesiri değerlerindeki genel eğilim azalma yönünde olmakla birlikte 
yine x-z düzlemindeki kesme kuvveti ve eğilme momenti değerleri genişliğin artmasından 
daha fazla etkilenmektedir. Sonuçlar incelendiğinde çukur genişliğinin de titreşim izolasyonu 
problemlerinde bir diğer etkin parametre olduğu görülmektedir. Ancak göz ardı edilmemesi 
gereken husus yine λR Rayleigh dalga boyu olmak üzere minimum çukur genişliğinin 0,1λR – 
0,5λR arasında olması gerektiğidir [29].  

Çalışmada kullanılan diğer parametreler çukurun uzunluğu, çukurun yeri ve çukurun farklı bir 
malzemeyle doldurularak kullanılmasıdır. Ancak bu parametrelerin titreşim izolasyonu 
üzerinde önemli bir katkısı olmamasından ötürü bu parametrelere ait sonuçlar sunulmamıştır. 
Daha önceden yapılan titreşim izolasyonunda yüzeyde açık çukurların, içi farklı malzemelerle 
doldurulmuş çukurlara kıyasla daha iyi titreşim izolasyonu sağladığını, ancak açık çukurların 
da nispeten daha az derinlikler için uygulanabilir olduğunu belirtilmiştir [3, 29]. Diğer 
taraftan titreşim izolasyonu problemlerinde çukurun yerinin sonuçları çok az etkileyeceği de 
belirtilmektedir [30]. 
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Şekil 7. Çukur Genişliğinin Yer Değiştirmeler Üzerindeki Etkisi 

 

 
Şekil 8. Çukur Genişliğinin Kesit Tesirleri Üzerindeki Etkisi 

IV. SONUÇ 

Bu çalışmada, yüzeyde düşey doğrultuda hareket eden dinamik bir yük etkisindeki üç boyutlu 
bir zemin-yapı sisteminde zemin yüzeyine açılan bir çukurun titreşim izolasyonu üzerindeki 
etkinliği parametrik olarak incelenmiştir. Modellemede ve analizlerde Plaxis 3D 
programından faydalanılmıştır. Modellemede sonlu bir zemin bölgesi ele alınmış ve sonlu 
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elemanlar yöntemi kullanılmıştır. Zemin bölgesinin sınırlarında da geçirgen yapay sınırlar 
kullanılmıştır. Çalışmada çukurun derinliği, genişliği, uzunluğu ve yeri parametre olarak 
seçilmiştir. Sonuçlar zemin yüzeyinde yer değiştirmeler cinsinden, yapıda da hem yer 
değiştirme hem de kesit tesiri cinsinden elde edilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar şu 
şekilde özetlenebilir: 

Titreşim izolasyonu için en etkili parametrenin çukurun derinliği olduğu söylenebilir. Çukur 
derinliği arttıkça zemin yüzeyindeki ve yapıdaki titreşimler belirgin bir şekilde azalmaktadır. 
Dolayısıyla çukur derinliği arttıkça titreşim izolasyonunun artacağı sonucuna varılmıştır. 
Bununla birlikte çukur derinliği belirlenirken literatürde yüzey dalgasının dalga boyuna bağlı 
olarak önerilen minimum koşullara dikkat edilmesi gerekmektedir. Titreşim izolasyonu 
problemlerindeki bir diğer etkin parametre de çukurun genişliğidir. Çukurun genişliğinin 
artması da genlikleri önemli ölçüde azaltmaktadır. Ancak bu azalım derinlik için elde edilen 
sonuçlardan daha küçüktür. Elde edilen sonuçlara göre çukurun uzunluğunun, yerinin ve 
içinin farklı malzemelerle doldurularak kullanılmasının titreşim izolasyonunu hemen hemen 
hiç etkilemediği sonucuna varılmıştır. Titreşim izolasyonu için zemin yüzeyine çukurlar 
açılmasının ancak sığ derinlikler için uygulanabilir olduğuna dikkat edilmelidir. 
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ÖZET 
Bu çalışmada 3 fazlı asenkron motorlarda sürücü parametrelerinin IOS/Android tabanlı akıllı cihazlar ile PLC 
kullanarak DeviceNet ağı üzerinden kontrol ve izleme sunan bir çalışma yapılmıştır. Çalışmada, donanımsal 
olarak, 3 fazlı asenkron motor, frekans konvertörü, PLC (Programlanabilir Sayısal Denetleyici), DeviceNet 
modülü, IOS/Android server ve router kullanılmıştır. Arayüz ile asenkron motora ait kontrol parametreleri 
izlenmekte ve kontrol edilebilmektedir. Uygulama ile kontrol parametrelerinin DeviceNet ağı ile izleme ve 
kontrol işlemi başarılı bir şekilde gerçekleşmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Asenkron motor, DeviceNet, SCADA 

 

Controlling of Induction Motor Drive Parameters Based on 

Ios/Android Via Devicenet Networks 

ABSTRACT  
In this study, an experimental application that allows using PLC and SCADA the drive parameters in 3-phase 
asynchronous motors to be controlled and monitored via DeviceNet network were realized. In practice, the 
fundamental hardware units are used which 3 phase asynchronous motors, frequency converters, PLC 
(Programmable Digital Controller), and device net module, IOS/Android server and router. Thanks to improved 
interface can be carried out monitoring and control of motor parameters. Results of the study were observed that 
the control via DeviceNet was reliably. 
 
Keywords: Induction motor, DeviceNet, SCADA 

I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Teknolojideki ilerlemeler endüstriyel imalat işlemlerinde kullanılan motorların gerçek 
zamanlı olarak izlenmesini ve kontrol edilmesine imkan sağlamıştır. Bu motorların 
parametrelerinin görülebilmesi, kontrol ve sürecin verimini doğrudan etkilemektedir. 
Özellikle elektromekanik uygulamalarda tercih edilen asenkron motorlar endüstriyel imalat 
sürecinde sürekli olarak kontrol ve izlemeye tabi tutulmaları gerekmektedir Çünkü meydana 
gelebilecek bir hata, ürün kalitesini önemli ölçüde etkilemektedir. İmalat sektöründe 
kullanılan bu tip motorlar için gerek akademik gerekse ticari olarak birçok çalışma ve kontrol 
algoritması geliştirilmiştir. Bu çalışmaların temel amacı bu tip motorların verimli olarak 
çalışmasını sağlamak ve süreci gerçek zamanlı olarak kontrol edebilmek ve izleyebilmektir. 

417

mailto:mehmetfatih@hitit.edu.tr
mailto:cemal@gazi.edu.tr


Bu sistemlerin günümüz teknolojileri de göz önüne alındığında akıllı kontrol sistemleri ile 
güçlendirildiği görülmektedir [1, 2]. Asenkron motorların kontrolü birçok uygulamada tercih 
edildiğinden önem kazanmıştır [3]. Bunun yanı sıra yüksek performanslı frekans konvertörleri 
asenkron motorların optimum kontrolüne izin vermektedir [4]. 

Asenkron motorların kontrolü birçok farklı parametreye bağlı olarak değiştiğinden bu 
motorların kontrolü doğru akım motorlarına göre daha zordur [1,5,6]. Bu tip motorlar 
günümüzde birçok parametresi olan özel olarak tasarlanmış elektronik sürücüler ile kontrol 
edilmektedir. Bu parametreler motora ait kontrol parametrelerinin yanı sıra motora ait 
bilgilerde sunmaktadır. 

Asenkron motorların uzaktan kontrolü için kablolu ya da kablosuz ağlar kullanılmaktadır. Bu 
noktada seçilecek olan ağ tipinin gerçek zamanlı olmasının yanında kullanılacak olan diğer 
bileşenleri ile haberleşme sağlayabilmesi önemli bir unsurdur. Ağ haberleşmesinde maliyetin 
düşük olması, elektriksel işlemlere fazla ihtiyaç duyulmamasının yanında diğer bileşenleri 
tanıması nedeniyle DeviceNet tercih edilmiştir [7].  

Bu çalışmada, üç fazlı asenkron motor sürücü parametrelerinin DeviceNet ve ağı üzerinden 
izlenmesi ve kontrolü amacıyla PLC kullanarak IOS/Android tabanlı bir ölçme ve kontrol 
sistemi oluşturulmuştur. Sistem; asenkron motor, frekans konvertörü, PLC, haberleşme 
protokol modülü ve IOS/Android yazılımından oluşmuştur. Geliştirilen sistem ile 
elektromekanik sistemlerde meydana gelebilecek bir arıza yada hatanın önceden bilinmesine 
imkan sağlayan ekonomik ve güvenli bir altyapı oluşturulmuştur. 

II. DONANIM MİMARİSİ (HARDWARE ARCHITECTURE) 

Geliştirilen kontrol ve izleme sisteminde PLC, 1 adet AC sürücü ve üç fazlı asenkron motor, 
PC ve IOS/Android server kullanılmıştır. Tasarlanan sisteme ait blok diyagram Şekil 1’de 
gösterilmiştir.  

 
Şekil 1. Donanım kurulumu blok diyagramı 

PLC, içine yazılan program sayesinde kendi bünyesi üzerinde olan giriş-çıkış fonksiyonlarını 
kontrol edebilmektedir [8-9]. PLC olarak Omron CJ2M-CPU31 kullanılmıştır. Frekans 
konvertöründen gelen parametre bilgiler DeviceNet modülü üzerinden PLC ye aktarılmıştır. 
PLC ve diğer modüllerin güç ihtiyacı, 220/24 Volt’ luk bir güç kaynağından karşılanmıştır. 

Bu çalışmada endüstriyel uygulamalarda çok sık kullanılan üç fazlı asenkron motor 
seçilmiştir. Çalışmada kullanılan üç fazlı asenkron motor yıldız bağlı, anma akımı 3,6A, 3000 
d/dk ve giriş gerilimi 380 V’ tur.  
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Hız sürücüsü olarak, Omron MX2-3G3RX A4022E serisi AC sürücü kullanılmıştır. 
Kullanılan frekans konvertörü 0-400 Hz çıkış frekansına sahiptir. Gerçekleştirilen kontrol 
sistemine ait görünüm Şekil 2’ de verilmiştir. 

 
Şekil 2. Deney setine ait görünüm 

III. YAZILIM METODOLOJİSİ (SOFTWARE METHODOLOGY) 

Uygulaması yapılan kontrol sistem parçalarında kullanılan yazılım birimleri bu bölümde 
açıklanmıştır. Yazılım için hızlı, esnek ve güvenilir veri transferinin yanından nesne tabanlı 
kontrol sağlayabilmesi de göz önüne alınmıştır.  Geliştirilen yazılımlara ait algoritmalar Şekil 
3’ te sunulmuştur. 

 
Şekil 3. Geliştirilen yazılıma ait algoritma 

IOS/Android Yazılımı 

IOS/Android yazılımı için Weintek firması üretilen Easy Bıilder Pro programı kullanılmıştır. 
Program servera bağlı panel ve PLC’ lerin yazılıma tanıtılması ile başlamaktadır. Daha 
sonraki süreçlerde kullanıcı tarafından istenilen parametrelerin kontrolü için adresleme 
yapılmalıdır. Bu çalışmada sürücü parametreleri DeviceNet ağı üzerinden PLC’ ye 
aktarılmaktadır. Aktarılan her bir parametrenin karşılığı olan adres Easy Builder Pro 
programında oluşturulan nesneler için kontrol ve izleme amaçlı adresleme olarak 
kullanılmıştır. 
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IV. UYGULAMA (IMPLEMENTATION) 

Gerçekleştirilen çalışmada, motorun gerçek zamanlı parametre verileri Omron 3G3RX hız 
kontrol cihazı tarafından kontrol edilmektedir. Elde edilen parametreler DeviceNet 
haberleşme modülünden PLC’ye aktarılmaktadır.  
Uygulamanın yürütüldüğü ve sistemin temel olarak kontrolü için hazırlanan kullanıcı ara 
yüzü IOS/Android tabanlı olarak geliştirilmiştir. Uygulama için tamamlanan elektriksel 
bağlantılardan sonra ilk yapılması gereken işlem hız kontrol cihazı üzerindeki parametrelerin 
PLC üzerine aktarılmasıdır. Bu nedenle Şekil 4’te gösterildiği gibi giriş-çıkış parametrelerin 
aktarım adresleri belirlenirken Şekil 5’te ise parametre adreslerinin tanımlanması 
gösterilmiştir. 

 
Şekil 4. Giriş/Çıkış Parametrelerinin ayarı 

 
Şekil 5. Sürücü parametrleri ve adresleri 

Şekil 5’de sürücü üzerinde bulunan parametreler gösterilmiştir. Kullanıcı ekran üzerinden 
istenilen kategoriye ait parametrelere ait işlemler yapabileceği gibi bütün parametreleride 
izleyebilmekte ve kontrol edebilmektedir.  
Çalışmanın bir sonraki aşaması ise IOS/Android tabanlı yazılımın gerçekleştirlmesidir. Easy 
Builder Pro programı ile PLC üzerine belirtilen adreslere aktarılan parametrelerden kontrol 
edilmesi istenilen parametreler ayarlanarak bunlara ait adresler yazılmaktadır. Bu çalışmada 
frekans, yavaşlama zamanı, hızlanma zamanı, ileri-geri çalıştırma ve durma parametreleri 
kontrol edilmiştir. Tasarım ekranına ait görüntü Şekil 6’da sunulmuştur. 

 
Şekil 6. Motor İzleme ve Kontrol Sistemi Tasarım Ekranı 
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V. UYGULAMA SONUÇLARI (RESULTS OF IMPLEMENTATION) 

Bu bölümde asenkron motorda, frekans-hız değişimi, koruma, parametre izleme ve 
kontrolüne ilişkin uygulama sonuçları gösterilmiştir. Motora uygulanan gerilim ve çekilen 
akım ölçülmüş ve bu durum Şekil 7’ de verilmiştir.  

 
Şekil 7. Motorun boştaki bir faz gerilim akım grafiği 

Geliştirilen yazılımlar ile akıllı telefon üzerinden motora ait ileri yada geri çalıştırma, 
durdurma, frekans ayarı (iki kademeli), motora ait yavaşlama süresi, motora ait durma 
süresinin yanında kontrol ve kullanılabilirlik ile ilgili parametreler kontrol edilmiştir. Akıllı 
telefon üzerinden kontrol ve izleme ekran görüntüleri Şekil 8 ve Şekil 9’ da sunulmuştur. 

 
Şekil 8. Akıllı telefon üzerinden motorun ileri yönlü kontrolü 

Motorun hız ayarı ister frekans giriş kısmında yer alan alana sayısal formatta girilirken 
istersen ekranın sağ tarafında yer alan kaydırma çubuğu ile bir potansiyometre gibi hız ayarı 
yapma imkanı da sunulmuştur. Tek buton ile hem ileri hem geri çalıştırılabilmektedir.  

 
Şekil 9. Akıllı telefon üzerinden motorun geri yönlü kontrolü 
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Ayrıca motorun çalışma süresi adıyla bir alan oluşturulmuş olup bunun anlamı özellikle 
endüstriyel uygulamalarda bu motorların çok sık kullanılmasından dolayı bağlı bulunduğu 
tezgahın yada iş istasyonunun toplam ne kadar süre çalıştığı kayıt altına alınmaktadır. Bu 
bakım gerektiren tezgâhlarda son derece önemli bir etki oluşturmaktadır. Bu sayede operatör 
bakım için motorun çalışma süresine bakarak tezgah yada iş istasyonunun bakım saatini 
kolayca öğrenebilmektedir. 

VI. SONUÇLAR ve DEĞERLENDİRME (Conclusions and Evaluation) 

Bu makalede, 3 fazlı bir asenkron motorun sürücü parametrelerin kablosuz bir ağ üzerinden 
başarılı bir şekilde izlenmiş ve kontrol edilmiştir.  Sürücü parametrelerinin PLC üzerinde 
alınması DeviceNet ağı ile yapılmıştır. Sitemin önemli unsurlarından biri olan koruma 
sisteminin de başarılı bir şekilde çalıştığı, sistemde meydana gelebilecek bir problemde 
motorun yada motorun bağlı olduğu sistemin zarar görmemesi için motor otomatik olarak 
koruma moduna geçirilmiş ve kullanıcıya uyarı mesajı gönderilmiştir. Motorun çalışma 
duruma ait veriler veri tabanına kayıt edilerek geçmişe dönük çalışma grafikleri çıkartılmıştır.  
Ayrıca sisteme eklenen bir kodlama ile motorun çalışmasına bağlı olarak motorun kullanıldığı 
tezgah yada iş istasyonunun bakım durumu da tespit edilmiştir.   
Bu çalışma özellikle teknik eğitimin verildiği alanlarda bir eğitim materyali olarakta yararlı 
bir çalışma olarak ön plana çıkmaktadır 
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ÖZET  
Basınçlı kaplar endüstride yaygın olarak kullanılmakta olup tasarımları çeşitli standartlara ait kodlara göre 
yapılmaktadır. Bu çalışmada ASME Section VIII Division 2 ve EN 13445 kodlarına göre basınçlı kapların 
gövde, başlık ve nozulların tasarım kuralları verilmiştir. Bu kuralllara göre belirli tasarım koşullarında ve belirli 
geometriye sahip bir basınçlı kabın bahsi geçen iki koda göre tasarım hesapları yapılmış ve sonuçlar 
karşılaştırılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Basınçlı kap tasarımı, ASME Section VIII Division 2, EN 13445. 
 

ABSTRACT 

Pressure vessels are widely used in the industry and their designs are made according to codes of various 
standards. In this study, the design rules for shell, head and nozzles of pressure vessels according to the codes 
ASME Section 8 Division 2 and EN 13445 are given.  
According to these rules design calculations have been made according to the two codes which have been used 
in a certain design conditions and a pressure vessel with specific geometry, and the results are compared. 
 
Keywords: Pressure vessel design, ASME Section VIII Division 2, EN 13445. 

I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Basınçlı kaplar içinde ve dışında basınç farkı bulunan yüksek sızdırmazlık sağlayan kaplardır. 
İçerisinde akışkan taşıyan depolayan ya da barındıran her türlü kaplar, tanklar ve boru hatları 
basınçlı kap olarak adlandırılır [1]. TSE’ye göre "Basınçlı kap, 0.490×105 Pa = 0.5 Atü ve 
daha yüksek basınçlı sıvı ve gazların üretiminde, taşınmasında ya da depolanmasında 
kullanılan küre, silindir biçimli küre, silindir ya da koni biçimli hacimlerin birleştirilmesinden 
oluşan atmosfere kapalı kaplardır" [2]. Kısacası iç tarafında ve/veya dış tarafında basınca 
maruz kapalı kaplara basınçlı kap denir. 

Basınçlı kaplardan ve genel anlamda basınçlı ekipmanlardan son yıllarda her zaman 
olduğundan daha fazla fayda sağlanmaktadır. Evlerde kullanılan brülörlerden otomobillerdeki 
LPG tanklarına, endüstride olduğu kadar evleri ısıtmak ve havalandırmak amacıyla kullanılan 
veya geniş depolama, taşıma ve ithalat/ihracat tesislerinde kullanılan kazan ve ısı 
değiştiricilerine kadar, bu ekipmanlar yaşadığımız çağda oldukça önemli bir yere sahiptir [3]. 
Basınçlı kapların kalınlıkları, çaplarına oranla oldukça azdır. Bundan dolayı basınçlı kapların 
silindirik gövdelerinin gerilme hesaplarında genellikle iç basınca maruz ince cidarlı silindir 
yaklaşımı kullanılır. Basınçlı kapların ve tankların tasarımında dünya çapında kullanılan 
ASME 8-1, ASME 8-2, EN 13445, AD 2000 gibi kodlar vardır. Bu kodlarda basınçlı kapların 
tasarımları, birleştirmeler, tahribatsız muayene yöntemleri, malzemeler gibi konularda 
kurallar tanımlanmıştır. 
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ASME Section VIII Division 2 [4]  (Buradan itibaren ASME 8-2 olarak kısaltılacaktır.), 
Amerikan Makine Mühendisleri Topluluğu (American Society of Mechanical Engineering) 
tarafından yayınlanmış “Kazan ve Basınçlı Kap Kodu” adındaki 11 kısımdan oluşan kurallar 
bütünündeki bir kısımdır. “Alternatif Kurallar” olarak adlandırılmıştır. EN 13445 [5] kodu, 
2002 yılında Avrupa Birliği ülkelerinde, ülkelerin kendi kod ve standartlarının yerini almış bir 
koddur. “Alevle Temas Etmeyen Basınçlı Kaplar” olarak adlandırılmaktadır. 9 kısımdan 
oluşur. 

Basınçlı kap kodlarının karşılaştırılması konusunda literatürde çeşitli çalışmalar 
bulunmaktadır. Silindirik LPG tanklarının bilgisayar yardımıyla tasarımı konusunda bir 
çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada ASME, EN, AD2000 ve Türk Loydu kodlarına göre hesap 
adımları gösterilmiştir ve Basic kullanılarak yazılmış bir program tanıtılmıştır. [6]. Bir diğer 
çalışmada basınçlı kapların tanımı, tasarımları, standartlarına dair genel bir çerçeve 
çizilmiştir. ASME VIII-1 (1989), AD 2000 (1983), Turk Loydu ve TSE’ye göre basınçlı 
kapların ve kazanların tasarım kuralları verilmiştir. [7]. Başka bir  çalışmada küresel tankların 
ASME Kısım 8 Bölüm 1, EN 13445, AD 2000 kodlarına göre hesapları ve karşılaştırılmaları 
gösterilmiştir [8]. 2006’da ASME tarafından ASME Kısım 8 ve EN 13445’in genel olarak 
karşılaştırıldığı bir çalışma yayınlanmıştır. [9]. 

Bu çalışmada 2 farklı koda göre belirli bir geometriye sahip bir basınçlı kabın gövde, başlık 
ve nozul hesapları yapılmış ve karşılaştırılmıştır.  

II. KODLARA GÖRE TASARIM KURALLARI (DESIGN RULES ACCORDING TO 

CODES) 

Bu bölümde ASME 8-2 ve EN 13445 kodlarına göre silindirik gövde, eliptik başlık ve 
nozulların  tasarım esasları verilmiştir. Aşağıdaki alt başlıklarda kodlara göre temel tasarım 
hesaplarının yapıldığı pek çok formül yer almaktadır. Tüm bu formüllerde yer alan terimlerin 
açıklamaları aşağıdaki terimler dizininde verilmiştir. 

 ASME 8-2 için; 
t, Minimum gerekli et kalınlığı  
ts: Seçilen kalınlık (mm) 
P: İç tasarım basıncı (MPa) 
R: İç yarıçap (mm) 
S: İzin verilebilir en yüksek gerilme (MPa) 
E: Kaynak verimi 
D: İç çap (mm) 
k: Eliptik başlıklarda silindirik iç çapın başlık derinliğine oranı 
L: Eliptik ve torisferik başlıklar için küresel yarıçap (mm) 
h: Başlık derinliği (mm) 
r: Eliptik ve torisferik başlıklarda küresel yarıçapa teğet küçük yarıçap (mm) 
βth,, Φth, Rth: Geometrik sabitler 
C1, C2,C3: Katsayılar 
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Peth: Başlıklarda küçük yarıçapta elastik burkulmaya sebep olacak iç basınç değeri (MPa) 
ET: Malzemenin en yüksek tasarım sıcaklığındaki elastiklik modülü (MPa) 
Py: Başlıklardaki maksimum gerilmeyi malzeme akma gerilmesine eşitleyen iç basınç değeri 
(MPa) 
Pck: Başlıklarda küçük yarıçapta burkulmaya neden olacak iç basınç değeri (MPa) 
G: Basınç oranı 
Pak: Başlıklarda küçük yarıçaptaki burkulmaya göre izin verilebilir iç basınç değeri (MPa) 
Pac: Başlıklarda küresel yarıçapta sürünmeye göre izin verilebilir iç basınç değeri (MPa) 
Pa: İzin verilebilir en yüksek iç basınç değeri (MPa) 
A1: Gövdenin katkı sağladığı alan 
A2: Nozulun, gövde dışındaki kısmının katkı sağladığı alan 
A2a: A2 alanının bir kısmı 
A2b: A2 alanının bir kısmı 
A2c: A2 alanının bir kısmı 
A3: Nozulun gövde içindeki kısmının katkı sağladığı alan 
A41: Gövdenin dışındaki nozul-gövde kaynağının katkı sağladığı alan 
A42: Gövdenin dışındaki takviye sacı-gövde kaynağının katkı sağladığı alan 
A43: Gövdenin içindeki nozul-gövde kaynağının katkı sağladığı alan 
A5: W≤LR iken takviye sacının katkı sağladığı A5 alanı 
A5: W>LR iken takviye sacının katkı sağladığı A5 alanı 
Reff: Efektif basınç yarıçapı 
LR: Efektif gövde uzunluğu 
Rn: Nozul iç yarıçapı 
W: Takviye plakası genişliği 
te: Takviye plakası kalınlığı 
LH: Nozulun gövde dışındaki efektif uzunluğu 
frn: Nozul malzeme faktörü 
frp: Takviye plakası malzeme faktörü 
Sn: Nozul malzemesinin izin verilebilir maksimum gerilme değeri 
Sp: Takviye plakasının izin verilebilir maksimum gerilme değeri 
teff: Basınç gerilme hesabında nozul açıklığının yakınındaki efektif kalınlık 
λ: A1 alanına uygulanan nonlineerlik parametresi 
tn: Nozul et kalınlığı 
tn2: Değişken kalınlığa sahip nozullarda daha ince kısmın et kalınlığı 
fN: Kabin dış tarafındaki nozulun iç yüzeyindeki iç basınçtan kaynaklı kuvvet 
fS: Gövde içindeki iç basınçtan kaynaklı kuvvet 
fy: İç basınçtan kaynaklı süreksizlik kuvveti 
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EN 13445 için; 
P: İç tasarım basıncı (MPa) 
s, e: Minimum gerekli et kalınlığı (mm) 
Di: İç çap (mm) 
De: Dış çap (mm) 
R: İç yarıçap, Eliptik ve torisferik başlıklar için küresel yarıçap (mm) 
K: İzin verilebilir en yüksek gerilme (MPa) 
k: Eliptik başlıklarda iç çapın başlık derinliğine oranı 
hi: Başlık derinliği (mm) 
f: İzin verilebilir en yüksek gerilme (MPa) 
z, v: Kaynak verimi 
S: Güvenlik katsayısı 
c1: negatif kalınlık toleransı (mm) 
c2: yenim payı (mm) 
r: Eliptik ve torisferik başlıklarda küresel yarıçapa teğet küçük yarıçap (mm). 
es, ey, eb : Başlık için minimum kalınlıklar 
ASME 8-2 kodu için silindirik gövde minimum et kalınlığı aşağıdaki formülle bulunur: 

 (exp 1
2
D Pt

SE
 

  
 

  (1)                                                               

ASME 8-2 kodu için eliptik başlık hesap kuralları aşağıdaki gibidir: 

Varsayılan bir kalınlık değeri kullanılarak maksimum izin verilen basınç değeri bulunur. 
Bulunan basınç değeri iç tasarım basıncına eşit ya da büyük olana kadar kalınlık iterasyonu 
yapılır. Öncelikle aşağıdaki denklemler uygulanır ve hesaplarda gerekli geometrik ölçüler 
bulunur. 

      
2
Dk
h

          (2) 

  0.44 0.02L D k    (3) 

 0.5 0.08r D
k

 
  

 
  (4) 

Bu hesaplardan sonra aşağıdaki eşitsizliklerin kontrolü yapılır. Bu oranlar sağlanmıyorsa 
ASME 8-2 Part5’e göre tasarım yapılmalıdır. 

 1.7 2.2k    (5) 

 0.06r
D
   (6) 

 20 2000L
t

    (7) 

426



Bahsedilen oranların kontrolü sağlandıktan sonra aşağıdaki işlemler uygulanır: 

 0.5arccos D rBth
L r

 
   

  (8) 

 Ltth
r

    (9) 

Eğer Φth < βth ise; 

 
 
0.5

cos
D rRth r
th th 


 


  (10) 

Eğer Φth≥ βth ise; 
 0.5Rth D   (11) 
Eğer r/D≤0.08 ise; 

 1 9.31 0.086rC
D

 
  

 
  (12) 

 2 1.25C    (13) 
Eğer r/D>0.08 ise; 

 1 0.692 0.605rC
D

 
  

 
  (14) 

 2 1.46 2.6 rC
D

 
   

 
  (15) 

Sonra başlığın boyun bölgesinde elastik burkulmaya neden olması beklenen iç basınç değeri 
hesaplanır 

 
21

2
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  (16) 

Başlığın boyun bölgesindeki maksimum gerilme değerini malzemenin akma değerine 
eşitleyecek olan iç basınç değeri hesaplanır: 

 3

2 1
2

y
th

th

C tP
RC R

r


 

 
 

  (17) 

Yukarıdaki denklemde C3 katsayısının belirlenmesi için belirli koşullara dikkat edilmelidir. 
Eğer tasarım sıcaklığındaki maksimum izin verilebilir gerilme değeri zamandan bağımsız 
özelliklerdeyse o zaman C3 katsayısı malzememenin tasarım sıcaklığındaki akma 
değerindedir. Maksimum izin verilebilir gerilme, akma gerilmesinin %90’ıdır  kriteri temel 
alınıyorsa, C3 katsayısı, tasarım sıcaklığındaki maksimum izin verilebilir gerilme değerinin 
1.1 katı olarak alınır. Eğer maksimum izin verilebilir gerilme, akma gerilmesinin %67’sidir 
kriteri temel alınıyorsa, C3 katsayısı, tasarım sıcaklığındaki maksimum izin verilebilir gerilme 
değerinin 1.5 katı olarak alınır. 
Sonra başlığın boyun bölgesinde burkulma hatasına sebep olabilecek iç basınç değeri 
hesaplanır. Bunun için öncelikle G katsayısı aşağıdaki gibi belirlenmelidir: 

 eth

y

PG
P

   (18) 
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Eğer G≤1.0 ise; 
 0.6ck ethP P   (19). 

Eğer G<1.0 ise; 

 
2 3

2 3

0.77508 0.20354 0.019274
1 0.19014 0.089534 0.0093965ck y

G G GP P
G G G

  
  

   
  (20). 

Başlığın boyun bölgesinde burkulma hatasına sebep olmayacak izin verilebilir basınç değeri 
hesaplanır: 

 
1.5

ck
ak

PP    (21). 

Başlığın taç bölgesinde sürünmeye sebep olmayacak izin verilebilir basınç değeri hesaplanır: 

 2

0.5
ac

SEP L
t





  (22). 

Son olarak maksimum izin verilebilir iç basınç değeri hesaplanır: 

  min ,a ak acP P P   (23). 

Eğer hesaplanan bu basınç değeri gerçek basınç değerinden az ise daha büyük et kalınlığı 
değeri ile bu hesaplamalar tekrar edilir. Hesaplanan bu basınç değerinin gerçek basınç 
değerine eşit ya da ondan büyük olması durumunda iterasyona son verilir. 
ASME 8-2’de içeriden sıfırlanmış, gövdeye dik doğrultudaki nozulların hesapları aşağıdaki 
formüllerle yapılır. Yalnızca iç basınca maruz kalan nozulların et kalınlığı hesapları Denklem 
(1) kullanılarak yapılır. Bulunan et kalınlığı, gövdenin et kalınlığının ya da Tablo 1’de verilen 
kalınlık değerinin daha azından küçük olamaz. Varsa korozyon payları da bu hesaba 
eklenmelidir. 

Tablo 1. Nozulların Minimum Kalınlık Gereklilikleri 
Nominal Boyut Minimum Kalınlık (mm) 

DN 6 1.51 
DN 8 1.96 

DN 10 2.02 
DN 15 2.42 
DN 20 2.51 
DN 25 2.96 
DN 32 3.12 
DN 40 3.22 
DN 50 3.42 
DN 65 4.52 
DN 80 4.80 
DN 90 5.02 
DN 100 5.27 
DN 125 5.73 
DN 150 6.22 
DN 200 7.16 
DN 250 8.11 

≥ DN 300 8.34 
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Nozulların birleşim yerlerindeki açıklıkların hesapları da adım adım yapılır. Öncelikle efektif 
gövde iç yarıçapı bulunur: 
 R 0.5eff Di   (24) 

Bütünleşik olarak takviye edilmiş nozullar için, gövde kalınlığı boyunca takviye sınırı 
hesaplanır: 

 min , 2R eff nL R t R 
 

  (25) 

Takviye sacı bulunan nozullar için gövde kalınlığı boyunca takviye sınırı aşağıdaki 
formüllerle hesaplanır: 

 1R effL R t W    (26) 

 2 ( )( )R effL R t t te     (27) 

 3 2R nL R   (28) 

 1 2 3min[ , , ]R R R RL L L L   (29) 

Nozulların gövdeden dışına doğru olan takviye sınırı hesaplanır: 

 1 min[1.5 , ]H nL t te R tn     (30) 

 2 1H prL L   (31) 

 3 8( )HL t te    (32) 

 1 2 3min[ , , ]H H H HL L L L t    (33) 

Nozul açıklığında toplam kullanılabilir alan hesapları yapılır. Bunun için aşağıdaki katsayılar 
hesaplanır: 

 min[ ,1]n
rn

Sf
S

   (34) 

 min[ ,1]p
rp

S
f

S
   (35) 

 5( )rp
eff

R

A f
t t

L


    (36) 

 2min[ ,12]
( )

n

eff eff

R tn
Di t t


  

  
  

  (37) 

Toplam kullanılabilir alan hesapları aşağıdaki gibi yapılır: 

 0.85
1 ( ).max[( ) ,1]

5RA tL 
   (38) 

Eğer tn=tn2 ya da LH ≤ Lx3 ise; 
 2 HA tnL   (39) 

Eğer tn>tn2 ve Lx3 < LH ≤ Lx4 ise; 
 2 2 2a bA A A    (40) 
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Eğer tn>tn2 ve LH > Lx4 ise; 
 2 2 2a cA A A    (41) 

Yukarıdaki formüllerdeki A2a, A2b, A2c,  hesapları da aşağıdaki formüller ile yapılır. Bunların 
hesaplarında kullanılan değişkenlerin formülleri de şöyledir: 

 3 3x prL L t    (42) 

 4 4x prL L t    (43) 

 4

4 3

(( 2[1 . ] 2
2 ( )

x H
x

pr pr

L Ltn tntn tn
tn L L


 


  (44) 

 2 3a xA tnL   (45) 

 2 3( ).min[0.78 ( ), ( )]
2 2

x x
b n H x

tn tn tn tnA R L L 
    (46) 

 2 4 3 4
22.min[0.78 2,( )( ) ( )]

2 2c n pr pr H x
tn tnA tn R tn L L L L

tn


      (47) 

Diğer alanların hesapları şu şekilde yapılır: 

 3 IA tnL   (48) 

 2
41 410.5A L   (49) 

 2
42 420.5A L   (50) 

 2
43 430.5A L   (51) 

 5a eA Wt   (52) 

 5b R eA L t   (53) 

 5 5 5min[ , ]a bA A A   (54) 

Uygulanabilir kuvvetler belirlenir: 

 N xn Hf PR L   (55) 

 ( )s xs Rf PR L tn    (56) 

 Y XS Rf PR L   (57) 

Uygulanabilir kuvvet formüllerindeki değişkenlerin hesapları aşağıdaki gibidir: 
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  (58) 
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  (59) 
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Nozul birleşimindeki ortalama lokal primary membrane gerilme ve genel primary membrane 
gerilme belirlenir: 

 ( )N S Y
avg

T

f f f
A


 

   (60) 

 xs
circ

eff

PR
t

    (61) 

Yukarıdaki formülde verilen AT değeri aşağıdaki gibi hesaplanır : 

 1 2 3 41 42 43 5( )T rn rpA A f A A A A A f A         (62) 

Nozul birleşimindeki maksimum lokal primary membrane gerilmesi belirlenir: 

  max 2 ,L avg circ circP     
 

  (63) 

Aşağıdaki eşitsizlik sağlanmalıdır: 

 1.5LP SE   (64) 

Nozul birleşimindeki maksimum izin verilebilir çalışma basıncı aşağıdaki formüllerle 
belirlenir: 

 max1
1.5

2 p XS

T eff

SEP A R
A t





  (65) 

 max 2
XS

tP S
R

 
  

 
  (66) 

 max max1 max 2min[ , ]P P P   (67) 

 N S Y
P

f f fA
P

 
   (68) 

EN 13445 koduna göre iç basınca maruz silindirik gövdelerin minimum et kalınlığı aşağıdaki 
formülle bulunur: 

 
2

iPDe
fz P




  (69) 

EN 13445 koduna göre iç basınca maruz eliptik başlıkların minimum et kalınlığı için 
öncelikle aşağıdaki geometrik katsayı bulunur: 

 / (2 )i iK D h   (70) 

Bulunan K değeri ile aşağıdaki eşitsizlik sağlanmalıdır: 

 1.7 2.2K    (71) 

Sonra başlık boyun yarıçapı ve taç yarıçapı sırasıyla aşağıdaki formüllerle hesaplanır: 

 ((0.5 / ) 0.08)İr D K    (72) 

 (0.44 0.02)İR D K    (73) 
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İç basınca maruz eliptik başlıklarda minimum et kalınlığı hesabı için aşağıdaki formüller 
uygulanır. Bulunan değerlerin en büyüğü minimum et kalınlığıdır. 

 
2 0.5s

PRe
fz P




  (74) 

 (0.75 0.2 )İ
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P R D
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f
 

   (75) 
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  (76) 

Formüllerdeki β katsayısı Şekil 1’deki grafikten okunur. Yine formüllerde geçen fb değeri için 
aşağıdaki formül uygulanır: 

 0.2/

1.5
p T

b

R
f    (77) 

 
Şekil 1. β Katsayısı 

EN 13445’e göre iç basınca maruz gövde nozullarının minimum et kalınlığı Denklem (69) 
kullanılarak bulunur.  

Nozul açıklık hesaplarında yine alan hesabı yaklaşımı uygulanır. Öncelikle açıklığın izole 
olup olmadığı kontrol edilir. Bunun için aşağıdaki eşitsizlik sağlanmalıdır: 

 1 2 1 2b so soL a a l l      (78) 

Eşitsizlikteki lso1 ve lso2 değerleri aşağıdaki formülle hesaplanır: 

 , ,(2 )so is c s c sl r e e    (79) 

 ,2
e

is a s
Dr e    (80) 
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Daha sonra genel takviye kuralları denklemi uygulanır: 

 ( )( 0.5 ) ( 0.5 ) ( 0.5 ) ( 0.5 )s w s p op b ob s bAf Af f P Af f P Af f P P Ap Ap Ap           (81) 

Bu denklemde fob ve fop değerlerii aşağıdaki gibi bulunur: 

 min( , )ob s bf f f   (82) 

 min( , )op s pf f f   (83) 

 
Şekil 2. Gövdedeki İzole Radyal Nozulların Açıklık Alan Hesapları Şematik Gösterimi. 

Sonra aşağıdaki formüller uygulanır: 

 ( )bo eb b bl d e e    (84) 

 ' min( ,0.5 )bi bi bol l l   (85) 

 ( ' ' ' )b b b bi sAf e l l e     (86) 

 ,'s s c sAf l e   (87) 

 ' min( , )b bo bl l l   (88) 

 ' min( , )so sl s l l   (89) 

 ,0.5 ( ' )b ib b a sAp d l e    (90) 

Eğer takviye plakası da kullanılırsa aşağıdaki formüller uygulanır: 

 0pAp    (91) 

 'p p pAf e l   (92) 

 ' min( , )p so pl l l   (93) 

 , ,min( , )p a p c se e e   (94) 
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Takviye plakasının kalınlığı aşağıdaki eşitsizliği sağlamalıdır: 

 , ,1.5a p a se e   (95) 

Nozul açıklığındaki diğer alan değişkenlerini bulmak için aşağıdaki formüller uygulanır: 

 
2
da    (96) 

 , ,( ' ) ( )s is s a s a pAp r l a a e e      (97) 

 ,'s s c sAf l e   (98) 

Verilen hesaplar iç basınca maruz gövdeye dik ve içerden sıfırlanmış nozulların hesaplarına 
uygulanabilir. Bunların dışındaki durumlar için güncel EN 13445 koduna bakılmalıdır. 

III. UYGULAMA (STUDY) 

Bu çalışmada aşağıdaki tasarım koşullarındaki bir basınçlı kabın bahsi geçen iki koda göre 
hesapları yapılmıştır. 

İç tasarım basıncı: 1.765 MPa 
Tasarım sıcaklığı: -20 0C/+50 0C 
Korozyon payı: 1.6 mm 
Tahribatsız muayene: Tam radyografi 
Basınçlı kabın geometrik özellikleri aşağıdaki gibidir: 
Silindirik gövde dış çapı: 2370 mm 
Silindirik gövde kalınlığı: 12 mm 
Silindirik gövde malzemesi: EN 10028-2 P355GH  
Eliptik başlık dış çapı: 2374 mm 
Eliptik başlık kalınlığı: 14 mm 
Eliptik başlık malzemesi: EN 10028-2 P355GH 
Nozul 1 dış çapı: 114.3 mm 
Nozul 1 et kalınlığı: 8.56 mm 
Nozul 1 malzemesi: SA 106 Gr B 
Menhol dış çapı: 457 mm 
Menhol kalınlığı: 12 mm  
Menhol malzemesi: EN 10028-2 P355GH 
Nozul 2 dış çapı: 88.9  mm 
Nozul 2 et kalınlığı: 7.62 mm 
Nozul 2 malzemesi: SA 106 Gr B 
Her bir nozulda kodların kendi standartlarına uygun boyutta SA105 malzeme kaynak boyunlu 
flanş bulunmaktadır. 
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Şekil 3. Tasarımı Yapılan Basınçlı Kabın Genel Görünümü. 

IV. SONUÇLAR VE TARTIŞMA (CONCLUSIONS AND DISCUSSION) 

Yapılan hesaplar sonunda ASME Section VIII Division 2 koduna göre gövdenin gerekli 
minimum kalınlığı 12.12 mm, başlıkların gerekli minimum kalınlığı 11.05 mm, DN 450 
nozulunun gerekli minimum kalınlığı 3.82 mm (Standart boru kalınlığı 29.36 mm seçildiğinde 
pekiştirme plakası gerekmemektedir), DN 80 nozullarının gerekli minimum kalınlığı 2.04 mm 
(7.62 mm kalınlıklı standart boru ile birlikte 35 mm genişliğinde ve 12 mm kalınlığında 
pekiştirme plakası gereklidir), DN 100 nozullarının gerekli minimum kalınlığı 2.17 mm (8.56 
mm kalınlığında standart boru ile birlikte pekiştirme plakası gerekmemektedir) çıkmıştır. 
Bununla birlikte EN 13445 koduna göre gövdenin gerekli minimum kalınlığı 11.7 mm, 
başlıkların gerekli minimum kalınlığı 12.92 mm, DN 450 nozulunun gerekli minimum 
kalınlığı 3.39 mm (23.82 mm kalınlığında standart boru, 12 mm kalınlığında ve 130 mm 
genişliğinde pekiştirme plakası gereklidir.), DN 80 nozullarının gerekli minimum kalınlığı 
0.66 mm (7.62 mm kalınlığında standart boru, 12 mm kalınlığında ve 35 mm genişliğinde 
pekiştirme plakası gereklidir.), DN 100 nozullarının gerekli minimum kalınlığı 0.85 mm 
(standart olarak 8.56 mm kullanılabilir ve pekiştirme plakası gerekmemektedir.) çıkmıştır.  

Hesaplardan elde edilen sonuçlara göre silindirik gövde bazında gerekli minimum kalınlık EN 
13445 kodunda, başlık bazında ise ASME Section VIII Division 2 kodunda çıkmştır. Nozul 
bazında ise DN 450 çapındave aynı kalınlıkta nozulların, ASME Section VIII Division 2 
kodunda pekiştirme plakası gerektirmediği, EN 13445 kodunda ise pekiştirme plakası 
gerektirdiği görülmüştür. DN 80 ve DN100 nozul hesaplarında ise birbirine yakın sonuçlar 
elde edilmiştir.  
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ABSTRACT 
Friction stir spot welding (FSSW) is an alternative overlapped joining technique for aluminum alloy sheets in the 
automotive industry. FSSW is a solid state welding technique which uses a rotating tool consisting of a shoulder 
and a pin. The pin profile is the main factor affecting material flow and mixing during welding process. So, in 
FSSW pin profile plays a major role for obtaining desirable weld quality. The present study is performed on 
AA6082-T6 Al alloy to investigate the effect of tool pin profile on fracture characteristics in lap tensile shear 
test. Five different pin profiles, which are threaded cylindrical pin, threaded conical pin, threaded triangular pin, 
threaded hexagonal pin, threaded cylindrical pin with two grooves were used in this study. Experimental results 
indicated that the fracture characteristics of the FSSW joints varied significantly with tool pin geometry.  
 
Keywords: Friction Stir Spot Welding, 6082-T6, Tool Pin Geometry, Tensile Shear Test, Fractography. 

I. INTRODUCTION 

In recent years, the popular trend in automotive industry is replacing steel with lighter alloys. 
Using aluminum  body panels in the automotive industry is increasing day by day due to its 
superior behavior such as high strength to weight ratio, corrosion resistance, good formability 
high recycle and very good thermal and electrical conductivity[1, 2]. 

The use of sheets in the automobile sector inevitably involves welding. Resistance spot 
welding (RSW) is one of the main joining methods used in the automotive applications. But, 
RSW is problematic to combine aluminum alloys in the automotive industry. Friction stir spot 
welding (FSSW), which is a solid state welding technique, can be alternative joining 
technology for the use of aluminum alloys in vehicles. FSSW has certain advantages over 
traditional welding methods because of its solid nature such as; avoiding solidification-based 
problems and due to its low heat input inhibit intermetallic compound (IMC) layer formation 
[3, 4]. FSSW technique uses a non-consumable specially designed rotating tool with varying 
probe pin profile. The tool is made of a harder material than the alloy being welded. The tool 
pin length should be so chosen that it sufficiently penetrates into the lower sheet of the lap 
configuration of the work pieces. The rotation of the tool within the work piece generates 
frictional heat and the heated and softened material is plasticized around the tool pin. Finally, 
a solid state bond is made between the upper and lower surfaces of the sheets [5–7]. 

The selection of the FSSW parameters (rotational speed, plunge depth, dwell time, feed rate) 
and tool geometry (pin diameter, pin length, pin angle, pin profile, shoulder diameter, 
shoulder angle) is crucial to obtain high mechanical properties and lower welding defects 
[8].There are many works which studied the effects of FSSW parameters and tool geometry 
on welding quality. Garg and Bhattacharya [9] investigated the influence of different tool pin 
shape along with tool rotational speed and dwell time on lap shear strength of FSSWed 
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AA6061 alloy. In their study, FSSW was performed by using three different pin profile; 
circular, square and triangular. The optimal tensile shear strength was obtained for tool 
rotational speed of 1000 rpm, and dwell time of 4 s with square pin shape. They emphasized 
that a significant amount of tool wear and profile damage was also observed with material 
transfer from workpiece to tool surface particularly for square and triangular tool pin shape. 
Li et. al [10] studied the effects of full-threaded pin and the half-threaded pin on material flow 
behavior and weld strength by using simulation and experimental methods, providing a 
referential way of optimizing the tool geometry of the FSW and FSSW processes. They found 
that the thread accelerates the flow velocity when the material flows into the thread groove. 
And, they showed that FSSW welds of 2A12-T4 aluminum alloy owning higher cross tension 
failure loads were successfully fabricated by a tool with half threaded pin. Piccini and 
Svoboda [11] investigated the effects of tools geometry and its penetration depth on the 
weldability and mechanical properties of dissimilar AA5052-H32 with low carbon steel joints 
welded by FSSW. They showed the optimized geometry of tool (pin diameter and length) 
with correct tool plunge depth value can optimize the mechanical properties of joint. 

Performing FSSW of AA6082 sheet aluminum alloys may be an inevitable demand within 
near future in the modern automobile sector. In this context, fracture characteristics can be a 
key indicator of mechanical performance for the FSSWed 6082 aluminum alloy joints. There 
is not available a detailed study on fracture characteristics of 6082 FSSW joints. Therefore, 
the objective of this study is to analyze the influence of of tool pin geometry on tensile 
fracture characteristics of AA6082-T6 FSSWed aluminum alloy joints. For this purpose, the 
fracture surfaces of the failed tensile shear test specimens were examined in detailed using the 
scanning electron microscope (SEM).  

II. MATERIAL and METHOD 

AA6082-T6 aluminum alloy sheets of 3 mm in thickness were used as the base metal in this 
study. The chemical composition and mechanical properties of the material used are listed in 
Table 1 and 2, respectively. 

    Table 1. Chemical composition of the material used in this study (wt. %). 
Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Al 

0.9 0.44 0.08 0.54 0.7 0.03 0.04 0.04 Balance 

 
    Table 2. Mechanical properties of the material used in this study. 

Ultimate Tensile Strength [MPa] 0.2% Proof Strength [MPa] Elongation [%] 

342 298 16 

According to ANSI/AWS/SAE/D8.9-97 standard [12], length and width of the sheets welded 
in this study were 100 mm × 40 mm (Figure 1). Two sheets were friction stir spot welded in 
the overlapping configuration with a width of 40 mm on a vertical CNC milling machine 
using a non-consumable tool made of H13 hot work tool steel with a 10ᵒ concave shoulder 15 
mm in diameter and a pin 3.5 mm in length along with a right-hand screw of 0.8 mm pitch. 
The welding spot was located at the center of the lapped area. In order to provide correct axial 
position and obtain precise plunge depth value for all welds, a specific designed fixture for 
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two sheets to be welded were used. Five different types of tool pin geometries i.e. threaded 
cylindrical pin,  threaded conical pin, threaded triangular pin, threaded hexagonal pin and 
threaded cylindrical pin with two grooves as shown in Figure 2 were used to fabricate the 
FSSWed joints. All the FSSW operations were conducted at a tool rotation rate of 1500 rev 
min−1, a plunge depth of 5 mm, a dwell time of 11 s and a feed rate of 50 mm min−1. The 
tool rotation direction in all welds was kept in clockwise direction during the welding process. 

 
Figure 1. Schematic of friction stir spot welding joint used in this work. 

 
      

Figure 2. Tool pin geometries used used in this study. a) Threaded cylindrical pin, b) threaded conical pin, c) 
threaded triangular pin, d) threaded hexagonal pin, e) threaded cylindrical pin with two grooves. 

After FSSW, the mechanical strength of the FSSW joints were evaluated by quasistatic tensile 
lap-shear tests using a universal tensile testing machine (UTEST-7014) at room temperature 
with a displacement rate of 5 mm min-1. In order to avoid the possible interference effects of 
the bending moment, two additional sheets having the same thickness as the base sheets were 
fixed on the clamping sides of the tensile shear test samples during tensile testing. Following 
the tensile shear tests, the fracture surfaces of the FSSW joints were examined in detailed 
using using a Zeiss EVO 40 XVP scanning electron microscope (SEM) for fractographic 
analysis. 

III. RESULTS and DISCUSSION 

The tensile lap-shear loads of 6082-T6 friction stir spot welds with different pin geometries 
are shown in Table 3 and Figure 3. The tensile shear failure loads come from the average 
values of five same samples. The highest tensile strength was found 6.67 kN for the welds 
with the threaded cylindrical pin while the welds with the threaded hexagonal pin had lowest 
tensile strength with 1.71 kN. The weld strength of the welds with the threaded cylindrical pin 
is about 4 times higher than that of the welds with the threaded hexagonal pin. Considering 
the weld strengths of the joints, the most effective material flow has come to the fore in the 
threaded cylindrical pin. 
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   Table 3. Tensile shear load values of the friction stir spot welded joints (average  values). 
Tool Pin Profile Tensile Shear Load (kN) Standard Deviation 

Threaded Cylindrical Pin 6.67 0.43 

Threaded Cylindrical Pin with Two Grooves 5.99 0.13 

Theraded Conical Pin 5.41 0.65 

Theraded Triangular  Pin 5.09 0.49 

Theraded Hexagonal Pin 1.71 0.50 

 
Figure 3.  The effect of tool pin geometries on tensile shear load of FSSWed AA6082-T6 joint. 

The fracture characteristics of friction stir spot welds may be a qualitative criterion used for 
the weld quality. Figure 4 shows the SEM images for the tensile fracture surfaces of the lower 
sheet of the FSSWed joint with threaded cylindrical pin. As can be seen in Figure 4 (a), this 
joint exhibits a quite large fully bonded section and has the highest tensile shear strength in 
the five different tool pin geometries. Two characteristic fracture modes are visible in this 
fracture surface of this joint (Figure 4 (a)): Shear mode (Figure 4 (b)) and tensile mode 
(Figure 4 (c)). In the shear mode, the microcrack initiates at the partially bonded region and 
the crack propagates completely horizontal along the interface of joint, shearing stir zone at 
the bonded section under the tensile shear loading conditions. As can be seen in Figure 4 (b), 
a predominantly brittle fracture was observed in this shear mode, indicating a dimple-free 
zone with some scratched marks. In the tensile mode, the microcrack initiates at the partially 
bonded region, but the crack propagates in the vertical direction along the interface of joint,  
resulting in an inclined crack and fracturing in stir zone at the bonded section under the tensile 
shear loading conditions. This zone can be characterised by the presence of fine shallow 
dimples and some coalescence of dimples, indicating predominantly ductile fracture mode 
with some limited cleavage fracture areas (Figure 4(c)). The dimple sizes in this zone look 
like reflecting the grain size of the stir zone consisting of typical very fine grains due to the 
dynamically recrystallization, indicating predominatly intergranular fracture. 
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Figure 4.  SEM images for the fracture surfaces of the FSWWed 6082-T6 joint with threaded cylindrical pin. (a) 
Overview for the fracture surface, and close-up views of (b) shear mode fracture, and (c) tensile mode fracture. 

 
SEM images of the fracture surfaces of FSSWed joint with threaded cylindrical pin with two 
grooves can be seen in Figure 5. This joint having a fairly high weld strength has a quite large 
fully bonded section too. The close-up views of the fracture surfaces of this joint exhibit 
tensile/shear mixed failure mode  (Figure 5 (b) and (c)). In the fracture surface at Figure 5 (b), 
the shear mode is more dominant than tensile mode, indicating relatively brittle fracture with 
some areas of limited ductility. In the fracture surface at Figure 5 (c), the tensile mode is a 
more effective than shear mode, exhibiting quite brittle failure with cleavage fracture areas. It 
should be noted that material flow and mixing in the stir zone were negatively affected by the 
grooves on the threaded cylindrical pin. So, the joint with the grooves on threaded cylindrical 
pin has lower weld strength than the joint without grooves on threaded cylindrical pin.  

 
Figure 5.  SEM images for the fracture surfaces of the FSWWed 6082-T6 joint with threaded cylindrical pin 

with two grooves. (a) Overview for the fracture surface, and (b) and (c) close-up views. 

a) 

b) c) 

a) 

b) c) 
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Figure 6 shows SEM images of the fracture surfaces of FSSWed joint with threaded conical 
pin. This joint has not a large fully bonded section (Figure 6 (a)). The close-up view of the 
fracture surface of this joint in Figure 6 (b) exhibits tensile/shear mixed failure mode. 
However, the shear mode is more dominant than tensile mode, indicating relatively brittle 
fracture with limited ductility areas. The surface in Figure 6 (c) clearly corresponds to the 
partially bonded or unbonded zone. 

 
Figure 6.  SEM images for the fracture surfaces of the FSWWed 6082-T6 joint with threaded conical pin. (a) 
Overview for the fracture surface, and close-up views to (b) tensile/shear mixed fracture mode, and (c) The 

surface corresponding to the partially bonded or unbonded zone. 

SEM images of the fracture surfaces of FSSWed joint with threaded triangular pin can be 
seen in Figure 7. This joint has not a large fully bonded section too (Figure 7 (a)). The close-
up view of the fracture surface of this joint shows shear fracture mode, indicating completely 
brittle fracture with some scratched marks and a dimple-free zone (Figure 7 (b)). The rapid 
crack propagation in completely brittle characteristic at the upward direction in the stir zone 
has led to a sudden fracture. So, this joint has a relatively low weld strength.  

 
Figure 7.  SEM images for the fracture surfaces of the FSWWed 6082-T6 joint with threaded triangular pin. (a) 

Overview for the fracture surface, and (b) close-up view to shear fracture mode. 

a) 

b) c) 

a) b) 
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Figure 8 shows SEM images of the fracture surfaces of FSSWed joint with threaded 
hexagonal pin. This joint has a quite narrow fully bonded section (Figure 8 (a)). And, the 
close-up view of the fracture surface of this joint shows shear fracture mode, indicating 
completely brittle fracture with the scratched marks and a dimple-free zone (Figure 8(b)). So, 
FSSWed joints with threaded hexagonal pin has the lowest tensile shear strength in the five 
different tool pin geometries. 

 
Figure 8.  SEM images for the fracture surfaces of the FSWWed 6082-T6 joint with threaded hexagonal pin. (a) 

Overview for the fracture surface, and (b) close-up view to shear fracture mode. 

IV. CONCLUSIONS 

The obtained results from this study are summarized as follows: 

 When comparing 5 different pin geometries, the FSSWed 6082-T6 joints produced 
with threaded cylindrical pin geometry have the highest tensile shear load with 6.89 
kN under the same welding conditions owing to a quite large fully bonded section and 
predominantly tensile ductile fracture mode. 

 The grooves on the threaded cylindrical pin leads to a relatively negative effect on 
material flow and mixing in the stir zone for welding.  

 When comparing 5 different pin geometries, the FSSWed 6082-T6 joints produced 
with threaded hexagonal pin geometry have the lowest tensile shear load with 1.71 kN 
under the same welding conditions owing to a quite narrow fully bonded section and 
completely brittle shear fracture mode. 

 Tool pin geometry significantly affect the fracture characteristics of a FSSWed 6082-
T6 joint. The welds produced with threaded cylindrical pin have predominantly brittle 
shear fracture mode and predominantly tensile ductile fracture mode, whereas the 
fracture surfaces of the joints produced with threaded hexagonal pin exhibit 
completely brittle shear fracture mode. 

 The increase of the tensile ductile fracture mode in the fracture surfaces of the 
FSSWed 6082-T6 joints leads to higher weld strength, while the increase of brittle 
shear fracture mode result in lower weld strength. 
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ABSTRACT 
Melt spinning method involves the process of pouring a stream of molten alloy on to a high-speed rotating 
quench wheel of flat surface. The rapidly quenched alloy forms as flake-like powder, which is approximately 30 
µm in thickness. Differently from conventional method, textured surface wheel was used first time and 
spherically shaped Nd15Fe77B8 alloy powders were produced in melt spinning process, in this study. Because of 
the low cooling rate of spherical shape, produced powders are dendritically solidified. The microstructure of the 
powders consists of three different phases: magnetically hard Nd2Fe14B phase, α-Fe soft phase and non-magnetic 
Nd-rich phase, according to scanning electron microscopy analysis. Thermal and magnetic properties of as-spun 
powders were characterized by using DSC and VSM analysis methods, respectively. The produced powders 
were then subjected to surfactant active ball milling in protective atmosphere to enhance their thermal and 
magnetic properties.  The Curie temperature and coercivity values of ball milled powders significantly increased 
with increasing milling time and decreasing powder size. The coercivity of as-spun powders was measured as 
875 Oe and increased to 1715 Oe after 390 min milling time. Similarly, The Curie temperature of as-spun 
powders was 305 °C and shifted to 312 °C for 390 min milling time.   
 
Keywords: Melt spinning method, Nd15Fe77B8 alloy, Hard magnetic properties 

I. INTRODUCTION 

Among the permanent magnets which are used in various applications, the NdFeB magnets 
have the highest magnetic performance due to the N2Fe14B (often referred to as 2-14-1) hard 
magnetic phase involved in microstructure [1-3]. These magnets are produced by using 
different methods and they have a high anisotropic field of 67 kOe. The high anisotropy field 
of NdFeB magnets provides high coercivity and saturation magnetization of 16Gs [4]. 
However, these magnets with outstanding magnetic properties can only be produced with an 
appropriate microstructure formation [5] and decreasing particle size to certain dimension [6]. 
Many works of literature have shown that microstructural properties of Nd-Fe-B magnets 
have crucial importance for determination of the magnetic properties. The outstanding 
magnetic properties of these magnets especially emerge from Nd2Fe14B tetragonal 
intermetallic phase, which is solidified from liquid metal with the peritectic phase 
transformation [5]. Therefore, the control of this phase in Nd-Fe-B matrix requires 
experience. Besides the magnetically hard Nd2Fe14B (ϕ) phase existed in grain interior, the 
Nd-Fe-B magnets also involve two other non-magnetic phases; Nd-rich phase placed in the 
grain boundary and magnetically soft α-Fe phase [6, 7]. In order to get relatively good 
magnetic properties, the volume fraction of Nd2Fe14B grains, Nd-rich phase and magnetically 
soft α-Fe phase in the Nd-Fe-B matrix needs to be optimized [7, 8]. In this sense, melt 
spinning process is one of the most used method to produce high performance NdFeB 
magnets with formation of a suitable microstructure [9]. This method is described as a rapid 
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solidification process to produce rapidly solidified (104 – 107 Ks-1) ribbon, strip or powder 
[10]. Such a high cooling rate provides homogeneous microstructure and finer grain size [1]. 

In this study, Nd15Fe77B8 alloy powders were produced with melt spinning method by using 
textured type of wheel. The microstructure, Curie temperature and magnetic properties of 
produced powders were investigated. In addition to these, the produced powders were ball-
milled in a surfactant active atmosphere and the effect of milling times on magnetic properties 
were investigated.  

II. RELATED WORK 

Commercial magnetic ingot alloy with a nominal composition of Nd15Fe77B8 (at %) was used 
to produce spherical shaped powders. The experimental study was carried out using a 
laboratory scale single roller stainless-steel melt spinning device working in a high vacuum 
atmosphere (10-7 mbar). The Nd15Fe77B8 alloy ingots were heated to 1400 °C (about 150 °C 
above the equilibrium liquid temperature) in vacuum atmosphere before melt spinning trial. 
The textured surface wheel which has 40 mm width, 270 mm diameter and made from pure 
copper was used. The surface velocity of wheel was kept constant as 52 m s-1. The distance 
from the crucible end to the wheel surface was set as 0.8 mm which is sufficient to make sure 
a stable melt-stream, and prevent from any physical contact between the crucible and melt 
pool. Before each run, the chamber was evacuated up to 10-7 mbar and backfilled with high 
purity argon gas. The melted alloy was ejected through the nozzle onto the rotating wheel by 
introducing high purity (99.999%) argon gas flow with the pressure of 0.25 bar through the 
hexagonal boron nitride crucible. Molten alloy is disintegrated as droplets as soon as it 
touches to the surface of rotating wheel. These droplets were undercooled and rapidly 
solidified during their contact with wheel surface and free fall, hence fragmented pieces were 
obtained. 

Mostly spherically shaped Nd15Fe77B8 alloy powders were produced and these powders were 
subjected to surfactant-assisted ball milling in a high-energy planetary ball-mill device of 
Fritsch Pulverisette 6 model at a rotational speed of 300 rpm. A milling jar with the capacity 
of 250 ml performing under a vacuum of 10-3 mbar was designed and manufactured from tool 
steel and the surface of the jar was hardened with boron-carbide material. The milling of melt-
spun powders was performed in a protective surfactant-assisted atmosphere with the ball-to-
powder weight ratio of 10/1 for milling times of 90, 150, 210, 270, 330, and 390 minutes and 
tungsten carbide balls of 5 mm diameter were used. Oleic acid with the purity of 99.99% was 
introduced into the mill as surfactant-assisted agent together with hexane and heptane 
(99.99% purity) as solvents. The starting materials such as powders, surfactant-assisted 
material, solvents and balls were charged to the jar and milling was performed at room 
temperature.  

Microstructure of produced powders was examined by using a scanning electron microscope 
(SEM) of Zeiss EVO MA model. Elemental analysis of different phases was also made by 
using energy dispersive X-ray analyzer (EDX) attached to the SEM. The phases in the melt-
spun powders were characterized by X-ray diffraction (XRD) apparatus of Panalytical X’pert3 
Powder model with CuKα radiation. Thermal analysis of the produced powders was 
performed to determine the Curie temperature (TC) using the differential scanning calorimeter 
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apparatus (DSC) of Linseis PT1600 model at a heating rate of 5 °C/min. Heating was carried 
out with flowing purified argon gas during the DSC analysis. The magnetic properties of 
powders were measured with a vibrating sample magnetometer of LDJ Electronics 9600 
model using a maximum applied field of 1.5 T at room temperature.  

III. EXPERIMENTAL RESULTS AND DISCUSSION 

In melt spinning method, there are many process parameters such as wheel speed, melt 
superheat, gap distance between wheel surface and nozzle, ejecting gas pressure etc. affecting 
the solidification rate of produced powders [11-14].  Among them, the wheel speed is the 
most influential parameter effecting the cooling rate of powders. A lot of studies were 
performed in literature considering the effect of wheel speed at the solidification rate of 
powders in melt spinning procedure [12, 15, 16]. Different from studies made in the literature, 
the surface structure of melt spinning wheel was changed from smooth type to textured form 
while other parameters were kept constant to search the effect of wheel surface on the shape 
and cooling rates of powders, in the present study. Contrary to expectations, powders, instead 
of ribbon, was produced by using textured types of wheels because of brittle character of 
Nd15Fe77B8 alloy. Morphology of the produced powders is seen in Figure 1. As can be seen 
from the figure, the shape of the produced powders is mostly spherical. The diameter of 
spherical powders changed from 10 µm to 350 µm (Fig. 1.a and b). 

 
Figure 1. Morphology of the produced powders. Sieve fraction of powders: (a) -36/25 µm, and (b) -180/125 µm. 

Produced Nd15Fe77B8 alloy powders by using the textured surface wheels were subjected to 
laser particle size measurement (with Malvern Master Sizer 2000) to determine mean particle 
size (d50) and particle size distribution. The results were represented in Figure 2. Before laser 
particle size measurement, produced powders were subjected to sieve analysis to get sieve 
fractions of -45µm/pan, -90/45 µm, -125/90 µm, -180/125 µm, -250/180 µm, and -355/250 
µm. Each sieve fraction of powders was subjected to laser particle size measurement, 
separately. From these measurements, the mean particle sizes for -45µm/pan, -90/45 µm,    -
125/90 µm, -180/125 µm, -250/180 µm, and -355/250 µm sieve fractions were obtained as 
36.2, 80.5, 127.3, 191.4, 267.82 and 551.89 µm, respectively.  
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Figure 2. The mean particle and size distribution of produced powders. 

XRD patterns of Nd15Fe77B8 alloy powders produced by the textured surface wheel and 
Nd15Fe77B8 ingot alloy were given in Figure 3 to compare the microstructural changes. As can 
be seen from the figure, the Nd15Fe77B8 ingot alloy consists of mostly magnetically hard 
Nd2Fe14B phase. In addition to Nd2Fe14B hard magnetic phase, there exist nonmagnetic Nd-
rich phase and magnetically soft as α-iron phase. The XRD patterns of produced powders 
involve magnetically hard Nd2Fe14B phase and non-magnetic Nd-rich phase. Magnetically 
soft as α-iron phase disappears from the powders microstructure because of rapid 
solidification process.  

 
Figure 3. XRD patterns of Nd15Fe77B8 ingot alloy and produced powders. 

 
The produced melt-spun Nd15Fe77B8 alloy powders were subjected to ball-milling process for 
size reduction by using newly designated vacuum jar. SEM images of the surfactant active 
ball milled particles of Nd15Fe77B8 alloy powders milled for different times are shown in 
Figure 4. Usually, two different deformation mechanisms take place in surfactant-assisted 
ball-milling process. In the first step, the large particles are broken due to excessive pressures 
on them. Secondly, the broken powders with smaller sizes tend to agglomerate to minimize 
their surface energy. Figure 4 reveals that the size reduction takes place quite rapidly even in 
the first stages of the milling process and the sizes of particles decrease from micron size to 
submicron. Nanoparticles are agglomerated in large clusters and the clusters are getting larger 
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as milling time increases. On the other hand, the presence of solvents (hexane and heptane) 
and surfactant (oleic acid) plays various roles in the milling process, including impeding cold 
welding of crushed particles, preventing oxidation and amorphization, and reducing 
contamination during milling process [6].  

 
Figure 4. SEM images of high-energy ball-milled Nd15Fe77B8 alloy particles. 

Figure 5 shows the variation of mean particle sizes as a function of milling times for spherical 
shaped powders. The mean particle sizes of ball milled spherical shaped powders were 4.24 
µm, 3.39 µm, 2.69 µm, 2.01 µm, 1.06 µm, and 0.96 µm for 90, 150, 210, 270, 330, and 390 
min. milling times, respectively.  

 
Figure 5. Variation of mean particle sizes with milling time. 

449



 

 
 

The melt spinning process is known as a process of producing ribbon shape material. 
Afterwards, these ribbons are subjected to high energy ball milling operation to get useful 
powders. As stated above, the textured type of wheel surface was experimented for the first 
time to produce powder directly from molten alloy, in this study. In the case of the textured 
wheel, the liquid metal adheres the wheel surface due to its rough surface texture and thereby 
it is atomized as powders. Spherical shaped powders were produced with textured surface 
wheel because of brittle character of Nd15Fe77B8 alloy and textured morphology of the wheel 
surface. As can be seen from Figure 6, the microstructure of spherically shaped powders was 
dendritic. Dendritic microstructure is explained in terms of the spherical shape of powders. 
The cooling rate of geometrical objects is expressed in terms of their solidification modulus. 
The term of modulus (M) is a general notion that expresses a comparable unit of mutual 
geometrical and physical quantities that determinate the course of the given process. The 
modulus deals with the solidification process of castings of different geometry and the 
determining quantities are the melt volume (V) and its cooling surface area (A) [17, 18]. The 
modulus is equal to V/A and the higher the modulus the lower the solidification rate. When 
comparing solidification modulus of sphere, cylinder and cube, the modulus of sphere is 1.20 
which is 1.35 times higher than that of cylinder and cube, respectively. On the contrary, the 
solidification rates of the cylinder and cube shapes are 1.5 and 2.00 times higher than the 
sphere. As it is understood from these expressions, spherical powders produced by textured 
surface wheel have a much lower solidification rate. Relatively slow cooling rate explains 
dendritic microstructure of spherical shaped powders produced with textured surface wheel. 
Figure 6.a-d represents SEM microstructures of the spherically shaped powders with the sizes 
of 27, 82, 130, and 390 µm, respectively. As can be seen, all powders have dendritic 
microstructure. However, small deviations from the dendritic microstructure were seen with 
increasing powder size. It starts with needle-like and plate-like dendritic morphologies (27 
µm and 82 µm size powders), then it transforms to classical dendritic morphology (130 and 
390 µm size powders). EDX analysis of powders was given in Figure 6.e, and 6.f. As it is 
seen from the figure, microstructure of powders involves Nd2Fe14B phase and some small 
particles of Nd-rich phase. The elemental compositions for grain interior region (region A), 
which was thought to be Nd2Fe14B phase, were found as 70.09 wt.% Fe, 26.41 wt.% Nd and 
3.50 wt.% B (Fig. 6.e). The composition of Nd-rich phase (region B) was found as 87.95 
wt.% (Figure 6.f). 
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Figure 6. SEM microstructure of spherical shaped Nd15Fe77B8 alloy powders produced by textured surface 

wheel. Powder sizes: (a) 27 µm, (b) 82 µm, (c) 130 µm, (d) 390 µm, (e) EDX analysis of Nd2Fe14B phase, and 
(f) EDX analysis of Nd-rich phase. 

Magnetic hysteresis curves of Nd15Fe77B8 ingot alloy and spherical shaped powders were 
illustrated in Figure 7. The hysteresis curve of Nd15Fe77B8 ingot alloy shows a constricted 
shape with relatively low coercivity. Such narrowed shape of hysteresis curve is a sign of 
coexistence of hard magnetic Nd2Fe14B and soft magnetic α-iron phases. The coercivity of 
spherically shaped melt spun Nd15Fe77B8 alloy powders showed some increase in comparison 
to the ingot alloy. This increase can be explained in term of fine grained microstructure of 
these powders. The coercivity values of Nd15Fe77B8 ingot alloy and spherically shaped melt-
spun powders are 710 Oe, 870 Oe, respectively. Seller et. al [2] stated that the coercivity 
value of the spherical shaped Nd69Fe30.1B0.91 alloy powders produced by gas atomization 
changed with the powder size and they found coercivity values of 900 and 600 Oe for powder 
size range between 50-75 µm and 75-100 µm, respectively.   
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Figure 7. Hysteresis loops for (a) Nd15Fe77B8 ingot alloy, (b) spherical powders. 

Spherical shaped powders were subjected to surfactant active ball milling process for 90, 150, 
210, 270, 330, and 390 min. milling times. Different sizes of particles were obtained as a 
result of this procedure. Magnetic hysteresis loops for different milling times were recorded 
for the ball milled spherical powders and the results were presented in Figure 8. All loops 
show a single-phase like magnetization behavior, indicating no secondary magnetic phases in 
the particles. Generally, the coercivity of ball milled Nd15Fe77B8 particles increases with 
decreasing particle size. One well-known method to increase the coercivity of Nd-Fe-B 
magnets without using additional elements is to refine the grain size of the Nd2Fe14B phase 
[19]. The differences in optimum microstructures are probably related to the differences in 
magnetization reversal mechanism. Changes of the domain direction in an applied field may 
be dominated either by domain nucleation or by domain growth which can be prevented by 
pinning. In optimum melt spinning material, owing to the single-domain grain size, the 
reversal mechanism is generally perceived to be pinning-controlled. The displacement of 
domain walls is suppressed by introducing many nonmagnetic inclusions or internal stresses 
which act as hindrances to domain wall motion. The best method, however, is to remove all 
domain walls from the material. This can be done by dividing the material into many fine 
particles or grains, the size of which is smaller than the critical size for single domain [20]. 
Due to the nanocrystalline grain size, there is an extremely large amount of grain boundary 
surface area per unit volume to provide pinning. An intergranular phase, which may be either 
amorphous or crystalline is usually found in melt spinning magnets. It was generally believed 
that this intergranular phase is non-magnetic and Nd enriched. This method  improves the 
coercivity by magnetically de-coupling the adjacent grains [5]. Based on above discussions 
and taking into consideration of microstructural differences of starting powders 
microstructures, we can conclude that spherical powders microstructure resulted with higher 
coercivities. For the spherical shaped powders, the coercivity values of 877, 914, 982, 1174, 
1347, and 1715 Oe were obtained for 90, 150, 210, 270, 330 and 390 min. milling times, 
respectively.  
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Figure 8. Effect of milling time on the magnetic properties of the spherically shaped melt-spun Nd15Fe77B8 alloy 
powders milled for different times in a surfactant active atmosphere. Milling times: (a) 90, (b) 150, (c) 210, (d) 

270, (e) 330, and (f) 390 mins. 

In Figure 9, the DSC curves of Nd15Fe77B8 ingot alloy, spherically shaped melt-spun 
Nd15Fe77B8 alloy powders and surfactant active ball-milled Nd15Fe77B8 alloy powders with 
different milling time are given to compare the effect of processing conditions on the Curie 
temperature. It can be seen that, the Curie point shifted to higher temperature from the ingot 
condition to surfactant active ball-milling. The Curie temperature of Nd15Fe77B8 ingot alloy, 
spherically shaped melt-spun powders produced with textured surface wheel and surfactant 
active ball-milled powders were obtained as 279 °C, 305 °C and 311 °C, respectively. This 
increases in Curie temperature can be explained in terms of increasing amount of Nd2Fe14B 
hard magnetic phase. Therefore, the low amount of N2Fe14B hard magnetic phase in ingot 
alloy causes lower Curie temperature than the powders produced with melt spinning method. 
This can be explained in terms of relatively higher amount of hard magnetic phase. 
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Figure 9. DSC curves for (a) Nd15Fe77B8 ingot alloy, (b) powders produced with textured surface wheel, and (c) 

surfactant active ball-milled particles with 390 minutes milling time. 

IV. CONCLUSIONS 

Rapidly solidified Nd15Fe77B8 magnetic alloy powders have been produced with melt 
spinning method by using textured wheel surface structure. Produced powders were subjected 
to surfactant active ball milling process for 90, 150, 210, 270, 330 and 390 min milling times 
for powder size reduction. The following results were obtained from the present study. 

1. The spherically shaped powders were produced with the textured surface wheel and 
powder shape was free of particle size. 

2. The powders had dendritic microstructure regardless of their sizes. 
3. The microstructure the spherical powders involves hard magnetic Nd2Fe14B phase located 

in grain interior and fine network of Nd-rich phase at the grain boundaries. 
4. The coercivity values of ball milled particles were higher than that of unmilled powders. 
5. The Curie temperatures of Nd15Fe77B8 ingot alloy, spherically shaped melt-spun powders 

produced with textured wheel surface and surfactant active ball-milled particles were 
obtained as 279 °C, 305 °C and 311 °C, respectively. 
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ABSTRACT 
In this study, the mechanical and tribological properties of sintered Ti-6Al-XSn implant materials produced by 
powder metallurgy (P/M) process were investigated as a function of Sn content. The tin (Sn) was added to the 
powder mixture at weight fractions of 3.5, 7, 10.5, 14, 17.5 and 21%. Ti, Al and Sn powders were cold-pressed 
with 600 MPa pressure and sintered sintered at 1200 °C for 2 hours in a vacuum condition. The mechanical 
properties of the samples were determined by microhardness, tensile and flexural tests. The tribological 
performances were realized under different test conditions. Fracture and wear surfaces of the samples were 
examined by the scanning electron microscope (SEM) and the distribution of alloying elements in the fracture 
surface was determined by EDS analysis. The results of this study indicate that, the mechanical properties were 
improved with increasing Sn content up to 10.5% above which it decreased. The friction coefficients and 
specific wear rates were obtained between 0.63-0.84, 0.64-0.88 and 4.76-6.57x10-7, 2.87-9.88x10-7 mm3/Nm for 
dry and wet (Hanks’ Balanced Salt Solutions: HBSS) conditions, respectively. 
 
Keywords: Powder metallurgy (P/M), Implant materials, Ti-6Al-XSn alloys, Mechanical and tribological 
properties  

1. INTRODUCTION 

The metallurgy of titanium and Ti-base alloys has been intensely investigated in the last 60 
years [1]. These alloys are extensively used  for their well-known good balance of properties, 
like high strength and relative low density (highest specific strength), excellent corrosion 
resistance and very high biocompatibility. The combination of these characteristics allows the 
employment of these materials in many high-technology industries, namely medical and 
dental applications, highly corrosive chemical enviroment, the aerospace and aeonautic 
industries, and high performance cars. However, the employment of titanium and its alloys in 
more conventional applications is strongly limited by its cost, namely both high raw materials 
cost and high processing cost [2-4]. Sn is strong solid solution strengthener for Ti alloys and 
known as an α stabilizing element, while Nb is added is as a β stabilizer to ensure a fine α+β 
structure, as well as to enhance the oxidation resistance of the alloy [5-8]. The recent trend in 
research and development of titanium alloys for biomedical applications is to develop low 
rigidity β-type titanium alloys composed of non-toxic and non-allergic elements with 
excellent mechanical properties, especially fatigue resistance, and workability [9-13]. Sn 
shows high solubility in Ti lattice with moderate differences in size from Ti and still 
economical to use [9]. The aim of this study was to investigate the effect of Sn on the 
mechanical and tribological performances of Ti-6Al-XSn implant materials. 
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2. RELATED WORK 

2.1. Fabrication of sample  

The spherical and angular titanium (Ti) powder (99.5% and 325 mesh) provided by Alfa 
Aesar and Good Fellow, aluminium (Al) powder (99.5% and 325 mesh) delivered by Alfa 
Aesar, tin (Sn) powder (99.8% and 325 mesh) supplied by Alfa Aesar was selected as the 
experimental powder. Samples were produced through powder metallurgy (P/M) process. 
The Sn was added to the powder mixture at weight fractions of 3.5, 7, 10.5, 14, 17.5 and 
21% while aluminum content was kept constant at 6 wt.%. Zinc stearate (0.5 wt.%) was 
added into the powder as a lubricant. Before compaction, the powders and lubricant were 
mixed in a turbila mixer at 55 rpm for 30 min. The samples were compacted at pressure level 
of 600 MPa. After compaction, the samples were then sintered in vacuum condition at 1200 
°C temperature for 2 h. 

2.2. Mechanical properties 

Porosity values of the samples were determined using mercury intrusion porosimetry 
(Micromeritics Auto Pore IV 9410). Vickers microhardness test was carried out on the 
polished surfaces of samples by using pyramidal shape diamond indenter with a facing angle 
of 136o under load of 200 g with dwell time of 20s. Tensile and flexural measurements were 
used to compare mechanical performance of the samples. These tests were conducted with a 
MTS testing machine, with a crosshead speed maintained at 0.5 mm/min. At least three 
samples were tested for each alloy. The tensile and flexural tests were performed in 
accordance with the ASTM standards E8. 

2.3. Tribological properties 

The friction and wear behavior (tribological properties) of the Ti-6Al-XSn implant materials 
sliding against 4140 steel was evaluated with the help of a block-on-ring tribotester under 
dry and wet (Hanks’ Balanced Salt Solutions: HBSS) conditions. The chemical composition 
of HBSS is given in Table 1. 

Table 1. Chemical composition of HBSS 
      Reagents                  Concentration (g/l) 

NaCl 8.00 
KCl 0.40 
NaHCO3 0.35 
CaCl2 0.14 
MgCl2.6H2O  0.10 
Na2HPO4.2H2O 0.06 
KH2PO4 0.06 
MgSO4.7H2O 0.06 
C6H12O6 1.00 

Figure 1 shows the picture of the experimental setup. All tests were performed at ambient 
temperature under applied load of 1 MPa and sliding velocity of 0.5 m/s with three different 
sliding distances 3000, 4500 and 6000 m. 
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Figure 1. Picture of the experimental setup 

 
The friction coefficient was determined by dividing the measured frictional force by the 
applied normal load. In this period, the friction coefficient was recorded by tribometer 
automatically. The specific wear rate WS (mm3/N.m) was calculated with the following 
equation [14]:  

 WS = Δm/LρFn                                                                        (1)  

where ∆m is the mass loss,  L is the sliding distance, ρ and Fn are the density of the sample 
and applied load, respectively. 

To characterize sample fracture surface microstructure, wear surface morphology and 
collected wear debris, scanning electronic microscopy (SEM) Zeiss EVO LS10 equipped with 
an energy dispersive spectroscopy (EDS) was used. 

3. EXPERIMENTAL RESULTS 

3.1. Porosity 

Porosity affects mechanical properties, such as hardness, elastic modulus and strength. It is an 
important characteristic for materials. The effect of Sn content on porosity of the samples was 
given in Figure 2. 

 
Figure 2. The effect of Sn content on porosity 
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As can be seen in Figure 2, porosity generally increases with increasing Sn content.  This 
increment realizes sharply above 17.5 wt.% Sn content. Porosity values are around 1.5% to 
16%. 

3.2. Mechanical properties 

There is an inverse proportion between porosity and microhardness. It is known that the less 
is the porosity of a material, the harder it becomes. The influence of Sn addition on the 
microhardness of the samples was depicted in Figure 3. 

 
Figure 3. The effect of Sn content on microhardness 

As shown in Figure 3, the microhardness value decreases from 262 to 226 Hv with increasing 
Sn content from 3.5 to 7 wt.%. Afterwards, microhardness is found to increase from 226 to 
249 Hv with increasing Sn content from 7 to 10.5 wt.%, above which it decreases constantly. 
This can be explained that the microhardness is influenced by the amount of the porosity and 
Ti content. Increasing porosity and decreasing Ti content cause reduction in microhardness.  

 
(a)                                                                      (b) 

Figure 4. The effect of Sn content on; (a) tensile strength, (b) flexural strength 

Figure 4 (a,b) shows the tensile and flexural strength of Ti-6Al-XSn alloy as a function of the 
Sn content. Both tensile and flexural strength values increase up to 10.5% Sn content and then 
decreased. The decrease was due to increasing of porosity and Sn content. The strength of tin 
is lower than that of titanium. The maximum tensile and flexural strength values of samples 
are 126 MPa and 270 MPa, respectively. 

Figure 5(a,b) illustrates the SEM micrographs of fracture surfaces of the Ti-6Al-10.5Sn and 
Ti-6Al-21Sn samples after tensile tests, respectively. 
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                                     (a)                                                                    (b)                        

Figure 5. SEM micrographs of fracture surfaces of (a) Ti-6Al-10.5Sn, (b) Ti-6Al-21Sn samples 

Both Figure 5(a) and Figure 5(b) reveal that these samples exhibited a ductile fracture, having 
big and deep dimples and shear zones. This kind of fracture occurs by formation and 
coalescence of micro voids a head of the crack. Comparing with Figure 5(a), we can see that 
these dimples and voids more than Figure 5(b).      

EDS analysis was performed to understand the distribution of Al and Sn powders in titanium 
matrix. The EDS analysis of fracture surface of Ti-6Al-10.5Sn and Ti-6Al-21Sn alloys were 
given in Figure 6(a-b).  

  
(a) 

 
(b) 

Figure 6. EDS analysis of fracture surface of; (a) Ti-6Al-10.5Sn, (b) Ti-6Al-21Sn samples 

As is evident from the results of the EDS analysis, the alloying elements (Al and Sn) were 
almost homogenously distributed to all microstructure in both cases.  

3.3. Tribological properties 

The friction coefficient values of samples under dry and wet (Hanks’ Balanced Salt Solutions: 
HBSS) conditions were plotted as a function of Sn content in Figure 7(a,b). Tribological tests 

Element Weight (%) Atomic (%) 

Al 6.84 5.93 

Ti 80.76 82.87 

Sn 12.40 11.20 

Element Weight (%) Atomic (%) 

Al 5.11 10.06 

Ti 71.78 79.61 

Sn 23,1 10.33 
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were performed at ambient temperature under applied load of 1 MPa and sliding velocity of 
0.5 m/s. In general, as shown in the figure, the friction coefficient increases with increasing 
Sn content. This can be explained with increasing porosity. Porosity increases with increasing 
Sn content. Therefore, at high porosity values, the surface roughness of the material increases; 
consequently the possibility of the generation of wear debris increases as a consequence of 
asperity-asperity contact. The rise in the friction coefficient with increasing porosity might be 
attributed to the formation of more asperity-asperity contact during sliding [15]. 

 
a)                                                                                 b) 

Figure 7. Friction coefficient versus Sn content curve for (a) dry condition and (b) wet condition 
 

The friction coefficients of the samples were determined to be 0.63-0.84 and 0.64-0.88 for dry 
and wet (Hanks’ Balanced Salt Solutions: HBSS) conditions, respectively. 

Wear is related to interactions between surfaces and more specifically the removal and 
deformation of material on a surface as a result of mechanical action of the opposite surface. 
Wear is affected by many material and environmental variables and leads to loss of material 
and dimension. The wear of materials may occur due to adhesion, abrasion, surface fatigue or 
tribo-chemical reaction. Figure 8 (a,b) represents the correlation between specific wear rate 
and Sn content for dry and wet conditions. As can be seen in Figure 8a, in general, the 
specific wear rate does not change significantly with increasing Sn content and sliding 
distance. On the other hand, for wet condition, there is not a specific change in specific wear 
rate (Figure 8b). The specific wear rates were obtained between 4.76-6.57x10-7 and 2.87-
9.88x10-7 mm3/Nm for dry and wet (Hanks’ Balanced Salt Solutions: HBSS) conditions, 
respectively. 

 
a)                                                                                   b) 

Figure 8. Specific wear rate versus Sn content curve for (a) dry condition and (b) wet condition 
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Implant materials produced by powder metallurgy have a porous structure and therefore, 
porosity is important for these materials. The influence of porosity on wear behavior of 
materials has been controversial in several studies and is not clearly understood [16, 17]. It 
has been reported in some studies as beneficial and in others as detrimental. Chen et al. [18] 
stated that porosity could be beneficial to the performance of materials under some 
conditions. A study conducted by Simchi et al. [19] indicated a positive influence of porosity 
on wear behavior. They showed that porosity acts as lubricant reservoirs in wet sliding 
conditions, which provides a considerable advantage in wear process. The other researchers 
concluded that the presence of pores has a detrimental effect on the wear performance of 
materials [20-22]. 

Worn surfaces of Ti-6Al-10.5Sn and Ti-6Al-21Sn samples were analyzed using scanning 
electron microscopy and shown in Figure 9(a,b), respectively. Wear tracks are characterized 
by surface deformation and heavy damage in the form of longitudinal grooves extending 
parallel to the sliding direction which are clearly observed in Figure 9 (a) and (b) as evidence 
of abrasion. This process of material removal from the surface via plastic deformation during 
abrasion occurs by ploughing. During ploughing, ridges form along the sides of the ploughed 
grooves regardless of whether or not wear particles are formed. 

  
(a)           (b) 

Figure 9. SEM micrographs of worn surface of; (a) Ti-6Al-10.5Sn, (b) Ti-6Al-21Sn samples 

The size and shape of wear debris of Ti-6Al-10.5Sn and Ti-6Al-21Sn samples were 
analyzed using scanning electron microscopy and shown in Figure 10 (a,b), respectively. It 
is clearly seen that wear debris generated from Ti-6Al-10.5Sn are smaller in size than those 
generated from Ti-6Al-21Sn. This might be due to the fact that Ti-6Al-10.5Sn exhibits 
lower amount of porosity. The difference in wear debris size between Ti-6Al-10.5Sn and Ti-
6Al-21Sn samples explains why the grooves on the wear track of Ti-6Al-10.5Sn are 
narrower than those of Ti-6Al-21Sn. Abrasive wear seems to be the dominating wear 
mechanism operating under the current conditions.   
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(a)             (b) 

Figure 10. SEM micrographs of wear debris of; (a) Ti-6Al-10.5Sn, (b) Ti-6Al-21Sn samples 

4. CONCLUSION 

In the present work, the effect of tin on the mechanical and tribological properties of titanium-
based implant materials was studied. 

The following conclusions can be drawn: 

 The porosity increased with increasing Sn content. 
 The microhardness generally decreased with increasing Sn content. 
 Tensile and flexural strength increased with increasing Sn content up to 10.5% and then 

decreased at this point. The maximum tensile and flexural strength values of samples 
were obtained as 126 MPa and 270 MPa, respectively. 

 The friction coefficients and the specific wear rates were determined between 0.63-0.84, 
0.64-0.88 and 4.76-6.57x10-7, 2.87-9.88x10-7 mm3/Nm for dry and wet conditions, 
respectively. 

 The wear mechanism operating in samples was an abrasive wear. 
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ÖZET 
Bir uygulama için kullanılacak malzeme türünün ve o malzemenin sahip olması gereken en önemli özelliğinin 
belirlenmesi oldukça zor bir iştir. Bu süreçte tercih edilecek malzemenin uygun bir şekilde seçimi, bir firmanın 
diğer firmalarla rekabet edebilmesi açısından önemli bir yere sahiptir. Bu doğrultuda yaygın olarak kullanılan 
karar verme araçlarından biri olan analitik hiyerarşi prosesi (AHP), araştırmacılar ve karar mercii olan görev 
yapan yöneticiler tarafından kullanılan ve kritik kararların alınmasını sağlayan önemli bir yöntemdir. Bu 
çalışmada, AHP ile günlük yaşamamızın her alanında kullandığımız içecek şişeleri için gerekli kritik malzeme 
özellikleri ve önem dereceleri belirlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Malzeme seçimi, Analitik hiyerarşi prosesi (AHP), Karar analizi 
 

Analytical Hierarchy Process in Material Selection 

ABSTRACT 
It is a very difficult task to determine the most important characteristic and effective property of the materials 
that can be used in an application. In this process, the right choice of material to be preferred is crucial in terms 
of a firm to be able to compete with other companies. The analytical hierarchy process (AHP) which is widely 
used and to made executive decision by the decision makers and researchers, has been an important decision-
making method. In this current study, AHP has been used to determine effective properties for drink containers 
used in our everyday life. 
 
Keywords: Materials selection, Analytical hierarchy process (AHP), Decision analysis 

I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Günümüzde kullandığımız çoğu üründe kullanımı sırasında yaşanan olumsuzlar temelde üç 
nedene bağlı olarak ortaya çıkar. Bunlar; (1) tasarım, (2) üretim prosesi ve (3) malzeme 
seçimidir (3). Tasarım aşamasında üretilecek ürün için seçilen malzeme önemli bir yere 
sahiptir [1, 2]. Tasarlanan ürünün ve iş parçasının hangi malzemeden yapılacağı bellidir ve 
tasarım prosesinin her bir aşamasında malzeme seçimi, karar verme sürecinin önemli bir 
bölümünü oluşturur. Malzeme seçiminde; kullanılabilirlik, maliyet, üretilebilirlik, çalışama 
ortamı, sıcaklık vb. pek çok parametre söz konusudur. Ancak tasarımcılar malzeme seçiminde 
3 temel kriteri dikkate alırlar. Bunlar;  

 Özellik profili (malzeme özellikleri), 
 Proses profili (üretim, yöntem, işlem), 
 Çevre profili (çevreye etkisi) 

Mekanik özellikler ve ömür faktörleri özellik profiline bağlı olup, üretim, maliyet, 
bulunabilirlik ve uygulanabilirlik faktörleri proses profili içinde yer alır. Gerek hammadde, 
yarı mamul veya mamulün gerekse üretim prosesinin çevreye olan etkileri ise çevre profili 
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içerisinde yer alır.  Malzeme seçimi bu üç kriterin birlikte değerlendirilmesiyle ve ayrıca 
performans ve maliyet de dikkate alınarak yapılır [1].  

Bir uygulama için malzeme seçiminde farklı özellikleri ve malzeme seçenekleri göz önünde 
bulundurularak en iyi performansı sağlayan çevreci bir malzemenin seçilmesi veya tasarımın 
gerçekleştirilmesi oldukça karmaşık işlemleri içermekte ve seçim yapacak yöneticinin 
tecrübesine bağladır. Bu nedenle bu kritik karar verme sürecinde yöneticiler doğru ve 
güvenilir tahminlere ihtiyaç duyarlar ve bu tahminler doğrultusunda seçimlerini 
gerçekleştirirler [3]. Bununla ilgili olarak yöneticiler, bilimsel ölçütleri kullanarak, maksimum 
performansı sağlayacak yeni bir tasarım, yeni bir malzeme, yeni bir üretim prosesinin 
geliştirilmesi gibi farklı alanlarda kritik kararları alabilirler [3-5].  

Yöneticiler karar verme problemini, uygun seçenekler arasından en az bir amaç veya ölçüte 
göre en uygun seçeneğin seçimi şeklinde gerçekleştirmektedir. Genel olarak bir karar verme 
problemi, bir amaç veya ölçüde göre seçenekler arasından bir seçim yapma gibi düşünülebilir 
[3]. Malzeme seçiminde genellikle malzeme haritalarından [1, 6, 7] yararlanılmakla birlikte 
seçimde çok fazla faktörün bir arada değerlendirilebileceği bir yöntem bulunmamaktadır. 
Ancak, 1977 yılında Thomas L. Saaty [8] tarafından geliştirilen ve çok amaçlı karar verme 
yöntemlerinden biri olan analitik hiyerarşi prosesi (AHP) Dweiri ve ark. tarafından yapılan 
çalışmada günlük hayatta sıklıkla kullanılan anahtar için malzeme seçimi gerçekleştirilmiştir 
[2]. Bu proses, karar verme yetkisine sahip olan mühendisler tarafından oldukça ilgi görmüş 
ve gerçek hayatta birçok karar verme sürecinde kullanılmıştır [9]. AHP’nin uygulanması 
oldukça basit bir yöntem olmakla birlikte literatürde veri depolama [10], bulanık mantık [11] 
ve hedef programlama [12] yöntemleriyle birlikte kullanılmıştır. AHP’nin başlangıç aşaması, 
uygulamaya yönelik olarak etki faktörlerinin belirlenmesi ve bu faktörlere bağlı adayların 
belirlenmesidir [9]. Bu aşamadan sonra ise adaylar ve faktörlerin önem derecelerini belirmek 
amacıyla ikili karşılaştırma matrisleri oluşturulur. Bu matrisleri oluşturmak için Saaty [8] 
tarafından önerilen 1 ile 9 arasında değişen ve Tablo 1’de gösterilen önem skalası kullanılır. 
Yapılan çalışma sonunda verilecek karar birçok kişiyi etkileyecek yapıda ise ikili 
karşılaştırma karar matrisleri farklı kişilerin yargılarının birleştirilmesi ile oluşturur. Bu 
birleştirme işleminde birçok araştırmacı, tutarlı ikili karşılaştırma matrisleri elde edebilmek 
için, geometrik ortalama yönteminin kullanılmasını önermektedir [13, 14].  

           Tablo 1. Önem skalası ve tanımlamaları [8, 13]. 
Değer Tanım 

1 Eşit önemli 
3 Orta derecede önemli 
5 Kuvvetli derecede önemli 
7 Çok kuvvetli derecede önemli 
9 Kesin önemli 

2,4,6,8 Ara değerler 

İkili karşılaştırma matrislerinin oluşturulmasından sonraki en önemli adım öncelik ve ağırlık 
vektörlerin oluşturulmasıdır. Öncelik vektörlerinin oluşturmasında tasarımcılar tarafından 
genel olarak kullanılan yöntemin normalleştirilmiş matrislerinin oluşturulmasıdır. 
Normalleştirilmiş matris ise, her bir sütün değerinin ilgili sütunun toplamına bölünmesiyle 
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elde edilir. Elde edilen matriste, her bir sıranın ortalaması alınarak öncelik vektörü 
oluşturulur.  

Karar verici konumdaki yöneticinin özellikler arasında karşılaştırma yaparken tutarlı davranıp 
davranmadığını ölçmek amacıyla tutarlılık oranını (TO) hesaplanması gerekir. Tutarlılık 
oranın hesaplanmasında ise faktör sayısına (n) bağlı olarak rasgele indeks (Rİ) (Tablo 2) 
sayıları kullanılır ve hesaplanan tutarlılık oranının %10’un (0,10) altında olması karşılaştırma 
matrislerinin tutarlı olduğunu göstermektedir [2, 3, 8, 9].  

      Tablo 2. Tutarlılık oranının hesaplanmasında kullanılan rasgele indeksleri [2]. 
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Rİ 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,58 

Bu çalışmada, AHP ile günlük hayatımızda kullandığımız içecek şişeleri için gerekli kritik 
malzeme özellikleri ve önem dereceleri belirlenmiştir. 

II. UYGULAMA (APPLICATION) 

Bu çalışmada, içecek kutuları üretmek geniş bir malzeme grubu içerisinden en iyi ve insan 
sağlığı açısından en uygun malzemeyi seçmek için AHP uygulanmıştır. Birçok malzeme 
grubu kullanılarak imal edilen içecek kutuları için seçici olan malzeme özellikleri ve 
malzemeler Şekil 1’de gösterilmiştir. İçecek kutusu için malzeme seçimi probleminde Şekil 
1’de gösterildiği gibi 440 ml hacimli bir içecek kutusu için taşınması ve kullanımı sırasında 
kolaylık sağlaması açısından ağırlık, bu malzemenin içecek kutusu şekline getirilmesi için 
harcanan enerjinin maliyeti, darbelere karşı şekil değiştirme kabiliyetlerini karşılaştırmak 
amacıyla Young modülü ve insan sağlığı üzerindeki etkisi malzeme seçim kriteri olarak 
belirlenmiştir. Bu özelliklere uygun olarak ve içecek kutusu olarak en yaygın malzeme 
adayları ise (1) polietilen tereflatat, (2) cam, (3) Al alaşımı, (4) paslanmaz çelik olarak 
belirlenmiştir.  

 
Şekil 1. İçecek kutusu malzeme seçimi için gerekli malzeme türleri ve özellikleri 

İçecek kutuları için AHP ile en uygun malzeme seçimi için yukarıda belirlenen özelliklere 
göre Saaty tarafından önerilen önem derecesine (Tablo 2) göre ikili karşılaştırma matrisleri 
oluşturmuş ve oluşturulan matrisler Tablo 4-7 arasında gösterilmiştir.  
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                        Tablo 4. Ağırlık kriterine göre ikili karşılaştırma matrisi. 
Ağırlık PET Cam Al Alaşımı Paslanmaz Çelik 

PET 1 5 7 9 
Cam 1/5 1 2 8 

Al Alaşımı 1/7 1/2 1 3 
Paslanmaz Çelik 1/9 1/8 1/3 1 

       Tablo 5. Şekillendirme maliyeti kriterine göre ikili karşılaştırma matrisi. 
Şekillendirme maliyeti PET Cam Al Alaşımı Paslanmaz Çelik 

PET 1 2 1/5 1/3 
Cam 1/2 1 1/9 1/4 

Al Alaşımı 5 9 1 2 
Paslanmaz Çelik 3 4 1/2 1 

                    Tablo 6. Young modülü kriterine göre ikili karşılaştırma matrisi. 
Young Modülü PET Cam Al Alaşımı Paslanmaz Çelik 

PET 1     7     5     9     
Cam  1/7 1      1/2 4     

Al Alaşımı  1/5 2     1     6     
Paslanmaz Çelik  1/9  1/4  1/6 1     

                    Tablo 7. Sağlık kriterine göre ikili karşılaştırma matrisi. 
Sağlık PET Cam Al Alaşımı Paslanmaz Çelik 
PET 1 1/9 1/4 1/6 
Cam 9 1 5 3 

Al Alaşımı 4 1/5 1 1/3 
Paslanmaz Çelik 6 1/3 3 1 

AHP’nin en önemli aşmalarından biri olarak Tablo 4-7 arasındaki verilen matrislerin 
satırlarının satır toplamına bölünmesiyle normalleştirilip (Tablo 8) aritmetik ortalaması 
(Denklem 1) alınarak oluşturulan malzeme özelliklerine göre malzeme öncellikleri ile ilgili 
sonuçlar Tablo 9’da verilmiştir.  

n

c
w

n

j
ij

i





1

 

Tablo 8. Malzeme seçimi kriterlerinin normalleştirilmesi 
Ağırlık PET Cam Al 

Alaşımı
Paslanmaz 

Çelik TOPLAM
Şekillendirme 
enerjisi, MJ/kg PET Cam Al 

Alaşımı
Paslanmaz 

Çelik TOPLAM

PET 0.688 0.755 0.677 0.429 2.548 PET 0.105 0.125 0.110 0.092 0.433
Cam 0.138 0.151 0.194 0.381 0.863 Cam 0.053 0.063 0.061 0.070 0.246

Al Alaşımı 0.098 0.075 0.097 0.143 0.413 Al Alaşımı 0.526 0.563 0.552 0.559 2.200
Paslanmaz Çelik 0.076 0.019 0.032 0.048 0.175 Paslanmaz Çelik 0.316 0.250 0.276 0.279 1.121

4.000 4.000

Young Modülü PET Cam Al 
Alaşımı

Paslanmaz 
Çelik TOPLAM Sağlık PET Cam Al 

Alaşımı
Paslanmaz 

Çelik TOPLAM

PET 0.688 0.683 0.750 0.450 2.571 PET 0.050 0.068 0.027 0.037 0.182
Cam 0.098 0.098 0.075 0.200 0.471 Cam 0.450 0.608 0.541 0.667 2.266

Al Alaşımı 0.138 0.195 0.150 0.300 0.783 Al Alaşımı 0.200 0.122 0.108 0.074 0.504
Paslanmaz Çelik 0.076 0.024 0.025 0.050 0.175 Paslanmaz Çelik 0.300 0.203 0.324 0.222 1.049

4.000 4.000TOPLAM

TOPLAM TOPLAM

TOPLAM  

(1) 
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Bu denklemde yer alan n (n=4) sayısı, içecek kutusu için malzeme seçiminde kullanılan 
özellik kıstaslarının sayısını ifade etmektedir. Özellik vektörü olarak tanımlanan matrisin 
oluşturulmasında kullanılan (1) denklemi Tablo 8’de gösterilen satırların toplanıp 4’e 
bölünmesiyle hesaplanmıştır. Hesaplanan değerlere göre yöneticinin hangi ölçüde tutarlı 
olduğunu göstermek amacıyla aynı tabloda tutarlılık oranları hesapmış ve tablonun son 
sütununda ifade edilmiştir.  

Tablo 9. Malzeme seçim kriterlerine göre hesaplanan malzeme öncelikleri ve tutarlılık oranları 

Ağırlık Şekillendirme 
maliyeti

Young 
Modülü

Sağlık

PET 0.637 0.108 0.643 0.045
Cam 0.216 0.061 0.118 0.566

Al Alaşımı 0.103 0.550 0.196 0.126
Paslanmaz Çelik 0.044 0.280 0.044 0.262

TO 0.0771 0.0034 0.0696 0.0460
% TO 7.71 0.34 6.96 4.60  

Tablo 9 incelendiğinde, 440 ml hacmindeki bir içecek kutusu için ağırlık kriteri göz önüne 
alındığında PET diğer malzemelere göre daha iyi bir seçenektir. Diğer bir malzeme seçim 
kriteri olan şekillendirme maliyetine göre önerilen malzeme türleri arasında Al alaşımı öne 
çıkmaktadır. Önerilen malzeme çeşitleri arasında malzemelerin darbelere karşı direncinin ve 
rijitliğinin bir ölçüsü olan Young modülü kriterine göre seçim yapıldığında darbelere karşı en 
fazla şekil değiştirerek hasara uğramayan malzeme PET olarak belirlenmiştir.  Son malzeme 
seçim kriteri olan sağlık kriterine göre ise cam ilk tercih sırasında yer almaktadır. Tutarlılık 
oranlarının her bir malzeme seçim kriteri için %10’un altında çıkması ikili karşılaştırma 
matrislerinin tutarlı olduğunu göstermektedir. 

Analitik hiyerarşi prosesinin önemli aşamalarından bir diğeri ise malzeme seçiminde 
kullanılan kriterlerin kendi aralarında karşılaştırma matrisinin oluşturulması ve bu matriste 
yer alan kriterlerin öncelik değerlerinin veya bir başka değişle öncelik vektörlerinin 
hesaplanmasıdır. Bu doğrultuda, malzeme seçim kriterlerinin kendi aralarındaki karşılaştırma 
matrisi Tablo 10’da verilmiş olup, Tablo 11’de normalleştirilmiş değerler son sütununda 
öncelik değeri hesaplanmıştır.  

  Tablo 10. Malzeme seçiminde kullanılan kriterlerin ikili karşılaştırma matrisi. 
Kriterler Ağırlık Şekillendirme maliyeti Young Modülü Sağlık 
Ağırlık 1 1/6 1/4 1/9 

Şekillendirme maliyeti 6 1 3 1/3 
Young Modülü 4 1/3 1 1/7 

Sağlık 9 3 7 1 

 Tablo 11. Kriter temelinde normalleştirilmiş matris, öncelik değeri ve tutarlılık oranı. 

Kriter Ağırlık Şekillendirme 
maliyeti Young Modülü Sağlık

Öncelik 
değeri

TO

Ağırlık 0.050 0.037 0.022 0.070 0.0448
Şekillendirme maliyeti 0.300 0.222 0.267 0.210 0.24968

Young Modülü 0.200 0.074 0.089 0.090 0.11325
Sağlık 0.450 0.667 0.622 0.630 0.59226

0.
05

59
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Öncelik değerleri hesaplanan kriterler değerlendirildiğinde içecek kutusu için en uygun 
malzemenin seçimi için en önemli seçim kriteri öncelik değeri en yüksek (0,5922) olan sağlık 
kriteri olmuştur. Diğer seçim kriterlerini öncelik değerlerine göre sıraladığımızda sağlık 
kriterini şekillendirme maliyeti izlemekte ve son iki seçim kriteri sırasıyla Young modülü ve 
ağırlık yer almaktadır. Ayrıca, kriter temelli hesaplanan tutarlılık oranın (0,0559) 0,1’den 
küçük çıkması oluşturulan karşılaştırma matrisinin tutarlı olduğunu göstermektedir.   

AHP işleminde son adım ise içecek kutuları için en uygun malzemenin belirlenmesi ile ilgili 
işlemleri içermektedir. En uygun malzeme, malzeme seçiminde dikkate alınan malzeme 
özelliklerine göre oluşturulan ikili karşılaştırma matrisleri ile elde edilen öncelik vektörü ile 
malzeme temelli kriterlerin ikili karşılaştırma matrisleri ile bulunan öncelik vektörlerinin 
çarpılması ile belirlenir. Yapılan hesaplar sonunda bulunan değerler Tablo 12’de verilmiştir. 
Buna göre 440 ml hacimli içecek kutusu için en uygun malzeme Al alaşımı olarak 
belirlenmiştir. Alternatif malzemeler sırasıyla cam, pet ve paslanmaz çelik olarak 
belirlenmiştir.  

Tablo 12. İçecek kutuları için en uygun malzemenin belirlenmesi. 
Malzeme Oran % 

PET 0.208 20.8001 
Cam 0.31061 31.0609 

Al Alaşımı 0.34681 34.6813 
Paslanmaz Çelik 0.13458 13.4577 

III.  SONUÇLAR (CONCLUSIONS) 

Bu çalışmada literatürde çok farklı alanlarda tasarımcılar tarafından kritik kararların 
verilmesinde kullanılan analitik hiyerarşi prosesi kullanılarak günlük hayatımızda sıklıkla 
kullandığımız içecek kutuları için en uygun malzemenin belirlenmesi amacıyla kullanılmış 
yapılan hesaplamalar sonucunda aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.  

1. Bu çalışmanın en önemli sonuçlarından birisi malzeme seçimi alanında analitik hiyerarşi 
prosesinin uygulanarak farklı malzeme seçim kriterlerin malzeme seçiminde aynı anda 
değerlendirilmesi sağlanmıştır.  

2. 440 ml hacimli içecek kutuları için malzeme seçim kriterleri göz önünde bulundurularak 
farklı malzemelerin karşılaştırılması sonucunda ağırlık kriterine göre PET, şekillendirme 
maliyeti ve Young modülü seçim kriterine göre PET ve sağlık kriterlerine göre cam diğer 
malzemelere göre öne çıkmıştır. 

3. Malzeme seçim kriterlerinin birbiriyle karşılaştırılması sonucunda sağlık kriteri ilk sırayı 
alırken bu kriteri şekillendirme maliyeti izlemiştir.   

4. AHP işlemleri sonucunda 440 mL hacimli içecek kutusu için en uygun malzeme Al-
alaşımı belirlenmiştir. 
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ÖZET 
Bu çalışmada, oda sıcaklığında farklı deformasyon oranlarında deforme edilen saf bakırın mekanik ve elektriksel 
özelliklerindeki değişim incelenmiştir. Deformasyon işlemi, ikili hadde tezgâhı kullanılarak %50 ile %70 
arasında değişen deformasyon oranlarında gerçekleştirilmiştir. Artan deformasyon oranıyla numunelerin sertlik 
ve çekme dayanımının artığı buna karşılık elektriksek iletkenliğinin azaldığı görülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: Ticari saf bakır, deformasyon oranı, elektrik iletkenlik, mekanik özellikler 
 
Effect of Deformation Rate on Electrical and Mechanical Properties of 

Pure Copper 

ABSTRACT  
In this study, the electrical and mechanical properties of commercially pure copper subjected to different 
deformation rates at room temperature were investigated. Deformation process was performed using a two-high 
rolling mill at different deformation rates ranging from 50% to 70%. The results showed that the hardness and 
tensile strength increased but electrical conductivity decreased with increasing deformation rates.  
 
Keywords: Commercially pure copper, deformation rate,electrical conductivity, mechanical properties 

I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Saf bakır ve bakır alaşımlarının sahip oldukları yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, korozyon 
direnci ve diğer malzemelere göre daha iyi şekillendirilebilme kabiliyetleri nedeniyle birçok 
mühendislik uygulamasında tercih edilen malzemelerin başında gelir [1-3]. Ancak, saf bakır 
uygulamalarda istenen mukavemet değerinde olmadığından bu özellik soğuk deformasyon ile 
artırılabilir. Soğuk deformasyon işlemi sırasında ortaya çıkan deformasyon sertleştirmesi 
(pekleşme) ile saf bakırın mukavemeti artar [4]. Bununla birlikte dislokasyon yoğunluğu 
artmış olan bakırın fiziksel özelliklerinde (elektriksek iletkenlik ve ısıl iletkenlik) ve yeniden 
kristalleşme sıcaklığında azalma görülür [5].  Saf bakırın mekanik özelliklerini geliştirmek 
amacıyla yapılan en önemli deformasyon işlemlerden biri haddeleme prosesidir. Bilindiği gibi 
haddeleme prosesi, iş parçasının kendi eksenleri etrafında dönen silindirler (merdaneler) 
arasından geçirilerek uygulanan basma kuvveti etkisiyle plastik şekil verme işlemi olarak 
tanımlanmaktadır [6].  

Haddeleme işlemiyle malzemenin mikroyapısal özellerinde değişmeler ve dislokasyon 
yoğunluğunda artış meydana gelmektedir. Haddeleme işlemi sırasında taneler deformasyon 
yönünde uzayarak malzemenin özelliklerin anizotropik davranış sergilemesine neden 
olmaktadır. Başka bir değişle malzeme özellikleri yöne bağımlı hale gelir. Haddeleme 
işlemine sırasında meydana gelen bir diğer önemli bir değişiklik ise dislokasyon yoğunluktaki 
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artıştır. Haddeleme işleminde deformasyon oranın artmasına bağlı olarak dislokasyon 
yoğunluğu artar. Tavlanmış çok kristalli malzemelerde dislokasyon yoğunluğu 104-106 
cm/cm3 iken, soğuk işlem sonrası bu değer 1011-1012 cm/cm3 mertebelerine çıkmaktadır [4, 7-
9]. 

Bu çalışmada, farklı deformasyon oranlarının ticari saf bakırın mekanik özelliklerine etkisinin 
yanında elektriksel özelliklerine de etkisi incelenmiştir. 

II. İLGİLİ ÇALIŞMALAR (RELATED WORK) 

Deformasyon oranın bakırın mekanik ve fiziksel özelliklerine etkisini incelemek amacıyla 
numuneler 100x20x5 mm boyutlarında hazırlanmış ve daha sonra oda sıcaklığında, ikili 
hadde düzeneğinde %50, %60 ve %70 deformasyon oranlarında haddelenerek deforme 
edilmiştir. Deforme edilmiş saf bakırın metalurjik yapısını belirlemek amacıyla X-ışını 
difraktometresi (XRD) ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) kullanılmıştır. XRD analizleri 
PANalytical marka Xpert Powder3 model XRD cihazında 9°/dk tarama hızında 
gerçekleştirilmiştir. Numunelerin tane yapısını ortaya çıkarmak amacıyla yüzeyleri kimyasal 
olarak dağlanmış olup dağlama ayıracının kimyasal bileşimi ise %7 FeCl3, %18 HCl ve %75 
saf su şeklindedir. Farklı deformasyon oranlarında haddelenmiş numunelerin sertlikleri 
Brinell sertlik ölçüm cihazında belirlenmiş olup batıcı uç olarak 2,5 mm çapında bilye ve 62,5 
kg’lık yük kullanılmıştır. Numunelerin sertlik değerleri 5 farklı noktadan yapılan ölçümlerin 
ortalaması alınarak belirlenmiştir. Akma ve çekme dayanımları Instron 3382 marka universal 
çekme-basma düzeneğinde 5 mm/dk’lık sabit bir çene hızında tespit edilmiştir. Numunelerin 
elektrik iletkenliklerinin belirlenmesinde ise dört nokta prob yöntemi kullanılmıştır.  

III. DENEYSEL SONUÇLAR ve TARTIŞMA (EXPERIMENTAL RESULTS AND 
DISCUSSION) 

Saf ve farklı oranlarda deforme edilmiş bakır numunelerinin tane yapısına ait SEM 
görüntüleri Şekil 1.a-d’de verilmiştir. Saf bakırın mikroyapısı incelendiğinde taneler düzensiz 
bir şekle sahipken artan deformasyon oranı ile birlikte tanelerin haddeleme doğrultusunda 
uzadığı görülmektedir.  

 
Şekil 1. Haddeleme işleminde kullanılan (a) ve farklı deformasyon oranlarında haddelenmiş saf bakır 

numunelerin taramalı elektron mikroskobu görüntüleri: (b) %50, (c) %60, (d) %70. 
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Farklı deformasyon oranlarında deforme edilmiş bakır numunelerine ait XRD sonuçları Şekil 
2’de verilmiştir. Her bir numune için HighScore Plus yazılımı kullanılarak yapılan Rietveld 
Refinement analizlerde yapının %100’ün kübik kristal yapıya sahip bakır’dan (Ref. Kod: #98-
005-3757) oluştuğu ve herhangi bir empüritenin bulunmadığı tespit edilmiştir. Deformasyon 
oranının kristal yapı üzerindeki etkilerinin belirlemek amacıyla kristal boyutu ve kafes 
gerinimi hesaplanmıştır. Deformasyon oranına göre değişen kafes boyutu ve kafes gerinimi 
değerleri Tablo 1’de verilmiştir. Buna göre; artan deformasyon oranı kristal boyunu 71,42 
nm’den 42,21 nm azaltırken, kafes gerinimini %0,14’den %0,25 artırmıştır. Bu da yapıdaki 
dislokasyon yoğunluğunun artan deformasyon oranı ile birlikte artığının en önemli 
göstergesidir.  

 
Şekil 2. Saf bakır numunelere ait X-ışınları kırınımı desenleri. 

Tablo 1. Deformasyon oranının saf bakırın kristal boyutu ve gerinimi üzerindeki etkisi 
Deformasyon oranı (%) Kristal boyutu (nm) Kafes gerinimi (%) 

%0 70,42 0,14 

%50 47,07 0,21 

%60 43,11 0,23 

%70 42,21 0,25 

Deformasyon oranın sertlik, akma dayanımı, çekme dayanımı ve kopma uzaması üzerindeki 
etkileri Şekil 3’de gösterilmiştir. Artan deformasyon oranı ile birlikte sertlikte bir artış 
meydana gelmiştir. Deforme edilmemiş saf bakır numunesinin sertliği 89 kg/mm2 olarak 
ölçülürken %50, %60 ve %70 oranlarında deforme edilen numunelerin sertlik değerleri 
sırasıyla 102, 103 ve 109 kg/mm2 olarak bulunmuştur. Sertlikteki artışa paralel olarak 
numunelerin mukavemet değerlerinde de artış görülmüştür. Deforme edilmemiş bakır 
numunesinin akma dayanımı 259 MPa, %70 deforme edilmiş numunenin akma dayanımı 363 
MPa olarak ölçülmüştür. Çekme dayanımı değerleri saf bakır için 265 MPa olarak 
belirlenmişken artan deformasyon oranı ile bu değer 364 MPa olarak bulunmuştur. Mekanik 
özelliklerde meydana gelen bu artış deformasyon oranına bağlı olarak dislokasyon 
yoğunluğunun artması nedeniyledir. Birim alandaki dislokasyon yoğunluğunun deformasyon 
ile artması aynı yönde ilerleyen dislokasyonların hareketleri diğer dislokasyonlar tarafından 
engellenerek mekanik özelliklerin artmasına sebep olmaktadır. Numunelerin kopma uzamaları 
artan deformasyon oranı ile azalmıştır. Haddelenmemiş numunenin kopma uzaması %21,5 
olarak hesaplanırken, deformasyon oranın %50’den %70 kadar artırılmasıyla kopma uzaması 
%14,9’dan 5,8’e azalmıştır.  
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Şekil 3. Deformasyon oranın saf bakırının mekanik özelliklerine etkisi 

Literatürde elektriksel direnç ölçümü için farklı metotlar kullanılmakta olup ölçümler 
genellikle iki nokta-dört tel prob ve dört nokta prob yöntemleriyle yapılmaktadır. Bu 
çalışmada, deforme edilen numunelerin dirençlerinin ölçümü, dört nokta prob yöntemiyle 
gerçekleştirilmiştir. Bu yöntemde, Şekil 4’de verilen ölçme sistemi temel olarak alınmıştır. 
Şekilde gösterildiği gibi numune üzerinde yapılan dört temas noktasından dışta bulunan iki 
uca (A ve D) akım kaynağı bağlanır, içteki iki uçtan da (B ve C) potansiyel fark ölçülür. Elde 
edilen akım, gerilim (I, V) değerleri, ρ = G.(V/I) denklemi kullanılarak elektriksel özdirenç 
değerine dönüştürülür (G: akım geçen yüzey alanının, akımın aldığı yola oranını ifade 
etmektedir.). Ölçüm sırasında numune üzerinde farklı noktalarda gerçekleştirilen temas aynı 
özellikli ve eşit aralıklarda olmalıdır.  

 
Şekil 4. Dört nokta prob bağlantı görünümü. 

Şekil 5’de özdirenç ve elektriksel iletkenlik sonuçları verilmiştir. Malzemelerin elektriksel 
özellikleri elektronların hareketi ile ilgilidir. Artan deformasyonla birlikte bakır numunelerin 
özdirenci artmış ve dolayısıyla iletkenlikleri azalmıştır. Bunun sebebi plastik deformasyon 
sonucunda dislokasyon yoğunluğunun artması ve buna bağlı olarak yoğunluğu artan 
dislokasyonların elektron akışını engellemesidir. Dört nokta prob yöntemi kullanılarak 
yapılan ölçümlerde direnç değerleri deforme edilmemiş ve %70 deforme edilmiş numuneler 
için sırasıyla 0,79x10-7 Ωm ve 2,22x10-7 Ωm olarak bulunmuştur. Malzemelerin elektriksel 
iletkenliklerin belirlenmesinde σ=1/ρ denklemi kullanılmıştır. Bu denklemde yer alan σ, 
elektriksel iletkenliği temsil etmektedir. Elektriksel iletkenlik hesaplamalarında deforme 
edilmemiş bakır malzemesinin elektriksel iletkenlik değeri 1,26x107 S/m bulunmuştur. Bu 
değer artan deformasyon oranı ile birlikte düşmüş ve %70 deformasyon oranında 0,45x107 
S/m olarak hesaplanmıştır.  
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Şekil 5. Saf bakırın deformasyon oranına bağlı değişen elektriksel özellikleri 

IV.  SONUÇLAR (CONCLUSIONS) 

Bu çalışmada deformasyon oranının ticari saf bakırın mikroyapısal, mekanik ve elektriksel 
özellikleri üzerindeki etkisi incelenmiş ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir: 

1. Artan deformasyon oranı ile birlikte taneler haddeleme doğrultusunda uzamıştır. 
2. Soğuk olarak deforme edilmiş numunelerin X-ışını kırınımı desenleri incelendiğinde 

artan deformasyon oranı ile birlikte kristal boyutu 70,42 nm’den 42,21 nm’e azalırken, 
kafes gerinimi %0,14’den %0,25 değerine kadar yükselmiştir. 

3. Artan deformasyon oranı ile numunelerin sertlik ve mukavemet değerleri artmış buna 
karşılık kopma uzaması azalmıştır. Maksimum sertlik, akma ve çekme dayanımı 109 
kg/mm2, 363 ve 364 MPa olarak bulunmuştur. 

4. Artan deformasyon oranıyla numunelerin direnç değerleri 2,22x10-7 Ωm’ye artmış 
dolayısıyla elektriksel iletkenlikleri 0,45x107 S/m’ye azalmıştır. 

Kaynakça(References) 

[1] J. R. Davis, Copper and copper alloys. ASM international, 2001. 
[2] M. Li, J. K. Heuer, J. F. Stubbins, and D. J. Edwards, "Fracture behavior of high-strength, high-

conductivity copper alloys," Journal of Nuclear Materials, vol. 283, pp. 977-981, 2000/12/01/ 2000. 
[3] D.C. Zhu, K. Tang, M.-z. Song, and M.-j. Tu, "Effects of annealing process on electrical conductivity and 

mechanical property of Cu-Te alloys," Transactions of Nonferrous Metals Society of China, vol. 16, no. 2, 
pp. 459-462, 2006/04/01/ 2006. 

[4] E. Ma, Y. M. Wang, Q. H. Lu, M. L. Sui, L. Lu, and K. Lu, "Strain hardening and large tensile elongation 
in ultrahigh-strength nano-twinned copper," Applied Physics Letters, vol. 85, no. 21, pp. 4932-4934, 2004. 

[5] J. D. Livingston, "The density and distribution of dislocations in deformed copper crystals," Acta 
Metallurgica, vol. 10, no. 3, pp. 229-239, 1962/03/01/ 1962. 

[6] J. A. Brown, Modern manufacturing processes. Industrial Press Inc., 1991. 
[7] G. Benchabane, Z. Boumerzoug, I. Thibon, and T. Gloriant, "Recrystallization of pure copper investigated 

by calorimetry and microhardness," Materials Characterization, vol. 59, no. 10, pp. 1425-1428, 
2008/10/01/ 2008. 

[8] G. Mohamed and B. Bacroix, "Role of stored energy in static recrystallization of cold rolled copper single 
and multicrystals," Acta Materialia, vol. 48, no. 13, pp. 3295-3302, 2000/08/01/ 2000. 

[9] A. A. Ridha and W. B. Hutchinson, "Recrystallisation mechanisms and the origin of cube texture in 
copper," Acta Metallurgica, vol. 30, no. 10, pp. 1929-1939, 1982/10/01/ 1982. 

 

476



 

Microstructure and Some Mechanical Properties of Al2024–B4C 

Composites Fabricated by Powder Metallurgy  

A.H. Karabacak1, A. Canakci1, F, Erdemir1, T. Varol1, E.D. Yalcin2 

1Department of Metallurgy and Materials Engineering, Karadeniz Technical University, Trabzon, 61080, Turkey 
2Abdullah Kanca Vocational School, Karadeniz Technical University, Trabzon, 61080, Turkey 

*hasankarabacak@ktu.edu.tr 

ABSTRACT 
In this study, Al2024-B4C nanocomposites with different amount of B4C were manufactured by powder 
metallurgy. Al2024-B4C nanostructured composite powders containing 0, 0.25, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 and 2.5 weight 
percentage (wt.%) of B4C particles as reinforcement material were produced by mechanical alloying. Al2024-
B4C mixtures were milled with 8 hours in planetary ball mill at room temperature.  The effects of increasing B4C 
content on the microstructure and mechanical properties of the composite were examined. The uniform 
distribution, dispersion of B4C nano particles within the Al2024 matrix and fracture surfaces was examined by 
scanning electron microscopy (SEM). The ultimate tensile strength of 392.9 MPa was achieved for 2 wt.% B4C 
reinforced Al2024 matrix nanocomposites. It was observed that the changes in hardness were conferred in 
relation to the B4C content. The results showed that reinforcement content plays a major role on the 
improvement of mechanical properties of the composites. 
 
Keywords: Powder metallurgy, nanocomposite, B4C, mechanical properties 

I. INTRODUCTION 

Aluminium and its alloys play an important role in societies since they are most used non-
ferrous materials. They have been widely used in automobile and aerospace industries as 
structural component due to their high specific strength, superior corrosion resistance and 
good machinability [1–3]. Wrought aluminum alloys have long being used as a matrix alloy 
in producing metal based composites. The main cause of this is the low density of aluminum 
[4,5]. Al based metal matrix composites (MMCs) containing various kinds of reinforced 
particles have been developed [6]. MMCs can be synthesized by such methods as 
conventional casting techniques  powder metallurgy, spray deposition and diffusion bonding 
approach [7]. Powder metallurgy method is the most suitable method for making MMCs. 
Compared with melting methods, the most important advantage of powder metallurgy method 
is the low processing temperature. Moreover, reinforcement particles are also well-distributed 
in the matrix [8]. Mechanical milling is a useful powder processing technique that can 
improve the homogeneous distribution of ceramic reinforcement particles in the matrix 
material [7]. The most common ceramic particles used in producing aluminum based 
composites are as follows: Al2O3, TiN, B4C, MgO, MoSi2, etc. These particles can be used in 
nano and micron scales [9]. Among ceramic particles B4C, due to high melting point (2450 
oC), high modulus (445 GPa), good thermal stability, good hardness (B4C is the third hardest 
material after diamond and cubic boron nitride (CBN)), high wear and impact resistance, high 
chemical resistance and low density (2.51 g/cm3), is an appropriate reinforcing material for 
producing aluminum based composites. Besides, because of high capacity for neutron 
absorption in isotope B10, Al–B4C composites have special applications in nuclear industries 
[10-14]. For example, Zheng et al. [15] have reported a compressive strength as high as 950 
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MPa in an Al-2024/20 wt% B4C composites fabricated by a process including mechanical 
milling, hot compression sintering and subsequent hot extrusion.  

In the current srudy, therefore; was to investigate effect of content (wt.%) on the physical and 
mechanical properties of Al2024-B4C MMCs. Therefore, the purpose of this work is to 
produce Al2024-B4C composites by powder metallurgy and hot pressing and to investigate 
effect of nano particles content on the microstructure behaviour of the Al2024/ B4C 
composites. 

II.  RELATED WORK 

Al2024 alloy powders, nano B4C particles used as raw materials to fabricate the composites. 
The as-atomized Al2024 powders were supplied commercially with the chemical composition 
(in wt.%) of 4.85 Cu, 1.78 Mg, 0.385 Si, 0.374 Fe, 0.312 Mn, 0.138 Zn, 0.042 Cr, 0.005 Ti 
and Al (balance). Al2024 alloy powders with an average particle size of 72 μm were used as 
the matrix materials and B4C powders with an average particle size of 45-55 nm (Alfa Aesar, 
Germany) were used as the reinforcement material. Al2024 matrix powders and B4C particles 
(0, 0.25, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 and 2.5 wt.%) were blended in a planetary ball-mill (Fritsch Gmbh, 
model ‘‘Pulverisette 7 Premium line’’) at room temperature using a tungsten carbide bowl 
and a high argon atmosphere for 8 h in order to break up the hard agglomerates. The milling 
medium was tungsten carbide balls with diameters of 10 mm. The ball-to-powder weight ratio 
and rotational speed were selected to be 5:1 and 400 rpm, respectively. The milling 
atmosphere was argon which was purged into a bowl before milling. Hot pressing was used 
for preparation of the Al2024-B4C composites. The microstructure, fracture surface and 
elemental distribution of cross-section of composites were investigated using Zeiss Evo LS10 
scanning electron microscope. Local compositional analysis was conducted with an energy-
dispersive X-ray spectroscopy (EDS). The microhardness of these composite samples was 
measured using the Binell hardness (HB) method under a load of 32 kg for a dwell time of 15 
s. The density of hybrid nanocomposite samples were determined by the Archimedes method. 
Theoretical densities of hybrid nanocomposites were calculated using rule-of-mixture. The 
porosity was calculated by using the theoretical and experimental densities. The tensile 
strength test was performed using a MTS Universal Materials Testing Machine at room 
temperature. The crosshead speed was maintained at the speed of 0.3 mm/min. The geometry 
of tensile test sample is 6 mm × 10 mm × 65 mm. 

           Table 1. Mechanical properties of the Al2024/B4C nanocomposite samples 
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III.  EXPERIMENTAL RESULTS 

Microstructure 

EDX analysis of Al2024 matrix composites reinforced with wt. 2% B4C (B5) nanoparticles 
are shown in the Fig 1. The most important factor in the fabrication of Al2024 matrix 
composites is the uniform dispersion of the reinforcements. As seen in the Fig.1 and Fig.2, the 
distribution of the reinforcing particles points to a tendency that a lot of particles are mostly 
placed in the particle boundary area. No macro porosity was observed in the Al2024 matrix 
composites and the distribution of the particles is not uniform in the matrix. 
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Fig.1. EDX analysis of Al2024 matrix composites reinforced with wt. 2% B4C (B5) nanocomposite bulk sample. 

 
Fig.2. SEM image of B5 composite sample. 

Tensile Strength  

In the attempt to better evaluate mechanical properties of nanocomposites, tensile tests were 
conducted at room temperature and the results of tests are shown in Table 1. and in Figure 3. 
The reinforcement content can be determined to ceramic particle distribution in matrix alloys. 
Homogeneous distribution of reinforcement particles are observed in the medium 
reinforcement content. As the reinforcement content is increased, great number of 
reinforcement cluster are increased. This increase can be explained with the increasing in B4C 
content and homogeneous distribution. The increasing of tensile strength of B4C 
reinforcement particles is observed from B0 to B5 samples. After B5 sample the tensile 
strengths were rapidly decreased because decreasing homogeneous distribution of 
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reinforcement particles in Al2024-B4C nanocomposites. So, the B4C particles agglomerates in 
matirx and these agglomerated areas decrease the mechanical properties of nanocomposite 
one of which is tensile strength. 

 
Fig.3. Tensile strength values of alloy and nanocomposite 

 

  
(a)                                                                                (b) 

Fig.4. SEM image of B0 (a) and B5 (b) fracture surface composite samples 
 

Density and Porosity Analysis 

Density and porosity values of Al2024 metal matrix composite that was reinforced with B4C 
are given in Table 1 and Fig.5. Both the density values and porosity values of Al2024-B4C 

nanocomposites increases linearly with increasing B4C content. But density and porosity 
values of these composites decreased after B5 sample. The density measurements also 
showed that some porosities were formed inside the composites 

  
   (a) (b) 

Fig.5. Density (a) and Porosity (b) values of Al2024-B4C composites 
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Hardness 

The relation between the nanoparticle weight fraction and the HB values of Al2024-B4C 
nanocomposites is plotted in Fig.6. The hardness of the composites increased with increasing 
B4C particle weight fraction(Fig.6). The presence of hard B4C particles enhanced the work 
hardening rate of the matrix resulting in an increase in hardness. The hardness of B6 
reinforced with B4C sample was 179.45 HB that was the highest hardness value.  

 
Fig.6. Brinell hardness values of Al2024-B4C nanocomposites 

IV. CONCLUSIONS AND DISCUSSION 

1. B4C nano particle added, Al2024 matrix nanocomposites were produced by mechanical 
alloying and hot-pressing method.  

2. Microstructural examination showed that B4C distributions were homogeneous in the 
Al2024 alloy matrix.  

3. Increase in reinforcement content resulted in increase in tensile strength of 
nanocomposite up to wt.%2 B4C, on the other hand after wt.%2 reinforcement they 
suddenly decrease.  

4. Porosity and density measurments showed that the addition of B4C nano particles caused 
a increase linearly in density and porosity.  

5. Increase in hardness of Al2024/B4C nanocomposites was observed with increase in B4C 
reinforcement content.  
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ABSTRACT  

In this paper, production and properties of Al2024-SiC-B4C hybrid nanocomposite produced using mechanical 
alloying and hot pressing by powder metallurgy method. First of all, Al2024, SiC and B4C powders were alloyed 
in planetary ball mill at room temperature with 8 hours to be obtained homogeneous powder distribution. After, 
the hot pressing technique was used for producing hybrid nanocomposite with 2 weight percentage (1 wt.% SiC 
and 1 wt.% B4C respectively) of SiC and B4C reinforcements. The mechanical (hardness, tensile strength, 
bending strength, fracture surface), physical (density, porosity) of properties and microstructure of Al2024-SiC-
B4C hybrid nanocomposite were investigated. It was showed that the uniform distribution of dispersion of SiC-
B4C nano particles within Al2024 matrix.  
 
Keywords: Powder metallurgy, SiC, nanocomposite, B4C 

I.  INTRODUCTION 

Metal matrix composites (MMCs) have drawed increasing attention to applications in 
aerospace, automobile, marine, electronic, nuclear industries. MMCs exhibit high mechanical 
properties in the three orthogonal directions coupled with relatively low cost availability of 
reinforcement. Metals and alloys such as Al, Ti, Mg, Cu, Ni  and intermetallics has been used 
as matrix material [1,2]. The using of aluminum based composites has greatly increased. 
Some of the reinforcement used in the aluminum matrix are B4C, SiC, Al2O3, TiC, TiO2, 
TiB2, MgO and AlN [3]. SiC continuous network structure ceramics are a very promising 
material for use in semiconductor processing, nuclear fusion reactors, heat-sink plates, and 
high temperature thermo-mechanical applications because of their excellent chemical and 
thermal stability, high thermal conductivity, and good mechanical properties [4]. However, a 
problem of Al/SiC composites is that the microstructure shows a non-uniform distribution of 
SiC particles [5]. Al-B4C composites have a potential to be used as armor materials in body 
protection, helicopters, military aircrafts and vehicles where lightweight is of utmost 
importance [6]. For example, Alizadeh et al. [7] compared the mechanical properties of 
aluminum matrix composites reinforced with 1, 2 and 4 wt.%B4C nanoparticles fabricated via 
stir casting method. Their results show that with increasing amount of B4C nanoparticles yield 
strength and tensile strength increased but elongation to fracture decreased. Al–B4C 
composites are produced by three different methods: solid state methods (such as mechanical 
milling and powder metallurgy), molten methods (such as stir casting) and semi-solid 
methods [8,9]. Powder metallurgy is considered as an efficient technique in producing metal-
matrix composites. Low processing temperature compared to melting techniques is an 
important advantage of this method. Besides, the reinforcing particles in the matrix are 
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distributed good by powder metallurgy technique. Another advantage of powder metallurgy 
technique is its ability to manufacture near net shape product with low cost [10].  

To our knowledge, effect of the nano SiC and nano B4C content on mechanical properties of 
composites has not been investigated. Therefore, the purpose of this work is to produce 
Al2024/B4C-SiC composites by powder metallurgy and hot pressing and to investigate effect 
of nano particles content on the microstructure and mechanical properties of the Al2024/ B4C-
SiC composites.                                                    

II.  RELATED WORK 

Al2024 alloy powders, nano B4C and nano SiC particles used as raw materials to fabricate the 
composites. The as-atomized Al2024 powders were supplied commercially with the chemical 
composition (in wt.%) of 4.85 Cu, 1.78 Mg, 0.385 Si, 0.374 Fe, 0.312 Mn, 0.138 Zn, 0.042 
Cr, 0.005 Ti and Al (balance). Al2024 alloy powders with an average particle size of 72 μm 
were used as the matrix materials, SiC powders with an average particle size of 40 nm and 
B4C powders with an average particle size of 45-55 nm (Alfa Aesar, Germany) were used as 
the reinforcement material. Al2024 matrix powders, SiC and B4C particles (1wt.% SiC and 1 
wt.% B4C respectively) were blended in a planetary ball-mill (Fritsch Gmbh, model 
‘‘Pulverisette 7 Premium line’’) at room temperature using a tungsten carbide bowl and a high 
argon atmosphere for 8 h in order to break up the hard agglomerates. The milling medium 
was tungsten carbide balls with diameters of 10 mm. The ball-to-powder weight ratio and 
rotational speed were selected to be 5:1 and 400 rpm, respectively. The milling atmosphere 
was argon which was purged into a bowl before milling. Hot pressing was used for 
preparation of the Al2024-SiC-B4C composites in mold. The microstructure and elemental 
distribution of cross-section of composites were investigated using Zeiss Evo LS10 scanning 
electron microscope. The tensile and three-point bending test was performed using a MTS 
Universal Materials Testing Machine at room temperature. The crosshead speeds were 
maintained respectively at the speed of 0.3 mm/min and 0.5 mm/min for tensile test and three-
point bending. The microhardness of these composite samples was measured using the Binell 
hardness (BS) method under a load of 32 kg for a dwell time of 15 s. The geometry of tensile 
and three-point bending test samples are 6 mm × 10 mm × 65 mm. The density of hybrid 
nanocomposite samples were determined by the Archimedes method. Theoretical densities of 
hybrid nanocomposites were calculated using rule-of-mixture. The porosity was calculated by 
using the theoretical and experimental densities. 

III.  EXPERIMENTAL RESULTS 

Microstructure 

EDX analysis of Al2024 matrix composites reinforced with wt. 2% SiC-B4C hybrid 
nanoparticles are shown in the Fig 1. The most important factor in the fabrication of Al2024 
matrix composites is the uniform dispersion of the reinforcements. As seen in the Fig.1 and 
Fig.2, the distribution of the reinforcing particles points to a tendency that a lot of particles are 
mostly placed in the particle boundary area. No macro porosity was observed in the Al2024 
matrix composites and the distribution of the particles is not uniform in the matrix. 
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Fig. 1. EDX analysis of Al2024 matrix composites reinforced with wt. 2% SiC-B4C hybrid nanocomposite bulk 

sample. 

 
Fig.2. SEM image of Al2024 – wt. 2% SiC-B4C hybrid nanocomposite sample. 

Mechanical Properties 
           Table 1. Mechanical properties of the Al2024 / wt.2% SiC-B4C hybrid nanocomposite 

 
In the attempt to better evaluate mechanical properties of nanocomposites, bending tests 
tensile strength were conducted at room temperature and the results of tests are shown in 
Table 1. It is seen that for the initial stages of ceramic particle reinforcement, the 
reinforcement, milling and hot pressing provided an increase in bending strength and tensile 
strength of Al2024 nanocomposite. The bending and tensile strength values of Al2024 / 2 
wt.% SiC-B4C hybrid nanocomposite is respectively 742,3 MPa and 397,54 MPa, while that 
of Al2024 alloy is 700,2 MPa and 202 MPa.  
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                                                    (a)         (b) 

  
                     (c)   (d) 

Fig.3 SEM image of bending strength fracture surface (a) Al2024, (b) Al2024 / wt.2% SiC-B4C hybrid 
nanocomposite and SEM image of tensile strength fracture surface (c) Al2024, (d) Al2024 / wt.2% SiC-B4C 

hybrid nanocomposite samples. 

The variation of Brinell hardness values of Al2024 and Al2024 / wt. 2% SiC-B4C hybrid 
nanocomposites is shown in Table 1. The hardness of the nanocomposites increased with 
reinforced SiC-B4C particle weight fraction. The hardness values of Al2024 and Al2024 / 2 
wt.% SiC-B4C hybrid nanocomposite is respectively 101,6 HB and 171,21 HB. 

Density and porosity values of Al2024 metal matrix composite that was reinforced with SiC 
and B4C are given in Table 1. Both the density values and porosity values of Al2024 / SiC-
B4C hybrid nanocomposites increases with increasing SiC-B4C content. The density and 
porosity values of SiC-B4C hybrid nanocomposite is respectively 2.8132 g.cm-3 and % 2. 

IV.  CONCLUSIONS AND DISCUSSION 

1. SiC and B4C nanoparticles reinforced, Al2024 matrix hybrid nanocomposites were 
produced by mechanical alloying and hot-pressing method. 

2. Increase in reinforcement content resulted in increase in bending strength and tensile 
strength of Al2024 hybrid nanocomposite up to wt.%2 SiC-B4C. 

3. Increase in hardness of Al2024 / SiC-B4C hybrid nanocomposites was observed with 
increase in SiC and B4C reinforcement nanoparticles.  

4. Porosity and density measurments showed that the addition of SiC and B4C nanoparticles 
caused a increase in density and porosity in hybrid nanocomposite. 
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ABSTRACT  
Recently, remote sensing technologies are used in many applications to extract information from the surface of 
the earth. Image classification, which is one of the most widely-used ways of information extraction, is a 
controversial topic in remote sensing. This is because all classification algorithms introduced in the literature 
cause classification errors to some extent. Simple classification algorithms like Minimum Distance, Parallelpiped 
and Mahalanobis Distance commit a large amount of classification errors. This, of course, has encouraged the 
remote sensing community to develop more advanced classification algorithms to further increase classification 
accuracy. This study uses sophisticated classification algorithms Support Vector Machines (SVM), k-Nearest 
Neighbour (kNN) and Artificial Neural Network (ANN) to classify a WorldView-2 multispectral image in order 
to produce land cover maps. The accuracies of the produced thematic maps were evaluated with randomly-
selected control points.  
 
Keywords: Image Classification, Support Vector Machines, k-Nearest Neighbour, Artificial Neural Network. 

I. INTRODUCTION 

In the last decades, remote sensing technologies have been widely used to monitor the surface 
of the earth. Many remote sensing applications rely on the investigation of land use and land 
cover, which are generally obtained through classification of imageries. Image classification 
is simply grouping pixels with respect to their colour characteristics, i.e. the pixels with 
similar grey values are assigned to the same class. Various image classification algorithms 
have been introduced in the literature, some of which are parametric while some non-
parametric. Parametric algorithms use statistical parameters (variance, covariance, mean etc.) 
derived from training data, which is obtained by the analyst by collecting training pixels from 
the pure parts of the classes in imagery. The Minimum Distance, Maximum Likelihood and 
Fisher Linear Discriminant are some of the widely-used parametric classifiers. The Random 
Forest (RF), Boosting, Artificial Neural Networks (ANN), k-nearest neighbour (kNN) and 
Support Vector Machines (SVM) are some of the commonly-used non-parametric classifiers. 
These classifiers are also referred to as machine learning algorithms. Instead of the statistical 
parameters derived from training data, non-parametric classifiers make use of the training data 
itself [1]. The main objective of learning is to generate a classification model [1,2]. Machine 
learning-based classification is a two-step process. In the first step, some portion of the data is 
specified as training data (pixels in our case) and classification is performed to the training 
data to generate the classification model. In the second step, the generated model is applied to 
the test data, which is composed of the pixels other than training data/pixels. Test results are 
evaluated to find out whether or not the used model works fine. If it does, then the model is 
applied to all data [1]. The aim of this study is to investigate the use non-parametric machine 
learning algorithms kNN, ANN and SVM to produce land cover maps. Further information 
about the theoretical background behind these classifiers can be found in the following 
section. 
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II. STUDY AREA 

In the study, a WorldView-2 multispectral imagery (2 m spatial resolution) of Surmene, a 
province of the city of Trabzon in Turkey, was used to produce land cover maps. The study 
area covers an area of 86 ha. Since the imagery came as geometrically and atmospherically 
corrected, there was no need to conduct any pre-processing procedures. Visual examination of 
the study area revealed that there were 8 classes in the study area; building 1 (brick roofed), 
building 2 (concrete roofed), road, soil, shadow, tea, hazelnut and forest. Afterwards, a total 
number of 3276 training and 868 test pixels were collected for all classes. 

 
Figure 1. Study Area. 

III. METHODOLOGY 

The kNN, which is an instance-based classification method, uses data samples to estimate the 
class of an object. It does not utilize a model to classify objects. In other words, it does not 
create a classification model like other machine learning algorithms or artificial intelligence 
techniques such as the decision trees, artificial neural networks, support vector machines etc. 
The most important parameters of the kNN classifier are the distance metric and number of 
neighbours. The analyst should specify both the optimum distance metric and number of 
neighbours. Selecting the optimum parameters is very challenging in image classification. 
Since the performance of this classifier highly depends on these parameters, the analysts 
should pay plenty of attention to decide the optimum parameters. The basic steps of the kNN 
classifier are given as; 
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Algorithm 1. The basic steps of the kNN classification process 
i) Prepare a sample dataset 

a. Divide the dataset into three parts as training (Q), testing and validation 
ii) Select a classification function  

a. Majority voting 
b. Distance-weighted voting 

iii) Decide on the most suitable metric and number of neighbours 
a. Try different metrics and investigate the performance of the k-nn 
b. Measure the performance of the algorithm for different neighbouring numbers  
c. Save the best metric (m) and neighbour count (n) for problem 

iv) Use the m, n and Q to classify a query object (q') in kNN 
a. Measure the distances between the q' and Q and create a distance matrix 
b. Sort the distances and determine the k-nearest neighbours of q' and specify 

their classes 
c. Use a classification function (step ii) within the classes of k-neighbours of q' 
d. Return the class of q' 

The SVM is a statistical learning theory-based supervised classification algorithm that usually 
performs great with noisy and complex data [3]. The main aim of this classifier is to find the 
optimum decision function that separate two classes. In other words, it is based on the 
definition of the hyperplane that best separate two classes [4]. In cases where classes are 
linearly separable, two parallel planes maximizing the margin between the classes are 
generated and the optimum hyperplane is placed in the middle of these planes. However, in 
most cases, it is not possible to separate classes linearly (e.g. satellite imageries). In such 
cases, some kernel functions are used to transform the data into a higher-dimensional space 
where there is a greater chance to separate the classes. A hyperplane is formed with support 
vectors, which are the points closest to other classes. Further information about the SVM 
classifier can be found in [4] and [5]. The gamma (γ) and penalty (C) are the most effective 
parameters of this classifier. 

The use of ANN classifier in image classification dates back to the later 1980s. Key et al. [6], 
Benediktsson et al. [7] and Lee et al. [8] were among the first researchers who used Neural 
Networks in image classification. According to this classifier, network learns the regularities 
in the training data and builds the rules. The analyst should build the architecture of the 
network [9]. A simple neural network consists of three layers [10,11]. The input layer, which 
is on the left, includes the features to be used in classification process. No operations are 
performed in this layer. The layer in the middle is called ‘hidden’ and classification is 
performed in this layer. Kanellopoulos and Wilkinson [12] stated that one hidden layer is 
adequate for most applications. If more than one hidden layer is used, then learning capacity 
of the network increases, leading to an increase in the training time [13]. Classification results 
are produced in the output layer, which is on the right [11,14]. The most commonly-used 
model for neural networks is the Back-Propagation algorithm, in which the classes are 
separated depending on some weights. The Back-Propagation algorithm minimizes the root 
mean square errors of all patterns in the network output [15]. The ANN classification was 
performed with the ENVI software. The software uses 4 parameters to perform ANN [16]: (1) 
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the training threshold contribution parameter, which specifies the contribution of the internal 
weight with respect to the activation level of the node, (2) the training rate, which specifies 
the magnitude of the adjusted weights, (3) the training momentum, which allows setting a 
training rate without oscillations, (4) the training RMS exit criteria, which stops the training 
process. 

IV. RESULTS AND DISCUSSION 

The image was classified with the kNN, SVM and ANN classifiers by using 3276 training 
pixels. Accuracy of 868 test pixels were evaluated by comparing their reference values with 
class values in the thematic images. Implementation of the kNN classifier with different k-
values and distance metrics gave the testing results presented in Table 1. 

 Table 1. Testing Results for the kNN classifier. 
Distance 
Metric k-value Number of Misclassified Data Samples 

in the Testing Dataset 
Percentage of Correctly Classified 

Data Samples in the Testing Dataset 

Euclidean 

6 100 88.48 
7 103 88.13 
8 102 88.25 
9 100 88.48 

10 97 88.83 
11 97 88.83 

Manhattan 

6 98 88.71 
7 97 88.83 
8 95 89.05 
9 94 89.17 

10 99 88.59 
11 98 88.71 

As seen in Table 1, the optimum k-value was found 9 and Manhattan distance was found to be 
the optimum distance metric, which was the reason that these parameters were used in the 
classification process. 

Table 2 shows the confusion matrix of the kNN testing result. As seen in the table, the 
shadow class had the highest testing accuracy, whereas the hazelnut class had the lowest 
testing accuracy. Examination of the table revealed that the tea, hazelnut and forest classes 
mixed each other, which was expected due to the fact that these features have similar spectral 
characteristics. It can also be seen from the table that the kNN algorithm caused the road class 
to mix the building2 class. The overall testing accuracy was found 89.17% for the kNN 
algorithm. 

Table 2. Confusion Matrix of the kNN Testing Result. 

  Classes   
  Building1 Building2 Road Soil Shadow Tea Hazelnut Forest Total Accuracy 

R
ef

er
en

ce
 

Building1 86 0 0 3 1 0 0 0 90 95.56% 
Building2 0 52 2 0 0 0 0 0 54 96.30% 

Road 0 10 84 0 0 0 0 0 94 89.36% 
Soil 5 0 5 57 0 0 0 0 67 85.07% 

Shadow 0 0 0 0 70 0 0 1 71 98.59% 
Tea 0 0 0 0 0 116 12 0 128 90.62% 

Hazelnut 0 0 0 0 0 12 141 19 172 81.98% 
Forest 0 0 0 0 1 1 22 168 192 87.50% 

 Total 91 62 91 60 72 129 175 188 868  
 Test Accuracy = 89.17% 
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In the study, the ENVI software was used to perform SVM classification. The radial basis 
function was used as the kernel function. The optimum γ and C parameters were found by 
means of the two-fold cross-validation technique. The grid search method was used to 
investigate the optimum parameters during cross-validation. Hsu et al. [17] stated that it is 
practical to use exponentially growing sequences of γ and C parameters (for example, C =2-5, 
2-3, …, 215; γ = 2−15, 2 −13, …, 23) to specify parameters of good quality. The optimum 
parameters for the C and γ parameters were found 215 and 2-2, respectively.  

Table 3 depicts the confusion matrix of the SVM testing result. As seen in the table, the 
testing accuracy was found 100% for the shadow class. The lowest testing accuracy (84.04%). 
was found in the road class. As seen in the table, the SVM algorithm was more successful 
than the kNN algorithm in distinguishing the tea, hazelnut and forest classes. It should also be 
noted that the SVM algorithm mixed the road class to the building2 and soil classes in testing 
process. Overall testing accuracy was found 90.21%, which was the highest overall testing 
accuracy achieved in this study. 

   Table 3. Confusion Matrix of the SVM Testing Result. 

  
Classes 

  
  Building1 Building2 Road Soil Shadow Tea Hazelnut Forest Total Accuracy 

R
ef

er
en

ce
 

Building1 88 0 0 1 1 0 0 0 90 97.78% 
Building2 0 51 3 0 0 0 0 0 54 94.44% 

Road 0 15 79 0 0 0 0 0 94 84.04% 
Soil 2 0 7 58 0 0 0 0 67 86.57% 

Shadow 0 0 0 0 71 0 0 0 71 100.00% 
Tea 0 0 0 0 0 114 14 0 128 89.06% 

Hazelnut 0 0 0 0 0 5 148 19 172 86.05% 
Forest 0 0 0 0 1 1 16 174 192 90.62% 

 
Total 90 66 89 59 73 120 178 193 868 

 
 

Test Accuracy = 90.21% 

The training threshold contribution, training rate, training momentum and training RMS exit 
criteria parameters used by the ANN algorithm were set to 0.9, 0.2, 0.9 and 0.1, respectively. 
It should also be noted that only one hidden layer was used and logistic activation function 
was used to perform the ANN. 

Table 4 presents the confusion matrix of the ANN testing result. The table depicts that the 
shadow class had the highest testing accuracy. The soil class was found to have the lowest 
testing accuracy (77.61%). A considerable amount of tea, hazelnut and forest pixels mixed 
each other. The SVM algorithm mixed the building1, building2, road and soil classes to some 
extent. Overall testing accuracy was found 88.48% for the ANN algorithm, which was the 
lowest overall testing accuracy obtained in this study. 

   Table 4. Confusion Matrix of the ANN Testing Result. 
  Classes   
  Building1 Building2 Road Soil Shadow Tea Hazelnut Forest Total Accuracy 

R
ef

er
en

ce
 

Building1 87 0 0 2 1 0 0 0 90 96.67% 
Building2 0 50 4 0 0 0 0 0 54 92.59% 

Road 0 4 90 0 0 0 0 0 94 95.74% 
Soil 8 0 7 52 0 0 0 0 67 77.61% 

Shadow 0 0 0 0 70 0 0 1 71 98.59% 
Tea 0 0 0 0 0 115 10 3 128 89.84% 

Hazelnut 0 0 0 0 0 18 144 10 172 83.72% 
Forest 0 0 0 0 0 4 28 160 192 83.33% 

 Total 95 54 101 54 71 137 182 174 868  
 Test Accuracy = 88.48% 
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The performance of each classification algorithm was evaluated by means of the points that 
were distributed randomly over the study area. The overall accuracy of each classification 
algorithm was computed by using the reference and estimated class values of these points. 
The number of these randomly distributed points plays a significant role in a successful 
performance investigation. Theoretically, the more test points, the more robust performance 
investigation. However, an excessive number of test points is likely to make the performance 
evaluation process less time-efficient. On the other hand, an insufficient number of test points 
may yield misleading performance evaluation results. In this study, the minimum number of 
required test points was estimated with the multinomial distribution approach proposed by 
Congalton and Green [18]. If there is no information about the area of each land cover class, 
the minimum number of required test points  is estimated as [18-20]; 

 
(1) 

where,  (  is the confidence interval and  is the number of classes) and  is the 
desired accuracy. In this study, the confidence interval  was chosen 95%. Since there are 8 
classes in the study area,  was computed as 0.00625. Examination of the χ2 distribution table 
revealed that the 0.00625 value corresponds to 7.48 in one degree of freedom. Hence, the 
minimum number of required test points  was computed as 748 ( ). As a 
result, 800 randomly distributed test points were decided to use to investigate the 
performances of the classification algorithms. The actual (reference) classes of these points 
were specified by means of the high-resolution multispectral and panchromatic WorldView-2 
images. The producer’s accuracy, user’s accuracy and overall accuracy values calculated for 
the classification algorithms are given in the following. Note that the producer’s accuracy is 
the ratio between the correctly classified pixels and all pixels of that ground truth class, 
whereas the user’s accuracy is referred to the fraction of correctly classified pixels with regard 
to all pixels classified as this class in the classified image [21]. The overall classification 
accuracy is calculated by dividing the total number of correctly classified pixels to the total 
number of pixels. 

Table 5 gives the producer’s accuracy, user’s accuracy, overall accuracy and overall kappa 
statistics values for the kNN result. As seen in the table, tea class had the lowest user’s 
accuracy, whereas shadow class had the highest user’s accuracy. The building2 class had the 
lowest producer’s accuracy, whereas the soil class had the highest producer’s accuracy. The 
overall classification accuracy and kappa statistics value were found 68% and 60.04%, 
respectively. 

 Table 5. Post-classification Accuracies for the kNN Result. 

Classes          Reference Totals Classified Totals Number Correct Producer's Accuracy User's Accuracy 

Building1 26 35 22 84.62% 62.86% 
Building2 27 19 14 51.85% 73.68% 

Road 56 49 40 71.43% 81.63% 
Soil 47 78 43 91.49% 55.13% 

Shadow 80 48 48 60.00% 100.00% 
Tea 95 129 63 66.32% 48.84% 

Hazelnut 233 255 177 75.97% 69.41% 
Forest 236 187 137 58.05% 73.26% 

Overall Classification Accuracy = 68.00% 
Overall Kappa Statistics = 60.04% 
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  Table 6. Post-classification Accuracies for the SVM Result. 

Classes          Reference Totals Classified Totals Number Correct Producer's Accuracy User's Accuracy 

Building1 26 38 25 96.15% 65.79% 
Building2 27 28 18 66.67% 64.29% 

Road 56 45 39 69.64% 86.67% 
Soil 47 63 42 89.36% 66.67% 

Shadow 80 60 57 71.25% 95.00% 
Tea 95 103 61 64.21% 59.22% 

Hazelnut 233 239 169 72.53% 70.71% 
Forest 236 224 168 71.19% 75.00% 

Overall Classification Accuracy = 72.38% 
Overall Kappa Statistics = 65.31% 

Table 6 depicts the producer’s accuracy, user’s accuracy, overall accuracy and overall kappa 
statistics values for the SVM result. As seen in the table, tea class had the lowest user’s 
accuracy, whereas shadow class had the highest user’s accuracy. The tea class had the lowest 
producer’s accuracy, whereas the building1 class had the highest producer’s accuracy. The 
overall classification accuracy and kappa statistics value were found 72.38% and 65.31%, 
respectively. 

Table 7 presents the producer’s accuracy, user’s accuracy, overall accuracy and overall kappa 
statistics values for the ANN result. As seen in the table, tea class had the lowest user’s 
accuracy, whereas shadow class had the highest user’s accuracy. The building1 and building2 
classed were found to have the highest and lowest producer’s accuracies, respectively. The 
overall classification accuracy and kappa statistics value were found 70.25% and 62.99%, 
respectively. 

 Table 7. Post-classification Accuracies for the ANN Result. 

Classes          Reference Totals Classified Totals Number Correct Producer's Accuracy User's Accuracy 

Building1 26 35 24 92.31% 68.57% 
Building2 27 18 15 55.56% 83.33% 

Road 56 64 48 85.71% 75.00% 
Soil 47 50 37 78.72% 74.00% 

Shadow 80 51 50 62.50% 98.04% 
Tea 95 160 75 78.95% 46.88% 

Hazelnut 233 228 166 71.24% 72.81% 
Forest 236 194 147 62.29% 75.77% 

Overall Classification Accuracy = 70.25% 
Overall Kappa Statistics =62.99% 

  
Figure 2. kNN Classification Result. 
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Figure 3. SVM Classification Result. 

  
Figure 4. ANN Classification Result. 

Testing and overall classification results indicated that the SVM algorithm performed best. 
Despite the fact that the kNN algorithm gave better testing results than the ANN, it was found 
to be less accurate than the ANN in terms of overall accuracy. As mentioned before, the 
overall accuracy was computed by means of randomly selected test points. In such cases, test 
points may correspond to the areas having different spectral characteristics than training 
points. This, of course, made it more challenging for used algorithms to decide the classes, 
which was the reason for the decrease in overall classification accuracy, compared to the 
testing accuracy. In such cases, the ANN performed better than the kNN. Classification 
accuracies of the tea, hazelnut and forest classes were found to be smaller, which was 
expected due to the colour similarity of these classes. This was also supported by the user’s 
accuracy results, which were relatively smaller than the producer’s accuracy results. The same 
is true for the road and building2 classes. 

V. CONCLUSION 

This study utilized three advanced classification algorithms kNN, SVM and ANN to map an 
area by means of a high-resolution satellite imagery. The results showed that the SVM 
algorithm gave the best overall classification performance. The ANN algorithm followed it 
with a small margin. Post-classification accuracies revealed the fact that all algorithms 
presented similar performances. Hence, all three algorithms can be used for land cover 
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mapping purposes. The SVM algorithm classified the tea, hazelnut and forest classes, which 
have similar spectral characteristics, with a relatively higher accuracy. Hence, it may be 
reasonable to use the SVM algorithm to discern classes with similar colours. 
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ÖZET  
Bu çalışmada, Matlab/Simulink’de bir yükseltici tip DA/DA dönüştürücü tasarlanmış ve çıkış gerilimi kontrolü 
farklı yük durumları için incelenmiştir. Tasarlanan DA/DA dönüştürücü, girişine uygulanan değişken gerilimini, 
çıkışında istenilen sabit gerilime dönüştürmek veya sistem girişine sabit gerilim uygulayıp çıkışından istenilen 
değişken gerilim elde etmek için kontrol edilmiştir. Sistemde kontrolör olarak geleneksel denetleyicilerden 
oransal-integral (PI) ve bulanık mantık denetleyici (BMD) kullanılarak denetleyici performansları 
karşılaştırılmıştır. Ayrıca denetleyicilerin performansını iyileştirmek için denetleyicilere ait bazı parametreler, 
zaman ağırlıklı mutlak hatanın integrali (ITAE) performans kriterlerine göre genetik algoritma (GA) yöntemi 
kullanılarak belirlenmiştir. Böylece sistem için daha akıllı ve verimli bir kontrol sağlanmıştır. Sistem benzetimi 
Matlab/Simulink’de gerçekleştirilmiş ve elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Yükseltici Tip DA/DA Dönüştürücü, BMD, Genetik Algoritma 
 

DC-DC Boost Converter Control Through GA Based Fuzzy Logic 

Controller  

ABSTRACT       
In this paper, a boost type DC-DC converter was designed in Matlab/Simulink and output voltage control was 
examined under variable loads. In designed boost converter, it is aimed to obtain fix output voltage under 
variable input voltage or variable higher output voltages under fix lower input voltage. In designed system, 
conventional proportional integral (PI) and fuzzy logic controller (FLC) were used and performance analyses 
were evaluated. Moreover, for performance enhancement of the controller, some parameters that belongs to the 
controller are determined through genetic algorithm (GA) of which performance criteria about integral of time 
weighted absolute error.  Thus, more intelligent and efficient control were provided for the system. System 
simulation was carried out in Matlab/Simulink environment and obtained results were evaluated 
 
Keywords:  DC-DC Boost Converter, Fuzzy Logic Control, Genetic Algorithm 

I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Günümüzde teknolojik gelişmelere paralel olarak endüstriyel uygulamalarda anahtarlamalı 
DA/DA dönüştürücülerin kullanımı yaygınlaşmıştır. DA/DA dönüştürücüler doğrusal 
olmayan ve zamanla değişen sistemler olduğu için bu sistemlerin denetimi oldukça zordur. 
Sistemin kontrolü DA/DA dönüştürücülerin verimini doğrudan etkilemektedir [1, 2]. Son 
yılarda DA/DA dönüştürücüler üzerine yapılan araştırmaların çoğu, en iyi anahtarlama 
yönteminin ortaya konması üzerine yoğunlaşmıştır. Bu yüzden, DA/DA dönüştürücülerin 
kontrolünde kullanılan denetim metotlarının, dönüştürücünün performansının belirlenmesinde 
önemli bir rolü vardır. DA/DA dönüştürücüler, Darbe Genişlik Modülasyonu (DGM-PWM) 
vasıtasıyla çıkış gerilimi istenilen değere ayarlayan devrelerdir [3]. DA/DA dönüştürücülerin 
azaltan, artıran, azaltan-artıran, cuk ve tam köprü tipleri mevcut olup yaygın olarak azaltan, 
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artıran ve azaltan-artıran tipleri kullanılmaktadır. Bu çeviricilerden azaltan ve artıran 
çeviriciler temel çeviriciler olup diğerleri bunlardan türetilmiştir [3-5].  

Bu çalışmada, Matlab/Simulink’de bir yükseltici tip DA/DA dönüştürücü tasarlanmıştır. 
Sistem girişine uygulanan değişken DA gerilimi, çıkışında istenilen sabit DA gerilime 
dönüştürmek veya sistem girişine sabit DA gerilim uygulayıp çıkışından istenilen değişken 
DA gerilimi elde etmek için kontrol edilmiştir. Sistemde kontrolör olarak oransal-integral (PI) 
ve bulanık mantık denetleyici (BMD) kullanılmış ve denetleyici performansları 
karşılaştırılmıştır. Ayrıca denetleyicilerin performansını iyileştirmek için denetleyicilere ait 
bazı parametreler, zaman ağırlıklı mutlak hatanın integrali (ITAE) performans kriterlerine 
göre genetik algoritma (GA) yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Böylece sistem için daha 
verimli bir kontrol sağlanmıştır.   

II. YÜKSELTİCİ TİP DA/DA DÖNÜŞTÜRÜCÜNÜN YAPISI 

Yükseltici tip DA/DA dönüştürücü, DA gerilimini yükseltmek için kullanılan güç elektroniği 
devresi olup çıkış gerilimi her zaman giriş geriliminden büyüktür. Bu dönüştürücüler daha 
düşük düzensiz giriş geriliminden daha yüksek bir düzenlenmiş çıkış gerilimi üretmek içinde 
kullanılır. Şekil 1’de ideal bir yükseltici tip DA/DA dönüştürücünün genel yapısına ait güç 
devresi verilmektedir. Dönüştürücü; bir yarı iletken güç anahtarı S,  bir diyot D, bir endüktans 
L, bir filtre kondansatörü C ve bir yük direnci R’den oluşmaktadır [4-7]. 

 
Şekil 1. Yükseltici Tip DA/DA Dönüştürücünün Genel Yapısı 

Sistemin kontrolü devre üzerindeki yarı iletken güç anahtarının darbe genişlik modülasyonu 
yardımıyla iletime ve kesime alınmasıyla gerçekleştirilmektedir. Yarı iletken güç anahtarı 
sürekli iletim durumunda on konumuna geçince, diyot ters kutuplanır (OFF) ve çıkış devresini 
girişten ayırır. Bu esnada kaynak sadece endüktansı beslemekte ve endüktans üzerinden 
sürekli bir akım akmaktadır. Bunun neticesinde bobin içerisinden geçen akım artar ve bobin 
üzerinde enerji depolamaya başlar. Bu durumda DA kaynağı endüktansı beslerken 
kondansatör de yükü besler [4-8]. 0<t≤Td zaman aralığında oluşan bu durum Şekil 2’de 
gösterilmiştir. Yarı iletken güç anahtar kesime gidince, diyot doğru kutuplanır (ON) ve yük 
hem endüktanstan hem de DA kaynaktan beslenir. Sonuç olarak devre çıkışında giriş 
geriliminden daha yüksek bir çıkış gerilimi elde edilir. Ayrıca güç elemanları çıkış gerilimine 
maruz kalır. Bu durumda devre boşta çalıştırılmaz; aksi halde çıkış gerilimi aşırı yükselir ve 
devreye hasar verir. Td<t≤T zaman aralığında oluşan bu durum Şekil 2’de gösterilmiştir[8]. 
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Şekil 2. Sürekli Akım İletim Durumu a) Anahtar “ON” Konumunda b) Anahtar “OFF” Konumunda 

Şekil 2’den görüleceği gibi ton zaman aralığında yani anahtar ON konumunda iken,  endüktans 
gerilimi VL giriş gerilimi Vi’ye eşittir. Denklem (1)’te endüktans gerilimi ve endüktans akımı 
iL ifadeleri verilmiştir. 
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0<t≤Td zaman aralığında endüktans akımı Vi/L ifadesi gereğince doğrusal bir eğimle artar. 
Td<t≤T zaman aralığında endüktans akımı (Vi-V0)/L eğimi ile azalır. Bu durum Şekil 2’de 
gösterilmiştir. ΔiL endüktans akımının değişimini temsil etmekte olup ifadesi denklem (2)’de 
verilmiştir. 
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Burada fs anahtarlama frekansını, D doluluk oranını belirtmekte olup, ΔiL maksimum değerini, 
doluluk oranı 0,5 olduğunda alır. t = Td olduğu anda anahtar off konumuna geçer ve toff 
süresince bu konumda kalır. Anahtar off konumuna geçince endüktans bir akım kaynağı gibi 
davranarak diyotu iletime alır ve Şekil 2 (b)’deki devre elde edilir. Çıkış geriliminin kaynak 
geriliminden büyük olduğu (Vi<Vo) bu durum yükseltici tip DA/DA dönüştürücülerinin genel 
karakteristiğini göstermektedir. Yükseltici tip DA/DA dönüştürücülerinde bir periyot için 
endüktans geriliminin ortalamasının veya akımın net değişiminin sıfır olduğu göz önüne 
alınarak, giriş gerilimi ile çıkış gerilimi arasındaki ilişki elde edilir. Bu ilişki denklem (3)’de 
verilmiştir [5-8]. 
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D değeri 0<D<1 aralığında değişmektedir. Denklem (3) incelendiğinde çıkış gerilimi D=0 
durumunda en düşük değerini alır ve giriş gerilimine eşit olur. Doluluk oranı D=1 olduğunda 
çıkış gerilimi sonsuz olur ve istenmeyen bir durum ortaya çıkar. Bu bakımdan uygulamalarda 
doluluk oranı 0.1<D<0.9 aralığında seçilir. Dönüştürücünün minimum kondansatör ve 
indüktans değerleri denklem (4)’de verilen formüller kullanılarak hesaplanır [9]. 
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III. BULANIK MANTIK DENETIM 

Lotfi A. Zadeh tarafından 1965 yılında yayınlanan makale [10] ile temelleri atılan bulanık 
mantık kavramı, kesin olmayan değerler üzerine kurulmuş olup belirsizlik içeren sistemlerin 
incelenmesinde yeni bir boyut kazandırmıştır [11]. Klasik denetim sistemlerinin aksine 
bulanık mantık denetlenecek sistemin matematiksel modeline gerek duymadan sadece 
istenilen çıkışı verecek şekilde sistem girişine uygulanan işareti ayarlar. Bu bakımdan bulanık 
denetim sanki uzman bir kişinin bilgi ve deneyimlerinden yaralanarak o sistemin kontrol 
edilmesine benzemektedir. Ayrıca klasik sayısal (0,1) mantığının ötesine geçmiş bir yaklaşım 
olan bulanık mantık, bu iki değer arasında çok seviyeli değerler üretilmesi sonucunda 
denetimin daha doğru kararlar üretmesini, böylece performansın ve verimin artmasını 
sağlamaktadır [12-14]. Bulanık mantık denetleyici oluşturan temel bileşenler Şekil 3’de 
görülmektedir.  

 
Şekil 3. Bulanık Mantık Denetiminin Temel Blok Yapısı 

Şekil 3’den görüleceği gibi bulanık mantık denetleyicinin e ve de olmak üzere iki kesin girişi 
vardır. e referans ile çıkış arasındaki farkı gösteren hatayı ve de ise hatadaki değişimi temsil 
etmektedir. Bulanık denetleyicide üyelik fonksiyonları temel bir yapı olup üçgen, yamuk, 
cauchy, sinüsoid, gaussian, sigmoid ve çan gibi çeşitli yapıda olabilirler. Bu çalışmada ise 
üçgen üyelik fonksiyonu kullanılmıştır [13,14].  Bulanık mantık denetleyicinin ilk elemanı 
olan bulanıklaştırma birimi, denetleyici girişine gelen kesin bilgileri bulanık hale getirerek bu 
bilgilerin 0 ile 1 arasında değişen üyelik değerleriyle ifade edilmesini sağlar. Kesin girişlere 
karşılık gelen bulanık değerler elde edildikten sonra bir sonraki adım olan sonuç-çıkarım 
kural tabanı birimine gönderilir. Burada kural tabanı içerisinde mevcut olan veri tabanı ve 
dilsel denetim öğeleri kullanılarak bulanık sonuçlar elde edilir. Elde edilen bu bulanık 
çıkarımlar durulaştırma birimine gönderilerek kesin sayılara dönüştürülür ve böylece 
denetlenecek sistem için gerekli olan kontrol sinyali elde edilmiş olur [14]. Bulanık mantık 
denetleyici için oluşturulan beş üyelikli, yirmi beş kurallı kural tablosu Şekil 3’de gösterilmiş 
ve kullanılan dilsel etiketler negatif büyük (NB), negatif küçük (NK), sıfır (S), pozitif büyük 
(PB) ve pozitif küçük (PK) olarak ifade edilmiştir. 

Bu çalışmada kontrolör olarak geleneksel denetleyicilerden oransal-integral (PI) denetleyici 
ve bulanık mantık denetleyici (BMD) kullanılmıştır. Kullanılan kontrol yapıları Şekil 4 ve 
Şekil 5’te gösterilmiştir. 
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Şekil 4. PI Denetleyici 

 
Şekil 5. BMD’nin Matlab/Simulink Blok Diagramı 

Burada e hatayı, de hatadaki değişimi ve du çıkış işaretindeki değişimi ifade eder. Sistemin 
kontrolünde kullanılan denetleyicilerin bazı parametreleri genetik algoritma (GA) yöntemi 
kullanılarak belirlenmiştir. GA kullanılarak bulanık mantık denetleyicide Ke, Kde, Kdu 
parametreleri ve PI denetleyicide KP, KI parametreleri optimize edilmiştir. Böylece sistem 
için daha akıllı ve verimli bir kontrol sağlanmıştır. BMD parametrelerinin optimizasyon 
sürecine ait blok şeması Şekil 6’da verilmiştir.  

 
Şekil 6. BMD Parametrelerinin Optimizasyon Sürecine Ait Blok Şeması 

Sistemde amaç fonksiyonu olarak zaman ağırlıklı mutlak hatanın integrali (ITAE) 
kullanılmıştır. Kullanılan amaç fonksiyonun matematiksel ifadesi ise denklem (5)’de 
verilmiştir. Verilen denklemde r referans, y sistem çıkışı ve e hatadır. Ayrıca bir denetleyici 
için GA yöntemi kullanılarak 10 iterasyonluk işlem sonucunda minimum ITAE değeri için 
elde edilen değerler Tablo 1’de verilmiştir. 

dttetdttytrtITAE
TT

 
00

)()()(                                             (5) 
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                                               Tablo 1. GA İle Belirlenen Parametreler 

GA 
PI BMD 
KP KI Ke Kde Kdu 

1.32 0.59 2.5 1.1 6.23 

IV. GENETİK ALGORİTMA 

Genetik algoritma ilk olarak Michingan Üniversitesi’nden psikolog ve bilgisayar bilimleri 
uzmanı J. H. Holland tarafından 1975 yılında ortaya konmuştur. Genetik algoritmalar en 
iyinin korunumu ve doğal seçilim ilkesinin benzetim yoluyla bilgisayarlara uygulanması 
neticesinde oluşan bir arama yöntemi olup geleneksel çözüm yöntemleriyle incelenmesi zor 
olan problemlerin analizinde kullanılır [15,16]. Genetik algoritmaların problemin çözümü için 
herhangi bir başlangıç veya türev bilgisine ihtiyaç duymamaları, bu algoritmanın 
optimizasyon problemlerinin çözümünde sıklıkla kullanılmasını sağlamıştır [16]. Genetik 
algoritmanın diğer optimizasyon yöntemleri ve klasik arama yöntemlerinden en önemli farkı 
tek bir çözüm yerine bir çözüm kümesi kullanmasıdır [17]. Genetik algoritmalar çok boyutlu 
arama uzayında en iyinin hayatta kalması prensibine göre en uygun çözümü ulaşırlar. Bu 
yöntemde arama uzayında en iyi sonuca ulaşmak için tek bir çözüm yerine bir çözüm kümesi 
oluşturulur ve genel çözüme ulaşma ihtimali artırılmış olur. Genetik algoritmalarda 
oluşturulan çözüm kümesi popülasyon olarak adlandırılır ve bu popülasyonu oluşturan sayı 
dizileri ise kromozom veya birey olarak isimlendirilir. Bireyler evrimsel olarak genetik 
operatörler tarafından belirlenir ve problemin çözümünde bireylerin gösterimi GA’da önemli 
bir faktördür. Uygunluk fonksiyonu tarafından bireylerin çözümü temsil edip etmediği 
belirlenir ve uygunluk değeri yüksek olan bireylerin popülasyon içindeki diğer bireylerle 
çoğalması sağlanır. Böylece iyi özellikteki bireylerin popülasyon içerisinde yayılması attırılır 
ve bu işlem sürekli tekrarlanır. İyi özelliklere sahip bu bireylerin genetik işlemler sonucunda 
diğer iyi özelliklerle birleşmesiyle arama uzayında çözümün elde edilmesi kolaylaştırılmış 
olur [16-18]. Genetik algoritma temelde yeniden üreme, çaprazlama ve mutasyon olmak üzere 
üç ana operatörden oluşmaktadır. Şekil 7.’de genetik algoritmaya ilişkin akış diyagramı 
verilmiştir. 

Başla

Başlangıç Popülasyonunun 
Rastgele Oluşturulması 

Bireylerin Uygunluk 
Değerlerinin Belirlenmesi

Seçim

Çaprazlama

Mutasyon

DUR

Hayır

Evet

Döngü Sayısı 
Tamamlandı mı?

(Durdurma Kriteri)

 
Şekil 7. GA Akış Diyagramı 
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V. SİSTEMİN MATLAB/SİMULİNK MODELİ VE BENZETİM SONUÇLARI 

DA/DA yükselten çevirici için Matlab/Simulink’de oluşturulan benzetim blok diyagramı 
Şekil 8’de gösterilmiştir.  

 
Şekil 8. DA-DA Çevirici İçin Oluşturulan Matlab\Simulink Blok Diyagramı. 

 
Matlab/Simulink’de oluşturulan benzetim programı kullanılarak parametreleri GA ile 
optimize edilmiş denetleyicilerle farklı çalışma koşulları için benzetimsel çalışmalar 
yapılmıştır. R ve RL yük durumlarında DA/DA dönüştürücünün giriş gerilimi değişken olup 
çıkış gerilimi sabit 95 Volt olması istenmektedir.  Benzetimsel çalışmalarda elde edilen 
sonuçlar Şekil (9-10)’da görülmektedir. 
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Şekil 9. DA-DA Çevirici Çıkış Gerilimi (R yük) 
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Şekil 10. DA-DA Çevirici Çıkış Gerilimi (RL yük) 

Şekil (9-10)’dan görüleceği gibi DA/DA dönüştürücünün farklı yük durumlarında değişken 
giriş gerilimi ve sabit çıkış gerilimi için PI denetleyici, aşma, sürekli durum hatası ve 
referansa oturma süresi bakımından BMD’ ye göre daha kötü sonuç vermiştir. Farklı yük 
durumlarında DA/DA dönüştürücünün sabit giriş gerilimi ve değişken çıkış gerilimi için 
edilen sonuçlar Şekil (11-12)’de görülmektedir. 
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Şekil 11. DA-DA Çevirici Çıkış Gerilimi (R yük) 
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Şekil 12. DA-DA Çevirici Çıkış Gerilimi (RL yük) 

 
Şekil (11-12)’den de görüleceği gibi DA/DA Dönüştürücünün sabit giriş gerilimi ve değişken 
çıkış gerilimi durumunda farklı yük durumları için her iki denetleyicide referansı takip ediği 
ancak aşma, referansa oturma süresi ve sürekli durum hatası bakımından BM denetleyici 
PI’ya göre daha iyi sonuçlar vermiştir. 

VI. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada DA/DA dönüştürücü kontrolü, PI ve BMD ile gerçekleştirilmiş ve denetleyici 
performansları karşılaştırılmıştır. Ayrıca sistemde kullanılan denetleyicilerin bazı 
parametreleri GA yardımıyla belirlenerek daha akıllı ve verimli kontrol sağlanmıştır. 
Benzetim sonuçları incelendiğinde BM denetleyici faklı yük ve çalışma koşullarında referansa 
oturma süresi ve kalıcı durum hatası bakımından PI’ya göre daha iyi sonuçlar verdiği 
görülmüştür. Sonuç olarak her iki denetleyicide sistemi kararlı bir şekilde kontrol ettiği ancak 
PI denetleyici sürekli durum hatası, aşma ve referansa oturma süresi bakımından BMD’ye 
göre daha kötü sonuçlar erdiği anlaşılmıştır. 
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ÖZET  
Sanayi ve nüfusun artması ile elektriğe talep artmaktadır. Bu talep artışı, elektrikte güvenirliliği ön plana 
çıkarmıştır. Uzun süren elektrik kesintileri ülkede güvenlik zaafı ve ticari kayıp oluşturur, ekonomiye ciddi 
zararlar verir. Elektrik tüketicileri oluşabilecek kesintilerden etkilenmemek için kendi elektriklerini üretme 
yoluna gidebilir. Üretilen elektrik küçük bir bölgeyi tek başına besleyebildiği gibi, ana şebekeye de enerji akışı 
sağlayabilir. Bu nedenle çalışma şekline ve kurulduğu bölgeye bağlı olarak birçok mikro şebeke tanımı yapmak 
mümkündür.  Bu çalışmada değişik tipteki mikro şebekeler açıklanmıştır. Ayrıca,  geleneksel şebeke veya 
tüketici mikro şebeke ile beslenen bir bölgenin güç kaybı Powerfactory yazılımıyla incelenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Mikro şebeke, Nano şebeke, Sanal Şebeke, VPPs, Powerfactory 
 

ABSTRACT 
Demand for electricity is increasing due to the increase in industry and population. Because of this increase in 
demand, reliability is important in electricity. Long-term outage creates security vulnerability and commercial 
loss in the country and causes serious damage to the country's economy. Electricity consumers can produce their 
own electricity in order not to be interrupted. These productions can feed a small region in isolation, as well as 
transfer energy to the main network. For this reason, it is possible to define several micro networks according to 
the working mode and the region where they are installed. In this study, different types of micro grids are 
explained. In addition, the power loss of a region fed by a conventional grid or a consumer micro grid has been 
examined by Powerfactory software. 
 
Keywords: Microgrid, Nanogrid, Virtual grid, VPPs, Powerfactory 

I. GİRİŞ  

1882 yılında ABD Manhattan şehrinde kurulan özel santral, elektriği 100V doğru akımı (DC)  
kilowatt saati (kwh) 5$ ücretle bir şebeke üzerinden (ada çalışma) abonelerine ulaştırmıştır 
[1].  Ancak kısa bir süre sonra elektrik üretimi dünyada birçok devlet tarafından 
merkezileştirilmiştir. Akıllı şebekelerin bir alt parçasını oluşturan mikro şebekeler; farklı 
depolama sistemleri ve yazılımlara sahip olup enerji marketleri ile bilgi alışverişi,  hava 
durumu tahmini, yük talep tahmini yapabilmektedir. Mikro şebekeler bu yapılarıyla güvenilir 
enerji sunmaktadır  

Günümüzde birçok farklı uygulamalar için farklı mikro şebeke tanımı yapmak mümkündür. 
Teknolojinin gelişimi doğrultusunda farklı mikro şebekeler geliştirilmeye devam edilmektedir 
[2]. Genel tanımıyla mikro şebeke; yerel bir bölgede kurulmuş üretim kaynağı ile bu kaynağın 
beslediği yüklerin bir kısmının kontrol edildiği,  enerji yönetim sistemine sahip (Energy 
Management System - EMS), ölçeklenebilir elektrik şebekesidir [3]. Şebekede, üretim 
kaynakları tarafından ( jeneratör, güneş pili, rüzgâr türbini, vb.) üretilen elektrik enerjisi,  
kurulum bölgesi yakınında tüketilir.  Elektrik üretim kaynağı ana şebekeden ayrı veya ana 
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şebekeye bir noktadan bağlı çalışabilir. Mikro şebekeler çoğunlukla alçak gerilim (<1kV)  
barasına bağlıdır [4].  

Doğal afetler nedeniyle elektrik kesintisi ülkelere ciddi zarar vermeye devam etmektedir. 
Örneğin ABD’de sadece elektrik kesintilerin ekonomiye verdiği zarar her yıl yaklaşık 33 
Milyar $’dır [5].  Türkiye’de yaşanan 31 Mart 2016’daki saatlerce süren kesintinin ülkeye 
zararı yüz milyonlarca Türk Lirasının üzerindedir [6]. Elektrik kesintilerini dizel 
jeneratörlerden sağlamak ise verimsizdir. Nakliye ücreti hariç, günümüzde bu jeneratörlerden 
elektrik üretiminin maliyeti yaklaşık 1,5 TL/kWh’dır.  Bütün bu olumsuzluklara rağmen ne 
yazık ki petrol ve nükleer enerji şirketleri, yenilenebilir enerjinin daha verimli kullanılması 
için araştırmaları maalesef gölgelemeye ve baltalamaya çalışmışlardır [7,19].  

II. MİKRO ŞEBEKE TÜRLERİ 

Gelişen teknoloji ile mikro şebekenin tanımı, çeşidi ve gücü değişmektedir. Örneğin hanelere 
ait mikro şebekelerde gerilim seviyesine göre AC ve DC gerilimin bir arada kullanılacağı 
öngörülmektedir. Şekil 1’de mikro şebekelerin ana şebeke içindeki yeri gösterilmiştir. Bu 
şebekelerden en önemlileri aşağı sıralanmıştır. 

 
Şekil 1. Mikro Şebekenin Ana Şebeke İçindeki Yeri 

 

a) Tüketici Mikro Şebekesi  

Tüm mikro şebekeler içinde tüketici (customer,campus,true  migrogrid) mikro şebekesi en 
bilinen örnektir. Şebeke kendi başına “ada”  çalışabildiği gibi, ana şebekeyede (utility, main, 
macro, traditional, mega grid)  bağlanabilir. Sistemin en gelişmiş yapısı Şekil 2a’da 
gösterilmiştir. Enerji yönetim merkezi tarafından (EMS), elektrik fiyatının durumuna göre 
şebekeye bağlanıp, şebekeden ayrılabilir.  Örneğin elektrik maliyetinin düşük olduğu gece 
saatlerinde ilgili bölge tüketimini ana şebekeden karşılayabilir. Ana şebekede bir arıza 
olduğunda şebeke, bağlantısını keser ve kendi içindeki kritik yükleri beslerken diğer kontrol 
edilebilen yükleri devreden alabilir. Bu durum besleme süresini artırırken varsa fosil 
yakıtların tüketimini en aza indirir. Sistem, daha çok üniversite yerleşkesi, hastane, sabit 
askeri merkezler de kullanılır. Bu merkezlerde büyük güç tüketimi nedeniyle genellikle 
kombine çevrim santrali bulunur. Bu santral bölgenin ısıtma ve soğutmasını da sağlar. 
Örneğin New York Üniversitesi sahip olduğu 13,4 MVA’lık çevrim santrali ile her yıl 5-8 
milyon dolar tasarruf yapmaktadır [8]. Ayrıca üretim kaynaklarının cinsine göre verim %70 
ve üstüne yükseltilebilinir [9]. Bu şebeke türü için en tanınmışı 2000’li yılların başında 
yapılan Sendai mikro şebekesi Şekil 2b’de gösterilmiştir. 
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Şekil 2. Gelişmiş Mikro Şebeke Yapısı ve Sendai Yerleşimi [8]. 

b) Dağıtım Mikro Şebekesi 

Dağıtım mikro şebekesinin (Utility, Distrubution, Community ugrids, Miligrid)   ürettiği güç 
MW cinsinden olup ana şebekeye orta gerilim seviyesinden bağlantısı vardır. Şebekede birçok 
dağıtım fideri ve trafo vardır. Sistem SCADA, dağıtım yönetimi sistemi (DMS) ve çökme 
yönetim sistemi (OMS) içermektedir [10].  Bu sistemlerde eğer sistem aniden tamamıyla 
kesilse bile sistemi ayağa kaldırma desteği de  (black-start) bulunabilir.  Şekil 3’de dağıtım ve 
tüketici mikro şebekesine ait basit bir çizim gösterilmiştir. 

 
Şekil 3. Dağıtım ve Tüketici Mikro Şebekesi 

c) Sanal Mikro Şebeke  

Bu şebeke türünde sanal güç santrali (Virtual Power Plants- VPPs) mevcuttur.  Santral, 
şebekedeki birçok benzer akünün grubunun veya güneş panelleri gibi dağıtılmış üretim 
kaynaklarının alçak gerilim üzerinden birbiri ile bağlanmasıyla oluşur [11]. Sistemin basit 
yapısı Şekil 4’de gösterilmiştir. Bu güçlerin her biri yazılımla kontrol edilir. Amaç, 
yenilenebilir enerjiyi daha etkin kullanmaktır. Örneğin enerjiye ihtiyacı olan bölge, enerjiyi 
en yakın yerden alır. Özellikle tüketimin fazla olduğu zamanlarda yazılım yükü ve enerjiyi 
kontrol ederek,  mikro şebekeden güç alımını en aza indirir. Ayrıca yazılım yönetimi ile, en 
ucuz olduğu zamanlarda enerji ana şebekeden alınarak bataryalarda depolanır. Bu şebekelerde 
gerçek zamanlı fiyatlandırma da yapılmaktadır. Böylece enerji verimli şekilde kullanılır. 2005 
yılında başlayan “Kyotongo Eco Energy” projesi sanal şebeke uygulamasına bir örnektir. 
Haberleşme internet üzerinden yapılmakta, doğrultucu-eviriciler kontrol her 5 dakikada bir 
yeniden ayarlanmaktadır. Daha kısa süreler için çalışmalar yapılmaktadır. Bu şebekeler 
yatırım artarak devam etmekte,  geleceğin etkin bir şebeke modeli olarak sunulmaktadır [8]. 
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Şekil 4. Sanal Şebeke Örneği 

d) Uzak Mikro Şebekeler  

Ana şebekenin bulunduğu ancak çeşitli nedenlerle enerjinin çoğunlukla dizel santrallerden 
sağlandığı dışa kapalı bir sistemdir. Ada mikro şebekesi de dış ortamdan bağımsız çalışır. 
Ancak ada mikro şebekelerde sıvı yakıtın hem ücreti hem de nakliyesi pahalı olduğundan 
kullanılmaz. Burada genellikle yenilenebilir kaynaklar kullanılır [12].  

e) Askeri Mikro Şebekeler  

Askeri alanlarda kullanılan mikro şebekelerdir. Bu şebekeler askeri kuvvetin sabit ve hareketli 
olma durumuna ada çalışma ve şebeke bağlantılı çalışma imkânına sahiptir. Sıvı yakıt, askeri 
bölgeler için tehlikeli olduğundan azaltılmaya çalışılmaktadır [13]. 

f) DC Mikro Şebekeler 

Elektrikli araçlar, güneş panelleri, batarya, LED gibi birçok cihaz doğru akımı (DC) 
kullandığından bu cihazların ortak DC şebeke üzerinden Şekil 5’de gösterildiği gibi basitçe 
bağlanabilmektedir. Ayrıca DC şebekede evirici, trafo ve akımın deri kaybı olmadığından 
AC’ye göre verimlidir. Enerjinin kontrolü daha kolaydır. Ayrıca alçak DC gerilimde kayıp 
AC’ ye göre  % 8 daha azdır [14]. Avrupa Komisyonu yapılarda kullanılacak nano şebekeler 
için standart bir gerilim belirlemeye çalışmaktadır [15-16].  
DC mikro şebekeler alçak gerilimde çalıştığı için enerji hattının uzunluğu geleneksel dağıtım 
hatlarına göre kısadır. 1 km ve daha yüksek mesafelere sahip şebekenin güç kaybı, yüksek 
akımın nedeniyle artacaktır.  Şekil 5‘de DC mikro şebeke sistemi 400 V DC gerilime sahip ve 
tüketicilere ait yük bilgileri ve üretim bilgileri EMS siteminde sürekli kontrol edilmektedir.  

 
Şekil 5.   DC Mikro ve Nano Şebeke Sistemleri [15] 

Mikro şebekelerin en önemli parçası, şüphesiz depolama birimleridir. Çünkü ne kadar enerji 
üretilirse üretilsin depolanmayınca bir önem arz etmez. Depolama birimlerine ait özellikler 
Tablo 1’de belirtilmiştir. Mikro şebekelerin genel özellikleri şöyle sıralamak mümkündür. 
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 Esnek ve ölçeklenebilirdir, 
 Güvenilir ve sürdürülebilir enerji verir, 
 Enerjiyi Yönetim Sistemi içerir, 
 Kontrol edilebilen yükler vardır, 
 Şebeke kayıplarını azaltır, 
 Karbon salınım miktarını düşürür. 

   Tablo 1. Depolama Birimlerinin Özellikleri [17] 
Tip Avantaj Dezavantaj Wh/kg W/kg Tepki Destek Çevrim No 
Volan Güç, Tepki Enerji 5-30 400-1500 <1sn 15dk. 20.000 
Basınçlı Hava Kapasite, Besleme Yer, Tepki 30-60 - >1dk 24 saat 100.000 
Akü(Pb-acid) Kapasite, Enerji Güç,Tepki 30-50 75-300 <10sn 10 saat 2.000 
Li-ion Enerji Kapasite,Fiyat 75-200 150-300 <10sn 10 saat <10.000 
Na-Sülfür Enerji Sıcaklık 99-250 100-230 <10sn 10 saat 2500-6000 
Süper Kapasite Güç, Tepki Enerji,Fiyat 5-10 5-10 <1sn 1 saat 100.000 
Magnetik Alan Güç,Tepki,Çevrim Enerji,Fiyat 1-10 1-10 <5ms 1 saat 100.000 

III.  SİMÜLASYON 

Mikro şebekelerin şebeke güç kaybı yönünden etkilerini incelemek için 2,2 MW tüketim 
gücüne sahip olan bir şebeke bölgesi Powerfactory programında modellenmiştir. Şebekeye en 
uygun enerji akışının sağlanması için ortadan bağlantı yapılmıştır [18]. Tüketim 2,5 MVA 
trafo üzerinde yapılmış, değerleri Tablo 2’de gösterilmiştir.  Şebekedeki yükler arasındaki 
mesafe 100 metredir. Yer altı kablo tipi N2XY 3x300sm 0,6/1kV olup, giriş barasındaki ilk 
iki hat çift faz grubuna sahiptir. Analiz için iki durum belirlenmiştir. İlk durumda enerji 
sonsuz şebekeye bağlı 10km uzunluğundaki “swallow” havai hat ile sağlanmış, ikinci 
durumda ise giriş barasının yanına eşzaman jeneratör ilave edilmiş ve şebekenin, ana şebeke 
ile bağlantısı kesilmiştir. 

Tablo 2. Modellenen Şebekeye Ait Trafo ve Üretim Kaynaklarının Özellikleri 
 Tanım Ana Şebeke Mikro Şebeke 

D
A

Ğ
T

IM
 

T
R

A
FO

SU
 Gücü 2.5 MVA 2.5 MVA 

Uk 6 6 
Xr 6.169481 7.831147 

Vekör Grup DYn11 DYn11 
OG/AG 36/0.4 10/0.4 

Toplam Şebeke Yükü 2.2 MW  (φ =0) 2.2 MW (φ =0) 
Şebekeye ait Besleme Sonsuz Şebeke 3MW (0,93p.u), Senkron G. 

Bu durumlar Şekil 6 ve Şekil 7 ‘de gösterilmiştir. Şebekenin güç kaybı, bara gerilimin en 
yüksek ve düşük değeri per unit (p.u.) cinsinden Tablo 3’de belirtilmiştir. Analizde sonucunda 
mikro şebekelerin, güç kaybını azalttığı ve gerilim seviyesini iyileştirdiği görülmüştür. 

Tablo 3. Şebekeye Güç Kaybı ve En Düşük Gerilim Değerleri 
Şebeke Türü Kayıp (MW) p.u ( max) p.u (min) 

Geleneksel Şebeke  0,09 0.970 0,941 
Mikro Şebeke 0,04 0.991 0,963 
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Şekil 6. Modellenen Şebekenin Ana Şebeke Üzerinden Beslenmesi 

 
Şekil 7. Modellenen Şebekenin Mikro Şebeke Üzerinden Beslenmesi 

 
Şekil 8.  Tüketimin Ana Şebeke Üzerinden Beslenmesi Durumunda Yüke Ait Gerilim Değerleri 
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Şekil 9. Tüketimin Mikro Şebeke Üzerinden Beslenmesi Durumunda Yüke Ait Gerilim Değerleri 

IV.  SONUÇLAR VE TARTIŞMA  

Üretilen  enerjinin büyük bir kısmı üretim aşamasında ve diğer önemli bir kısmı da şebekede 
kaybolmaktadır. Şebekedeki kaybı ortadan kaldırmak için mikro şebekeler uygun bir 
çözümdür. Mikro şebekeler, şebekeye kaybını azaltmanın yanında doğal afet yaşanan 
bölgelerde güvenilir enerji sunmaktadır. Günümüzde enerjinin büyük bir kısmı fosil 
yakıtlardan karşılanmaktadır. Bu durum küresel ısınmaya ve çevre kirlenmesine yol 
açmaktadır. Yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımı, depolama birimlerinin enerji 
kapasitesinin artışı ve maliyetlerinin düşmesiyle yeni bir boyut kazanacaktır. Özellikle 
Üniversitelerin enerjilerini kendi mikro şebekelerden beslemesi tasarruf ve verim açısından 
önemlidir. 
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Tünel Aydınlatmasındaki Gelişmeler ve Enerji Tasarrufu 

Alkan Aksoy 
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ÖZET  
Dünyada karayolu ulaşım sürelerinin ve ulaşım maliyetlerinin azaltılması için tünellerin sayısı artmaya devam 
etmektedir. Tünelin uzunluğu arttıkça tüketilen elektrik enerjisi artmaktadır. Bu enerjinin önemli bölümünü tünel 
içinde aydınlatma lambaları tarafından tüketilir. Tünellerde genellikle sodyum buharlı lambalar kullanılırken,  
yeni yapılan tünellerde aydınlatma ışık yayan diyotlar ile sağlanmaktadır. Bu çalışmada tünel aydınlatmasındaki 
gelişmeler ve enerji tasarrufuna yönelik kontrol yöntemleri incelenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Konakönü Tüneli, Tünel Aydınlatması, DSI, DALI 
 

ABSTRACT 
The number of tunnels continues to increase in order to reduce road transport times and a transportation cost in 
the world’s. As the length of the tunnel increases, the electricity consumed increases. The important part of this 
energy is consumed by the lighting lamps in the tunnel. While the tunnel is generally illuminated by sodium 
vapor lamps, the lighting is provided by light emitting diodes in the newly constructed tunnels. In this study, 
innovations in tunnel illumination and control methods for power saving are examined.  
 
Keywords: Konakonu Tunnel, Tunnel Illumination, DSI, DALI 

I. GİRİŞ  

2016 yılında Türkiye’de elektrik tüketimi yaklaşık 278,3 TWh olmuştur [1]. Dünyada 
aydınlatma tüketimi genel tüketimin yaklaşık %20 oluşturmaktadır [2]. Türkiye’de Sokak ve 
tünel aydınlatmasın enerji tüketim tüm tüketimin  %2-4,6’sını oluşturmaktadır  [3,10]. Genel 
aydınlatmada,  çoğunlukla yüksek basınçlı sodyum buharlı lamba (YÜBASO), alçak basınçlı 
sodyum buharlı lamba (ABOSO), ışık yayan diyot (LED) lambalar kullanılmaktadır. Cıva 
buharlı lambalar çevreye zararlı olan çok fazla ağır metal içermesinden ve verimleri düşük 
olmasından dolayı kullanımı azalmıştır.   LED lambaların ışık etkinlik faktörlerinin artması, 
düşük güç tüketmesi ve ışık kontrolünde diğerlerine göre avantajlı olması nedeniyle kullanımı 
artmıştır [4]. Tünellerde aydınlatmada kullanılan lamba sayısı ve yol parıltı değeri,  dış 
ortamın gece ve gündüz oluşuna, tünele giren araç hızına bağlı olarak değişiklik 
göstermektedir.  Fren mesafesi; araç hızına ve asfaltın ıslaklığına, tünel tasarım sınırları içinde 
kalan yolun en yüksek yol eğim değerine göre değişmektedir [8,31]. Fren mesafesinin araç 
hızına göre değişimi Tablo 1’de gösterilmiştir [13].  

Tünel bölümlere ayrılmıştır. Her bölümün parıltı değeri farklıdır. Bu bölgeler dış bölge, giriş 
(eşik)  bölümü, geçiş bölümü, iç bölüm ve çıkış bölümü olup Şekil 1’de gösterilmiştir [6]. 
Tünel dış bölgesi, tünelin dış çevresinin tünel başlangıcına kadar olan fren mesafesidir. Tünel 
iç bölümü diğer bölümlere göre en az aydınlatılan bölgedir. Bu bölgede aydınlatılan yolun 
ışık dağılımı eşit ve lambalar arası mesafeler sabittir. 

 

 

513



       Tablo 1. Yol Durumuna ve Araç Hızına Göre Araç Fren Mesafesi [11] 
Yol Durumu/ Araç Hızı 90 km/saat 110 km/saat 130 km/saat 

Islak  90 metre 120 metre 160 metre 
Kuru  120 metre 160 metre 220 metre 

 
Şekil 1.  Tünel Bölümleri 

İç bölgenin ortalama yol yüzey parıltı değeri,  1,5 cd/m2 ile 10 cd/m2 arasında araç hızına (fren 
mesafesine)  ve araç sayısına göre Tablo 2’deki gibi değişmektedir. 

 Tablo 2. İç Bölgenin Ortalama Yol Yüzey Parıltı Değerleri [10] 
Fren Mesafesi Tünelden Bir Saatte Geçen Araç Sayısına Göre Gerekli Yol Parıltısı  

 Araç Sayısı <100 100< Araç Sayısı <1000 1000< Araç Sayısı 
160 m 5  cd/m2 10 cd/m2 10 cd/m2 
100 m 2 cd/m2 4 cd/m2 6 cd/m2 
60 m 1,5 cd/m2 2 cd/m2 3 cd/m2 

 Yol parıltısının, fren mesafesine bağlı olarak ayarlanması uzun vadede enerji tüketimi 
yönünden tasarruf sağlamaktadır  [11,23-25]. Fren mesafesi ve tünel geçiş süresi hava 
şartlarına bağlı olarak değiştiğinden, yağışlı havalarda aydınlatma değeri dikkatli seçilmelidir.  

II. AYDINLATMADA YENİLİKLER  

Tünelde gerçekleşen trafik kazaların önemli bir kısmı tünel girişinde ve çıkışında yaşanır. 
Tünel girişinde, gözün karanlık ortama uyum sağlamada gecikmesi (“black hole effect”) ve 
tünel çıkışında oluşan parlaklık kazalara neden olan etkenlerdendir. Aydınlatma lambalarının 
seçimi ve montesi tünelin uzunluğuna ve yerine göre değişmekte ve Tablo 3’de 
gösterilmektedir.  Dış bölgesindeki aydınlık değeri tünel içindeki aydınlatma bölümlerinin 
parıltısı için önemlidir. Zamana göre değişen dış aydınlık değeri parıltı ölçer (fotometre) ile 
ölçülüp iç aydınlatma seviyesini belirlemek için bir katsayısı oluşturulur.  Bu katsayı ışık 
miktarı kontrolünde kullanılır. Parıltı ölçerden gelen ani ışık değişikliklerinden faydalanılarak 
araç miktarı da belirlenir.   
Eşik bölümü bitimde parıltı seviyesi dış ortamın %40’dır. İnsan gözü, ortamın ışık seviyesinin 
aniden 1/3 altına düştüğünde adaptasyon sorunu yaşar. Bu nedenle geçiş bölgesinin bitimde 
parlaklık iç bölgenin parlaklığının en az 1/3’ü olmalıdır.  İç bölgenin aydınlatma değeri tünel 
tipine ve yola bağlı olarak  değişir. Otoyollara ait tünellerde  en düşük iç bölge parıltı değeri 4 
cd/m2 dir. Göz loş ışıktan parlak ışığa geçişte adaptasyon sorunu yaşamaz, bu nedenle çıkış 
bölgesinin parlaklığı dış ortamın parlaklığının 1/5’i değerindedir. Aydınlatmada genellikle 
YÜBASO lambalar kullanılır. Bu lambalar azda olsa cıva içerir. YÜBASO lambalar balasta 
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sahiptir. Ayar kademeleri sınırlıdır (örneğin %75, %50 gibi). LED lambaların ayarı ise 
lineerdir. Tünellerde aydınlatma değerleri CIE-88 standardında belirlenmiştir [6]. Son yıllarda 
LED teknolojisindeki gelişmeler bu iki lambayı karşı karşıya getirmiştir [12,28]. Literatürde,  
genel aydınlatmada LED kullanımı konusunda yapılan çalışmalarda bu tür aydınlatmanın 
görüş konforu ve refleksi (tepki süresi) artırdığı ve enerji sarfiyatını azalttığı belirtilmiştir 
[3,7].  Bunun yanında indüksiyon lambaları günümüzde yeniden gündeme gelmiştir. Özellikle 
ışık verimlilikleri, uzun ömürlü olmaları, basitlikleri ve işletme masraflarının çok az olması en 
önemli avantajlarıdır. Ancak az da olsa cıva içermesi, balastlı olması ve haberleşmeyi 
bozması dezavantajlarıdır [39].  Ancak aynı standardı sağlayan lambaların seçiminde işletme 
ve bakım giderleri önemli bir kıstastır.  Tablo 4 de tüm lambalara ait bilgiler verilmiştir. 

 
  Tablo 3. Aydınlatma Armatürlerinin Tünel İçindeki Yerleşim Planı [32] 

TİP Montaj yeri Avantaj Dezavantaj 

Ta
va

n 
M

on
ta

j 

 

En iyi aydınlatma 
ve 

Parlama sınırlı 

Ağır Tesisat, 
ve 

İşçilik 

 

Düşük Maliyet 
ve 

Bakım Masrafı 

Arıza Durumunda Tüm Şerit Kapalı 
Olmalıdır. 

D
uv

ar
 M

on
ta

j 

 

Kolay Erişim, 
ve 

Tek Şerit Kapalı 

Düşük Kullanım Faktörü 
ve 

Yüksek Parlama 

 

Düşük Maliyet 
ve 

Bakım Masrafı 

Yüksek Araçların Tavan Işığını 
engellemesi 

D
iğ

er
 

 

Kolay Montaj, 
Bakım 

ve 
Arızada Şerit Kapanmaması 

Yüksek Güçlü Lamba 
Sabotaj ihtimali 

ve 
Kirlenme 

   Tablo 4. Aydınlatmada Kullanılan Lambaların Özellikleri 
Özellik  İndüksiyon Lambası LED YÜBASO Metal Halide  

Aydınlatma (tam) Ani oluşur Ani oluşur 5-8 dakika 5-10 dakika 
Ömür (en fazla) 100.000 saat 50.000 saat 24.000  saat 10.000 saat 
Civa  (en fazla) 5 mg Yok 50 mg 1000 mg 
Verim 90 Lumen/ Watt 150Lumen/ Watt 120 Lumen/ Watt 110 Lumen/ Watt 
CRI >80 75 21 64 
Sarfiyat Düşük Düşük Yüksek Yüksek 
Titreme Yok Yok Var Var 
Bakım Çok Az Az Yüksek Yüksek 
Ayar  %50 %100 %50 %75 

III. AYDINLATMA KONTROL ARABİRİMLERİ 

Tünellerde kontrol genellikle merkezi denetleme kontrol ve veri toplama (“Supervisory 
Control And Data Acquisition-SCADA”) sistemi üzerinden gerçekleşir. Haberleşmeler 
genelde RS485 üzerinden gerçekleşir [26]. Böylece dış yol aydınlık değeri ölçümü, 
havalandırma, bilgilendirme vb işlemler gerçekleştirilir. Giriş ve geçiş bölgelerinin parlaklığı, 
parıltı ölçüm cihazından alınan bilgiye göre ayarlanır [21]. Bu parlaklık gece ve gündüz 
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farklıdır. Ancak tünelin iç bölgesinin parlaklık değeri araç hızına göre değişse de tüm bölgede 
sabittir.  
Aydınlatma elemanlarının kontrolünde değişik yöntemler kullanılır. Bu yöntemler kablo veya 
kablosuz bağlantılar üzerinden gerçekleştirilir. Yöntemlerin uygulaması sonucu enerji tasarruf 
miktarı artmaktadır. Işık kaynaklarının etkinlik faktörü ve yöntemlerin uygulanması halinde 
bir tüneldeki enerji en büyük tasarruf potansiyeli Şekil 2’de gösterilmiştir.  

 
(a) (b) 

Şekil 2. a. Işık Kaynaklarının Etkinlik Faktörü [36] b. Tüneldeki Enerji Tasarruf Potansiyeli [38] 

Kullanılan arabirimler Tablo 5’de karşılaştırılmıştır.  Bu arabirimler:  
 Dijital seri arabirim (DSI): 1992 yıllarında geliştirilmiştir.  Kontrol edilecek cihaza 

örneğin bir balast)  standart elektrik kablosu ile bağlanır. Kontrol cihazı 8 bitlik 
Manchester kodu kullanarak diğer cihazlara bilgi gönderir. DSI Lamba kontrolcüsü 1-10 V 
aralığında DC bir besleme alarak sistemdeki lambaları kontrol eder. Örneğin 1 demek %10 
ışık sağlanmasıdır. Etki mesafesi 100 mt ve haberleşme tek yönlüdür. Bu nedenle lambayı 
tamamen kapatmak için anahtar gereklidir. Tünellerin iç bölgesinde parlaklık aynı 
olduğundan tek DSI sisteminden burada kullanılan tüm lambaların parlaklıkları 
ayarlanabilir. 

 Dijital Adreslenebilir Aydınlatma Arabirimi (DALI): DSI ‘nin gelişmiş bir biçimidir. 
DSI’den farkı birçok firmaya ait değişik ışık kaynaklarını tek bir cihazdan kontrol 
edilebilmesidir.   Tek bir DALI ile 64 lamba 300 metre mesafeye kadar ayrı kontrol 
edilebilir. DALI sistemine başka modüllere ekleyerek (KNX, LON), vantilatör, yardımcı 
aydınlatmalar, iklimlendirme (HVAC), Alarm vb üniteleri kontrol etmek mümkündür [33]. 

 
(a)        (b) 

Şekil 3.   DSI ve DALI Arabirim Şeması [33,37] 
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 Kablosuz Ağ ile Kontrol: Wi-Fi gibi kablosuz iletişim teknolojileri aydınlatma 
uygulamalarında kullanılmaktadır. [5]. Tünel iletişimi mikrobilgisayarla ve Wi-Fi ile 
olması durumu tünel kontrolüne katkılar sağlamaktadır [12,14].  Şekil 3.de Wi-Fi ile 
kontrol edilebilen LED lambaların örnek şeması verilmiştir. 

 
Şekil 4. Tünel içinde LED lambaların Wi-Fi ile kontrolü [35] 

  Tablo 5:  Aydınlatmada Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması 
Güç 

Yöntemi 
Kurum 
Zorluğu 

Değişim 
Zorluğu 

Etkili 
Mesafe 

Kontrol 
Sayısı 

Bağımsız 
Kontrol 

Haberleşme 
Ortamı 

DSI Düşük Yüksek Orta Düşük Yok Kablo 
DALI Orta Yüksek Yüksek Orta Var Kablo 
WiFi Yüksek Düşük Düşük Yüksek Var Hava 

IV. AYDINLATMA TASARRUFU İÇİN ÖNERİLEN YÖNTEM 

Gecenin belirli vakitlerinde tünellerden geçen araç sayısı gündüze göre genellikle azdır. 
Tünellerde iç bölgedeki parıltı değeri lamba veriminin azalacağı hesap edilerek yüksek 
seçilebilir [8]. Bu durum görüş yönünden trafiğin sık olduğu saatlerde avantaj meydana 
getirse de geceleyin enerji sarfiyatı yönünden dezavantaj oluşturmaktadır.  Bu bölgedeki 
lambalar gece ve gündüz eşit miktarda güç harcamaktadır.  
Gece tünel içerisinde araç yokken tünel iç bölgesinin parıltı değeri CIE-88 standardının en 
düşük seviyesine çekilmesi enerji tasarrufu sağlar. Bu tasarrufa ilave olarak aracın tünele 
girmesiyle araç hız değerine uygun olarak fren mesafesi hesap edilerek, parıltının normal 
seviyeye çekilmesi ve aracın ilgili gruptan geçişi sonrası araç arkasında kalan yolun parıltı 
seviyesinin tehlike oluşturmayacak kadar düşük seviyeye getirilmesi enerji tasarrufu artırır. 
Bu yöntem LED lambaların yüksek eklem sıcaklığına uzun süre maruz kalmasını önleyerek 
kullanım ömürlerini de artırır, bakım masraflarını azaltır [16,27] 
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Şekil 5. Önerilen Güç Tasarrufu Akış Şeması 

Araklı-Konakönü tünelinin hız sınırı 80 km olup toplam uzunluğu 1900 metredir. İç bölgenin 
uzunluğu yaklaşık 1600 metredir. Şekil 6’da tünel girişi ve içi gösterilmiştir. İç bölgede 
kullanılan armatür sayısı 160 tane ve simetrik lambalardır. İç bölge aydınlatmasında 
kullanılan armatürlerde iki adet 150 Watt E-40 yüksek YÜBASO bulunmakta ve her ikisi de 
çalışmaktadır. Tünelin iç bölge parıltı değeri sabit ve 4,84 cd/m2 dir [17]. Tünelde tüketilen 
elektrik miktarı  saatte  100 kW ve yıllık 850 MW dır.  Tünelin 2015 yılı için enerji tüketim 
bedeli ise 289.960 TL dir [17]. 

 
(a)                                                               (b) 

Şekil 6. a. Tünelin Doğu-Batı Giriş Kısmı b. Tünel İçi Kamera Resmi [17] 
 

 
(a)                                                               (b) 

Şekil 7. a. Tünelin YOGT Değeri b. Tünelin Enerji Tüketimi Ve Tüketim Bedeli [17] 
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Gece saatlerinde tünelden geçen araç sayısı saatlere göre Şekil 8’de gösterilmiştir.  02.00 ile 
06.00 arasında tünelde araç geçişi saatte 100 adetten azdır. 04.00 ile 05.00 saatleri arasında 
tünelden geçen araç sayısı yaklaşık 30 adettir. Ancak bu saatlerde tünelin tüm aydınlatma 
lambaları diğer saatlerdeki gibi çalışmaktadır. 

 
Şekil 8.  Tünelde Saatte Geçen Araç Miktarı [17]. 

Yöntemin uygulanması için ilk olarak araçların fren mesafesi 160 metre seçilmiştir. Tünelin 
1,6 km'lik iç bölgesi mesafesin 10 gruba ayrılmış, tünel içinde aracın 82 km hızla ilerlediği,  
her kısmı 7 saniyede, iç bölgeyi  ise  tamamen 70 saniyede geçtiği varsayılmıştır.  Her grupta 
araç bilgilerini kontrol eden algılayıcılar bulunmaktadır. Araç, iç bölgeye girdiğinde ilgili 
önündeki iki grubun aydınlatma seviyesini düşük seviyeden normal seviyeye gelmektedir. 
Normal aydınlatılmış yol uzunluğu 160 metre ile 320 metre arasında değişiklik 
göstermektedir. Tünel iç bölge ve kısımların basit gösterimi Şekil 9’da gösterilmiştir. 160 adet 
150 watt YÜBASO yerine kullanılan 75 Watt LED lambaların etkinlik faktörü aynı olup 100 
lm/W değerindedir [29,30]. 

  
Şekil 9.  Tünel iç bölümdeki On Adet Grubun Gösterimi 

Her grubun sonunda bulunan algılayıcılar bir sonraki grubu kontrol etmektedir. İç bölgenin 
ilk grubu geçiş bölgesindeki algılayıcılar ile bağlantılıdır [18].  LED'lerin aydınlatma 
seviyelerinin yarıya düştüğünde tükettiği güç de yaklaşık yarıya düşecektir [19].   Bu 
yöntemin uygulanması ile elde edilen veriler Tablo 6’de, tünel tasarımı Şekil 10’da 
gösterilmiştir. Parlaklığın kontrol edilişi ise Şekil 11’de gösterilmiştir. 
 

Tablo 6.  Saatte 50 Araç Geçişine Göre Bir Saatlik Tasarruf Miktarının Hesabı 
Çalışma Şekli  Tam Güç (Kontrol Yok) Tam ve Yarım Güç Tasarruf 

Oranı Lamba Tipi YÜBASO LED Kontrollü LED  
Bir Saatlik Tüketim Miktarı 24 kW 12 kW 7,2 kW 

% 70 
Lambanın Yanma Süresi  70 sn 70 sn 14 sn ve 56 sn 
04:00-05:00 süresindeki Tüketim 8760 kW 4380 kW 2630 kW 2452 TL 
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Şekil 10. Tünel İç Bölge ve Grupların Detaylı Gösterimi 

Uzun tünellerde enerji tasarrufun artması için değişik yöntemler önerilebilinir [18], Örneğin 
değişik kontrol algoritmaları ile lambalar tek başına kontrol edilebilir [20-22] ve iç bölgeye 
ait yol parlaklık değeri araç hızına göre ayarlanabilir [23-26].  Tasarruf için ayrıca tünel iç 
bölgesinde oluşturulan grupları, araç hızına bağlı olarak veya tünel görme açısına göre ayrı bir 
kontrol yöntemiyle de kontrol etmek mümkündür. Örneğin yol eğimi nedeniyle tünellerde 
bazen yolun 300 metreden sonrası gözükmemektedir. Sürücünün göremediği bölgenin eğer 
bölgede araç yoksa tam güçte aydınlatılması yerine en düşük güçte aydınlatılması 
sağlanabilir.  

 
Şekil 11. Parlaklık kontrolü  [40] 

Bahsedilen yöntemler tünelde elektrik tasarrufunu artırmakta, tünelin elektrik sistemini daha 
karmaşık hale getirmektedir. Örneğin algılayıcılarda oluşabilecek bir sorun tünel 
aydınlatmasını olumsuz etkileyecektir. Bu gibi durumların önüne geçilmesi için bir sorunla 
karşılaşıldığında aydınlatma seviyesinin normal seviyede sürekli kalması sağlamalıdır. 
Elektrik kesintisi yaşanması durumunda LED lamba ile aydınlatılan tünellerin düşük elektrik 
tüketimine sahip olması ve kontrol yöntemleri ile bu tüketimin azaltılmasının mümkünlüğü 
bize tesis edilecek kesintisiz güç kaynağının (UPS) ve jeneratörün daha düşük güçte olmasını 
sağlamaktadır. Kontrollü LED aydınlatma sistemlerinin düşük enerji tüketimi bakım ve akü 
değişim maliyetlerini azaltacağı için dolaylı yönden de tasarruf sağlamaktadır.  
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V. SONUÇLAR VE TARTIŞMA  

Bu çalışmada, tünel aydınlatmasında enerji tüketimini düşürmek için basit bir kontrol yöntemi 
önerilmiştir. Tünelde farklı lamba kullanımı verimi, kontrol yöntemlerinin kullanılması ise 
tasarrufu etkilemektedir. Tünelde, iç bölgedeki lambalar gruplar halinde kontrol 
edilebilinmektedir. Hesap edilen tasarruf oranı diğer kontrol yöntemleri ile artırılabilinir. 
Ancak LED lambaların kontrol devreleri ve eklem sıcaklığı gibi durumlar da dikkate 
alınmalıdır. Sonuçta LED lambalar günümüzde pahalıdır ve verimlilik değerleri halen gelişim 
aşamasındadır.  Bu nedenle lamba seçimlerinde dikkatli davranılmalı, kontrol sistemi arızası 
durumunda yol güvenliği ve hukuksal değerler için aydınlatma standart değerlerde 
çalışmalıdır. Tünel aydınlatılmasında tasarruf sağlanırken güvenlikten asla ödün 
verilmemelidir. Çalışmada, gece durumunda trafiğin en az olduğu saat aralığı seçilmiş ve 
yapılacak kontrol yöntemiyle yıllık sağlanacak tasarruf miktarı teorik olarak hesap edilmiştir. 
Tünelin uzunluğu arttığında tüketilen enerjide artacağından, kontrol yöntemleri ile otomatik 
olarak tünel içinde aydınlatma sağlanması gereklidir. Seçilen lambanın nerede kullanılacağı 
ve ne kadar kontrol edileceği önemlilik arz etmektedir. Verimlilik ve tasarruf için tünelin 
bölümlerine göre farklı tipteki lambaların beraber kullanılması da sunulan diğer bir çözümdür.  
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ABSTRACT 
Buildings use about one-third of total energy consumed in order to meet their heating and cooling needs. The 
building envelope that enables to protect it from physical factors in the outer environment is quite effective upon 
the amount of energy consumed. For the energy efficient solutions, it is necessary to enhance the heating and 
cooling performance of the building envelope. With this aim, in the study, the energy loads were calculated, 
which were consumed for heating and cooling by a building established as a reference through a simulation 
program in the province of Antalya, which respects a hot climatic zone, and the shifts in yearly heating and 
cooling loads of the alternative models were examined, which were developed by changing the thermal 
insulation thickness and the window-to-wall area ratio. In the study, the modern, effective artificial intelligence 
methods were used to enhance the energy performance of multi-dimensional buildings. Of the models for which 
heating and cooling load calculation had not been made before, the estimates for the thermal loads were made 
using an energy simulation program, and it has been reached that thermal insulation thickness and window-to-
wall area ratio have effect on both loads. 
 
Keywords: Thermal Performance, Heating Load, Cooling Load, Thermal Insulation, Artificial Intelligence. 

1. INTRODUCTION  

Thanks to economic and social developments, a higher quality of life is offered to building 
users. The increase in quality of life brings with it more energy consumption. Energy 
consumption is at the core of today's growth and development plans. According to studies, 
energy consumption mostly occurs in housing, industry, transportation and agriculture. 
Energy consumption in housing, in particular, has the biggest share in Turkey as it is in many 
countries [1]. According to regulations on energy consumption in buildings, it is possible to 
improve the thermal performance of buildings. It is possible to reduce the energy used in 
houses by 25-45% with only a few design measures taken [2]. Most of the energy used is 
consumed for heating and cooling buildings. The amount of energy consumed for thermal 
requirements can be greatly reduced by changing the heat insulation applied to exterior walls 
and window-to-wall ratios [3]. 

Cheung, Fuller and Luther, in a study conducted in 2005, studied the parameters such as heat 
insulation thickness, color of exterior walls, window system, window area and addition of 
shading element to ensure efficient use of energy in high-rise buildings. The energy savings 
provided by the change of these parameters are calculated with the help of the TRNSYS 
building energy simulation software [4]. In 2014, Baykal investigated the effect of the change 
in thermal insulation thickness on the energy loads on the facades in different directions, and 
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determined the optimum thermal insulation thickness by carrying out cost analysis [5]. In 
2011, Daouas worked numerically with the CFFT analytical method to determine the 
optimum thermal insulation thicknesses of structures and has reached the conclusion that 
thermal insulation thickness must be different in different directions [6]. Tsanas and Xifara 
used statistical machine learning tools in 2012 to estimate the energy performance of houses. 
In their study, changes in heating and cooling load that occurred due to changes in parameters 
such as building form, surface area, wall area, total height, direction, window area and 
window position were investigated. The results of the building energy simulation software 
were compared with an artificial intelligence based algorithm for calculating the heating and 
cooling load [7]. Maçka, Yaşar and Pehlevan, in their study in 2011, made calculations with 
different wall types and different window-wall ratios with the help of EnergyPlus building 
energy simulation software for a building considered to be in the province of Trabzon. They 
have identified appropriate alternatives in terms of energy usage and cost [8]. 

In this study, the thermal loads of models without any heating and cooling load calculations 
are estimated by using artificial intelligence techniques to improve energy performance of 
houses. With this study, the effect of heat insulation thickness and window-to-wall ratio on 
these two loads was determined. The study concludes that energy consumption can be 
reduced during the design phase of buildings.  

2. METHODS 

The study was carried out in four steps: creating the reference building; calculating the 
heating and cooling loads; estimating the energy using artificial intelligence techniques; and 
weighting the effects of insulation thickness according to different directions, and window-to-
wall ratio. Using a DesignBuilder building energy simulation program, a residential building, 
which was considered to be in Antalya, a city that has the hottest climate of Turkey, was 
modeled. The reference building was modeled with width, depth and height dimensions of 10 
x 10 x 3 m respectively, and selected by taking into account the U (Heat Transmission 
Coefficient) values determined for walls, ceilings, floors, and windows in TS 825 Standard of 
Thermal Insulation Rules in Buildings. 
All characteristics of the reference building designed in the study were kept the same, and the 
heating and cooling load calculation was initially performed by changing the thermal 
insulation thickness to 3, 5, and 7 cm. Then, in order to investigate the effects of insulation 
thickness in different directions, insulation thickness of one side was increased by increments 
of 1 cm in the range of 3-10 cm, while the other three sides were kept at 3 cm initially in the 
first calculation, 5 cm in the second calculation, and 7 cm in the third calculation. In order to 
investigate the influence of window-to-wall ratio on heating and cooling load in the study, the 
calculation was made by changing window-to-wall ratio between 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 
60%, 70%, and 80%. Afterwards, the window-to-wall ratio was changed in one direction and 
kept constant in other directions in order to study the effect of window-to-wall ratio in 
different directions. With the data sets of thermal loads obtained, estimations of heating and 
cooling loads were made using artificial intelligence techniques for insulation thickness and 
window-to-wall ratios that were not provided to the software. Then the weight ratios of 
window-to-wall ratio in different directions and heat insulation thickness on heating and 
cooling loads were determined. 
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2.1. Building Model 

For the study, a single-story building was modeled with width, depth and height dimensions 
of 10 x 10 x 3 m respectively. Four sides of the building with a low inclined roof were 
designed to have the same material, insulation thickness and window ratio. Since the effect of 
thermal insulation thickness and window-to-wall ratio with regard to different directions was 
investigated, the building was designed as an empty space and the function of the building 
was housing (Figure 2.1). 

 
Figure 1. Building Model 

2.2. Meteorological Data 

In TS 825 Standard of Thermal Insulation Rules in Buildings, Turkey is divided into 4-degree 
day zones. Antalya (30:42oE 36:53oN) is located in the 1st degree day zone and is influenced 
by the Mediterranean climate, which displays a hot-temperate climate characteristic. In 
winter, there is more precipitation than in summer months. The months with highest 
temperature and longest sunshine are July and August (Table 2.1) [9]. For the calculation of 
thermal loads, climatic data of Antalya province were obtained from Meteonorm and loaded 
into DesignBuilder building energy simulation software [10]. 
 
 Table 1. Meteorological Data for Antalya 

Months Jan. Febr.  Mar. Apr. May June July Aug. Sem. Oct. Nov. Dec. 

Average temperature 
 (C0) 9,9 10,4 12,7 16,2 20,5 25,4 28,4 28,2 24,8 20 14,9 11,4 

Average sun. Time 
(Hours) 5,2 5,6 6,6 8,1 10,6 11,4 12,1 11,4 10 8,1 6,3 5 

2.3. DesignBuilder Energy Simulation Software 

DesignBuilder is an EnergyPlus-based software tool designed to measure buildings' 
performance in terms of energy, carbon emissions, lighting and comfort. The building can be 
simulated in this software by defining data such as materials used in the building, building 
users, heating, and cooling and ventilation systems. Among the objectives of the software are; 
the evaluation of building facades in terms of energy consumption and shading factors, the 
use of sun rays in buildings, the evaluation of the effect of lighting systems on energy loads, 
the investigation of the effect of shading with respect to surrounding buildings and sunshine, 
ventilation of buildings, and design and identification of heating and cooling systems [11]. 
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2.4. Artificial Neural Network (YSA) Based Forecast Model 

A multi-layered, forward-feed and back-propagation network model was used as an ANN-
based estimation model in the study. The designed ANN estimation model is given in Figure 
2.2. The network with a three-layered structure has 8 input and 2 output parameters. A total of 
three data sets are used for this model created with a supervised learning model; two data sets 
for training the network, and one data set for testing. The data sets used in the training phase 
are called the "training" and "verification" data sets. From these data sets, the purpose of 
using the training set is to discover optimal network weights and bias values. The function of 
the verification set is to evaluate the progress of the training, to determine the realization of 
learning, and to decide whether or not to terminate the training period. Data samples used in 
the verification set are not used in the training process and in the generation of weights. After 
the training phase in ANN, the test phase is commenced. The goal of the test phase is to 
measure the success of the network created during the training phase over previously untested 
data samples [12]. 
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Figure 2. YSA Forecast Model 

The ANN estimation model generated after training, verification and testing requires only the 
values of the input parameters to estimate the heating and cooling load.   

2.5. Genetic k-NN Based Estimation and Weighting Model 

The prepared model estimates the heating and cooling load and explores the optimum weights 
of the parameters that are effective on these loads. The estimation task is performed with k-nn 
[13], while the weighting task is performed with a genetic algorithm [14]. The weighting 
model represents the effect of the attributes of a problem on the target outputs with the 
optimal value in the range [0,1]. The expression ‘optimal’ here corresponds to the weight 
values that maximize the prediction performance of k-nn. In the study, a total of eight input 
attributes have been defined as <x1, x2, …, x8> that corresponds respectively to change in 
window-to-wall ratio in north, south, east, west directions, and the change of heat insulation 
thickness in north, south, east, west directions; and two target outputs <Iy, Sy> have been 

Hidden Layer 
(m nerve cells) 

Input Layer 

Output Layer 

Heating Load Heating Load Iy 

Cooling Load Iy 
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defined respectively for annual heating and cooling load (Table 2.2). Table 2.3 gives the 
pseudocode of the genetic k-nn based estimation and weighting algorithm. 

Table 2. Input Parameter by Variables 

 Window to Wall Ratio Insulation Thickness 
Wall Direction North South East West North South East West 
Input Parameter x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 

Table 3. Pseudocode of Genetic k-NN Algorithm 
(i)      Defining Problem Parameters 
(ii)    Defining Training and Test Data 
(iii)  Creating the k-nn Estimation Model (Fitness Function f(k-nn)) 

a.       Distance correlation 
b.      Number of Neighbors 

(iv)   Creating the Genetic Weighing Unit 
a.       Chromosome design  
b.      Population creation 
c.       Operator selections (crossover, mutation) 
d.      Calculation of fitness value 

(v)      Weighting Process Cycle (i=1:n), i-cycle variable, n-maximum number of cycles 
a.       Parent selection 
b.      Crossover 
c.       Mutation 
d.      Updating 

(vi)    Recording Optimal Weights 

(i) Defining Problem Parameters: The information on four different directions and for 
different insulations, which are the independent variables of the problem, and the annual 
heating/cooling loads, the dependent variables of the problem, are defined at this stage. The 
problem has 8 inputs and 2 outputs. 

(ii) Defining Training and Test Data: The training data set is used in the weighting process. 
After optimal values of the weights are discovered, the estimation performance of the model 
is measured using the test data set. 

 (iii) Creating the k-nn Estimation Model: This model is defined as a function. The parameters 
of the function are; "a distance correlation such as Manhattan, Minkowski, Euclidean", "a 
neighbor number such as 3, 5, 7 determined according to the problem, distance relation, and 
number of data samples", "a data set consisting of sample observations" and "a query 
observation for which the target parameter value will be estimated". The reference study [12] 
can be examined with regard to the determination of k-nn parameters. 

(iv) Creating the Genetic Weighing Unit: The design of this unit is based on the problem 
definition. This unit, which weights the independent variables for the Iy and Sy target outputs, 
will ultimately form these two vectors <Wx1Iy, Wx2Iy, …, Wx8Iy> and  <Wx1Sy, Wx2Sy, 
…, Wx8Sy> both with eight dimensions. Accordingly, a chromosome representing a 
candidate for solution in the genetic algorithm has a structure consisting of eight genes, one 
for each dependent variable. Therefore, the mathematical expression of a population of 
solutions (population P consisting of m-number of solution candidates) to be created by the 
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genetic algorithm for both cooling and heating load can then be represented as given in 
equation 1 [13,15]: 

P ,                

In Equation 1, population P is defined with [mx8] dimensions. Here, each row represents a 
solution candidate, whereas each row of the m-dimensional vector on the right side represents 
the fitness of each solution candidate to the problem. The k-nn function is used to calculate 
the fitness value of a solution candidate. The k-nn estimator, which takes the weights of the 
solution candidate as a parameter, returns the prediction performance based on these weights 
as a fitness value. 

 (v) Weighting Process Cycle: In this process, optimum weight values of independent 
variables are searched. Process termination is based on the maximum number of cycles and 
the k-nn estimator performance. This process, summarized in four steps in Algorithm 1, ends 
with storing the most successful solution candidate among the P-solution candidates given in 
Equation 1 as the solution. In this process, "parent selection", "crossover", "mutation" and 
"update" operations are performed iteratively within the population consisting of m solution 
candidates until the termination criteria are met. 

(vi) Recording Optimal Weights: When the iterative process described in the fifth step ends, 
the most successful solution candidate (which has the highest fitness value or which makes 
the performance of the k-nn estimator maximum) within the P-solution candidates population 
is recorded. 

3. RESULTS and DISCUSSION 

This section was studied under two headings; firstly the annual heating and cooling load 
values were obtained for the models with changed thermal insulation thickness and window-
to-wall ratio with regard to the reference building prepared in the scope of the study. Then, by 
using artificial intelligence techniques, the thermal loads of models without heating and 
cooling load calculations were estimated and the weights of the parameters in these loads 
were determined. 

3.1. Simulation Results 

Within the scope of the study, in addition to the reference building modeled with 3 cm heat 
insulation thickness and 30% window ratio model, a total of 171 simulation results with 
different heat insulation thicknesses in different directions and different window-to-wall ratios 
were obtained. The effect of different thermal insulation thicknesses and window-to-wall ratio 
changes on energy consumption with regard to the reference building was separately 
examined. 

3.1.1. Impact of Insulation Thickness Change on Energy Consumption 

At this stage of the study, a total of 3 different models were established with 5 cm heat 
insulation thickness in all directions and 10% window-to-wall ratio, and 7 cm heat insulation 
thickness in all directions and 50% window-to-wall ratio, in addition to the reference building 

(1) 
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with 3 cm heat insulation thickness and 30% window-to-wall ratio. In order to investigate the 
effects of thermal insulation thickness in different directions on these three models, different 
models were established by changing heat insulation thickness on one facade of the building 
between 3 cm and 10 cm in increments of 1 cm, while keeping heat insulation thickness 
constant in the other three facades of the building. 

3.1.2. Effect of Window-to-Wall Ratio Change on Energy Consumption 

At this stage of the study, a total of 3 different models were established with 10% window-to-
wall ratio and 5 cm heat insulation thickness in all directions, and 50% window-to-wall ratio 
and 7 cm heat insulation thickness in all directions, in addition to the reference building with 
30% window-to-wall ratio and 3 cm heat insulation thickness. In order to investigate the 
effect of window-to-wall ratio in different directions on these three models, different models 
were established by changing the window-to-wall ratio on one facade of the building between 
10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70% and 80%, while keeping the window-to-wall ratio 
constant on the other three facades of the building. 

3.2. Energy Consumption Estimation Using Artificial Intelligence Techniques 

A total of 171 data samples were used in the study. 60% of these data samples (103 samples) 
were randomly selected to generate the training set, 20% to generate verification and 20% to 
generate test data sets (34 samples each). Figure 3.1 shows the ANN network model. The 
network obtained after different combinations were tried has a single hidden layer, while the 
number of nerve cells in the hidden layer is six. 
 

 
Figure 3. Developed YSA Model for Implementation 

3.2.1. Artificial Neural Network (YSA) Forecast Model Results 

The error values obtained for training (blue color) and test (red color) samples in the 
developed ANN model are given in Figure 3.2. In the graph, while the orange line indicates 
the center point where the error is zero, the error grows as we move from this center point 
towards positive and negative directions. Accordingly, the numbers on the horizontal axis are 
error values. The vertical axis of the graph shows the number of data samples. An ideal error 
graph is expected to have the error values for all data samples to be zero, in other words, to 
converge on the orange line. However, in real systems, this graph is interpreted as a 
successful error graph if it is in the form of a bell under the best conditions. As it can be seen 
from the graph, as we move in the positive and negative direction of the horizontal axis, very 
few data samples are encountered, which indicates that the number of data samples with big 
errors is extremely low. Since there is no graph of the verification data set in Figure 3.2, it is 
understood that the error is zero for the samples in the corresponding data set. 
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Figure 4. Error Graph 

Figures 3.3 a, b, and c show the estimation performance of the ANN model in training, 
testing, and all data sets, respectively. The horizontal axis is the actual values of the heating 
and cooling loads of the data samples, while the vertical axis is the predicted value of the 
ANN. The 'R' given in Figure 3.3 takes values between [0, 1] depending on the overlap of the 
output and actual values. If both values overlap for all data samples, an angle of 45 degrees 
occurs in the graph, and R=1 in this case. This means that the error is approximately zero. In 
other words, this figure is the regression graph showing the results of training. The line that is 
drawn closest to the results here is the regression line of the ANN. 

 
(a)      (b) 

 
              (c) 

Figure 5. (a) Training, (b) Test ve (c) Regression Curves Regarding All Data Sets 

3.2.2. Genetic k-NN Predictive Model Results 

Experimental results of the genetic k-nn estimation model unit, different distance metrics, and 
k-neighborhoods are given in Table 3.1. The fact that the estimation of heating load is made 
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with an error of 6% and cooling load is estimated with an error of 2% according to Table 3.1 
indicates the accuracy of the data set as well as the strength of the developed models.   

Table 4. Errors Percentage Obtained from Genetic k-nn Estimation Model 
k-nn parameters Percent error in test data mean 

Distance relation Number of 
Neighbors Heating Load Cooling Load 

Oklit 
3 6.95 2.35 
5 8.15 1.95 
7 11.45 2.33 

Manhattan 
3 5.69 2.41 
5 8.7 2.46 
7 11.86 2.33 

Table 3.2 gives the optimal weight values for the independent variables on heating and 
cooling loads. These values were discovered by the genetic weighting unit. The values getting 
closer to 1 in the range of 0-1 indicates that they are more effective. Accordingly, the 
conditions for obtaining the optimal weight values for the heating load are the Manhattan 
distance metric and a neighbor number of 3. The conditions under which optimal weight 
values are obtained for the cooling load are the Euclidean distance metric and a neighbor 
number of 5. 

  Table 5. Weight Values of Impact of Independent Variables on Iy and Sy 

Target Output 
Independent variable weight values 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 
Heating Load Iy 0.24 0.04 0.37 0.99 0.47 0.47 0.26 0.9 
Cooling Load Sy 0.14 0.65 0.55 0.56 0.14 0.15 0.55 0.86 

4. CONCLUSIONS 

In this study, the effects of the changes in thermal insulation thickness and window-to-wall 
ratio on the thermal loads of the reference building considered to be in the province of 
Antalya were examined. A total of 3 different models were established with 5 cm heat 
insulation thickness in all directions and 10% window-to-wall ratio, and 7 cm heat insulation 
thickness in all directions and 50% window-to-wall ratio, in addition to the reference building 
with 3 cm heat insulation thickness and 30% window-to-wall ratio. In order to investigate the 
effects of thermal insulation thickness and window-to-wall ratio in different directions on 
these three models, 171 models were simulated by using a total of 8 input parameters with 
different thermal insulation thickness and window-to-wall ratio figures on one facade of the 
building, while thermal insulation thickness and window-to-wall ratio was kept constant on 
the other three facades. The two output parameters obtained by using the DesignBuilder 
software are annual heating and cooling loads. Of the total 171 data samples used, 60% were 
randomly selected for generating the training data set, 20% for the verification data set, and 
20% for the test data set. Using the designed ANN-based estimation model, heating and 
cooling load estimates were made for different inputs other than the 171 samples and not 
included in the 8 input parameters. For example, the annual heating and cooling loads of a 
building with a window-wall ratio of 40% and a thermal insulation thickness of 5 cm on all 
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facades can be estimated by the trained program, although this building is not included in the 
datasets. 

Based on the results of the genetic k-NN estimation model, more effective input parameters 
on annual heating and cooling loads among the input parameters defined in Table 2.2 were 
identified (Figure 4.1). According to this, x4 is more effective than other input parameters on 
heating load, followed by x8, x5, x6, x3, x7, x1 respectively, while the least effective 
parameter is x2. The most effective input parameter on cooling load is x8, followed by x2, x4, 
x3, x7, x6. The least effective parameters on cooling load are x1 and x5, which have the same 
weight. 

 
Figure 6. Graph Showing Influence of Independent Variables on Iy and Sy 

When all the parameters studied are considered, it is possible to transform buildings into 
buildings that consume less energy by taking simple design measures while the buildings are 
still in the design phase. In this direction, searching for energy efficient solutions with just 
building energy simulation software packages has become a time-consuming effort today. 
Instead, more results can be obtained from less data by using modern and effective artificial 
intelligence techniques. The results of this study reveal which of the 8 input parameters 
should be focused on more or less. In this context, it will be a much faster and more energy 
efficient solution to make estimations with the trained software by making changes on the x4 
parameter, the most effective parameter on heating load, instead of the x2 parameter, the least 
effective parameter, and to find the x4 parameter value at which the building consumes the 
least amount of energy. 
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ABSTRACT 
Most agricultural products have fairly short shelf life due to high moisture content meanwhile consumers and 
food industry still demands highly on long stable processed foods having taste as close as to their fresh 
counterparts. Drying is one of the most traditional food preservation technique known to a mankind. Regardless 
of the method being used, drying provides product stability by water removal which in turn lowers water 
activity. Infrared drying is an effective process where transferred heat to food surface from heating element is 
converted to a sensible heat and therefore results in high heat and mass transfer rates and shorter drying times. 
Success of infrared drying mainly based on frequency, wavelenght and thermal properties of food being dried. 
Near, mid and far infrared radiation ranges are three categories of radiation application depending on food 
material. Infrared drying provides higher dried product quality, energy savings, simple equipment construction 
and potential to use in combination with other drying methods. The aim of the study is to give brief knowledge 
on fundamentals of infrared drying, heat and mass transfer mechanisms, modelling and recent related studies on 
the subject.  
  
Keywords: Drying, infrared radiation, heating element, heat and mass transfer, water activity. 

1. INTRODUCTION 
Drying is one of the most frequently used preservation technique by the help of reduced 
moisture content and water activity and prevent food from the quality losses. Dried products 
can be stored for months to some years without significant loss of nutrients under ambient 
conditions as compared to fresh counterparts. Furthermore, drying for the most part creates 
value added new product forms which are important for the food industry and marketing [1]. 
Drying is one of the oldest methods of food preservation causing some changes in physical 
(e.g. color, texture, and size) and chemical (e.g. flavor and nutrient losses) properties of foods 
being dried [2]. Drying is considered as a part of the post-harvest processes and can be 
achieved by the techniques categorized either as natural or as artificial [3].  
Infrared radiation (IR) is one of the popular methods as far as heat supply for drying of moist 
food materials. As being an artificial drying method, IR increases the temperature of moist 
material which in turn evaporates the moisture from the surface of the food material due to the 
interaction of infrared wavelength radiation from a source with the internal structure of the 
food product [4]. As seen in Figure 1, infrared radiation is classified into near (0.78 to 1.4 
µm), mid (1.4 to 3 µm) and far infrared (3 to 1000 µm) regions on the electromagnetic wave 
spectrum [5]. 
In recent years, an increasing trend towards the use of infrared (IR) heating in the production 
of high quality food products by drying. Infrared heating has been used in some of the food 
applications such as drying, frying, roasting, baking, thawing, blanching, pasteurization and 
sterilization of food products. It has been mostly studied as a potential method to reduce the 
moisture content of grains, legumes, fruit and vegetables [6]. Infrared radiation, combined 
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with other selected drying processes, provides the advantages of decreasing drying time, high-
energy efficiency and lower environmental impact [2] due to the fact that the energy of 
radiated waves is transferred from the source to the sample product without heating 
surrounding air therefore leading to higher temperatures in the inner layers of foods as 
compared to the surrounding [4]. Energy efficiency is provided by IR energy that heats the 
product and not the air around, this in turn provides a precise control over the drying process, 
elimination of hydrocarbon emissions from fuel combustion, less need in space than in 
conventional drying equipment, improved working environment due to less heat and noise 
[7]. Therefore the aim of the study is to summarize fundamentals of infrared drying, 
mechanisms of heat and mass transfer, commonly used models from the literature and recent 
related studies on the subject.  

1. Types and Properties of Infrared Radiation 

Among previously described three regions of infrared radiation, far-IR radiation, for the most 
cases, is more advantageous for food processing due to higher radioactive energy absorbtion 
of foods in this region. IR heating both provides efficient heat transfer which in turn reduces 
processing time and energy cost and avoids heating of air in contact with the equipment. 
Irregular surface properties have limited effect on uniform heat transfer rates. In general, the 
food materials most efficiently absorb far-IR energy by the mechanism of changes in the 
molecular vibrational state leading to radioactive heating.  

 
Figure 1. Electromagnetic wave spectrum [7]. 

Water and organic compounds proteins and starch are the main components of food absorbing 
far-IR energy at wavelengths higher than 2.5μm [8]. Far-IR irradiation is more effective in 
pasteurization of vegetative bacterial cells than in thermal conductive heating. Moreover, Far-
IR irradiation resulted in inactivation of Bacillus subtitles spores over a temperature range in 
which thermal conductive heating had no effect on spore viability. The pasteurization effect is 
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due both to the absorption of radioactive energy by the bacterial suspension in a very thin 
volume near the surface and to an increase in the bulk temperature of the suspension [7].  
Radiation energy penetrates food substances and stimulates them at their resonance 
wavelength and therefore drying of food products by far-infrared radiation accelerates drying 
rates and enhances the quality of the dried products [9]. Effective process control is provided 
by lower emitter temperatures in this region as compared to NIR and MIR regions [7]. NIR is 
also used for water content determination. NIR is a safe, fast and non –destructive method. 
Water is important NIR spectral range that it is suitable range at around 6900 cm-1 and 5150 
cm-1 for quantitative applications [10].  
The IR dryer is comprised of IR emitter that is operated at 220 V with maximum power of 
1500 W and drying chamber as seen in Figure 2. The main body of chamber is made of two-
layer stainless steel plates and a layer of insulating ceramic fiber in between. Sample tray is 
stainless steel and the weight changes of the food sample during the drying process are 
recorded by a digital balance. K-type thermocouple attached to the emitter measures the 
surface temperature and data is collected by a fiber-optical temperature transmitter attached to 
a computer. [11]. 
 

 
Figure 2. The schematic of far-infrared radiation drying system [11]. 

 
 
1.2. Use of Infrared Drying in Food Processing 

 

IR has recently received increasing attention over other drying techniques due to overall 
process efficiency. Application of hot-air-assisted IR drying for high moisture content food 
materials is reported to be beneficial due to a synergistic effect. The intermittent IR drying 
with energy input of 10 W/m2 becomes equivalent to convective drying in which the heat 
transfer coefficient would be as high as 200 W/m2K. The IR heating allows more uniform 
heating of fruits resulting in better quality characteristics than other drying methods. Some of 
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the important findings in fruit, vegetable, cereal, grain and seed processing were summarized 
in Table 1 [8]. 

1.3. Heat and Mass Transfer Mechanisms 

Heat and mass transfer during drying of food material with infrared energy is described 
general principles of convection, conduction and diffusion. The radiation energy is absorbed 
by the surface layers and converted to heat. In wet bodies, the highest temperature occurs 
under the irradiated surface layer and depends on the extinction coefficient. The larger the 
distance from the surface at maximum temperature, the smaller the extinction coefficient is. 
Heat generated in a layer under the surface is transferred by conduction towards both the 
center of the body and surface whereas heat transfer from the surface to the surrounding air is 
by convection. As seen in Figure 3, mass (water) transfer is from the center of the food 
 
Table 1. Selected findings on the effect of IR on dehydration of fruits and vegetables. 

PRODUCT FINDINGS REFERENCES 
MELON Infrared dryer is shown good performance Aktaş et al. (2016) 

KIWI FRUIT Drying time decrease and infrared drying apply successfully 
Özdemir et al. 
(2017) 

GINSENG 

Increasing drying temperature a faster drying rate is achieve. The 
antioxidant activity and polyphenol content increased with energy 
consumption decreased 

Ning et al. (2015) 

STRAWBERRY 
Decreasing the infrared power, temperature and velocity is 
preferable in terms of fruit color. 

Adak et al. (2017) 

PEAR 
Ultrasound assisted  IR heating, shorter  drying time, higher water 
losses. The hardness gradually decreased with an increase in 
ultrasound intensity. 

Dujmic et al. 
(2013) 

GARLIC 
SLICES 

The results showed an increase in the drying rate and a decrease in 
drying time with the increase of IR intensity and decrease of air 
flow velocity. 

Younis et al. 
(2017) 

BULGUR 
Reduced drying time without causing any deterioration in bulgur 
quality. 

Savaş and Basman 
(2016) 

material to the surface. As a consequence, simultaneous heat, mass and momentum transfer 
provides drying effect. At the surface, heat and mass transfers are concurrent and the 
concentration and temperature profiles in the air are different than convective drying [12]. 

 
Figure 3.  Schematic representation of infrared heating [8]. 

Mass and energy balance of drying process is analyze by the equations. The mass and energy 
balances during a drying process are symbolized in Figure 4. The following equations can be 
used for mass and energy conservation equations: 
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The mass conservation of the drying air can be given as 
                                                          ∑ṁ𝑖𝑎  =  ∑ṁ𝑜𝑎                                                        (1) 
where ṁia is mass flow rate(kg/s) of initial air, ṁoa is mass flow rate(kg/s) outlet air. 
The mass conservation of moisture is: 
                              ∑( ṁ𝑖𝑎 . 𝜔𝑖𝑎  +  ṁ𝑚𝑝)  =  ∑ṁ𝑜𝑎  . 𝜔𝑜𝑎                                                       (2) 

𝜔𝑖𝑎  is specific humidity (kg water/kg dry air) of initial air, 𝜔𝑜𝑎 is  specific humidity (kg 
water/kg dry air) of outlet air, ṁ𝑚𝑝 mass flow rate(kg/s) of  moisture production. 

Finally, the energy conservation in the drying process is: 

                             𝑄𝑑𝑝  −   Ẇ =  ∑ṁ𝑖𝑎 . (ℏ𝑜𝑎 − ℏ𝑖𝑎 +
𝑉𝑜𝑎

2 −𝑉𝑖𝑎
2

2
)                                              (3) 

ℏ𝑖𝑎 is enthalpy (kJ/kg) of  initial air, ℏ𝑜𝑎 is enthalpy (kJ/kg) of  outlet air, 𝑄𝑑𝑝 is energy of 
drying process , 𝑉𝑖𝑎

2  is reduced volume of  initial air  , 𝑉𝑜𝑎
2  is reduced volume of  outlet air. 

Heat content of air can be calculated as 
ℏ𝑎  =  𝑐𝑠 . (𝑇𝑎 – 𝑇𝑜)  +  𝜔ℎ𝑓𝑔 

                                                𝑐𝑠   =  1,005 +  1,88𝜔                                                            (4) 
ℏ𝑎 is enthalpy of air ,  𝑇𝑎  temperature of air, 𝑇𝑎   reference temperature , ℎ𝑓𝑔 is latent heat , w 
is enthalpy, 𝑐𝑠 is specific heat capacity of surface.  
Energy balance around dryer can be constructed as: 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝑜𝑓 𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑖𝑟 +  𝐺𝑎𝑖𝑛𝑒𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝑡𝑜 𝑑𝑟𝑦𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑖𝑟 𝑏𝑦 𝑆𝐴𝐶(�̇�𝑠𝑎𝑐 ) 

+ 𝑅𝑒𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 ℎ𝑒𝑎𝑡 𝑏𝑦 𝐻𝑅 (�̇�𝐻𝑅 ) 

+  𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝑑𝑒𝑙𝑖𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 𝑏𝑦 𝐼𝑅 𝑙𝑎𝑚𝑝𝑠 (�̇�𝐼𝑅 ) 

= [𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 (�̇�𝐶𝐸  )  +   𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑒𝑎𝑡 𝑙𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠 (�̇�𝑙𝑜𝑠𝑠) 

                                             +𝐸𝑥ℎ𝑎𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦𝑔 (�̇�𝑒)]                                               (5)[3]. 

 
Figure 4. Mass, heat and energy balance arond dryer [3]. 

1.4. Mathematical Modelling 

Common drying models, seen in Table 2, are generally used to represent the variation of 
moisture ratio with time during the thermal drying. The drying models may be theoretical, 
semi-theoretical, and empirical. Theoretical models contain many assumptions that may cause 
errors. Generally used theoretical models are derived from Fick's second law of diffusion. 
Semi-theoretical models except for Wang-Singh model are generally derived from Fick's 

538



 
  

second law. Semi-theoretical models are basic and need less assumptions in the use of some 
experimental data [11]. 

  Table 2. Most frequently used drying models [13]. 
Model Number Model Model Equation 

1 Lewis 𝑀𝑅 =  𝑒𝑥𝑝(−𝑘𝑡) 
2 Page 𝑀𝑅 =  𝑒𝑥𝑝(−𝑘𝑡𝑦) 
3 Modified Page I 𝑀𝑅 =  𝑒𝑥𝑝(−(𝑘𝑡)𝑦) 
4 Henderson and Pabis 𝑀𝑅 =  𝑎 𝑒𝑥𝑝(−𝑘𝑡) 
5 Wang and Singh 𝑀𝑅 = 1 + 𝑎𝑡 + 𝑏𝑡2 
6 Logarithmic 𝑀𝑅 =  𝑎 𝑒𝑥𝑝(−𝑘𝑡)  +  𝑐 
7 Two term 𝑀𝑅 =  𝑎 𝑒𝑥𝑝(−𝑘1𝑡)  

+  𝑏 𝑒𝑥𝑝(−𝑘2𝑡) 
8 Two term exponential 𝑀𝑅 =  𝑎 𝑒𝑥𝑝(−𝑘𝑡)  +  (1

− 𝑎) 𝑒𝑥𝑝(−𝑘𝑎𝑡) 
9 Modified Henderson and Pabis 𝑀𝑅 =  𝑎 𝑒𝑥𝑝(−𝑘𝑡)  

+  𝑏 𝑒𝑥𝑝(−𝑔𝑡)  

+  𝑐 𝑒𝑥𝑝(−ℎ𝑡) 
10 Midilli 𝑀𝑅 =  𝑎 𝑒𝑥𝑝(−𝑘𝑡𝑛)  +  𝑏𝑡 
11 Approximation of diffusion 𝑀𝑅 =  𝑎 𝑒𝑥𝑝(−𝑘𝑡)  +  (1

− 𝑎) 𝑒𝑥𝑝(−𝑘𝑏𝑡) 
12 Verma et al 𝑀𝑅 =  𝑎 𝑒𝑥𝑝(−𝑘𝑡)  +  (1

− 𝑎) 𝑒𝑥𝑝(−𝑔𝑡) 
13 Simplified Fick’s diffusion 𝑀𝑅 =  𝑎 𝑒𝑥𝑝(−𝑐(𝑡/𝐿2)) 

One of the most studied areas of drying technology are the mathematical modeling of the 
drying process and the equipment. Constants and coefficients (coc) of model to describe the 
process with drying temperature can be determined many techniques and models. The 
different types of models use of linear, power, exponential, Arrhenius and logarithmic types 
of the mathematical functions. Also, polynomial models are considered for low coefficients of 
determination. The following the modeling: 
 Linear type 
                                                           𝑐𝑜𝑐 =  𝑎 +  𝑏𝑇                                                          (6) 
 Power type 
                                                            𝑐𝑜𝑐 =  𝑎𝑇𝑏                                                                (7)  
 Exponential type 
                                                       𝑐𝑜𝑐 =  𝑎 𝑒𝑥𝑝 (𝑏𝑇 )                                                        (8) 
 Arrhenius type 

       𝑐𝑜𝑐 =  𝑎 𝑒𝑥𝑝  [ −𝑏

8.314 𝑇
]                                         (9) 

Logarithmic type 
                                                            𝑐𝑜𝑐 =  𝑎 +  𝑏 𝑙𝑛 (𝑇 )                                                (10) 
 Inverse polynomial type 

𝑐𝑜𝑐 =  1 

                                                            𝑎 +  𝑏𝑇 +  𝑐𝑇2                                                        (11) 
 Polynomial type  

                                                         𝑐𝑜𝑐 =  𝑎 +  𝑏𝑇 +  𝑐𝑇2                                              (12) 
Where T is temperature while a,b and c are empirical constant. [13]. 
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2. CONCLUSIONS 

Growing and expanding needs of food industry towards to meet consumer demands require 
search on new and improved drying techniques that are more effective in protecting 
nutritional, microbial and chemical safety of food products for longer shelf life. Infrared 
drying has a potential in industrial drying of foods since it provides energy savings, simple 
equipment construction, lower environmental impact, improved working environment due to 
less heat and noise and ability to be used in combination with other drying methods allowing 
more uniform heating of foods resulting in better quality characteristics than other drying 
methods. 
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ABSTRACT 
In today's rapidly widening communication technology, the electromagnetic fields emitted from base antennas 
are the main cause of electromagnetic pollution in the urban area and can lead to some health problems 
mentioned in the literature. Electromagnetic pollution is seen as a new environmental problem due to the risk of 
exposure to electromagnetic radiation. In order to reduce the environmental risks of the electromagnetic radiation 
and to determine the awareness of the community about electromagnetic pollution, organized a questionnaire 
containing 21 question packages over 107 people working in Nilufer Municipality.  In this survey study, the 
level of electromagnetic radiation risk perception from base stations and the factors related to this level were 
determined. By applying the apriori algorithm to the data obtained as a result of the survey, the association rules 
were obtained. An analysis of the answers between the respondents and the education status, age, gender, 
occupation of the persons was made. 
 
Keywords: Electromagnetic Pollution Awareness, Apriori Algorithm, Assosiation Rules. 

1. INTRODUCTION 

With the increase of technological instruments in our daily lives, the importance of 
electromagnetic pollution has emerged. Electromagnetic waves, such as computers, 
telephones, wireless network modems, etc., can have negative effects on human life. There 
are many studies in the literature about the effects of electromagnetic waves on human life. 
When we look at these studies, it is seen that the greatest cause of electromagnetic pollution is 
base stations [1]. Similarly, devices in the same environment can increase the pollution level 
of each other [2]–[4]. It has been revealed that electromagnetic pollution affects human life 
and devices working at 50 Hz contribute to the formation of losemia [5], [6]. For these 
reasons it is very important for people to become conscious of this issue. A study on 
awareness of electromagnetic pollution was conducted in this study. As a method of research, 
the association rules are used. 

The rules of association enable decisions to be made regarding the frequency of data in a data 
warehouse. Data mining aims to extract information from data clusters. From the relations 
between the data, the patterns between the data are tried to be revealed. The codes of 
association are often used in marketing, advertising and promotion, warehouse control, error 
forecasting [7]. The first study on association rule was conducted in 1993 [8].  

Data mining is currently used in various fields to determine the relationships between large 
quantities of data and to make prospective predictions when necessary. In our application, the 
rules of association from data mining techniques have been obtained in order to determine the 
electromagnetic risk awareness on 107 working people with different working areas, ages, 
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sexes and learning levels.As a result of the implementation, risk perception values of Bursa 
Nilufer Municipality employees were determined according to different parameters.The 
results were examined according to the gender, age profession and education levels of the 
working staff. 

1.1. Data Mining 

Data mining allows us to make predictions about the future by analyzing the relationships and 
rules between large amounts of data.The rapid increase in the available data in the electronic 
environment has led to a surplus of information.And that the data in the database must be 
related to each other so that these data can be used in a useful way. The common name of this 
field, also called discovery of information, is data mining.As it is understood from their 
definitions, it is possible to determine the relations between the data and make forecasts when 
necessary by data mining studies.This means that data mining is a process that is produced in 
a corporation, where all data are evaluated using specific methods as the process of revealing 
confidential information that may exist or arise in the future.In data mining studies, there are 
various methods such as classification, relationship building, clustering, regression, 
summarizing data, analysis of changes, determination of deviations [9]. 

1.2. Association Rules and Apriori Algorithm 

Inference of association rules is based on data mining techniques to find relationships 
between different data in large data sets. While analyzing the rules of association, it is 
desirable to have high confidence values in the outgoing rules, that is, features that are 
common in the data set at high frequency. There are various application areas such as market 
basket analysis, cross-marketing promotion analysis, etc. 

Apriori algorithm is widely used in association mining algorithms for data mining. The name 
of the algorithm comes from the previous "prior," ie, the taking of information from the 
previous stage [10]. 

In the rule of association, the data are calculated by the relationship, support and trust values 
of each other. The support value indicates how frequently the data are repeated with each 
other. 

 
Figure 1. Formulas  used in calculation of association rules [11] 

For example, in the shopping cart, X and  Y are different products, the support value for 
product  X is the ratio of product X in total shopping. The confidence value indicates the 
probability that product Y will be associated with product X. 

SUPPORT (X, Y) = (X, Y) / Total Number of Shopping 
TRUST (X ⇒ Y) = SUPPORT (X, Y) / SUPPORT (X) 
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The reliability of the rules obtained is directly proportional to the values of support and trust. 

Each rule is expressed in terms of support and confidence. 

X ⇒ Y [support =% 2, trust =% 60] 

The 2% support value for the association rule means that 2% of all the exchanges analyzed 
have X and Y products sold together. A 60% confidence level indicates that 60% of 
customers who buy X products buy Y products at the same exchange. 

2. APPLICATION 

In this study, a questionnaire consisting of 21 questions was made in 2015 in order to 
determine the level of awareness about electromagnetic pollution on 107 personnel working 
in Bursa Nilufer Municipality.By applying the apriori algorithm to the results of the survey, 
data mining coexistence rules were obtained.Some of these rules are also presented in the 
results and evaluation section. In the questionnaire application, the answers given to 21 
questions about electromagnetic pollution according to the education status, sexes profession 
and age information of employees of Nilüfer municipality were analyzed by data mining 
coexistence rules. 

In the survey ,whether or not there is electromagnetic pollution, Whether or not they were 
concerned about the nearby base stations, the source of information on electromagnetic 
pollution and whether  or not public statements about electromagnetic pollution by authorized 
bodies were reliable.The statistical findings obtained as a result of the survey are discussed in 
the results and evaluation section. 

 
Figure 2. Best Rules 

 
Figure 3. Number of women and men participating in the survey 
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Figure 4. The ratios of the number of answers given for Question 8 by gender status 

3. RESULTS AND EVALUATION 

According to age groups, 21 questions were asked to a total of 107 people, 42 of whom were 
young, 51 were middle age and 14 were elderly. The  Association rules,  we obtain from the 
responses to the questions are given in figure 2.1 

By rule 3: 53 people from 55 people who are gender-females answered "no"  to the question 
"Would you like to have a base station near your house?" 

By rule 5: "Do the new generation mobile phones and base stations worry you?" Most of the 
people who gave the answer "very worried" , and  "No" to the answer  , “Would you like to 
have a base station near your house?”  

By rule 7: According to rule 7, of the 53 people who stated that they frequently think of 
electromagnetic pollution during the day, 51 of them stated that the authorities did not have 
enough confidence in the statements about the base stations. 

According to the rule 8,  using mobile phones more than 10 times a day and electromagnetic 
pollution as a major environmental problem by 51 people, 48 of them, with explanations 
about the base stations of the authorities were determined to find reassuring. 

If a general assessment is made, the answers of the majority of the respondents indicate that 
living near the base stations is not a healthy environment. 

They have also learned from newspapers and radio-TV news about electromagnetic pollution, 
and have identified electromagnetic pollution as an environmental issue of concern. 

Regarding electromagnetic pollution from official institutions, they stated that they had the 
greatest confidence in the scientific researches carried out in the Bursa Nilüfer Municipality, 
Istanbul Kadıköy and Maltepe Municipalities and that the least confidence was the 
explanations of the GSM operators. 
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ÖZET   
Günümüzde robotlar farklı yapılarda ve farklı amaçlar için üretilmekte olup, ekonomik rekabet, insan ihtiyaçları, 
iş güvenliği vb. sebeplerden dolayı robot teknolojisi hızlı bir gelişim göstermektedir. Teknolojik gelişmelere 
paralel olarak farklı amaçlar için endüstride ve günlük hayatta farklı yapılardaki robotların kullanımı gittikçe 
artmaktadır. Bu çalışmada ipe tırmanan tırtıl robot tasarımı yapılmış ve Android işletim sistemli mobil cihazdan 
bluetooth protokolüyle uzaktan kontrolü gerçekleştirilmiştir. Robotu oluşturan mekanik, elektronik ve yazılım 
kısımları tek tek gerçekleştirilip birbirlerine entegre edilerek tırtıl robot meydana getirilmiştir. Gerçekleştirilen 
sistemde üç adet MG996 tipi servo motor kullanılmıştır. Robot kontrolü ATMega328 mikro kontrolcüsü ve bu 
mikro kontrolcüye bağlı bluetooth modülü üzerinden yapılmaktadır. Mikro kontrolcü yazılımı Arduino 
platformunda geliştirilmiştir. Kontrol ara yüzü uygulaması; android tabanlı mobil cihazlarda çalışacak şekilde 
geliştirilmiş ve denenmiştir.   
 
Anahtar Kelimeler: Uzaktan kontrol, Arduino, Tırtıl Robot  

 

Remote Control of Arduino Based Caterpillar Robot 

ABSTRACT  
Today, while robots are produced in different structures and for different purpose, robotic technology is 
progressed fast because of economic rivalty, human demands, job security etc. Associated with technologic 
development, usage of the robots are drastically increased in daily life and industry.   In this respect, design of 
the caterpillar robot that can climb on cord and remote control through arduino were carried out. Caterpillar 
robot was made by integrating of mechanical, electronical parts and the software.  Three MG996 type servo 
motors were used in system design. Robot control was made through ATMega328 microcontroller and the 
bluetooth module that is connected to arduino. Then system was connected to an android based application. 
Control interface application was developed and tried in a way that it can be operated in mobile devices. 
 
Keywords:  Remote Control, Arduino, Caterpillar Robot 

I. GİRİŞ 

Günümüzde teknolojik gelişmelere paralel olarak robot teknolojisi de büyük bir gelişim 
göstermiştir [1]. Bu teknolojik gelişmeler neticesinde robotların endüstride ve günlük hayatta 
kullanımları yaygınlaşmıştır [2]. Son yıllarda robot teknolojisindeki çalışmalar; kimyasal ve 
nükleer maddelere müdahalede, arama kurtarma ve ilk yardım durumlarında, inşaat 
sektöründe, hasta bakımında, uzay araştırmalarında, askeri operasyonlarda vb. bek çok farklı 
alanda insan sağlığını tehdit eden durumlar üzerinde yoğunlaşmıştır [3-6]. Bu nedenle bu tip 
görevleri insanlar yerine yapabilecek hızlı, güvenli, düşük maliyetli ve birçok yüzeye tırmana 
bilen robotlara ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca kullanım alanları gittikçe artan robotların 
tasarımı, üretilmesi ve eğitiminin verilmesi büyük bir önem taşımaktadır [1, 2]. Bu çalışmada 
ipe tırmanan tırtıl robot tasarımı yapılmış ve Android işletim sistemli mobil cihazdan 
bluetooth protokolüyle uzaktan kontrolü gerçekleştirilmiştir. Robot kontrolü ATMega328 

546

mailto:ahmetakdogan@ktu.edu.tr


mikro kontrolcüsü ve bu mikro kontrolcüye bağlı bluetooth modülü üzerinden yapılmaktadır. 
Mikro kontrolcü yazılımı Arduino platformunda geliştirilmiştir. Kontrol ara yüzü uygulaması; 
android tabanlı mobil cihazlarda çalışacak şekilde geliştirilmiş ve denenmiştir.    

II. GERÇEKLEŞTIRILEN TIRTIL ROBOT UYGULAMASI 

Endüstride ve günlük hayatta kullanılan bek çok robot mekanik, elektronik ve yazılım 
teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak mühendisler tarafından doğadaki canlılardan 
esinlenerek tasarlanmıştır. Örneğin radarlar yarasalardan, denizaltılar balıklardan, uçaklar 
kuşlardan ilham alınarak yapılmıştır [7]. Bu çalışmada da esinlenme kaynağımız doğada bir 
tırtıl türünün ağaca tırmanışından esinlenilmiştir. Mühendis tırtıl olarak bilinen bu tırtıl Şekil 
1’de görülmektedir.  

 
Şekil 1. Mühendis Tırtıl [7] 

Şekil 1’de gösterilen tırtıldan esinlenerek tasarlanan ve uygulaması gerçekleştirilen tırtıl 
robotun ipe tırmana bilmesi için üç adet servo motor kullanılmıştır. Baş ve ayak kısımlarında 
kullanılan servo motorlar robotun ipe tutunmasını gövdede bulunan servo motor ise bükülüp 
gevşeyerek robotun ilerlemesini sağlamaktadır. Uygulaması gerçekleştirilmiş tırtıl robot Şekil 
2’de görülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Gerçekleştirilen Tırtıl Robot 
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Şekil 2’de gösterilen robotun en üst kısmında ve orta kısmında yük taşımak için iki adet 
çıkarılabilir platform mevcuttur. Bu yapılan eklemeler sökülebilir ve amaca göre farklı 
bileşenler de sisteme eklenebilir. Robotun taşıma kapasitesi motorların gücüne, konuma ve 
kullanılan bölgeye göre değişmektedir. Sistemin enerjisi güç kaynağından sağlamaktadır. 
Sistemde 11 kg çekme kuvvetine sahip, 4.8V-7.2V arası çalışma gerilimine ihtiyaç duyan 
MG996 tipi servo motor kullanılmıştır. Sistemin kontrolü Arduino ve Arduinoya bağlı 
bluetooth modülü üzerinden sistem için tasarlanmış Android tabanlı ara yüz uygulamasına 
bağlanarak gerçekleştirilmektedir. Şekil 3’de robot kontrolü için hazırlanmış android arayüz 
görülmektedir. 

 
Şekil 3. Tasarlanan Android Arayüz 

Tırtıl robotumuzu uzaktan kontrol etmek için tasarlamış olduğumuz android tabanlı arayüz 
programının çalışmasını kısaca açıklayacak olursak; 

1. Bluetooth aygıtı bağlantısı başlatma butonu: 

Robotla gerekli bağlantıyı yapabilmek için bluetooth aygıt ara seçeneğine tıklıyoruz HC06 
isimli ağı seçip bağlantıyı başlatıyoruz. Bluetooth aygıtına bağlantı gerçekleştiğinde, mobil 
ara yüz “bağlandı” mesajı ile sistemin çalışmaya hazır olduğu kullanıcıya bildirilmektedir.   

2. Robotun aşağı yukarı hareket etmesini sağlayan butonlar: 

Robotun aşağı veya yukarı yönde ne kadar ilerlemesini istiyorsak bu butonlara okadar kez 
tıklamamız gerekiyor. Yani bir atım için bir tık iki adım için iki tık tıklamalıyız.     

548



3. Robotun istenen noktada kalmasını sağlayan dur butonu: 

Robotu istenilen noktada sabit kalabilmesi için ortada bulunan dur butonuna tıklıyoruz. Bu 
durumda robot son kaldığı konumu yeni bir komut gelene kadar koruyacaktır. 

4. Robotun hareketi sırasındaki hız seçenekleri: 

Bu kısım robotun hareketi esnasında hız ayarını yapmamızı imkân sağlar.  

5. Robotu sistemden ayırmak veya dahil etmek için hazırlanmış buton: 

Bu kısım robotu tırmanacağı ipten ayırmak veya başlangıçta ipe tutunmasını sağlamak için 
kullanılan kısımdır. Tırtıl robotun çalışmasını sağlayan yazılım için tasarladığımız akış 
diyagramı Şekil 4’de görülmektedir. Çalışmada ATMega328 mikro kontrolcü için 
geliştirilmiş Arduino Uno geliştirme kartı kullanılmıştır.  Geliştirme kartının seçilmesindeki 
en önemli neden, gerek donanım gerek ise yazılımların açık kaynaklı ve uygun fiyatlı 
olmasıdır. ArduinoUno geliştirme kartı, 14 adet Dijital giriş / çıkışı (6 tanesi PWM çıkışını 
destekler) ve 6 adet Analog girişi ile gereksinimleri karşılamaktadır [8, 9]. Gerçekleştirilen 
sistemde kullanılan temel malzemeler Tablo 1’de verilmiştir.   

        Tablo 1. Kullanılan Temel Malzemeler 
ARDUİNO UNO 

 Mikrodenetleyici: ATmega328 

 Besleme Voltajı: 7-12V 

 Çalışma Voltajı: 5V  

 Giriş-Çıkış Pinleri Sayısı: 14 adet  

 Pinlerdeki Akım: 40mA(5V), 0mA(3.3V) 

 

MG996 SERVO MOTOR 

 Durma Torku: 9,4 kgf·cm (4,8 V ), 11 kgf·cm 
(6 V) 

 Çalışma Gerilimi: 4,8 V - 7,2 V  

 Çalışabieceği Akım Değeri: 500 mA – 900 mA  

 Duraklatma Akımı:2,5 A (6V) 

 

HC-06 BLUETOOTH MODÜLÜ 

 2,4 GHz haberleşme frekansı (ISM) 

 Asenkron hız: 2,1 MBps / 160 KBps 

 Senkron hız: 1 MBps / 1 MBps 

 Çalışma gerilimi: 1,8 - 3,6 V (Önerilen 3,3 V 

 Akım: 50 mA 
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Şekil 4. Akış Diyagramı 
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III. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada meslek yüksekokullarının elektrik, elektronik ve mekatronik programlarında 
okutulan birçok derste materyal olarak kullanılabilecek bir tırtıl robot prototipi tasarlanarak 
uygulaması gerçekleştirilmiştir. Robotun tasarımı ve gerçeklenmesi aşamalarında birçok yeni 
bilgi, beceri ve deneyim kazanılmıştır. Robot üzerinde öğrencilere uygulama yapma imkanı 
verilerek öğrencilerin derslere olan ilgi ve öz güvenlerinin gelişmesi sağlanmıştır.  

Sonuç olarak bu çalışmada robotu oluşturan mekanik, elektronik ve yazılım kısımları ayrı ayrı 
tasarlanıp bir birlerine entegre edilerek ipe tırmanan tırtıl robot meydana getirilmiştir. 
Robotun uzaktan kontrolü Arduino ve Arduino’ya bağlı bluetooth modülü üzerinden sistem 
için tasarlanmış Android tabanlı ara yüz uygulaması ile sağlanmıştır.   
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PP ve PP/Talk Kompozitlerin Mekanik ve Köpüklenme Özellikleri 

Üzerine Ergiyik Sıcaklığı ve Enjeksiyon Basıncının Etkilerinin 
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ÖZET 
Bu deneysel çalışmada, katkısız polipropilen (PP) termoplastik polimeri ve ağırlıkça %20 oranında talk katkılı 
polipropilen (PP-T) kompozit malzemesi kullanılmıştır. Köpük ajanı olarak endotermik tip kimyasal köpük ajanı 
kullanılmıştır. PP polimeri ve PP-T kompozitine ağırlıkça %1 oranında köpük ajanı ilave edilmiştir. 
Köpüklendirme işlemi, geleneksel enjeksiyonla kalıplama yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Enjeksiyon basıncı ve 
ergiyik sıcaklığı enjeksiyonla köpük üretim yönteminde birkaç önemli parametreden sadece ikisidir.  Enjeksiyon 
basıncı ve ergiyik sıcaklığı gibi üretim parametrelerinin katkısız polipropilen ve talk katkılı polipropilen 
kompozit köpük malzemelerin ortalama hücre boyutuna, hücre sayısına, köpük tabakası kalınlığına, köpük 
yoğunluğuna ve mekaniksel özelliklerine olan etkileri incelenmiştir. Elde edilen deney sonuçlarından ergiyik 
sıcaklığının artması ile hücre çapı artarken, malzeme yoğunluğu, kabuk tabakası kalınlığı, hücre yoğunluğu ve 
darbe dayanımı azalmıştır. Enjeksiyon basıncının artması ile köpük yoğunluğu, kabuk tabakası kalınlığı, hücre 
çapı ve darbe dayanımı azalırken, hücre yoğunluğu ise artmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: PP Köpük, Köpük Ajanı, Hücre Morofolojisi, Mekanik Özellikler 
 
Investigation of the Effect of Injection Pressure and Melt Temperature 

on Foammability and Mechanical Properties of PP and PP/Talc 

Composite 

ABSTRACT  
In this study, pure polypropylene (PP) thermoplastic polymer and 20% by weight of talc filled polypropylene 
(PP-T) composite material are used. Endothermic chemical foaming agents are used as a foaming agent. 1% by 
weight of foaming agent was added to PP polymer and PP-T composite polymer. Foaming process was carried 
out by conventional injection molding method. The injection pressure and melt temperature in the injection foam 
manufacturing process are just two of several important parameters. The effects of the injection pressure and 
melt temperatures of the production parameters, such as of average cell size, cell number, the foam layer 
thickness, foam density and mechanical properties were investigated on neat polypropylene and talc added 
polypropylene composite foam material. As a results, cell diameter increased with increasing melt temperatures 
while foam density, skin layer thickness, cell density and impact resistance decreased. by increasing injection 
pressure, foam density, skin layer thickness, cell diameter and impact resistance decreased while cell density 
increased.  
 
Keywords: PP foam, Foaming agent, Cell morphology, Mechanical properties. 

I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Polimer esaslı köpükler, genellikle katı polimer matris ve köpük ajanı tarafından üretilen gazlı 
faz olmak üzere en az iki faz içerirler. Düşük yoğunluk, üstün dayanım/ağırlık oranı, 
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mükemmel yalıtım kabiliyeti, enerji absorbe etme performansı, üstün darbe dayanımı gibi 
eşsiz özellikleri nedeniyle polimerik köpüklere olan ilgi ise her geçen gün artmaktadır [1-4].  

Fiziksel veya kimyasal köpük ajanları kullanılarak, poliüretan (PU), polistiren (PS), polietilen 
(PE), polipropilen (PP), polivinil klorür (PVC) ve polikarbonat (PC) gibi genel amaçlı 
polimerler batch prosesi, enjeksiyon kalıplama ve döner kalıplama gibi süreksiz prosesler ve 
ekstrüzyon köpüklenme gibi sürekli prosesler ile üretilebilmektedir [5]. Bu üretim yöntemleri 
arasında, enjeksiyonla köpük kalıplama yöntemi ile parçada azalan ağırlık, daha hızlı çevrim 
zamanı, parça ölçüsü kararlılığı ve yüksek dayanım-ağırlık oranı gibi avantajlar sağlanarak 
istenilen geometrik ölçülerde parçalar üretilebilir [6,7]. Ancak, enjeksiyonla köpük malzeme 
üretiminde, diğer yöntemlerdeki değişkenlere ilave olarak enjeksiyon hızı, geri besleme 
basıncı ve vida adımı gibi parametrelerde etki etmektedir [8-10]. Ergiyik sıcaklığı, kullanılan 
köpük ajanı miktarı, vida adımı, enjeksiyon hızı ve enjeksiyon basıncı gibi proses 
parametrelerindeki değişim enjeksiyonla köpük kalıplama yöntemiyle üretilen polimer esaslı 
köpüklerin hücre morfolojisini ve mekanik özelliklerini etkiler [11]. Bununla birlikte, 
genellikle küçük partikül boyutlu ve yüksek ergime noktalı inorganik malzemeler olarak 
bilinen çekirdekleyici ajanların eklenmesi, köpükteki hücre boyutu ve dağılımını, kabuk 
tabakası kalınlığını, hücre yoğunluğunu ve köpük malzemenin mekaniksel özelliklerini etkiler 
[12,13]. Polimer köpük üretiminde en çok tercih edilen çekirdekleyici ajanlar ise talk ve nano-
kalsiyum karbonattır [14]. Literatürde bazı araştırmacılar polimer esaslı köpük oluşumuna ve 
mekanik özelliklere proses şartlarının etkisini incelemişlerdir. Birkaç araştırmacı ise 
çekirdekleyici ajan miktarının ve özelliğinin köpük malzemenin hücre boyutu ve dağılımı 
üzerine etkisini araştırmıştır. Guo ve arkadaşları [10] nano boyutlu kil ve maleik anhidrit asit 
aşılanmış polipropilen (MAH-PP) içeren dallanmış ve lineer PP köpüklerin hücre yapısı ve 
özelliklerini incelemişlerdir. Enjeksiyon kalıplama yöntemi ile üretilen PP ve PP-nano 
boyutlu kil içeren kompozitlerin köpüklenebilirliğini ve kimyasal köpük ajanı miktarı, vida 
adımı, geri besleme basıncı, enjeksiyon hızı, ergiyik sıcaklığı, kalıp sıcaklığı ve farklı 
enjeksiyon metotları gibi enjeksiyon parametrelerinin etkilerini incelemişlerdir. Deneyler 
sonucunda, geri besleme basıncının artması ile hücre yoğunluğunun azaldığını 
belirlemişlerdir. Benzer şekilde, köpük ajanı miktarı ve enjeksiyon hızının artırılması ile 
hücre yoğunluğunun arttığını, hücre boyutunun ise azaldığını tespit etmişlerdir. 16-24 mm 
arasında değişen vida adımı uygulamasının sonucunda, dallanmış PP için ideal vida adımının 
16mm, lineer PP için ise 24mm olduğunu belirlemişlerdir. Kalıp sıcaklığının azalması ise 
köpük yapısının homojenliğini bozmuş ve kabuk tabakası kalınlığının artmasına sebep 
olmuştur. Ayrıca, enjeksiyon metodunun (enjeksiyon giriş durumu) hücre çekirdeklenmesi ve 
buna bağlı olarak hücre yapısında önemli etkiye sahip olduğunu belirtmişlerdir. Ahmedi ve 
Hornsby [15, 16]; enjeksiyonla kalıplanmış PP köpük malzemelerde proses parametrelerinden 
yapının nasıl etkilendiğini geniş bir şekilde araştırmışlardır. Enjeksiyon hızı, kalıp sıcaklığı ve 
ergiyik sıcaklığının üretilen PP köpük malzeme yapısı üzerine etkilerini incelemişlerdir. Kalıp 
içerisindeki polimer eriyiğin yüksek enjeksiyon oranı ile oldukça üniform ve ince hücre 
yapısına sahip PP köpükler üretilmiştir. Buna karşılık, düşük enjeksiyon oranı ile üretilen 
köpükler geniş hücre boyutu ve üniform olmayan hücre yapısı göstermiştir. Yüksek 
enjeksiyon basıncı ve düşük ergiyik sıcaklığı ile hücre boyutunun düşürülebileceğini 
göstermişlerdir. En düşük ortalama hücre boyutu yaklaşık 120µm olarak bulunmuştur. 
Üniform ve daha ince hücresel yapı için, yüksek enjeksiyon oranı ile düşük ergiyik sıcaklığı 
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ve yüksek enjeksiyon basıncı tercih edilebilir. Chien ve arkadaşları [17]; enjeksiyonla köpük 
kalıplama yöntemi ile PP köpük malzemelerin mekanik özelliklerini ve kalıplama 
karakteristiklerini araştırmışlardır. Enjeksiyon hızı, ergiyik sıcaklığı, kalıp sıcaklığı ve geri 
besleme basıncı gibi enjeksiyon parametrelerinin, parça ağırlığı ve mekanik özelliklere 
(çekme dayanımı, eğme dayanımı ve rijitlik) etkilerini incelemişlerdir. Köpüklenme derecesi 
üzerine köpük ajanı miktarının ve parça kalınlığının da etkilerini incelemişlerdir. Yaptıkları 
çalışmalarda 0.5mm kalınlığındaki çekme numunelerinde yaklaşık olarak %4 ile %9 oranında 
ağırlıkta azalma elde etmişler, 15mm kalınlığındaki eğme numunelerinde ise yaklaşık olarak 
%43-50 arasında ağırlıkta azalma tespit etmişlerdir. Bu sonuçlardan parça kalınlığının 
köpüklenme derecesini belirlemede önemli bir faktör olduğunu da belirtmişlerdir. Artan 
eriyik sıcaklığı, kalıp sıcaklığı ve enjeksiyon hızı ile parça ağırlığı, çekme dayanımı, eğme 
dayanımı ve rijitlik azalırken, geri besleme basıncının artması ile artış göstermiştir. Köpük 
ajanı miktarının %0.8’ den %1.6’ya çıkarılmasıyla mekaniksel özelliklerde azalma 
göstermiştir. Xin ve arkadaşları [18]; kimyasal köpük ajanı kullanarak enjeksiyon köpük 
kalıplama ile PP/atık kauçuk tozu karışımını kullanarak polimer esaslı köpük malzeme 
üretmişlerdir. Ergiyik sıcaklığı, enjeksiyon hızı, vida adımı ve köpük ajanı miktarının elde 
edilen köpüklerin morfolojik ve mekanik özelliklerine etkilerini incelemişlerdir. Çalışma 
sonucunda, köpük ajanı miktarının hücre boyutu, hücre yoğunluğu ve çekme dayanımı 
üzerine en önemli parametre olduğunu ve köpük kabuk tabakası kalınlığının artmasıyla çekme 
dayanımının arttığını belirtmişlerdir.  Lee ve Cha [19]; fiziksel köpük ajanı kullanarak 
enjeksiyon köpük kalıplama yöntemi ile %20 talk katkılı PP köpük malzeme üretmişler ve 
kabuk tabakası oluşumuna kalıp sıcaklığı, enjeksiyon akış oranı ve polimer ergiyik 
sıcaklığının etkilerini incelemişlerdir. Çalışmaları sonucunda, kabuk tabakasının kalınlığını 
etkileyen kritik faktörün kalıp sıcaklığı olduğunu belirlemişlerdir. Kalıplanmış numunelerin 
darbe dayanımları ise özellikle yüksek kalıp sıcaklığından etkilenmiştir. Xu ve arkadaşları 
[20]; köpük ajanı olarak azot gazı ve çekirdekleyici ajan olarak ise talk katkıyı kullanarak 
YYPE polimerini köpüklendirmişlerdir. Talk oranı ağırlık olarak %0.1, %0.5 ve %1.0 
oranlarında kullanılmıştır. Talk oranının artması ile köpük yapısının daha homojen olduğu ve 
hücre yoğunluğunun ise artığı belirlenmiştir. Naguib [21]; köpük ajanı olarak n-bütan ve 
çekirdekleyici ajan olarak talk katkıyı kullanmıştır. Dallanmış PP polimerinin köpüklendirme 
işlemini ekstrüzyon yöntemi kullanarak gerçekleştirmiştir. Talk oranı,  ağırlık olarak % 0.8, 
1.6 ve 2.4 olarak belirlenmiştir. Yapılan çalışmada Talk miktarının artmasıyla hücre 
yoğunluğunun önemli oranda arttığı belirlenmiştir. Yüksek talk içeriğine sahip köpüklerde 
sistemden gaz kaçışının daha kolay olduğunu belirlemişlerdir.  

Bu deneysel çalışmada, kimyasal köpük ajanı kullanılarak enjeksiyon köpük kalıplama 
yöntemi ile polipropilen esaslı köpük malzemeler üretilmiştir. Enjeksiyon basıncı ve ergiyik 
sıcaklığı gibi proses parametrelerinin, elde edilen köpük malzemenin hücre sayısına, hücre 
boyutuna, hücreler arası mesafeye, kabuk tabakası kalınlığına, köpük yoğunluğuna ve darbe 
dayanımına olan etkileri incelenmiştir. 

II. DENEYSEL SONUÇLAR (EXPERIMENTAL RESULTS) 

Bu çalışmada katkısız PP homopolimeri ile %20talc katkılı PP (PP-T) kompozit malzemeleri 
kullanılmıştır. Kimyasal köpük ajanı ise 140oC’de bozunan endotermik tip kimyasal köpük 
ajanı olup polimer matris malzemeye ağırlıkça %1 oranında katılmıştır. Karıştırma işlemi 
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öncesi ve sonrasında numunelere herhangi bir kurutma işlemi yapılmamıştır. PP ve PP-T 
malzemelerin köpüklendirme işlemleri için geleneksel tip enjeksiyon kalıplama makinesi 
kullanılmıştır. Tablo 1, deneylerde kullanılan malzemeler ve enjeksiyon proses şartlarını 
göstermektedir. Diğer parametreler ise, ütüleme basıncı 100bar, enjeksiyon hızı 60 mm/s ve 
soğuma zamanı 10s olacak şekilde sabit tutulmuştur. Üretilen PP ve PP-T esaslı köpük 
malzemeleri karakterize etmek için hücre yoğunluğu ve hacimsel genleşme oranı 
kullanılmıştır. Köpük yoğunluğu, ISO 1183 standardına göre belirlenmiştir. Hacimsel 
genleşme oranı (Φ), köpüksüz polimer yoğunluğunun (ρp), ölçülen köpük yoğunluğuna (ρf) 
oranı ile belirlenmiştir. Köpükteki yoğunlukta azalma miktarı (Vf ), Eşitlik 1 ile 
hesaplanmıştır. Köpük malzemelerin ortalama hücre çapı, Nikon Eclipse L150A optik 
mikroskobu ve buna bağlı olarak çalışan Clemex Vision Lite görüntü analiz programı 
kullanılarak yapılmıştır. Birim hacimdeki hücre yoğunluğu ( Nf ), Kumar ve Suh [22] 
tarafından Eşitlik 2’de verilen formül ile hesaplanır. Eşitlik 2’de verilen “n” optik 
mikroskopta elde edilen görüntüdeki hücre sayısıdır. A, optik mikroskopta elde edilen 
görüntünün alanı ve M ise büyütme faktörüdür. Köpüksüz numunenin 1 cm3’ündeki hücre 
sayısı ( N0 ) ise Eşitlik 3 ile hesaplanır.  

Tablo 1. Kullanılan malzemeler ve enjeksiyon proses şartları 

 Malzemeler Kodu Firma 
Proses Parametreleri 

Ergiyik 
Sıcaklığı, oC 

Enjeksiyon 
Basıncı, bar 

Polipropilen PP PP3374E3 Exxon Mobile 160 60 

%20 Talk katkılı PP PP-T Vapolen 220 TPP Vatan Plastic 170 80 

Kimyasal Köpük Ajanı CFA FA2984PE Tosaf Co. 180 100 

Köpükteki yoğunlukta azalma miktarı;  
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Kabuk tabakası kalınlığı ölçümleri, imaj analiz programı yardımıyla mikroyapı 
fotoğraflarından yararlanılarak bulunmuştur. Enjeksiyonla kalıplanmış PP ve PP-T-EPDM 
köpüklerin çekme testleri 23oC oda sıcaklığında 50 mm/dak. çekme hızında ISO 1926 
standardına uygun olarak MIRC 350 tip çekme cihazında gerçekleştirilmiştir. Darbe testleri 
ise yine oda sıcaklığında TS ISO 179 standardına uygun olarak Zwick B 5113 tip darbe 
cihazında gerçekleştirilmiştir.  
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III. SONUÇLAR VE TARTIŞMA (CONCLUSIONS AND DISCUSSION) 

Şekil 1'de PP, PP-T ve köpük numunelere ait çekme testi sonuçları verilmiştir. Köpüksüz PP 
polimeri %13 oranında uzama gösterirken, PP polimerine ilave edilen %20talk katkısı ile 
kompozitin % uzama değeri yaklaşık olarak %7.5 oranında elde edilmiştir. Yani talk katkılı 
PP, kırılma mekanizmasını sünekten gevrek davranışa doğru dönüştürdüğü gözlenmiştir. 
%20talk katkılı PP polimeri ise en yüksek çekme dayanımı ve elastiklik modülüne sahiptir. 
PP ve PP-T polimerlerinin köpüklendirilmesi ile çekme dayanımı, elastiklik modülü ve 
kopma uzaması değerleri azalmıştır (Tablo 2). 

 
Şekil 1. PP, PP-T ve köpüklerin çekme dayanımı-kopma uzaması grafiği 

 Tablo 2. PP, PP-T ve köpüklerin mekaniksel özellikleri 
Numune Çekme dayanımı, MPa Elastiklik Modülü, MPa Kopma uzaması, % 

PP 27.29 1468 13.04 

PP-1 25.87 1379 11.81 

PP-T 29.81 3002 7.54 

PP-T-1 27.91 2787 6.88 

Şekil 2'de PP polimer ve PP-T kompozit köpüğün hücre morfolojisi verilmiştir. Hem PP hem 
de PP-T köpüklerin hücre yapısı kapalı hücre şeklindedir. PP polimer köpük numunede 
homojen olmayan hücre boyutu ve dağılımı ile büyük hücre boyutları elde edilmiştir. %20talk 
katkılı PP kompozit köpük numunesinde ise hücre morfolojisi daha düzenli hale gelmiştir. 
Hücre boyutu ve dağılımı üniform hale gelmiş ve hücre boyutları azalmıştır. PP polimerine 
ilave edilen talk minerali ve köpük ajanının bozunması sonucu oluşan katı artıklar 
çekirdekleyici ajan gibi davranmıştır. Bu durum daha küçük hücre oluşumuna ve polimer 
ergiyik içerisinde gazın daha iyi çözünmesini sağlar [9]. Buna bağlı olarak artan hücre sayısı 
ile birlikte sistemdeki gazın hızlı bir şekilde tüketilmesi hücre çapının azalmasında etkili 
olmuştur.  
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Şekil 2. Hücre morfolojisi  a) PP köpük ve b) PP-T kompozit köpük 

Şekil 3'de PP ve PP-T polimer köpüklerin ergiyik sıcaklığı ve enjeksiyon basıncına bağlı 
olarak elde edilen hücre çapları verilmiştir. Ergiyik sıcaklığının artması hücre çapını artırırken 
enjeksiyon basıncının artması ile hücre çapı azalmıştır. PP polimer köpük numunesinde 
ortalama hücre çapı 363-542µm elde edilirken, PP-T polimer köpük numunesinde 175-236µm 
elde edilmiştir. Ergiyik sıcaklığının 160oC'den 180oC'ye artırılmasıyla PP köpük numunesinde 
hücre çapı %7.7 artarken PP-T köpük numunesinde ise %11.8 oranında artmıştır. Yüksek 
ergiyik sıcaklığında, kalıbın dolması için geçen süre daha kısadır. Düşük ergiyik sıcaklığında 
ise kalıbın yavaş dolması, ergiyik viskozitesinin yüksek olmasına bağlıdır. Düşük ergiyik 
sıcaklığında, gaz yüklü ergiyikten gazın elde edilmesi daha yavaştır. Ergiyik viskozitesinin 
yüksek olması ergimiş haldeki polimerin içerisine gazın difüzitesini yavaşlatacaktır. Artan 
ergiyik sıcaklığı ile birlikte hücrelerin içerisine gaz difüzyonunun artması nedeniyle hücre 
boyutu artacaktır [23]. Yüksek ergiyik sıcaklığı aynı zamanda hücre büyümesine yardımcı 
olan  polimerin yüzey gerilimini ve ergiyik dayanımını azaltmıştır. Ergiyik dayanımının 
azalması ise hücre duvarlarının kırılmasına ve sonuçta büyük hücrelerin oluşmasına sebep 
olmuştur [24]. Benzer sonuçlar Huang ve arkadaşlarının [25] yaptığı çalışmada da elde 
edilmiştir. Enjeksiyon basıncının artması hem PP hem de PP-T köpük numunelerinde hücre 
çapını %10.6 ve %18.1 oranlarında artırmıştır. En düşük hücre çapı, 257µm değeri ile 160oC 
ergiyik sıcaklığı ve 100bar enjeksiyon basıncı kullanılarak üretilen PP-T köpük numunesinde 
elde edilmiştir.  

Şekil 4'de ergiyik sıcaklığına bağlı olarak elde edilen kabuk tabakası kalınlıkları verilmiştir. 
PP polimerine ilave edilen %20 oranındaki talk minerali kabuk tabakası kalınlığının 
azalmasında önemli bir etkiye sahiptir. Ergiyik sıcaklığı ve enjeksiyon basıncına bağlı olarak 
PP köpük numunelerinde 2340-2815µm arasında değişen kabuk tabakası kalınlıkları, talk 
mineralinin ilave edilmesi ile ortalama %14.3 oranında azalarak 1950-2670µm arasında elde 
edilmiştir. Enjeksiyon basıncının artması ile kabuk tabakası kalınlığı azalmıştır. PP ve PP-T 
köpük numunelerinin kabuk tabaka kalınlıkları %10.9 ve %11.3 oranında azalmıştır. 
Enjeksiyon basıncına bağlı olarak kabuk tabakası kalınlığının azalmasının sebebi birim alanda 
oluşan hücre sayısı olabilir. Artan enjeksiyon basıncı hücre çekirdeklenmesini artıran basınç 
azalım oranını artırır ve sonuçta daha küçük kabuk tabakası kalınlığı oluşur [24]. Ergiyik 
sıcaklığının artması ile hem PP hem de PP-T polimer köpüklerin kabuk tabakası kalınlıkları 
yaklaşık olarak %7.5 ve %17.5 oranlarında azalmıştır. Artan ergiyik sıcaklığı, ergiyik 
polimerin kalıp duvarı yakınındaki ve merkezindeki bölgeler arasındaki sıcaklık dağılımının 
artmasına sebep olur (ergiyik polimerdeki düşük ısı transfer oranı nedeniyle). Ayrıca, kalıp 
duvarı yakınındaki donmuş tabakanın düşük termal iletkenliği, ısı transferini azaltarak (iç 
bölge daha geç soğur) daha fazla hücre çekirdeklenmesine ve büyümesine sebep olur ve 
sonuçta kabuk tabakasının kalınlığı azalır [24].  
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Şekil 3. PP ve PP-T kompozit köpüklerin ergiyik sıcaklığı-hücre çapı değişimi 

 
Şekil 4. PP ve PP-T kompozit köpüklerin ergiyik sıcaklığı-kabuk tabakası kalınlığı değişimi 

Şekil 5'de ergiyik sıcaklığına bağlı olarak birim hacimde elde edilen hücre yoğunlukları 
verilmiştir. Farklı enjeksiyon basınçları ve ergiyik sıcaklıkları kullanılarak elde edilen köpük 
malzemelerin hücre yoğunlukları 103 cell/cm3 civarındadır. PP köpük numunesinde hücre 
yoğunluğu 8.5x102-1.3x103 hücre/cm3 aralığında elde edilirken, PP-T numunesinde 2.6-
5.9x103 hücre/cm3 aralığında elde edilmiştir. PP polimer numunesine ilave edilen talk 
minerali hücre yoğunluğunu %72.7 oranında artırmıştır. Ergiyik sıcaklığının artması hücre 
yoğunluğunu azaltırken enjeksiyon basıncının artması ise hücre yoğunluğunu artırmıştır. 
Ergiyik sıcaklığının 160oC'den 180oC'ye çıkmasıyla polimer köpüklerin hücre yoğunlukları 
%15.8 ve %38.0 oranlarında azalmıştır. Ergiyik sıcaklığının artması köpük ajanının 
çözünürlüğünü azaltır. Azalan çözünürlük, köpüklenme için gerekli olan gazın miktarını 
azaltır. Bu yüzden, yüksek sıcaklıklarda polimer ergiyikte daha az gaz absorbe edilir ve daha 
az çekirdeklenme alanları oluşarak birim hacimdeki hücre yoğunluğu azalır. Daha az sayıda 
çekirdek,  malzemenin nispeten daha geniş bir alanında gelişir ve sonuç olarak daha büyük 
hücreler oluşur [26]. Aynı zamanda, artan sıcaklık ile birlikte, birleşen hücreler kabarcık 
çekirdeklenmesindeki artışı engellemiş olabilir. Daha önceden çekirdeklenen büyük 
hücrelerin büyümeye devam etmesi nedeniyle küçük olan hücrelerin büyümesi engellenmiş 
olabilir [27]. Artan ergiyik sıcaklığı ile oluşan hücre çaplarının artması hücre yoğunluğunu 
azaltmıştır. Benzer çalışmalarda da, artan ergiyik sıcaklığı ile hücre boyutu artmış, buna 
karşılık hücre yoğunluğu azalmıştır [11]. Enjeksiyon basıncının 60bar'dan 100bar'a çıkması 
ile polimer köpüklerin hücre yoğunluğu %27 oranlarında artmıştır. En yüksek hücre 
yoğunluğu 100 bar enjeksiyon basıncı ve 160oC ergiyik sıcaklığı kullanılarak üretilen PP-T 
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köpük numunesinde elde edilmiştir. Enjeksiyon basıncına bağlı olarak hücre yoğunluğunun 
artması basınç azalım oranı ile ilişkili olabilir.  

 
Şekil 5. PP ve PP-T kompozit köpüklerin ergiyik sıcaklığı-hücre yoğunluğu değişimi 

Şekil 6'da PP ve PP-T köpüklerinin farklı enjeksiyon basınçlarında, ergiyik sıcaklığına bağlı 
olarak yoğunluklarındaki değişim verilmiştir. Köpüksüz PP ve PP-T polimerlerin 
yoğunlukları sırasıyla 0.91 ve 1.04g/cm3 bulunmuştur. Polimerlerin köpüklendirilmesi ile 
yoğunluk önemli oranda azalmıştır. PP köpük numunelerinde 0.78-0.82g/cm3 arasında köpük 
yoğunluğu elde edilirken PP-T köpük numunelerinde 0.82-0,90g/cm3 arasında elde edilmiştir. 
Köpük yoğunlukları, PP köpükler için %11.5, PP-T köpükler için %17.3 oranında azalmıştır. 
Ergiyik sıcaklığı ve enjeksiyon basıncının artması ile köpük numunelerin yoğunlukta azalma 
miktarı artmıştır. Proses şartlarına bağlı olarak birim hacimde oluşan hücre yoğunluğu ve 
hücre çaplarının yoğunlukta azalma miktarını etkilediği düşünülmektedir. Ergiyik sıcaklığının 
artması ile yoğunlukta azalma miktarı ortalama %18 oranında artmıştır. Enjeksiyon basıncının 
artması ise PP ve PP-T köpüklerin yoğunlukta azalma oranını %12.1 ve %28.9 oranlarında 
artırmıştır. En düşük köpük yoğunluğu 100 bar enjeksiyon basıncı ve 180oC ergiyik sıcaklığı 
kullanıldığında elde edilmiştir. Bu sonuç, benzer kalıplama şartları altında PP-T polimer 
köpüğünün PP polimer köpüğüne göre daha avantajlı olduğunu göstermektedir. 

 
Şekil 6. PP ve PP-T kompozit köpüklerin ergiyik sıcaklığı-yoğunlukta azalma değişimi 

Şekil 7'de PP ve PP-T polimer köpüklere ait darbe dayanımı sonuçları verilmiştir. Şekilde 
görüldüğü gibi PP polimer köpüklere göre, PP-T köpüklerin darbe dayanımları %23.5 
oranında azalmıştır. PP köpüklerin 13.5-15.0kJ/m2 arasında değişen darbe dayanımı, talk 
mineralinin eklenmesi ile 10.3-12.0kJ/m2 arasında elde edilmiştir. Darbe dayanımındaki bu 

559



azalma, talk mineralinin, polimerin makromoleküler zincirlerinin hareketini kısıtlaması, 
polimer deformasyonun sınırlanması ve dolayısıyla malzemenin daha gevrek hale 
gelmesinden kaynaklanmaktadır. Her bir partikül ve bu partiküllerin bir araya toplanması, 
gerilim alanları oluşturur ve mikroçatlak başlatıcı gibi davranır. Darbe nedeniyle çatlak 
oluştuğunda, çatlak zayıf arayüzey bölgelerine doğru yayılır. Bu yüzden katkı oranının 
artması ile darbe dayanımı azalır [28]. Kullanılan enjeksiyon basıncına ve ergiyik sıcaklığına 
bağlı olarak darbe dayanımlarının farklı oranlarda elde edilmesi, hücre morfolojisi ve kabuk 
tabakası kalınlığı ile ilişkili olabilir. Numune kırılmalarında, her bir tabaka (kabuk ve 
çekirdek-iç), köpüklü veya köpüksüz olma özelliklerine bağlı olarak farklı darbe direnci 
gösterir [29]. Aynı zamanda, üniform dağılmış ve küçük hücreler darbe dayanımının 
artmasında kritik faktördür [30]. Ergiyik sıcaklığının ve enjeksiyon basıncının artması ile 
darbe dayanımı azalmıştır.  

 
Şekil 7. PP ve PP-T kompozit köpüklerin ergiyik sıcaklığı-darbe dayanımı değişimi 

Şekil 8'de ise kabuk tabakası kalınlığına bağlı olarak çekme dayanımı ve elastiklik 
modülündeki değişim verilmiştir. Kabuk tabakası kalınlığının artması ile çekme dayanımı ve 
elastiklik modülü artmıştır. Bu durum köpüklenmemiş bölgenin artmasıyla ilişkilidir. Birim 
alandaki malzemenin miktarı arttığında, köpüğün çekme özelliklerinin artmasına sebep olur. 
Köpük yoğunluğundaki artış, yani kabuk tabakası kalınlığının artması rijitlikte artışa sebep 
olur [31]. Goods ve arkadaşları da [32], köpük yoğunluğunun artması ile elastiklik modülünün 
arttığını belirtmiştir.  

 
Şekil 8. PP ve PP-T kompozit köpüklerin kabuk tabakası kalınlığı-çekme dayanımı ve elastiklik modülü 

değişimi 
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IV. SONUÇLAR (CONCLUSIONS) 

Katkısız PP ve %20talk katkılı PP kompozit malzemelerinin enjeksiyonla kalıplama 
tekniğiyle köpüklendirilmesi sonucunda aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:  

Ergiyik sıcaklığının artması hücre çapını artırırken enjeksiyon basıncının artması ile hücre 
çapı azalmıştır. 

Ergiyik sıcaklığı ve enjeksiyon basıncına bağlı olarak PP köpük numunelerinde 2340-2815µm 
arasında değişen kabuk tabakası kalınlıkları, talk mineralinin ilave edilmesi ile ortalama 
%14.3 oranında azalarak 1950-2670µm arasında elde edilmiştir. Ergiyik sıcaklığının artması 
ile hem PP hem de PP-T polimer köpüklerin kabuk tabakası kalınlıkları yaklaşık olarak %7.5 
ve %17.5 oranlarında azalmıştır. 

Köpük malzemelerin hücre yoğunlukları 103 hücre/cm3 civarındadır. PP köpük numunesinde 
hücre yoğunluğu 8.5x102-1.3x103 hücre/cm3 aralığında elde edilirken, PP-T numunesinde 2.6-
5.9x103 hücre/cm3 aralığında elde edilmiştir. 

Ergiyik sıcaklığının 160oC'den 180oC'ye çıkmasıyla polimer köpüklerin hücre yoğunlukları 
%15.8 ve %38.0 oranlarında azalmıştır. Enjeksiyon basıncının 60bar'dan 100bar'a çıkması ile 
polimer köpüklerin hücre yoğunluğu %27 oranlarında artmıştır 

PP köpüklerin 13.5-15.0kJ/m2 arasında değişen darbe dayanımı, talk mineralinin eklenmesi 
ile 10.3-12.0kJ/m2 arasında elde edilmiştir. Ergiyik sıcaklığının ve enjeksiyon basıncının 
artması ile darbe dayanımı azalmıştır.  

Kabuk tabakası kalınlığının artması ile çekme dayanımı ve elastiklik modülü artmıştır. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, IOS/Android ve QR kod eklentili PLC tarafından kontrol edilen bir ev otomasyon sistemi 
tasarlanmıştır. Tasarlanan sistem yazılım, donanım ve uygulamadan oluşmaktadır. Sistem çok seviyeli bileşen 
hata algılamayı, görüntülemeyi ve algılama, güç soketlerinin gerilim kontrolü, lamba kontrolü, boru hattı 
kontrolü, sıcaklık kontrol devreleri gibi denetim mekanizmalarını gerçekleştirmektedir. Sistemin kurulumu, 
servisi ve güncellemesi kolaydır. Bunun yanında maliyetleri düşürecek bir fırsat olarak güvenilir haberleşme 
imkanı sunmaktadır. Akıllı telefonlarla QR kod taraması vasıtasıyla bilgiye hızlı erişim imkanı verir. Kodun 
taranmasından sonar giriş ekranı bilgiye güvenli ulaşma imkanı verir. Bu yüzden akıllı ev sisteminin 
parametreleri güvenli bir şekilde gerçek zamanlı olarak görüntülenebilir. Ayrıca enerji verimliliği etkin enerji 
kontrolünden dolayı oldukça yüksektir. 
 
Anahtar Kelimeler: Akıllı ev, Akıllı telefon, Enerji verimliliği, Uzaktan kontrol 
 

Design and Implementation of IOS/Android Based Smart Home 

Automation 

ABSTRACT  
In this study, a home automation system controlled by PLC with IOS / Android and QR code extension is 
designed. The designed system consists of software, hardware and application. The system performs control 
mechanisms such as multi-level component fault detection, display and detection, voltage control of power 
sockets, lamp control, pipeline control, temperature control circuits. The installation, service and updating of the 
system is easy. It also offers reliable communications as an opportunity to reduce costs. The smartphone allows 
quick access to information via QR code scan. After the code is scanned, the input screen allows for secure 
access to the information. Therefore, the parameters of the smart home system can be safely displayed in real 
time. In addition, energy efficiency is very high due to effective energy control. 
 
Keywords: Smart home, Smartphone, Energy efficiency, Remote control 

I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 
Teknolojik gelişmelere paralel olarak ev teknolojileri, bina otomasyonu sistemleri de gelişmiş 
ve bu sistemlerin tasarımında akıllı donanımlar ve ağlar yerini almaktadır [1]. Özellikle 
donanımları, düğme ya da sesle ya da önceden düzenlenmiş programa göre kontrol etme ve 
izleme fikri daha yaygındır [2]. Ev/Bina otomasyonu, akıllı sayaçlardan, sensörler ve diğer 
akıllı donanımlar kullanılarak gerçekleştirilir. Enerji yönetimi bu sistemler içinde önemli bir 
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yere sahiptir [3]. Akıllı binalar, binanın fiziksel yapısı, sistemi (güvenlik, klima, güç 
kontrolü), hizmetleri (internet, iletişim), denetimi (enerji, aydınlatma, sulama) olmak üzere 
dört temel alanda özetlenebilir [4-6]. Binanın fiziksel yapısı, ısıtma, soğutma ve doğal 
havalandırma bakımından önemlidir. Bu, binanın proje aşamasında uygulanır. Diğer üç temel 
unsur, binanın temelleri olup binanın yapımı ve hatta önceden yapılmış binalar için 
uygulanmaktadır [5-7]. Akıllı ev uygulamalarının izlenmesi ve kontrolü için pek çok teknik 
uygulanmaktadır. Bu tekniklerin temel amacı hızlı, güvenilir, verimli kontrol sağlamaktır. 

Android tabanlı denetim ve izleme, tıbbi, mühendislik gibi birçok farklı alanda 
kullanılmaktadır. Akıllı telefonlarda yaygın olarak kullanılan android işletim sisteminin 
kullanımı, endüstriyel uygulamalarda da yer almaktadır [8-11]. Tasarım sürecinde, akıllı ev 
otomasyon sistemi etkin ve kolay uygulanabilir olmalıdır. PLC'ler bu tür sistemler için iyi 
alternatifler olarak kabul edilmektedir [1]. 

Bu çalışmanın amacı IOS/Android uygulaması ve QR kodu ile entegre akıllı ev 
otomasyonunun gerçek zamanlı izlenmesi ve kontrolünü geliştirmektir. Bu çalışmada, süreci 
izlemek ve denetlemek için IOS / Android uygulaması gerçekleştirilmiştir. Akıllı evin önüne 
yapıştırılan QR kodu sayesinde, kullanıcı akıllı ev otomasyon sisteminin tüm işlemlerini 
izleyebilir. Bu çalışmada, akıllı ev otomasyon sistemi için bir akıllı telefon tabanlı yazılım ve 
donanım uygulaması da gerçekleştirilmiştir. Akıllı evin güvenliği, konforu ve güvenirliği 
uzaktan kontrol ile sağlanmaktadır.  

II. AKILLI EV SISTEMİNİN TASARIMI  
Bu çalışmada, akıllı telefon kullanılarak kontrol edilebilen akıllı ev uygulaması 
gerçekleştirilmiştir. Sistem, aydınlatma, elektrik prizi, su, sıcaklık ve gaz sistemlerini kontrol 
etmek ve izlemek için tasarlanmıştır. Bu çalışma, yazılım, donanım ve uygulama olmak üzere 
üç bölümden oluşmaktadır. Sistemin genel blok diyagramı Şekil 1'de görülmektedir. 
Denetleyici modülü olarak PLC kullanılmıştır. Sensörlerden alınan veri sinyalleri PLC 
ünitesine girer. PLC, ilgili donanımlara kumanda sinyallerini gönderir. Bu donanımlar sistemi 
çalıştırır. 

 
Şekil 1. Akıllı ev sisteminin genel blok diyagramı 

Donanım Kurulumu 

Akıllı evin uygulaması, Omron CJ2M-CPU31 (Ethernet Modülü), IOS / Android tabanlı akıllı 
telefon, algılayıcı sensörler, aktuatörler ve diğer devrelerden oluşmaktadır Bu otomasyon 
sistemi, gaz, aydınlatma, elektrik prizi, güvenlik ve ısıtma/soğutma olmak üzere 5 ayrı 
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denetim sisteminden oluşmaktadır. Bu sistemlerin kontrolleri PLC'ye bağlı iletişim modülü 
üzerinden akıllı telefon ve kablosuz modem ile gerçekleştirilir. Bu çalışmada, PLC'nin 16 
dijital girişinden 15'i ve 16 dijital çıkıştan 13'ü kullanılmıştır. Kontrol ve izleme için akıllı 
telefon ve veri toplamayı sağlayan PLC giriş terminalleri kullanılmıştır. Tasarlanan 
otomasyon sisteminin blok diyagramı Şekil 2'de verilmiştir.  

 
Şekil 2. Tasarlanan sisteminin blok diyagramı 

III. AKILLI TELEFON ARAYÜZÜ 

Kullanıcıyla entegre akıllı ev otomasyon sistemi, akıllı telefon arayüzü ile sağlanmıştır. 
Kullanıcı, akıllı ev otomasyon sisteminin tüm işlemlerini kontrol edebilir ve izleyebilir. 
Kullanıcı akıllı ev sistemi hakkındaki donanım bilgilerini gerçek zamanlı olarak akıllı telefon 
yazılımını kullanarak alır. Kullanıcılar akıllı telefon yazılımı aracılığıyla tüm parametrelere 
erişebilir. Ayrıca, kullanıcılar akıllı ev otomasyonunu istediği gibi kontrol edebilir ve 
izleyebilir. Akıllı telefon yazılımı; ana ekran (sayfa), gaz kontrol sayfası, aydınlatma kontrol 
sayfası, elektrik prizi kontrol sayfası, su kontrol sayfası, sıcaklık kontrol sayfası ve raporlama 
sayfası olmak üzere yedi üniteden oluşmaktadır. Şekil 3 ana ekranı (sayfayı) göstermektedir. 

 
Şekil 3. Ana sayfa 
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Akıllı ev kontrol ve izleme sistemi dinamik bir sistem olarak tasarlanmıştır. Kontrol sayfaları 
aracılığıyla verilen bir komut, akıllı ev otomasyon sistemine aktarılır. Bu arada kullanıcı 
sayfaları görebilir ve akıllı ev otomasyon sistemi hakkında gerçek zamanlı parametreler elde 
edilir. Kontrol sayfaları güvenlik ve konforu içerir. Kullanıcılar bu sistemleri, aktif / pasif hale 
getirebilirler. Şekil 4'te gösterilen kontrol sayfası kullanıcının adını ve şifresini girdiği 
kullanıcı giriş ekranıdır. 

   
         Gaz Kontrol   Aydınlatma Kontrol 

        
      Priz Kontrol                  Su Kontrol            Sıcaklık Kontrol 

Şekil 4. Kontrol sayfaları (ekran görüntüleri) 

Kullanıcılar, veri tabanından alarak akıllı telefon üzerindeki kullanıcılar tarafından raporlama 
sayfası aracılığıyla tüm donanım parametrelerine erişebilirler. Şekil 5’de raporlama sayfası 
(Oda sıcaklığı) görülmektedir. Kullanıcılar, Şekil 5'e göre sıcaklık parametresini ayarlama ve 
izleme imkânına sahiptirler. Sıcaklık değerindeki değişim, 10 ve 20 dakika süreyle de 
izlenebilir. Oda sıcaklığının kullanıcı tarafından tanımlanan değer altına düşmesi durumunda 
otomatik ısıtma modu etkinleştirilerek istenen değere ayarlanır. Kullanıcı, o noktadan 
otomatik ısıtma sistemini manuel olarak çalıştırabilir veya durdurabilir. 
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Şekil 5. Sıcaklık izleme raporlama sayfası  

QR Kod Uygulaması 

QR kodunun uygulanması, bilgiye hızlı erişim elde etmek için tabletler veya akıllı telefonlar 
gibi mobil cihazlarda yaygın olarak kullanılır. Ayrıca bu çalışmada geliştirilmiş ve 
kullanılmıştır. QR kodu uygulaması, mobil cihazları kullanan akıllı ev sistemlerinin bir 
bileşenidir. Mobil cihazla QR kodunu tarayarak sisteme giriş yapan bir kullanıcı, 
parametreleri gerçek zamanlı olarak kolayca izleyebilir. Şekil 6’da izleme sistemi için 
geliştirilen QR kodu görülmektedir. 

 
Şekil 6. İzleme sistemi için geliştirilen QR kodu 

QR kodu tarama uygulaması, işletim sistemine bağlı olarak uygulama merkezlerinden mobil 
cihaza kolaylıkla indirilebilir. Akıllı ev sisteminin gerçek zamanlı izlenmesi, QR kodu ile 
erişilen giriş ekranına kullanıcı adı ve şifre girilerek gerçekleştirilebilmektedir (Şekil 7). 
 

 
Şekil 7. QR kodu ile akıllı ev izleme sistemi 
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IV. SONUÇLAR ve DEĞERLENDİRME 

Bu çalışmada akıllı telefon kullanılarak; güç, aydınlatma, doğalgaz, soğutma ve ısıtma 
sistemlerinin, su valfleri ile birlikte kontrolü sağlanmıştır. Binaya (ev) ait olan kullanıcı 
modüllerinin uzaktan kumandası bu tasarım tarafından sağlanmaktadır. Tasarımda, akıllı 
telefonu da içeren birleşik bir model sunulmuştur. Bu model, kullanıcı dostu ve rahat bir 
sistem sağlar. Ayrıca, etkin enerji kontrolü sayesinde bu sistemle enerji tüketiminde verimlilik 
oldukça yüksektir. Akıllı telefonların çok yaygın olması, tasarımın verimliliğini ve 
artırmaktadır. Sistemin, PLC ile denetleme ve izleme yeteneğinin yanı sıra QR kodlarını 
tarayarak izlenmesi de mümkündür. Çalışma aynı zamanda kolay kurulum, konfor ve 
ekonomik avantajlar sağlamktadır. Bilgiye hızlı erişim akıllı telefonlarla QR kodu taramasıyla 
sağlanmaktadır. Kod taramasından sonraki oturum açma ekranı bilgiye erişmek için güvenli 
bir yol sunar. Böylece, akıllı ev sisteminin parametreleri veri güvenliği ile gerçek zamanlı 
olarak izlenebilir. Sonuç olarak, günümüz teknolojisi ile uyumlu, rahat, enerji açısından 
verimli ve uzaktan kumanda ve izleme yapabilen yeni bir akıllı ev modeli sunuluyor. Bu 
tasarım, özel donanım ve yazılım gerekmeden bir izleme ve kontrol stratejisi sunmaktadır. 
Tasarımın bu özelliğinin gelecek çalışmalar için iyi neden olacağı değerlendirilmektedir. 
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ABSTRACT 
Previous studies has shown that road surface conditions are an important factor for road quality, and smooth 
roads for providing more comfortable and more safety driving experience. To provide quality on road surface, it 
should be observed steadily and repaired as necessarily. There are many process to determine road surface 
condition which usually requires high costs and skillful operators such as visual inspection and instrumented 
vehicles that can take physical measurements of the road surface deformations. To estimate road roughness, 
Android OS based smart phones that has a mobile sensing system can be used for road surface condition 
detection. Using a smart phone to collect data is an alternative and simple application because of it’s low cost, 
wider population coverage property and easy utilization. This paper explores the utilization of Roadroid, a 
simple android application, as a low cost vehicle-based solution for road surface condition monitoring with using 
sensors from smartphones. In the scope of this study, site experiments have been conducted to collect data using 
acceleration and GPS properties of a smartphone in a specific (passenger car) vehicle type. This method was 
evaluated with 3259 km urban and rural road data collected from the site experiments in Turkey, and it was seen 
from the results that average 84.4% of Turkish roads have good, 7.9% have satisfactory, 3.8 have unsatisfactory 
and 3.8% have poor road roughness conditions. It shows that approximately 4% of Turkish roads need 
maintenance urgently. Also experimental study results confirm that Roadroid have a great potential to evaluate 
road surface roughness condition correctly, even under obstacle like, potholes, manholes and decelerating marks. 
 
Keywords: Road surface condition, road roughness, smartphone sensors, mobile sensing, Roadroid. 

I. INTRODUCTION 

Road surface conditions are have key importance for the safety movement of vehicles. Road 
pavements are generally designed based on an estimated traffic carrying capacity throughout a 
determined service life [1,2]. After the pavement surface begins to its service life, various 
road surface deformations (such as potholes, broken edges, rutting, cracking, swelling etc.) 
occur due to road infrastructure, superstructure deficiencies and excessive heavy vehicle loads 
[2]. Deformations or poor surface conditions may have adversely affect the service ability of a 
road in relation with their position and size. Additionally, the deformations cause persistent 
problems especially in undeveloped and developing country roads due to low-cost road policy 
[3]. Also developed countries have road surface problems caused by climatic conditions, road 
work zones and excessive vehicle loads etc. Especially, municipalities all over the world 
spend big moneys to maintain and repair their roadways [4]. Therefore, monitoring road 
surface conditions has received a significant amount of attention by road authorities, planners 
and researchers [5]. In order to determine these mentioned poor surface conditions problem, 
many researchers have been working to monitor these deformations by using special devices 
(such laser road surface scanner, light detection and ranging, and mobile phones) and 
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techniques (such as GPS devices and accelerometers in vehicles or cameras on roadside and 
near traffic signals) [4-13].  

The IRI (International Roughness Index) is commonly used to measure the road roughness as 
an indicator to determine the pavement surface quality. Since its first introduction (1986), the 
IRI standard has become very famous indicator to evaluate and manage road surface 
pavement quality [14]. To measure IRI, many methods are used and most of them require 
sophisticated profilers and tools. These profilers and tools are too expensive to acquire and 
operate. Additionally, in economically weak countries visual measurements have also popular 
utilization. This method is a cheap option but it is usually very labor intensive and time 
consuming [14]. 

Nowadays, using smartphones for monitoring road surface quality data have a very popular 
utilization because of its low cost and easy implementation. Smart phones have many useful 
sensors inside of them. A 3D or 3-Axis accelerometer is one of the most important sensor in a 
smartphone [15]. An accelerometer can measure the acceleration in m/s2 along each axes (x, 
y and z). For this reason, smartphones are generally used to determine motion activities. In 
literature, there some studies about utilization of smartphones’ accelerometer property to 
detect road bumps and anomalies [4,5,10,16]. But smartphones are generally used with 
developed road roughness measurement applications especially classifying roughness 
condition of road section by using simple techniques. In literature, there are some applications 
that can measure the road roughness such as Nericell [5], TrafficSense [17], Roadroid [18] 
etc. 

Unfortunately, road authorities in Turkey have a not a common method to observe road 
surface quality. They generally choose expensive methods to observe surface quality of 
Turkish urban and rural roads. Whereas, many urban and rural roads’ surface qualities can be 
measured easily and very cheaply with the help of smartphone applications. For this purpose 
in this study first time, a road roughness smartphone application was used to determine road 
roughness property of Turkish roads. With this method, one of the famous road roughness 
measurement application, Roadroid, was used to evaluate the current situation of Turkish 
roads and performance of smartphone application on road roughness measurement.              

II. GENERAL INFORMATIONS ABOUT ROADROID  

Roadroid is a Swedish innovation smartphone application and it was developed by Roadroid 
Company. It measures road roughness by using the accelerometer and Global Positioning 
System (GPS) property of the smartphones [19]. It supports different vehicle types, car speeds 
and phone models. In the field trials and calibration process of the application, over 10 
million sample data were collected globally. Roadroid also uses Android programming and 
global mapping service inside. It is continuously developed and new versions were released 
by the developer company. Basically, Roadroid application analyze the vibration data and 
estimate an International Road Index (eIRI) value by considering current speed, vehicle type 
and used smartphone model (Figure 1). The correlation of the application was originally 
developed towards Swedish IRI measurements by using laser beam [18-20]. 

Roadroid is a Swedish innovation smartphone application and it was developed by Roadroid 
Company. It measures road roughness by using the accelerometer and Global Positioning 
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System (GPS) property of the smartphones [19]. It supports different vehicle types, car speeds 
and phone models. In the field trials and calibration process of the application, over 10 
million sample data were collected globally. Roadroid also uses Android programming and 
global mapping service inside. It is continuously developed and new versions were released 
by the developer company. Basically, Roadroid application analyze the vibration data and 
estimate an International Road Index (eIRI) value by considering current speed, vehicle type 
and used smartphone model (Figure 1). The correlation of the application was originally 
developed towards Swedish IRI measurements by using laser beam [18-20]. 

 
(a) 

 
(b) 

Figure 1. A General Overview to Roadroid Application [21]. 

Roadroid has easy usable, user friendly and cost efficient probability to measure road 
roughness in different road, vehicle, speed, weather and smartphone conditions. It saves IRI 
values with longitudinal and lateral positions, altitude and vehicle speed each second, and 
obtained data is presented on an internet GIS tool. User can extract data with 100 meter 
section. Also in the process of data extraction roughness data, vertical road profile and vehicle 
speed can be mapped. Obtained results of the system have shown that the correlation of the 
estimated IRI (eIRI) towards laser beam measured IRI is about 70-80% depending on road 
surface types [21]. The accuracy of the system can be increased with some tuning and the IRI 
sampling is currently developed with a calculated IRI (cIRI) to enhance the correlation factor.  
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Roadroid application use also the camera property of the smartphones. It can take GPS tagged 
photos from the site in the data collection process and it can be transferred to the map tool of 
the system (Figure 2). 

  
 (a)      (b) 

Figure 2. Site Observation Photos from Turkish Roads Taken By the Roadroid Application. 
 

This application is mainly supports early warning system to road user and road maintenance 
authorities. For example, in winter season daily road surface data can be shared by the grader 
operations and grader operators can make a plan to clean roads. Also in winter and spring 
seasons, roads are deformed easily caused by the frost heave effect. Road users or road 
maintenance authorities can monitor the roughness of the roads day by day. Then they can 
clearly see when and where the problem occurs on road surfaces 

III. SITE OBSERVATION AND DATA COLLECTION  

In this study, Researchers from Akdeniz and Manisa Celal Bayar Universities have worked as 
Turkey Partner of Roadroid Company. In the site observations a Samsung Galaxy S2 
smartphone (supplied by Roadroid Co.) with Roadroid Classic Application has been used to 
observe and measure road roughness (Figure 3). For this purpose, only passenger car vehicle 
type is used in data collection process and vehicles speeds were chosen between 0-100 km/hr. 
But Roadroid application can only calculate eIRI when driving speed of experiment vehicle is 
20 km/h or faster [21]. For this reason, some data were not obtained because of the low speed 
(because of the interrupted traffic flow effects such intersection effect, high traffic volume 
effect, signal effect etc.). 

     
(a)        (b) 

Figure 3. Used Galaxy S2 Smartphone with Roadroid Road Roughness Measurement Application.  
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To make a site observation, firstly system should be installed according to given flowchart as 
given below (Figure 4). 

 
Figure 4. Installation of Roadroid System into the Car. 

 
Measurements were conducted in different urban and rural roads of 18 various cities in 
Turkey (Table 1). It means approximately 22% (18 cities) city roads of (81 cities) total cities 
were used as example for the analysis. All research data were collected between 2014-2017 
years and shared with Roadroid Co. as Turkey Partner. Total 3259 km urban and rural roads 
were observed during this period. From the previous studies, it was found that different road 
surface conditions cause vehicles to vibrate differently [15]. For this reason in this study, 
placing smartphones that come with acceleration sensors, the variation of the vibration is 
believed to be captured as become Douangphachanh and Oneyama [15]’s study. Then drivers 
drove the vehicles with normal driving conditions along many roads that have different 
surface and traffic conditions. 

     Table 1. Observed Cities of Turkish Roads. 
No City Name - (Plate Number) No City Name (Plate Number) 

1 Ankara - (06) 10 Eskişehir – (26) 

2 Afyonkarahisar –(03) 11 Gümüşhane – (29) 

3 Amasya – (05) 12 Isparta – (32) 

4 Antalya – (07) 13 Kütahya – (43) 

5 Artvin – (08) 14 Rize – (53) 

6 Burdur – (15) 15 Samsun – (55) 

7 Bursa - (16) 16 Trabzon – (61) 

8 Çorum – (19) 17 Bayburt – (69) 

9 Erzurum – (25) 18 Kırıkkale – (71) 

After the site observations, data were uploaded to Roadroid website and all collected data 
were obtained from the Roadroid website data import system as shown in Figure 5.  
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Figure 5. Data Obtaining From the Roadroid Website. 

 
After obtaining data from the Roadroid website, all data were extracted to the excel 
spreadsheets. Then all spreadsheets are carefully controlled to determine estimated 
International Road Index (eIRI) data. All data were obtained from the system by selecting the 
aggregation lengths (meters) as 100 meters. It was seen from the data extraction process that 
sections with incomplete data set are the sections that have no data from Roadroid. Because, 
Roadroid cannot calculate an eIRI value when vehicle speed < 20 km/hr as mentioned 
previously. 

IV. ANALYSIS AND FINDINGS 

In this study, during the observation period total 3259 km different urban and rural roads of 
Turkish cities were measured by using Roadroid road roughness measurement application 
(Figure 6).  

 
Figure 6. Example Data Analysis from Different Cities of Turkey. 

All obtained results for these 18 city roads are given in Table 2. As can be seen from the 
Table 2, Eskişehir has the highest and Burdur has the lowest road roughness properties. 
According to analysis results, five cities’ (Eskişehir, Isparta, Bursa, Çorum and Samsun cities, 
respectively) good road roughness properties are above 90%. On the other hand, two cities’ 
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(Burdur and Artvin) good road roughness properties are below 70%. It can be concluded that 
Burdur and Artvin roads need maintenance earlier than the other 16 cities. Also according to 
general results, average 84.4% of Turkish roads have good, 7.9% satisfactory, 3.8 
unsatisfactory and 3.8% poor road roughness conditions. It shows that approximately 4% of 
Turkish roads need maintenance urgently.  

eIRI values obtained from the analysis provides a reasonable assessment of the pavement 
condition, which can provide useful inputs for pavement maintenance decision making. 
According to site observation and analysis results, it can be concluded that eIRI is estimated 
for the gravel roads which have very poor surface conditions. From the literature, it can be 
seen that the minimum acceptable IRI values vary in different countries [22].  It effected by 
the maintenance type and plan, road type and budgetary of road maintenance authorities. For 
example, an acceptable IRI threshold value would be 2 due to higher operating speeds 
expected. FHWA criteria acceptable for arterial roads is about 3.5 [23]. However this value 
can be changed for low volume roads with lower operating speeds. Typically, for low volume 
roads, pavement with IRI in the range of 6-10 is considered to be in moderate/poor condition 
[23]. Once these threshold values are established by the road authorities, they first select the 
roads that violate the threshold and then prioritize the roads for maintenance works for those 
roads based on the condition and the maintenance treatment plan. 

Table 2. Analysis of Road Roughness of Various Cities in Turkey. 
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V. CONCLUSION AND DISCUSSION 

Previous studies has shown that road surface conditions are an important factor for road 
quality, and smooth roads will provide more comfortable and more safety driving experience. 
To provide quality on road surface, it should be observed steadily and repaired as necessary. 
There are many process to determine road surface condition which usually requires high costs 
and skillful operators such as visual inspection and instrumented vehicles that can take 
physical measurements of the road surface deformations. To estimate road roughness, 
Android OS based smart phones that has a mobile sensing system can be used for road surface 
condition detection. Using a smart phone to collect data is an alternative and simple 
application because of it’s low cost, wider population coverage property and easy utilization. 
This paper explores the use of Roadroid, one of the famous road roughness measurement 
smartphone application, as a low cost vehicle-based solution for road surface condition 
monitoring with using sensors from smartphones.  

In the scope of this study site experiments have been conducted to collect data using 
acceleration and GPS properties of a smartphone in a specific (passenger car) vehicle type. 
The application is used on 18 different cities and total 3259 km urban and rural roads data in 
Turkey, and it was seen from the results that average 84.4% of Turkish roads have good, 7.9% 
satisfactory, 3.8 unsatisfactory and 3.8% poor road roughness conditions. It shows that 
approximately 4% of Turkish roads need maintenance urgently. Also experimental study 
results confirm that Roadroid have a great potential to evaluate road surface roughness 
condition correctly, even under obstacle like, potholes, manholes and decelerating marks. 

Mainly, this study was a pilot study to see Roadroid application’s performance on Turkish 
roads. For this reason, it is applied only 18 city and total 3259 km roads in Turkey. In this 
study, urban and rural roads are evaluated with together because of the limited urban road 
data. Therefore, in future studies, total 81 city roads should be examined and data should be 
evaluated for urban and rural separately.  
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ABSTRACT 
The increasing containerization of the marine transport leads an increase of good handling at stockyards and 
container storage facilities. Design of such facilities requires reliable forecasting of the cargo traffic. In this 
study, container throughput of a specific port was forecasted by implementing artificial neural network (ANN) 
model trained with artificial bee colony (ABC) optimization algorithm. Models were prepared considering input 
variables: gross domestic product (GDP), total exports and population values. Performance of the ANN model 
trained with ABC algorithm (ANN-ABC) was compared with the ANN model trained with back propagation 
(ANN-BP) training algorithm and Multiple Linear Regression (MLR) model. With the simultaneous comparison 
of mean square and relative errors for the test data, the best performing model was selected. The selected model 
can be implemented to forecast container throughput of a seaport considering economic scenarios. 
 
Keywords: Container, forecast, neural network, artificial bee colony 

I. INTRODUCTION 

The containerization of the marine freight volume also increases the handling rates at 
seaports, stockyards and other seaport facilities. Design of these important trade facilities also 
requires a confident forecasting method for freight movements. As many factors influence the 
container throughput of the trade facilities, usually there exist complex nonlinear relations 
between the container throughput and economic, demographic status of the country. 
Implementation of the traditional regression methods may yield poor generalization and 
extrapolation problems and outputs relatively vast prediction errors [1] 

Particularly for this study, the container freight movement for a specific port was predicted by 
implementing an Artificial Neural Network (ANN) regression model trained with Artificial 
Bee Colony (ABC) optimization algorithm (ANN-ABC model). The model was developed by 
using a set of input parameters (gross domestic product of the country, total exports, imports 
and population). These variables were considered to represent the economic and demographic 
status of the particular country. Performance of the ANN-ABC model was also compared 
with the ANN model trained with traditional Back Propagation training algorithm (ANN-BP 
model) and with Multiple Linear Regression (MLR) model. With the simultaneous 
comparison of the mean square of errors (MSE) and correlation coefficients (R2) related with 
the training and test data. 

II. LITERATURE REVIEW  

For predicting the container throughputs, or even passenger traffics in transportation facilities, 
convenient regression methods are often utilized. In many studies linear or logarithmic  
regression models were implemented  [2,3].  In recent years, soft computing methods are 

578

mailto:msyildirim35@gmail.com


more often used for these kind of forecasting studies. Among these soft computing methods, 
Artificial Neural Networks were one of the most popular tool compared with the hybrid 
models with Genetic Algorithm and Fuzzy Logic. ANN models were mostly implemented for 
transportation planning studies such as urban traffic forecasting [4] for predicting the driver 
behaviors  [5,6]. Often these modes include the economic and demographic variables as input 
parameters for the extrapolation models. This way of thinking is basically based on the 
assumption of the prevailing relationship between the economic growth and trade output of 
the country [7]. 

In literature, there exist vast amount of regression models including these economic and 
demographic variables based on this touched assumption. As an example, integrated error 
correction models can be implemented for forecasting the freight throughput of a seaport [8] 
with also  Non-linear Radial Basis functions [9] and the Discrete Particle Swarm optimization 
algorithm [10], Multilinear Linear Regression model assisted with a  probabilistic port 
competition model [11]. Moreover, ANN can be used as a single forecasting tool for 
predicting the future container throughput of a seaport [12]. Beside the single implementation 
of the soft computing tools, many studies include several soft computing methods for 
simultaneous comparison of the model performances. This particular study [1] also 
demonstrates the performances of various soft computing models in estimating the extremities 
in the data set and based on the official governmental scenarios of the Turkish government.  

III. METHODOLOGY  

Artificial Bee Colony (ABC) Algorithm  

ABC is a swarm based optimization algorithm which mimics the intelligence of bee swarms 
and it is based on determining the most lucrative food sources distributed in the food space 
Each individual food source resembles to a singular solution for the optimization model. The 
ABC algorithm carries out a inclusive solution search to find the best gainful food source. 
Algorithm includes three bee types: employer bee, onlooker bee and scout bee. Bees waiting 
to choose a food source are onlooker bees. Employed bees visit the food sources to discover 
more viable solutions in its locality. The unemployed bees act as scouts and search the search  
space for exploiting new food sources. The extensive methodology for the ABC algorithm can 
be found in literature and the reader can obtain the following articles: [13] [14] [15]. Lastly , 
the ABC algorithm is considered as a strong algorithm as the random search procedure 
eliminates the risk of the algorithm to be trapped in the local minima. As the Back 
Propagation (BP) is a popular algorithm for training the ANN, the detailed methodology was 
not given in this study. As a final note one can refer the studies for the detailed information of 
the BP algorithm for training the ANN such as: [16] [17] 

Multiple Linear Regression (MLR) Model 

Multiple regression is a modeling technique for exploring the relationship between  
independent variables and a dependent variable [18]. A typical MLR model ca be expressed 
as Eq. (1). 

             (1)
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where  is the intercept,  is the partial regressive coefficient,  is the independent 
variable and Y is the dependent variable. The model coefficients can be initiate by using the 
least-squares method. This method explains the best-fitting line for the observed data by 
minimizing the sum of the squares of the deviations from each data point to the best-fitting 
line [19] The selection of the input variables is the principal step in a model design For this 
purpose, the past records of the total container traffic (from 1989 to 2015) and other 
independent variables were gathered from various official databases. The dependent and 
independent variables for constructing the models are shown in Table 1.     

Table 1. Dependent and independent variables for the mode construction 
Predictor Variables Training Forecasting Retrieved from Variable Type 
Population  1982-2010 2011-2017 [20] Independent 
Total Exports 1982-2010 2011-2017 [21] Independent 
GDP 1982-2010 2011-2017 [20] Independent 
Total Imports 1982-2010 2011-2017 [22] Independent 
Container Throughput 1982-2010 2011-2017 [23] Dependent 

For the training of the ANN models, a normalization procedure is required for the input signal 
[24]. By implementing a standardization function, input and output signals were normalized 
between 0.1 and 0.9 with the Eq.(2). 

                                                                                          (2) 

The performance metrics for the ANN models with different training algorithms and the 
performance metrics related with the MLR model are shown as a table as below. The 
performance metrics (RMSE and ) indicate that, ANN models performed better for the 
training period than the testing period and both of the ANN models are better performer than 
the MLR model. Considering the performance metrics, ANN-ABC model yielded lower 
RMSE and higher  compared with the ANN-BP model. Also it was found that, the network 
structure in manner of the number of hidden neurons in the hidden layer is a direct performer 
influencing the model generalization performance.  Also a single MLR model was developed 
and the model parameters were calibrated with using the least-square method in Excel® 
environment. The results for the MLR model was also added to the ANN model results as a 
direct comparison.  

 Table 2. Performances of the forecast models 
    Training Testing 
Models Best model structure RMSE R RMSE R 
ANN-ABC 4 48114 0.981 57293 0.970 
ANN-BP 5 42091 0.934 88999 0.909 
MLR NA 112498  0.961 220624  0.814 

IV. CONCLUSIONS AND DISCUSSION 

For the recent years, neural networks have become the focus of attention, mostly due to their 
wide range of applicability and their performances for handling complicated engineering 
problems. Also there is a wide selecting range for the training algorithm of such networks as 
these algorithms basically important for training the neural networks and play a direct role for 
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improving the network generalization performance.  In this study the applicability of the ANN 
networks were investigated for forecasting the container throughput of the seaport or port 
facilities. As a second goal, two training algorithms (BP and ABC) were also put under 
investigation for comparing their training performances for the ANN models. By investigating 
the performance metrics considering the ANN models and MLR model, it was shown that, 
ANN-ABC model was superior to the ANN-BP model. Moreover both ANN models was 
found as better performer than the single MLR model.  In conclusion this study demonstrated 
that, ANN models can also be implemented for forecasting the container throughput of a 
seaport and other port facilities in the freight transportation network with using the economic 
and demographic variables.  
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ABSTRACT 
All internal combustion engines require silencers to reduce exhaust noise. The design of a silencer depends on 
the power of the engine as well as the acoustic properties of exhaust gas, especially the frequency. To mention 
some designs, absorption type silencers use heat resistant sound absorbing materials which are held in position 
by perforated tubes. Noise reduction is achieved by converting the energy in the sound pressure waves into heat. 
They are best effective in the middle and high frequency range. Reflection type silencers are most effective in 
lower and middle frequency range. The noise is reduced by creating a gas flow through separate chambers in the 
silencer. On the other hand, perforated tube type exhaust silencers use two concentric pipes, the one inside being 
perforated. As the exhaust gas flows downstream, it not only loses its kinetic energy but also its acoustic energy 
depending on the geometry of the silencer as well as the spacing and diameter of the perforations. In this 
numerical work, a typical silencer size of 850 mm diameter X 2640 mm length is studied numerically, using 
ANSYS FLUENT©. Four different cases have been investigated, the first being an empty pipe and the others 
being perforated types having concentric tubes, with various sized spacing and holes. Results have then been 
compared in terms of back pressure and noise reduction. 
 
Keywords: Heat transfer, Fluid Flow, CFD 

I. INTRODUCTION 

A silencer, or a muffler is an important part of an engine system used in exhaust system to 
reduce exhaust gas noise level. The literature review reveals that the exhaust gas noise level 
depends upon various factors. Muffler geometry, extension in inlet and outlet valves, number 
of perforations and its diameter are the factors which affects noise from engines [1].  Reddy 
and Prakash proposed a new muffler design to reduce the noise and back pressure. Besides 
their numerical work they also manufactured a muffler which exhibited the maximum 
attenuation of noise. [2] Kore et al. studied on an Alfa Romeo 145 vehicle model 1999. They 
utilized ANSYS FLUENT© and stated that the results showed that CFD can be used to 
evaluate both the mean flow and acoustic performance of a reactive muffler [3]. Pradyumna 
and Sankaranarayana used Cosmos Flow software to analyze the affect which the internal 
flow field has on performance of the muffler. The pressure distribution in the muffler is 
simulated and the pressure loss is predicted for different muffler structures [4]. Pressure 
contours, flow distribution, velocity distribution, pressure drop of the exhaust system of a 
Light Commercial Vehicle (LCV) has been studied with the help of ANSYS CFX by Guhan 
et al. [5]. In their study Puneetha et al. comprehensively analyzed four different models of 
exhaust muffler and concluded the best possible design for least pressure drop [6]. Teja et al. 
studied on four-cylinder diesel engine with two exhaust manifold. The main objectives of the 
study are to find the velocity and pressure distribution in ports and to find total pressure drop 
and energy loss in the flow pattern generated in the exhaust manifold [7]. Nursal et al. 
analyzed the exhaust backpressure of two different exhaust piping and silencer designs. They 
aimed to find the relationship between the exhaust backpressure levels occurred in exhaust 
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flow design as well as silencer position and to propose the best design to ensure the 
optimization of engine performance [8]. Predoi worked on noise damping in mufflers and 
built a FEM model by using COMSOL software [9].  

In our present study we utilized ANSYS FLUENT© software to analyze a marine diesel 
engine’s exhaust muffler. We calculated the muffler pressure losses and noise reduction. 

II. THEORETICAL BACKGROUND AND NUMERICAL STUDY 

The aim of this paper is to show that the noise generated due to exhaust gases of internal 
combustion engines can be reduced by using acoustic attenuation methods while maintaining 
low pressure losses (back pressure) that effects engine performance.  

Incompressibility was assumed throughout the analysis since Mach numbers are much less 
than that of ambient temperature, as speed of sound is around 500 m/s because of the high 
temperatures. While inside the silencer, convective heat transfer was considered, outside the 
silencer, combined convection and radiation was taken into account. Because air fuel ratio is 
around 16 in most diesel engines, combustion gases can be treated as standard air. However, 
due to high temperature dependence of air properties, all the analysis steps were executed 
accordingly, using temperature variations by introducing them into the problem setup.  

The silencer size analyzed in this paper is a typical one used on a marine diesel engine such as 
Wartsila 9L20. This engine produces an exhaust gas flow rate of 3.28 kg/s that is around 
760oK at the engine exit when used as the main engine [10]. Although much less 
temperatures are obtained as a result of power consumption of turbochargers, this was the 
temperature used for analysis. At the entrance of the silencer which is located close to the 
ship’s stack, temperature was taken to be 600oK, due to the convective and radiant losses 
along the pipe.  

The numerical investigation was performed using ANSYS FLUENT©, version 14.5. Four 
different silencer cases were considered for analysis: an empty pipe with sudden expansion 
(Type 1), two concentric pipes with 3 different perforation spacing and diameter (Type 2 with 
3x2 holes with 150 mm diameter, Type 3 with 6x2 holes with 100 mm diameter, Type 4 with 
10x2 holes with 80 mm diameter).  

The first step is to construct the geometry of the silencer which has a total length of 3000 mm 
including inlet and outlet. The effective length of the silencer is 2640 mm and inner and outer 
diameters are 350 mm and 850 mm, respectively, which is typical for this engine power. 
Figure 1 shows the geometry of the silencers (Type 1 to Type 4). 
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Figure 1. Geometry of silencers in ANSYS FLUENT ©. 

The second step in ANSYS FLUENT© is to construct the mesh for the fluid domain. Mesh 
size and type, thus the number of mesh elements decide both the precision of the results and 
the execution time. They were optimized by performing a series of trials until the calculations 
become invariant. A sample of mesh structure is shown in Figure 2. 

 
Figure 2. Mesh of silencer Type 1 in ANSYS FLUENT©. 

Next step is the problem setup which is the most critical one. The pressure-based steady-state 
solver was chosen. For a vertical silencer mounting, gravitational acceleration of -9.81 m/s2 
was considered. Fluid flow with a designated inlet mass flow rate considering k-  turbulent 
model coupled with energy equation is the model. ANSYS FLUENT© is designed to 
simultaneously solve all three conservation equations, namely conservation of mass, 
momentum and energy, respectively, as follows: 

                                                     0)(  v                                                 (1) 

                                         gpvv  .)().(                                                  (2) 

                                           ).(.)(. vTkpEv eff


                                                    (3) 

where  represents the stress tensor and keff  represents the effective thermal conductivity of 
fluid, both taking into account turbulent effects.  

Inlet boundary conditions are the aforementioned exhaust gas mass flow rate and temperature. 
Outlet boundary condition is atmospheric air pressure, or zero gage pressure. Wall material 
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and thickness are taken to be steel with 2 mm thickness. Wall boundary conditions are taken 
to be no-slip inside the wall and combined convection (h=20 W/m2-K) and radiation ( =0.85) 
outside with ambient temperature being 300oK. All the fluid properties are evaluated by 
ANSYS FLUENT© using the curve fitting polynomials introduced into setup.  

III. RESULTS 

Results are presented as acoustic levels as well as temperature, velocity and pressure 
distributions. For acoustic analysis, Broadband Noise Source Models are implemented. 
Among these are Proudman and Lilley formulas that are used in the numerical calculations. 
Proudman, using Lighthill’s acoustic analogy, derived a formula for acoustic power generated 
by isotropic turbulence without mean flow. More recently, Lilley re-derived the formula by 
accounting for the retarded time difference which was neglected in Proudman’s original 
derivation. Both derivations yield acoustic power due to the unit volume of isotropic 
turbulence in W/m3 as: 

                                                = 𝝴  with                                                      (4) 

The rescaled constant, , is set to 0.1 in ANSYS FLUENT©  based on the calibration of 
Sarkar and Hussaini  in using direct numerical simulation of isotropic turbulence. ANSYS 
FLUENT© can also report the acoustic power in dB, which is computed from 

                                                        = )                          (5) 

where  [11]. 

Figure 3 shows temperature distributions within the silencers for (Type 1 to Type 4). 

     

     
Figure 3. Temperature distributions. 

Inlet temperature is 600oK in all three cases, however outlet temperature varies between 384-
405oK, as heat loss is dependent upon inside Nusselt number and outside surface area.  

Figure 4 shows velocity vectors within the silencers for (Type 1 to Type 4).  
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Figure 4. Velocity vectors. 

 
Figure 5 shows pressure distribution within the silencers Type 1. 

 
Figure 5. Pressure distribution for Type 1. 

Results are tabulated for comparison reasons as shown in Table 1. The last column is the 
Total Noise Source, using Lilley’s approach. 

Table 1. Comparison of the results. 
CASE ΔP, Pa T, oK V, m/s dB TNS, x1014 

Empty 1670 405 73 110 1.60 

3x150 1498 388 72.4 107 1.18 

6x100 1434 384 73.1 106 0.95 

10x80 1319 384 75.4 105 0.63 

IV. CONCLUSION 

In this paper, a typical marine diesel engine silencer system has been analyzed numerically 
considering various perforated tube types. Numerical simulations are performed using the 
commercial CFD package ANSYS FLUENT©. The results are then presented in distributions 
of temperature, velocity and pressure within the silencers as well as noise attenuation using 
Broadband Acoustic Noise Models, both in dB and W/m3 (Lilley’s Total Noise Source). It has 
then been shown that, considerable noise attenuation can be attained while maintaining a low 
pressure drop, as can be seen in Table 1, by developing better designs.  
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ÖZET  
Anadolu coğrafyası dünyanın sismik olarak en aktif bölgelerinden birisidir. Sıklıkla yıkıcı nitelikteki 
depremlerin yaşanıyor olması mevcut yapı stoğunun teknik olarak incelenmesini ve bir önlem olarak kentsel 
dönüşümü zorunlu kılmıştır. Yapılar için bölgesel deprem risk durumlarının tespiti kentsel dönüşüm 
çalışmalarına önemli bir altlık oluşturması nedeniyle önem arz etmektedir. 
Bu çalışmada, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 
tanımlanan riskli yapıların tespitine ilişkin esaslar çerçevesinde Erzurum ili Palandöken ilçesi sınırları içerisinde 
Palandöken Belediyesi tarafından sınırları belirlenen alanda bulunan betonarme yapıların deprem risk durumları 
belirlenmiştir. Uygulama, Erzurum Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri 
tarafından lisans bitirme tezi çalışması kapsamında grup çalışması olarak yapılmıştır. Çalışma sonuçlarının proje 
destekçisi Palandöken Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm faaliyetlerinde bölgesel önceliklendirmelerin 
belirlenmesi amacıyla kullanılması öngörülmektedir. 
Uygulama dâhilinde toplam 1195 adet betonarme yapı incelenmiş, bu yapılardan 18 adedi 8 ve daha çok sayıda 
katlı olduğu için risk değerlendirmesi aşamasında yönetmelik gereği kapsam dışı bırakılmıştır. 6306 sayılı 
kanunun uygulama yönetmeliğinde yer alan birinci aşama değerlendirme yöntemi bina performans puanlarının 
hesap esaslarını belirlerken, puana göre yapı riskinin belirlenmesi işini çalışmayı yapan kişilere bırakmıştır. Bu 
durumda, bina performans puanlarının istatistiki olarak incelenmesi sonucunda yapılar 5 ayrı risk grubuna 
dağıtılmıştır. Kat sayısı bakımından Yönetmelik kapsamında değerlendirilen 1177 adet betonarme yapının %7.2’ 
sinin yüksek riskli, %62.4’ ünün orta derecede riskli, %7.3’ ünün düşük riskli, %22’ sinin güvenli ve %0.7’ sinin 
çok güvenli olduğu sonucuna varılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Sokaktan tarama yöntemi, deprem riski, kentsel dönüşüm, Erzurum, Palandöken 
 

 ABSTRACT 
Anatolian land is one of the most active seismic zones of the World. Frequent occurrence of destructive 
earthquakes has made technical evaluation of existing building stock and urban renewal as a precaution; 
compulsory. Evaluation of regional earthquake risk conditions of buildings is of importance; since it creates an 
important base for urban renewal studies.  
In this study, earthquake risk conditions of the reinforced concrete buildings located in the area boundaries of 
which was defined by Palandöken Municipality were studied in accordance with the principals defined in Law 
6306 about Transformation of The Lands under Disaster Risk. Application was realized as a team work of senior 
class students of Erzurum Technical University Department of Civil Engineering as to prepare the graduation 
thesis. The results of the study are expected to be valued by Palandöken Municipality in case of determination of 
regional prioritization for urban renewal activities. 
Within the application total of 1195 reinforced concrete buildings were studied, total of 18 buildings were 
omitted during the risk investigation phase since the guideline of related law is not valid for the ones having 
more than 8 stories. First level evaluation method stated in the application guideline of Law 6306 defines 
fundamentals of building performance scores calculation and lets the people engaged in the application to assign 
risk level of the building in accordance with its performance score. Considering this issue, the buildings were 
divided into 5 risk groups as a result of statistical evaluation of building performance scores. Final evaluation 
was done over 1177 reinforced concrete buildings which were within the coverage of related guideline by means 
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of number of storeys.  It was concluded that 7.2% of the building stock was defined to be at the high-risk level; 
whereas 62.4% of moderate-risk level, 7.3% of low-risk level, 22% of safe and 0.7% of very safe.  
 
Keywords: Sidewalk survey method, earthquake risk, urban renewal, Erzurum, Palandöken 

I. GİRİŞ 

Türkiye, sismik olarak dünyanın en aktif bölgelerinden birisi üzerine kuruludur. Geçmişte 
yaşanan yıkıcı depremler çok büyük mal ve can kayıpları ile sonuçlanmıştır. Yıkılan ve hasar 
gören yapıların teknik incelemeler sonucu pek çok yapısal kusur ile inşa edildikleri ve büyük 
çoğunluğunun nitelikli mühendislik hizmeti almamış yapılar olduğu tespit edilmiştir. 1992 
Erzincan Depremi bu açıdan önemli derslerin çıkarıldığı bir felaket olarak tarihe geçmiş ve 
sonrasında başlatılan çalışmalar 1997 yılında Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında 
Yönetmelik (ABYYHY, 1997) çalışmasının yayınlanması ve 1998 yılında yürürlüğe girmesi 
ile sonuçlanmıştır. [1] 

1999 Kocaeli Depremi ise binlerce insanımızın hayatını kaybettiği ve ülke ekonomisinin 
önemli kayıplar verdiği bir başka felaket olarak kayda geçmiştir. Anadolu coğrafyasında 
yaşanmış önceki depremlere benzer şekilde bir takım teknik kurallara uyulmasıyla birlikte 
önlenebilecek yapısal hasarlar nedeniyle yıkılan yapıların çokluğu; yeni yapılacak yapıların 
modern deprem yönetmeliklerine uygun olarak yapılması zorunluluğunu bir kez daha gözler 
önüne sermiştir. Yapılan kapsamlı çalışmalar neticesinde 1998’ de yürürlüğe giren Afet 
Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik metni güncellenerek Deprem 
Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik olarak (DBYBHY, 2007) yürürlüğe 
girmiştir. [2] Söz konusu yönetmelik esasen yeni yapılacak yapılar için uyulması gereken 
teknik kuralları içermekle birlikte, mevcut yapıların sismik performanslarının 
değerlendirilmesi ve artırılmasına ilişkin bir takım kuralları da barındırmaktadır. Buna ek 
olarak, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak 
amacıyla 2001 yılında yürürlüğe giren 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ise ancak 
2010 yılında tüm Türkiye’de uygulanmaya başlanmıştır. [3] 

Yukarıda ifade edilen çalışmalar yeni yapılacak yapıların deprem güvenliğinin sağlanması 
amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ülkemiz nüfusunun %90’ ından fazlasının 1., 2., 3. ve 4. derece 
deprem bölgelerinde yaşadığı, 20 milyonu aşkın yapı stoğunun bulunduğu ve bu yapıların 5 
milyon kadarının 1999 sonrası inşa edildiği ifade edilmektedir. [4] Bu durum olası 
depremlerde oluşabilecek can ve mal kayıplarının önlenmesi ve azaltılması adına mevcut yapı 
stoğunun deprem güvenliğinin incelenmesi ve gerekli önlemlerin alınması sorununu gündeme 
gelmiştir. Yapıların tekil olarak incelenerek deprem güvenliklerinin araştırılması hususu ileri 
düzey mühendislik bilgisi gerektiren ve zaman alan bir çalışmadır. Anadolu coğrafyasının pek 
çok diri fay ile örülü olması ve modern yönetmelikler dâhilinde nitelikli mühendislik hizmeti 
almadan inşa edilmiş mevcut yapı stoğundaki bina sayısının çokluğu pratik yöntemlerle hızlı 
bir şekilde deprem risklerinin belirlenmesini zorunlu kılmıştır.  

Binaların sismik risk durumlarının hızlı tarama yöntemiyle kısa zamanda ve  pratik bir şekilde 
belirlenebilmesi adına Amerikan Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA) tarafından yapılan 
çalışmalar 1988 yılında resmen el kitabı olarak yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. [5,6] 
Sokaktan tarama yöntemi olarak adlandırılan metot esasen 4 aşamalı bir çalışmanın 
yürütülmesi üzerine kuruludur: 
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1. Çalışmanın yapılacağı bölgenin belirlenmesi 

2. İncelenen yapıya verilen bina performans başlangıç puanının yapıda mevcut yapısal 
kusurlar dikkate alınarak azaltılması suretiyle bina performans nihai puanının 
hesaplanması 

3. Hesaplanan performans puanları üzerinde istatistiki çalışma yapılarak risk sınıflarının ve 
bu sınıflar için puan aralıklarının belirlenmesi  

4. Binaların nihai performans puanları dikkate alınarak 3. aşamada belirlenen risk sınıflarına 
dağıtılması ve tekil olarak risk durumlarının belirlenmesi 

Bununla birlikte, yöntemin tekil olarak yapılara uygulanabilen ve yapının deprem güvenliği 
hakkında çıkarım yapılmasına olanak sağlayan bir yöntem olmadığının altı çizilmelidir.  
Yöntem, istatistiki olarak anlamlı sonuçlar alınabilecek sayıda yapı barındıran bölgelerde 
uygulanabilmektedir. İncelenen bölgedeki yapıların tekil olarak hesaplanan bina performans 
puanları üzerinden gerçekleştirilen istatistiki çalışmalar neticesinde o bölgedeki binalar için 
sismik tehlike sınıflarının sınırlarını belirleyen performans puanları belirlenir ve her bir 
binanın hangi tehlike sınıfında olduğu ortaya konulur. Yöntem bina performans puanlarının 
hesaplanması esaslarını net olarak ortaya koyarken, risk sınıflarının belirlenmesi ve puan 
aralıklarının ortaya konması işini uygulamacı teknik kişilere bırakmaktadır. FEMA tarafından 
ortaya konulan yöntem 2002 yılında güncellenmiş [7] ve mühendislik dünyasında bilinen 
adıyla FEMA P - 154 dokümanı üçüncü sürüm olarak 2015 yılında yayımlanmıştır. [8]  

FEMA yöntemi olarak bilinen hızlı tarama tekniğinin ülkemiz için uyarlanması çalışmalarının 
geçmişi 2006 yılına dayanmaktadır. Temür (2006) çalışmasında mevcut yapıların hızlı bir 
şekilde durum tespitlerinin yapılabilmesine olanak sağlayan bir yazılım geliştirilmesi üzerine 
çalışmalar yapılmıştır. [9] Sucuoğlu (2007) çalışmasında ülkemizin kentsel yerleşimlerinde 
bulunan orta yükseklikteki (1-6) katlı betonarme binalar için geliştirilen bir risk 
değerlendirme yöntemi detaylandırılmıştır. Geliştirilen yöntem yapı stokları içerisinde yer 
alan binalar için sokaktan gözlenebilen bina parametrelerini kullanarak (bina serbest kat 
sayısı, yumuşak katlar, ağır çıkmalar, görünen yapı kalitesi) bir risk sıralaması yapmaktadır. 
Çalışmada türetilen bina performans skorunun hesaplanması amacıyla kullanılan ortalama 
değer fonksiyonunun kalibrasyonunda 1999 Düzce depremi sonrasında yapılan saha 
çalışmalarında derlenen ve 454 binayı kapsayan bir veri tabanı kullanılmış ve İstanbul – Fatih 
ilçesinde gerçekleştirilen uygulama çalışmasının sonuçlarına yer verilmiştir. [10] İlgili 
çalışma ayrıca detaylandırılarak Sucuoğlu, Yazgan ve Yakut (2007) tarafından uluslararası 
camiaya sunulmuştur. [11] Yöntem birinci aşama değerlendirme yöntemi olarak işletilmekte 
ve bu değerlendirme sonucunda deprem riski yüksek olarak belirlenen binaların daha 
kapsamlı inceleme için ikinci kademe detaylı değerlendirme kapsamına alınması 
öngörülmektedir.  

Ülkemizdeki mevcut yapı stoğunun depreme dayanıklı hale getirilmesi çalışmaları 
kapsamında bir taraftan bina risk durumlarının belirlenmesi adına yöntem geliştirme 
çalışmaları yürütülürken öte yandan riskli olduğu tespit edilen yapıların dönüştürülmesine 
ilişkin yasal düzenlemeler yapılmıştır.  Özellikle 1997 öncesi inşa edilmiş olan yapıların 
depremde hasar görme ihtimalinin fazla olduğu teknik olarak düşünülebilir. Bu sebeple 
mevcut yapı stokumuzun deprem performansı açısından değerlendirilmesi ve risk arz ettiği 
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tespit edilenlerin en kısa zamanda dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu durum, ülkemizde 
kentsel dönüşümü bir zorunluluk haline getirmiş olup; bu kapsamda 6306 sayılı Afet Riski 
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun hazırlanmış ve 16 Mayıs 2012 tarihli ve 
28309 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. [12] Bu Kanun’un amacı afet 
riski altındaki alanların dönüşümünü ve riskli yapıların yıkımını sağlayarak ülke genelinde 
güvenli ve yaşanılabilir alanlar oluşturmak olup, bu amaç doğrultusunda Kanun kapsamında 
yapıların tekil olarak veya topluca dönüştürülmesi öngörülmektedir. 6306 sayılı Afet Riski 
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’ un uygulama yönetmeliğinde yukarıda 
ana hatları ve geliştirilme süreci hakkında bilgiler sunulan birinci aşama değerlendirme 
yönteminin uygulama esasları detaylandırılmış ve yöntemin binaların bölgesel deprem risk 
dağılımını belirlemek için kullanılabilecek bir yöntem olduğu ifade edilmiştir.  

Binaların bölgesel risk dağılımının belirlenmesi ya da bir başka deyişle risk durumlarına göre 
sıralanması özellikle yerel yönetimlerin kentsel dönüşümde önceliklendirme yaparken doğru 
alandan başlamalarına olanak sağlayan bir çalışma olduğuna dikkat çekilerek; Tozlu, Anıl ve 
Şahmaran (2015) tarafından Niğde ilinde örnek bir çalışma gerçekleştirilmiştir. [13] 6306 
Sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası kapsamında yer alan hızlı değerlendirme tekniğinin geniş 
kapsamlı bir saha uygulaması olarak yayımlanan çalışma dahilinde 1550 adedi betonarme 
olmak üzere toplam 2076 adet yapının incelendiği ifade edilmekte ve yönetmelikte sunulan 
yönteme dair eleştiriler ortaya konmaktadır.   

İlerleyen bölümlerde detayları sunulacak olan bu çalışmada, 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm 
Yasası uygulama yönetmeliği kapsamında yer alan hızlı değerlendirme tekniği Erzurum ili 
Palandöken İlçesi Yenişehir bölgesinde uygulanmıştır. Çalışma, Erzurum Teknik Üniversitesi 
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans son sınıf öğrencileri 
tarafından lisans bitirme tezi projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Proje, Palandöken 
Belediyesi tarafından desteklenmiş olup sonuç raporunun Yenişehir bölgesinde 
gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm çalışmalarına altlık oluşturması öngörülmektedir.  

Bildiri metninde öncelikle çalışma yapılan bölge ve uygulanan yöntemin detayları hakkında 
bilgilere yer verilecek, devamında elde edilen bulgular sunulup irdelenecektir.  

II. ÇALIŞMA YAPILAN BÖLGE HAKKINDA BİLGİLER 

Çalışma Erzurum ili Palandöken ilçesi sınırları içerisinde yer alan Yenişehir bölgesinde 
gerçekleştirilmiştir. Bölge, Palandöken Dağı eteklerinde ve Palandöken Belediyesi 
sorumluluk alanı içerisindedir. 1980 sonrasında imara açılan alanda kooperatifleşme 
çalışmaları hızla yürütülmüş ve düzenli bir kentleşme örneği ortaya konmuştur. 2009 yılında 
Doğu Anadolu Bölgesi'nin ilk büyük alışveriş merkezinin Yenişehir bölgesinde açılmasıyla 
birlikte Erzurum’da ticaretin bölgesel olarak en yoğun olduğu semt Yenişehir olmuştur 
Çalışmanın gerçekleştirildiği alana ait uydu görüntüsü Şekil 1’ de sunulmaktadır.  
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Şekil 1. Uygulamanın Gerçekleştirildiği Yenişehir Bölgesi Uydu Görüntüsü 

Bölgede Palandöken Belediyesi tarafından belirlenen alan içerisinde büyük çoğunluğu 30 
yaşın üzerinde 1195 adet betonarme bina değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Bölge 2. Derece 
deprem bölgesinde yer almakla birlikte MTA Diri Fay Haritası’ nda açıkça gösterildiği üzere 
Palandöken Fay’ ına oldukça yakın bir konumdadır. [14] 

III. HIZLI TARAMA TEKNİĞİ UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİLER 

Çalışma saha ve ofis çalışması olmak üzere 2 aşamada gerçekleştirilmiştir. Öncelikle çalışma 
yapılacak alan belirlenmiş ve yerinde incelemeler yapılmıştır. Ön inceleme neticesinde 
bölgede kooperatifleşme çalışmaları dâhilinde inşa edilen 5-6 katlı betonarme konut 
yapılarının çoğunlukta olduğu tespit edilmiştir. Çalışma inşaat mühendisliği lisans son sınıf 
öğrencileri tarafından gerçekleştirileceğinden öncelikle 4 kişiden oluşan proje ekibine yöntem 
ve saha çalışması hakkında kapsamlı bir eğitim verilmiştir. Saha çalışmalarında incelenen her 
bir bina için bilgi formlarının nasıl doldurulacağı, formdaki parametrelerin nasıl 
değerlendirileceği hususunda sahada uygulamalı eğitim verildikten sonar proje ekibi sahada 
bilgi toplama çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Proje ekibi saha çalışması süresince Palandöken 
Belediyesi tarafından düzenlenen yasal izin belgelerini yanlarında bulundurmuştur.  

Çalışma yapılan bölgenin hâlihazır haritası ve hava fotoğrafları temin edilmiş ve saha 
çalışması öncesi binalar harita üzerinde kodlanmıştır. Sahada incelenen binanın GPS 
koordinatları alınmış, mümkün olan tüm açılardan fotoğrafları çekilerek arşivlenmiştir. Bina 
bilgi formlarının sahada matbu formlar üzerinde doldurulmasının ardından toplanan veri bina 
performans puanı hesabı için elektronik ortama aktarılmıştır. Veri işleme ve değerlendirme 
çalışmaları Microsoft Excel yazılımı kullanılarak yapılmıştır. [15] Bina performans puanı 
hesabı ve sonrasındaki istatistiki çalışma detayları aşağıda sunulmaktadır.  
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- Bina Performans Puanı Hesabı  

Bina performans puanı hesabında 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkında Kanun’ un uygulama yönetmeliği EK-A bölümünde detayları sunulan yöntem takip 
edilmiştir. Bina performans puanı hesabı için öncelikle Şekil 2’ de sunulan ve betonarme 
binalar için hazırlanmış olan veri toplama formu doldurulmuş ikinci aşamada ise Denklem 1’ 
de sunulan formül kullanılarak bina performans puan hesabı gerçekleştirilmiştir.  

                                              




n

i
YSPiOPiOTPPP

1
*                                                      (1) 

Denklem 1 kullanılarak yapılarak bina performans puanı hesabındaki temel yaklaşım; binaya 
kat sayısı ve bulunduğu tehlike bölgesi dikkate alınarak verilen taban puan ve yapısal taşıyıcı 
sistem dikkate alınarak verilen yapısal sistem puanı üzerinden binada tespit edilen 
olumsuzluk parametreleri için hesaplanan puanların toplamının düşülmesi ile nihai bir 
performans puanı elde edilmesidir. İlgili yönetmelikte betonarme yapılar için; yumuşak kat, 
ağır çıkma, görünen kalite, kısa kolon, tepe/yamaç etkisi, düşeyde ve planda düzensizlik 
unsurları olumsuzluk parametreleri olarak dikkate alınmaktadır. Denklem 1’ de yer alan 
terimler aşağıda açıklanmaktadır: 

PP: Bina performans puanı olup, Denklem 1 kullanılarak hesaplanmaktadır.  
TP: Taban puanı olup, kat sayısı ve tehlike bölgesine bağlı olarak Tablo 1’ den alınmaktadır. 
Yapının bulunduğu bölgenin tehlike bölgesi Tablo 2 kullanılarak bulunduğu deprem 
bölgesine bağlı olarak tespit edilmektedir.  
Oi: Olumsuzluk parametre değeri olup, olumsuzluk parametresi durumuna göre Tablo 3’ ten 
alınmaktadır.  
OPi: Olumsuzluk parametre puanı olup, Tablo 4’ ten alınmaktadır.  
YSP: Yapısal sistem puanı olup, taşıyıcı sistem türüne göre Tablo 1’ den alınmaktadır 

TARİH  :

FORM 1 BİNA KİMLİK BİLGİLERİ           Sıra No:……….

BÖLGE NO

MAHALLE 
CADDE / SOKAK

KAPI NO / BİNA ADI

PAFTA / ADA / PARSEL

KENT BİLGİ SİST.NO

BİNANIN TAHMİNİ YAŞI

COĞRAFİ KOORDİNATLAR ( GPS) ( E/ N )

FORM 2 BİNA TEKNİK BİLGİLERİ

YAPISAL SİSTEM TÜRÜ

SERBEST KAT ADEDİ

YAPI NİZAMI AYRIK BİTİŞİK KÖŞEDE  BİTİŞİK

BİTİŞİK BİNALARLA DÖŞEME SEVİYELERİ AYNI FARKLI

AĞIR ÇIKMALAR VAR YOK

ZAYIF / YUMUŞAK KAT VAR YOK

KISA KOLONLAR VAR YOK

DÜŞEYDE DÜZENSİZLİK VAR YOK

PLANDA DÜZENSİZLİK VAR YOK

BİNA GÖRSEL KALİTESİ İYİ ORTA KÖTÜ

TABİİ ZEMİN EĞİMİ DÜZ

ZEMİN SINIFI Z1 Z2 Z3 Z4

NORMAL KATLAR FONKSİYONU KONUT TİCARET SANAYİ KAMU

          BETONARME BİNALAR İÇİN  VERİ TOPLAMA FORMU          

        METRUK

.... …..ADET

         BA ÇERÇEVE        BA ÇERÇEVE VE PERDE

EĞİMLİ (Eğim>30
o
)

 
Şekil 2. Betonarme Binalar için Veri Toplama Formu 
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              Tablo 1. Taban ve Yapısal Sistem Puanı (YSP) Tablosu 

Toplam 
kat 

sayısı 

Taban Puanı (TP) 
Yapısal sistem puanı (YSP) 

Yapısal sistem 
Tehlike bölgesi 

BAÇ BAÇP I II III IV 
1 ve 2 90 120 160 195 0 100 

3 80 100 140 170 0 85 
4 70 90 130 160 0 75 
5 60 80 110 135 0 65 

6 ve 7 50 65 90 110 0 55 

     Tablo 2. DBYBHY'e Göre Belirlenen Deprem Bölgeleri 

Tehlike bölgesi 
DBYBHY'e göre deprem 

bölgesi 
DBYBHY'e göre zemin sınıfı 

I 1 Z3/Z4 

II 
1 Z1/Z2 
2 Z3/Z4 

III 
2 Z1/Z2 
3 Z3/Z4 

IV 
3 Z1/Z2 
4 Tüm zeminler 

     Tablo 3. Olumsuzluk Parametre Değerleri (Oi) 
Olumsuzluk 
parametre 

no 

Olumsuzluk 
parametresi 

Durum 1 Durum 2 
Parametre 

tespiti 
Parametre 

değeri 
Parametre 

tespiti 
Parametre 

değeri 
1 Yumuşak kat Yok 0 Var 1 
2 Ağır çıkma Yok 0 Var 1 
3 Görünen 

kalite 
İyi 0 Orta (Kötü) 1 (2) 

4 Kısa kolon Yok 0 Var 1 
5 Tepe/Yamaç 

etkisi 
Yok 0 Var 1 

6 Planda 
düzensizlik 

Yok 0 Var 1 

  Tablo 4. Olumsuzluk Parametre Puan (OPi) Tablosu 

Topl
am 
kat 
sayısı 

Olumsuzluk parametre puanları (OP) 

Yumu
şak 
kat 

Görün
en 
kalite 

Ağı
r 
çık
ma 

Kat seviyesi/Bağımsız bina 
durumu 

Düşeyde 
düzensizl
ik 

Planda 
düzensizl
ik / 
Burulma 

Kısa 
kolo
n 

Tepe
/ 
yam
aç 
etkis
i 

Ayn
ı 

Ayn
ı 

Far
klı 

Farklı 

Ort
a 

Ken
ar 

Ort
a 

Kenar 

1,2 -10 -10 -10 0 -10 -5 -15 -5 -5 -5 -3 
3 -20 -10 -20 0 -10 -5 -15 -10 -10 -5 -3 
4 -30 -15 -30 0 -10 -5 -15 -15 -10 -5 -3 
5 -30 -25 -30 0 -10 -5 -15 -15 -10 -5 -3 

6,7 -30 -30 -30 0 -10 -5 -15 -15 -10 -5 -3 
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- İstatistiki Çalışma ve Risk Sınıflarının Belirlenmesi  

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’ un uygulama 
yönetmeliği uyarınca yukarıda detayları açıklanan yöntem ile Palandöken İlçesi Yenişehir 
bölgesinde toplam 1195 adet betonarme bina için performans puanı hesabı yapılmıştır. 
Yönetmelik performans puanı hesabını detaylandırmakla birlikte bölgesel olarak risk 
sınıflarının belirlenmesi ve binaların risk durumlarının tespiti işini uygulamacı kişi/kişilere 
bırakmaktadır. Bu durumda, yöntem sadece istatistiki olarak güvenilir değerlendirmeler 
yapılabilecek sayıda yapı üzerinde gerçekleştirilen çalışma neticesinde bölgesel risk 
sınıflarının belirlenmesi işini mümkün kılmaktadır. 1195 adet binaya ilişkin istatistiki veri bu 
anlamda yeterli kabul edilmiştir.  

Risk sınıflarının belirlenmesi işinde öncelikle bina performans puan ortalaması ve standart 
sapma değerleri elde edilmiştir. Çalışma sonucunda bina performans puanı ortalaması 58.2 ve 
standart sapma değeri 48.2 olarak hesaplanmıştır. Ortalamadan standart sapma miktarınca 
uzaklaşmak suretiyle Şekil 3’ te şematik olarak gösterilen risk sınıfları belirlenmiştir. 
Çalışmada; risk sınıfları olarak yüksek riskli, orta derece riskli, düşük riskli, güvenli ve çok 
güvenli olmak üzere toplam 5 grup oluşturulmuştur. 

 
Şekil 3. Bina Risk Sınıflarının Tespiti 

 
Risk sınıflarına ait performans puanı aralıkları ve hava fotoğrafı üzerinde yapının risk 
durumunu işaretlemek amacıyla belirlenen renkler Tablo 5’ te sunulmaktadır.  İncelenen 
binaya ait performans puanının Tablo 5’ te sunulan aralıklar içerisindeki yerine bakılarak 
bina risk durumu belirlenmiş ve bina hava fotoğrafı üzerinde ilgili renk ile işaretlenmiştir.  
 

           Tablo 5. Bina Performans Puan Aralıkları ve Risk Sınıfları 
Renk Bina Performans Puan Aralığı Risk Sınıfı 

Kırmızı 10’ dan az Yüksek Riskli 
Turuncu 11 - 60 Orta Derece Riskli 

Sarı 61 – 105 Düşük Riskli 
Yeşil 106 – 155 Güvenli 
Mavi 156’ dan fazla Çok Güvenli 
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IV. BULGULAR  

Mart – Haziran 2017 döneminde gerçekleştirilen çalışma neticesinde öncelikle incelenen 
bölgedeki binalara ait istatistiki veri ortaya konmuştur. Binaların tahmini yaş ortalaması 27.8 
yıl olarak belirlenirken, en yaşlı binanın tahminen 40 yıllık olduğu ve en geç binanın çalışma 
tarihi itibariyle 2 yıl önce inşa edildiği tespit edilmiştir. Bölgenin zemin özellikleri 
Palandöken Belediyesi tarafından sağlanan inceleme raporları üzerinden değerlendirilmiş ve 
çalışma alanının Z2 sınıfı zemin olduğu belirlenmiştir.  

Değerlendirmeye alınan binaların %72.2’ sinin konut, %19.1’ inin ticaret amaçlı kullanılan 
yapılar olduğu tespit edilirken yapıların %3.2’ sinin kamu yapısı ve %0.5’ inin metruk yapı 
olduğu belirlenmiştir. Bölgede sanayii yapısı bulunmamaktadır. Bölgedeki yapıların kullanım 
durumlarına ilişkin istatistiki veri Şekil 4’ te sunulmaktadır.  

 
Şekil 4. Bina Kullanım Durumlarına İlişkin İstatistiki Veri  

 

Kat sayısı bakımından yapılan incelemede 6 katlı konut yapılarının çoğunluğu oluşturduğu 
tespit edilmiştir. Bu durum esasen bölgenin düzenli kooperatifleşme ile yapılaşmış olmasının 
doğal bir sonucudur. 6 katlı yapılar bina sayısının toplam %73.1’ ini oluştururken bu rakamı 
%16.8 ile bir katlı yapılar takip etmektedir. Tek katlı yapıların tamamının ticari amaçla 
kullanılan iş yerleri olduğu tespit edilmiştir. Bölgedeki binaların kat sayısına ilişkin istatistiki 
veri Şekil 5’ te sunulmaktadır.  

 
Şekil 5. Bina Kat Sayılarına İlişkin İstatistiki Veri 

Bölgede yapılan çalışmada yapıların %99.4’ ünün düz ve kalan %0.6’ lık kısmının eğimli 
arazi de inşa edildiği belirlenmiştir. Yapıların nizam durumu incelendiğinde yarısından 
fazlasının kenar bitişik nizam konumunda olduğu görülmüştür. Ayrık nizam olan yapıların 
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%14.4, bitişik nizam olan yapıların %27.5 ve köşede bitişik nizam olan yapıların %58.1 
oranında olduğu tespit edilmiş ve veri görsel olarak Şekil 6’ da sunulmuştur. 

 
Şekil 6. Bina Nizam Durumlarına İlişkin İstatistiki Veri 

Yapı taşıyıcı sistem türü bakımından yapılan inceleme neticesinde binaların %90.9’ unun 
betonarme çerçeve türü taşıyıcı sisteme sahip olduğu ve kalan %9.1’ lik kısmının ise 
betonarme çerçeve + perde türü taşıyıcı sistem üzerine inşa edildiği belirlenmiştir. Planda ve 
düşeyde düzensizlikler konusunda yapılan çalışma sonucunda yapıların sadece %0.5’ inde 
düşeyde düzensizlik tespit edilirken bu oran planda düzensizliğe sahip binalar için %0.3 
olarak hesaplanmıştır. Düzensizliklere ilişkin istatistiki veri Şekil 7’ de sunulmaktadır.  

  
Şekil 7. Plan ve Düşeyde Düzensizliklere İlişkin İstatistiki Veri 

Bina olumsuzluk parametreleri olarak incelenen kısa kolon, ağır çıkma ve yumuşak kat 
durumuna ilişkin istatistiki veri Şekil 8’ de sunulmaktadır. İncelenen yapılarda en çok 
gözlemlenen yapısal kusur kısa kolon varlığı olmuştur. İncelenen binaların %71.4’ ünde kısa 
kolon durumu tespit edilmiştir. Yapılarda ağır çıkma ve yumuşak kat bulunma durumları 
oransal olarak nispeten birbirine yakın çıkmıştır. Ağır çıkma bulunan yapıların oranı %27.1 
iken yumuşak kata sahip yapıların toplam yapı sayısı içerisindeki oranı %24.3 olarak tespit 
edilmiştir.  

 
Şekil 8. Bina Olumsuzluk Parametrelerine İlişkin İstatistiki Veri  
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Çalışma esnasında proje ekibinin en çok zorlandığı husus bina görsel kalitesi parametresi 
hakkında karar vermek olmuştur. Uygulamacıyı normal koşullarda dahi zorlayan, sübjektif bir 
değerlendirme kriteri olan bina görsel kalitesi parametresi hakkında karar vermek dışardan ısı 
yalıtımı yapılmış binalar için son derece zor olmuştur. 9 Ekim 2008 tarih ve 27019 tarihli 
Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Isı Yalıtımı Yönetmeliği her ne kadar 
yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden önce yapım işi ihalesi ilan edilmiş olan kamu binaları 
ve yapı ruhsatı alınmış özel binalar hakkında yönetmelik hükümlerinin uygulanmayacağını 
açıkça ifade etse de; incelenen bölgedeki pek çok yapıda dışarıdan mantolama uygulamasıyla 
ısı yalıtımı işlemi gerçekleştirilmiştir. [16] Isı yalıtımı uygulaması kullanıcılar tarafından 
bölgenin ağır kış iklim koşullarında enerji tasarrufu yapılması amacıyla yapılmaktadır.  
İncelenen binalardaki ısı yalıtım uygulaması durumuna ilişkin istatistiki veri Şekil 9’ da 
sunulmaktadır. İncelenen binaların %37.9’ unda dışarıdan mantolama uygulaması ile ısı 
yalıtımı yapıldığı tespit edilmiştir.  

 
Şekil 9. Isı Yalıtım (Dışarıdan Mantolama) Durumuna İlişkin İstatistiki Veri 

Dışarından ısı yalıtımı yapılmış binalar estetik olarak güzel görünmekle birlikte binanın 
gerçek görsel kalitesinin tespitini olanaksız kılmaktadır. Mantolama ile dış cephe görünümü 
yenilenmiş binalar için görsel kalite parametresi hakkında karar verilirken; 1997 yılında 
yayımlanan ve 1998 yılında yürürlüğe giren Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında 
Yönetmelik uygulaması referans alınmıştır. Bu durumda, söz konusu yönetmelik yürürlüğe 
girmeden önce inşa edilmiş ısı yalıtımlı binalar için görsel kalite orta olarak kabul edilirken, 
bu yönetmelik sonrası inşa edilmiş ısı yalıtımlı binalar için görsel kalite parametresi iyi olarak 
değerlendirilmiştir. 

Saha çalışması esnasında pek çok binada balkon bulunduğu tespit edilmiştir. Balkon türü 
unsurlar için her ne kadar bina performans puanı hesabında ayrıca bir kalem olmasa da 
gözlemlenen uygulamalar bu durumun da ayrıca incelenmesi gerektiği sonucunu 
doğurmuştur. İncelenen binaların 922 adedinde (toplam bina sayısının %72.2’ si) balkon 
bulunduğu tespit edilmiştir. Bu balkonların %21.1’ i gömme balkon kalan %78.9’ luk kısmı 
çıkma balkon şeklinde inşa edilmiştir. Balkonların %39.6’ sı sadece kat döşemesi devamı 
niteliğindeki konsol döşeme tarafından taşınmaktayken, %59.3’ ünün kirişler ile ve % 1.1’ 
inin yapı dışında imal edilmiş küçük kesitli kolonlar ile desteklendiği belirlenmiştir. Bununla 
birlikte, özellikle çıkma balkonların büyük çoğunluğunun oldukça ağır duvar malzemeleri 
kullanılmak suretiyle kapatıldığı, pek çoğunun ise olası bir depremde dökülerek sokaktaki 
canlı ve cansız unsurlar için tehlike oluşturabilecek parçalara sahip olduğu sonucuna 
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varılmıştır. Benzer şekilde, çoğunluğu mermerden imal edilmiş pencere denizliklerinin de 
olası bir depremde binadan kopma ihtimalinin yüksek olduğu kanısına varılmıştır.  

İncelenen balkonların % 28.1’ inden olası bir depremde parça koparak dış alana dökülme 
ihtimalinin olmayacağı öngörülmüştür. Bununla birliktei parça kopma ihtimali az olan balkon 
oranı %57.3 iken ihtimalin yüksek olduğu balkon oranı %14.6 olarak hesaplanmıştır. Bu 
hususa ilişkin ulusal yönetmeliğimizde herhangi bir parametre yer almazken, FEMA-P 154’ te 
kopma ihtimali olan parçalar değerlendirmeye alınmaktadır. Söz konusu balkon uygulamaları 
için Şekil 10 ve Şekil 11’ de örnekler sunulmaktadır.    

 
Şekil 10. Düşeyde Yer Yer Çelik Profillerle Desteklenmiş Balkon Uygulaması 

 
Şekil 10. Dış Cephe Kapatmak Suretiyle Odalara Katılan Balkon Uygulaması 

Veri değerlendirme sürecinin ikinci aşamasında bina performans puanları üzerinde yapılan 
istatistiki çalışma neticesinde risk sınıfları ve bu sınıflara ilişkin bina performans puanı 
sınırları Tablo 5’ te sunulduğu şekliyle belirlenmiştir. İncelenen yapılar için en küçük bina 
performans puanı -45 olarak hesaplanırken en yüksek puan 210 olarak belirlenmiştir. Kapsam 
dâhilinde incelenen toplam 1177 adet bina için performans puanı ortalaması 58.2, standart 
sapması 47.6 olarak belirlenmiştir. Tablo 5’ te sunulan risk sınıfları dikkate alınarak yapılan 
hesaplama neticesinde 85 binanın yüksek riskli, 739 binanın orta derece riskli, 86 binanın 
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düşük riskli, 259 binanın güvenli ve 8 binanın çok güvenli olduğu sonucuna varılmıştır. Bina 
risk durumuna ilişkin istatistiki veri Şekil 11’ de sunulmuştur.  

 
Şekil 11. Bina Risk Durumuna İlişkin İstatistiki Veri  

 
Çalışma sonucunda, incelenen yapıların %70’ inin yüksek ve orta derece riskli yapılar 
sınıfında olduğu belirlenmiştir. Bu yapılar genel olarak Yenişehir Bölgesi’ nin imara açıldığı 
dönemin ilk zamanlarında inşa edilen konut yapılarıdır. Pek çoğu 30 yaşın üstünde olan 
yapıların bölgenin ağır iklim koşulları ile birlikte iyice yıprandığı ve ekonomik ömürlerini 
tamamlama aşamasında oldukları düşünülebilir. Güvenli olarak belirlenen yapıların tamamına 
yakını tek katlı ticari yapılardır ve Marketler bölgesinde yoğunlaşmıştır. Yenişehir bölgesinin 
güncel hava fotoğrafı üzerinde Şekil 11’ de gösterilen renklendirme ölçeği dikkate alınarak 
binalar işaretlenmiş ve bölgesel risk durumu görsel olarak ifade edilmiştir. İlgili çalışma Şekil 
12’ de sunulmaktadır. Fotoğraf incelendiğinde yüksek ve orta derece riskli yapıların bölge 
geneline yayılmış olduğu görülmektedir. Güvenli olarak kabul edilen yapılar mavi etiketle 
işaretlemiş ve Marketler bölgesi olarak adlandırılan alanda yoğunlaşmıştır. Çok güvenli 
olarak kabul edilen 8 adet yapının en yaşlısı 16 yıllık olup en fazla 4 katlı binalar bu grupta 
yer almıştır. Çok güvenli grupta yer alan yapıların tamamı betonarme çerçeve+perde türü 
taşıyıcı sisteme sahip yapılardır.  

 
Şekil 12. Yenişehir Bölgesi Bina Risk Durumunu Gösteren Hava Fotoğrafı 
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V. DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER  

Bu çalışmada, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 
kapsamında tanımlanan riskli yapıların tespitine ilişkin esaslar çerçevesinde Erzurum ili 
Palandöken ilçesi sınırları içerisinde Palandöken Belediyesi tarafından sınırları belirlenen 
alanda bulunan betonarme yapıların deprem risk durumları belirlenmiştir. Uygulama, 
Erzurum Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri tarafından 
lisans bitirme tezi çalışması kapsamında grup çalışması olarak yapılmıştır. Çalışma 
sonuçlarının proje destekçisi Palandöken Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm 
faaliyetlerinde bölgesel önceliklendirmelerin belirlenmesi amacıyla kullanılması 
öngörülmektedir.  

Çalışmadan elde edilen sonuçlar ana hatlarıyla aşağıda sunulmaktadır.  

- Çalışma kapsamında toplam 1195 adet bina için değerlendirme yapılmış 18 adedi 
yönetmelik uyarınca kat sayısının 8’den fazla olması nedeniyle kapsam dışı bırakılmıştır.  

- Çalışma incelenen bölgedeki binaların birbirlerine göre risk durumlarını ortaya koyan, 
bölgesel bir risk değerlendirme çalışmasıdır. Bir başka deyişle, incelenen bölgedeki 
yapıların risk durumlarına göre sıralanması çalışmasıdır. Tekil olarak bina bazında 
yapılmış deprem güvenliği belirleme çalışması değildir.  

- İncelenen bölgedeki betonarme yapıların %7.2’ nin yüksek riskli, %62.8’ inin orta derece 
riskli, %7.3’ ünün düşük riskli, %22’ sinin güvenli ve %0.7’ sinin çok güvenli sınıfında 
olduğu hesaplanmış ve güncel hava fotoğrafı üzerinde risk durumlarına gösterir 
renklendirme çalışması yapılmıştır. 

- Palandöken Belediyesi’ nin kentsel dönüşüm çalışmalarına yüksek riskli binalardan 
başlaması ve çalışmayı orta derece riskli binalar ile devam ettirmesi önerilmektedir. 

- Saha çalışması süresince halkın kentsel dönüşüm konusunda genel olarak bilinçli ve 
binalarının yenilenmesi konusunda talepkâr oldukları gözlemlenmiştir.  

- İmar planları oluşturulmadan önce benzer çalışmaların yapılmasının faydalı olacağı 
düşünülmektedir.  

- Çalışma neticesinde bir tür sağlama yapılması amacıyla her risk grubundan belli sayıda 
bina seçilerek ikinci aşama incelemelerinin yapılması ve elde edilen sonuçların birinci 
aşama değerlendirme sonuçlarıyla kıyaslanmasına ilişkin çalışma devam etmektedir.  

Bu çalışmada, 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası uygulama yönetmeliği kapsamında yer 
alan hızlı değerlendirme tekniğinin geniş kapsamlı bir saha uygulaması yapılmıştır. Uygulama 
neticesinde yönetmeliğe ilişkin olarak aşağıdaki öneriler oluşturulmuştur:  

- Bina performans puanı hesabında kullanılan görsel kalite parametresinin ısı yalıtımı 
amacıyla sonradan dışarıdan mantolama yapılmak suretiyle dış cephesi giydirilen binalar 
için değerlendirilmesi oldukça güç bir hal almıştır. Yönetmelikte sıklıkla rastlanmaya 
başlanan bu durum için güncelleme yapılması önerilmektedir.  

- Deprem esnasında bina dış cephesinden koparak yere düşmek suretiyle risk oluşturacak 
unsurlar ulusal yönetmelik kapsamında değerlendirmeye alınmamaktadır. Yapılan saha 
çalışmasında çok sayıda yapıda bu tür unsurların bulunduğu tespit edilmiştir. Bununla 
birlikte 2015 yılında güncellenen FEMA P – 154 dokümanında yer verilen benzer 
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yöntemde dış cepheden dökülme potansiyeli olan unsurlar bina performans puanı 
hesabında dikkate alınmaktadır. Yapılan çalışmanın bir risk değerlendirme çalışması 
olması nedeniyle yönetmelikte bu hususu dikkate alan bir güncelleme çalışması yapılması 
önerilmektedir.  

- Yönetmelik bina performans puanı hesabını detaylandırırken risk gruplarının belirlenmesi 
hususunu uygulamacılara bırakmaktadır. Çalışma bölgesel risk değerlendirmesi amacıyla 
yapıldığından risk grupları için peşinen puan sınırları belirlemek gerçekçi değildir. 
Ancak; yönetmelikte uygulamacılara risk gruplarının belirlenmesi hususunda yol 
gösteren bir yaklaşıma yer verilmesi önerilmektedir.  
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Mantolama ile Güçlendirilen Betonarme Kolonların 

Güvenilirliklerinin Araştırılması 

Meltem DURMUŞ ve Ertekin ÖZTEKİN 

Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Bayburt 69000 Türkiye 
mel.tem.durmus@hotmail.com, ertekinoztekin@hotmail.com 

ÖZET 
Betonarme kolonların güçlendirilmesi için çelik manto, betonarme manto, lifli polimer sargı gibi yöntemler 
kullanılmaktadır. Bunlardan en yaygın olanı betonarme manto ile güçlendirme yöntemidir. Bütün bu yöntemlerin 
uygulanabilmesi için literatürde birçok öneri, boyutlandırma hesap ilkesi vb. verilmesine karşın bu uygulamalar 
ile güçlendirme yapılan kolonların güvenilirliklerinin hangi dereceden hangi dereceye kadar yükseltildiği veya 
güçlendirmeden sonraki güvenilirlik düzeyi hakkında yeterli ve açık bir bilgiye rastlanılmamaktadır. Durum 
böyle olunca bu çalışmada dört taraftan betonarme manto ile güçlendirilen kare kolonların güvenilirlikleri 
araştırılmaya çalışılmıştır. Güvenilirlik araştırmalarında 300x300mm, 400x400mm ve 500x500 mm olmak üzere 
üç faklı kare kolon kesiti, 50mm, 100mm, 150mm ve 200mm kalınlıklarda dört farklı betonarme manto 
kalınlığı(dört bir kenardan sarılmış) değişken olarak kullanılmıştır. Betonarme kolonun güçlendirmeden önce ve 
sonraki donatı oranı =0,01 civarında tutulmuştur. Kolonlardaki eksenel yük N=0.5Ac.fck olarak varsayılmıştır. 
Güçlendirilmemiş kolondaki ortalama beton dayanımı fcm=16 MPa, Ortalama donatı akma dayanımı ise 
fym=220 MPa olarak alınmıştır. Dış merkezliliğin e=0 olarak kabul edildiği çalışmada manto betonu ortalama 
dayanımı fcm2=25 MPa, mantodaki donatı dayanımı fym2=420 MPa olarak alınmıştır. Gauss ve Log normal 
dağılımların istatistiki dağılımlar olarak kullanıldığı çalışmada, Güvenilirlik hesapları için Güvenilirlik hesapları 
için Monte Carlo Simülasyon metodunu içeren bir bilgisayar programı yazılmıştır. Tüm hesaplar bu program ile 
gerçekleştirilerek güvenilirlikler hesaplanarak grafiklerle verilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Güçlendirme, Mantolama, Güvenilirlik, Monte Carlo Simülasyonu, Betonarme Kolonlar 

 

Investigation of Reliabilities of Columns Retrofitted By Reinforced 

Concrete Jacketing 

ABSTRACT 
Methods such as reinforced concrete jacketing, steel jacketing, confining with fiber polymers are used in the 
retrofitting applications. Reinforced concrete jacketing is the most used methods in the applications.  Although a 
lot of design and calculation principles are suggested in the literature, there is no clear information about the 
reliability levels of retrofitted members after retrofitting. This situation is same for the jacketing with reinforced 
concrete method. So, investigations of reliabilities of square columns retrofitted by reinforced concrete jackets 
from four side is aimed in this study. In the reliability studies, columns dimensions (300x300mm, 400x400mm 
and 500x500 mm) and jacket thickness (50mm, 100mm, 150mm and 200mm) were used as variable in this 
study. Longitudinal reinforcement ratio (about =0,01) and axial loading level (N=0.5Ac.fck ), eccentricity (e=0) 
were kept constant. Mean concrete strength and mean yield strength of reinforcement steel were assumed as 
fcm=16 MPa and fym=220 MPa respectively in the cross-section before retrofitting. Mean concrete strength and 
mean yield strength of reinforcement steel were taken as fcm2=25 MPa and fym2=420 MPa respectively for 
concrete jacketing. Gauss and Log-normal distributions were used in the reliability analysis. All reliability 
computations were done by a computer program written by authors. Monte Carlo Simulation method was coded 
in this computer program for reliability computations. All results obtained from the computations were given by 
graphics at the end of this study. 
 
Keywords: Retrofit, jacketing, Reliability, Monte Carlo Simulation,  ReinforcedConcreteColumns 
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I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 
Güçlendirme, bir yapının veya yapı elemanının mevcut durumundaki taşıma gücü, moment 
kapasitesi gibi özelliklerini daha ileri bir seviyeye yükseltmek amacıyla yapılan çalışmalardır 
[3]. Başka bir deyişle güçlendirme, yapıyı mevcut güvenlik düzeyinden daha yüksek bir 
güvenlik düzeyine çıkarma işlemidir. Bir yapıya güçlendirme yapılmasını gerektirebilecek 
sebepler ise yapıda kullanım değişikliği, yapının yönetmelik koşullarını sağlamaması, yapıda 
dayanım yetersizliği, yapıda donatı yetersizliği, yapıya yeni bir kat eklenmesi, yapıya taşıyıcı 
olmayan bölme duvar yapılması ve yapının yeterli rijitliğe sahip olmamasıdır [1]. Yapıda bu 
sebeplerden biri ya da birkaçı bulunduğunda yapıda güçlendirme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır 
ve bu sebepler yapıda güvenilirlik düzeyinin düşmesine neden olmaktadır. Betonarme 
yapıların ve yapı elemanlarının güçlendirilmesinde ise çoğunlukla betonarme manto, çelik 
manto, betonarme katman ekleme, çelik ya da elyaflı plaka yapıştırma gibi yöntemler 
kullanılmaktadır. Bu yöntemler yapıda hasar gören kolonlar, kirişler, kolon kiriş birleşim 
bölgeleri, döşemeler gibi yapı elemanlarında uygulanmaktadır [1]. 
Yapıda en çok güçlendirme ihtiyacı duyulan yapı elemanlarından biri kolonlardır. Kolonlarda 
güçlendirme ise kolonların eksenel yük, moment kuvveti, kesme kuvveti,  rijtliği, sünekliği 
vb. özelliklerinin artırılması için yapılmaktadır [3]. Kolonların güçlendirilmesi için çelik 
manto, betonarme manto, lifli polimer sargı gibi yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin 
arasında en çok kullanılan yöntem ise betonarme manto ile güçlendirme yöntemidir [1]. 
Betonarme manto ile güçlendirme yapılırken mevcut kolondan paspayı sıyrılır, etrafına yeni 
donatılar yerleştirilir ve mevcut kolondaki betondan daha yüksek dayanımlı beton dökülür 
[2,3]. Betonarme manto ile güçlendirmede Şekil 1görüldüğü gibi kolona bir tarafından, iki 
tarafından, üç tarafından ya da dört tarafından mantolama yapılarak güçlendirme işlemi 
gerçekleştirilebilir. Betonarme manto ile güçlendirmede manto kalınlığı en az 100 mm 
olmalıdır [1,5]. 
Yapıya etkiyen ve özellikle belirsizliği yüksek olan deprem yükleri dikkate alındığında 
yapının ömrü boyunca hasar görmesi ya da göçme ihtimalini hesaplayabilen analiz 
güvenilirlik analizi olarak tanımlanmaktadır [4].  Betonarme manto ile güçlendirme 
yapıldıktan sonra doğal olarak güçlendirilmiş kesitin güvenilirlik düzeyinin oldukça arttığı 
belirtilmektedir [1]. Ancak şimdiye kadar yapılan güçlendirme çalışmalarında güçlendirilen 
yapı elemanının veya bir kolonun güvenilirliğinin hangi güvenilirlik düzeyinden hangi 
güvenilirlik düzeyine ulaştığına dair herhangi bir bilgi verilmemektedir. Özellikle kullanımı 
değişecek olan (konut olarak tasarlanan yapının okul olarak kullanılması gibi) bir yapıdaki 
elemanın güçlendirilmesi sonrasında istenilen güvenilirlik düzeyine ulaşıp ulaşmadığı veya 
hangi güvenilirlik düzeyine ulaştığı merak konusudur. Durum böyle olunca bu çalışmada 
sadece eğilme momenti etkisindeki kesit boyutları 300x300 mm, 400x400mm ve 500x500 
mm olan betonarme kare kolonların dört tarafından 50, 100, 150 ve 200 mm kalınlıkta 
betonarme manto ile güçlendirilme sonrasındaki güvenilirlerinin araştırılması bu çalışmanın 
amacını oluşturmaktadır.  
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Şekil 1. Kolonların kenardan mantolanma çeşitleri 

II. LİTERATÜRDE GÜÇLENDİRME 

Akgönen (2005), çalışmasında 17 Ağustos 1999 Kocaeli depremi ardından hasar görmüş ve 
hasar görmesi muhtemel binaların güçlendirilmesi üzerine bir araştırma yapmıştır.  Mevcut 
taşıyıcı sistemleri ve bu taşıyıcı sistemlere uygulanacak güçlendirme yöntemlerini incelemiş 
ve her bir taşıyıcı sistemin statik ve dinamik özelliklerini karşılaştırarark güçlendirme için 
kullanılabilecek en uygun taşıyıcı sistemi belirlemeye çalışmıştır [9]. 

Aykaç ve Can (2008), çalışmalarında beş adet dikdörtgen kesitli kolon üzerinde onarım ve 
güçlendirme yapmıştır ve konsantrik yükler altında dokuz adet deneysel çalışma ile test 
etmiştir. Bu çalışmanın sonucunda ise mantolamanın dikdörtgen kesitli kolon üzerinde 
uygulanabilirliği sonucuna varılmıştır [10]. 

Erdem (2008), çalışmasında bir lise binasını dikkate alarak, perde duvar ilave etme ve 
mantolama gibi güçlendirme yöntemlerinin maliyeti ile binanın yapım maliyetini 
karşılaştırmak amacıyla bir çalışma yapmıştır. Maliyet hesaplamaları yapıldıktan sonar 
güçlendirme maliyetinin, bina yapım maliyetinin %50 si olduğunu belirtmiştir [11]. 

Özdemir (2015), çalışmasında boyutları 25x25x195 cm kesitli beş adet kolona betonarme 
manto uygulamış ve kolon boyutlarını 40x40x200 cm olacak şekilde tasarlamıştır. Yaptığı 
deneyler sonucu güçlendirme yapmadan önceki ve güçlendirme yapıldıktan sonraki 
dayanımlarını karşılaştırmış ve güçlendirilen kolonların analizini akustik emisyon ile bulmaya 
çalışmıştır [3]. 

Sanrı (2015), çalışmasında mimari özellikleri farklı olan üç adet binayı ele almıştır ve 
performans yetersizliklerini gidermek amacıyla binalara manto ile güçlendirme ve deprem 
perdesi ilave etme gibi güçlendirme yöntemleri uygulamıştır. Yapılan güçlendirme yöntemleri 
arasında maliyet hesaplamaları yapmıştır. Çalışma sonucu olarak ise deprem perdesi ilave 
edilerek yapılan güçlendirme yönteminin manto ile yapılan güçlendirme yöntemine göre 
rijitlik ve maliyet özellikleri bakımından daha elverişli olduğunu belirlemiştir [12]. 
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Demirkan (2014), çalışmasında öncelikle depremlerin yapıda oluşturduğu hasarlar, hasarların 
tespiti ve güçlendirme yöntemleri hakkında bilgiler vermiştir. Ardından ele aldığı binanın 
mevcut durumunu incelemiş ve bina üzerinde perde eklenmesi, sadece kolonların 
mantolanması ve hem perde eklenmesi hem de kolon mantolanması gibi üç farklı güçlendirme 
yöntemini ele almıştır. Bu yöntemleri Sta4Cad analiz programı ile çözümlemiştir. Elde edilen 
sonuçlara göre en uygun güçlendirme yöntemini önermiştir [13]. 

III. ÇALIŞMANIN AMACI  

Literatürde bulunan çalışmalarda genellikle güçlendirme işlemlerinin geometrik ve malzeme 
açısından nasıl yapıldığına ve yapı davranışına nasıl bir etki gösterdiğine yer verilmiştir. 
Mantolama yapıldıktan sonra artan kolonların kesme, eğilme, eksenel basınç gibi taşıma 
kapasitelerinin yeterli olup olmadığına klasik kesit ve tasarım hesapları ile bakılmaktadır. 
Güçlendirilen kolonların yeterli güvenilirlik düzeyine ulaşıp ulaşmadıklarına dair bir 
çalışmaya ise literatürde rastlanılmamıştır. Malzemesi ve geometrisi belirlendikten sonra 
mantolanacak kesitlerin teorik taşıma gücü hesaplanabilmektedir. Özellikle deprem etkileri 
altında sünek davranış göstermesi beklenen kolonlar tam kapasitelerine kadar kullanılmazlar. 
Bunun için belirli bir güvenlik miktarının bırakılması gereklidir. İşte bu güvenlik payının 
(güvenilirliğin) hesaplanarak belirlenmesi bina önem derecesine bağlı olarak gerekmektedir.  
Bu nedenlerle farklı kalınlıktaki betonarme manto ile yapılan güçlendirmenin kare kesitli 
kolonların güvenilirlik düzeylerini hangi seviyeden hangi seviyeye çıkardığını belirlemeye 
çalışmak veya betonarme manto ile güçlendirilmiş ve taşıma gücü hesaplanmış olan bazı   
kare kesitli kolonların (300x300 mm, 400x400 mm ve 500x500 mm) arzu edilen herhangi bir 
güvenilirlik düzeyi için taşıyabileceği yükün belirlenmesi  bu çalışmanın amacını 
oluşturmaktadır. 

IV. BETONARME KARE KESİTLİ KOLONLARDA BETONARME MANTO İLE 
GÜÇLENDİRME 

Bu çalışmada 300x300 mm, 400x400 mm ve 500x500 mm boyutlarına sahip üç farklı kare 
kesitli kolon ele alınmıştır. Bu kolonlardaki mevcut betonun ortalama dayanımı fcm=16 MPa, 
ortalama akma dayanımı fym=220 MPa olarak kabul edilmiştir. Bu farklı boyuttaki kolonlar 
üzerinde donatı oranı sabit ve ρ=0.01 alınarak Şekil2’de gösterildiği gibi donatı çapı seçilmiş 
ve donatı yerleşimi oluşturulmuştur. Bu kolonlar üzerinde 50 mm, 100 mm, 150 mm ve 200 
mm kalınlığında ortalama dayanımı fcm=25MPa olan beton ve ortalama akma dayanımı 
fym=420 MPa olan donatı kullanılarak betonarme manto yapılmıştır. Oluşan yeni kolon 
kesitlerindeki donatı oranı da sabit ve ρ=0.01 alınmıştır. Bu üç farklı kolona eklenen 
betonarme manto ve yeni donatıların çap ve yerleşimi ise Şekil 3, Şekil 4 ve Şekil 5’de 
gösterilmiştir.  

 
Şekil 2. 300x300 mm, 400x400 mm ve 500x500 mm kare kesitli kolon detayları 
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Şekil 3. 300x300 mm kare kesitli kolon üzerinde yapılan betonarme manto ve donatı detayları 

 
Şekil 4. 400x400 mm kare kesitli kolon üzerinde yapılan betonarme manto ve donatı detayları 

a) Montalama Kalınlığı 50 mm                      b) Montalama Kalınlığı 100 mm 
 

    c) Montalama Kalınlığı 150 mm                              d) Montalama Kalınlığı 200 mm 
 

   a) Montalama Kalınlığı 50 mm                      b) Montalama Kalınlığı 100 mm 
 

c) Montalama Kalınlığı 150 mm                        d) Montalama Kalınlığı 200 mm 
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Şekil 5. 500x500 mm kare kesitli kolon üzerinde yapılan betonarme manto ve donatı detayları 

V. BETONARME KESİTLİ KOLONLARDA GÜVENİLİRLİK ANALİZLERİ 

Bir yapı davranışının doğru bir şekilde belirlenebilmesi için uygulanan yükün büyüklüğü,  
yapı elemanlarının malzeme ve kesit özellikleri,  çevresel faktörler gibi parametrelerin doğru 
bir şekilde dikkate alınması gerekir [6].  Problemi oluşturan parametrelerin yapım ve kullanım 
aşamasında değişiklik göstermemesi gerekmektedir.  Yapım aşamasında oluşan belirsizlikler 
ve çevresel faktörlerden dolayı oluşan belirsizlikler parametrelerin bazen güvenilir yönde 
bazen de güvensiz yönde değişmesine sebep olmaktadır. Bu  yüzden yapı veya yapı 
elemanının güvenliği net olarak ancak güvenilirlik analizleri ile hesaplanabilmektedir. 

Güvenilirlik Analizi 

Bir problemdeki değişken parametrelerin istatistiki dağılımlarını ve dağılım parametrelerini 
göz önünde bulundurarak yapılan analizler güvenilirlik analizleri olarak ifade edilmektedir.  
Yapının güvenilirliği ise yapının ekonomik ömrü süresince karşılaşabileceği durumlar için 
sınır durum koşullarında göçme ihtimalinin hesabı olarak tanımlanabilir [4, 6]. 

Q dayanımı ve R yük etkisini göstermek üzere bir sınır durum fonksiyonu temel olarak; 

     g(R,Q) = R-Q   
ifadesiyle gösterilmektedir. 

X1, X2, X3,……,Xn : yapıları simgeleyen yük ve dayanım özelliklerini (sabit yük, hareketli 
yük, basınç dayanımı vb.) belirtmek üzere sınır durum fonksiyon koşulları; 

a) Montalama Kalınlığı 50 mm                      b) Montalama Kalınlığı 100 mm 
 

c) Montalama Kalınlığı 150 mm                  d) Montalama Kalınlığı 200 mm 
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g(X1, X2, X3,……,Xn) > 0         emniyetli durum 
g(X1, X2, X3,……,Xn) = 0         emniyetli ve emniyetsiz arasında sınır durum 
g(X1, X2, X3,……,Xn)  < 0         emniyetsiz durum 
 
Limit duruma bağlı olarak olasılık fonksiyonları hesaplanır, olasılık fonksiyonlarına bağlı 
olarak da güvenilirlik indeksi hesaplanır. Güvenilirlik indeksi β’nın hesabında ise genel 
olarak; 
                    β=  µ𝑅−µ𝑄

√𝜎𝑅
2+𝜎𝑄

2
 

ifadesi kullanılmaktadır [4, 6]. 

Güvenilirlik analizleri mühendislikte birçok alanda başarıyla kullanılmaktadır. Literatürde 
bulunan ve güvenilirlik analizlerine örnek teşkil edebilecek bazı çalışmalar aşağıda 
sunulmuştur. 

Gao ve Haldar (1993), çalışmalarında iki ve üç boyutlu çerçeve sistemlerin malzeme 
özellikleri, geometri ve dış yükleri değişken olarak kullanmış ve belirlenen ölçütlerde 
güvenilirlik analizi uygulamıştır [15]. 

Huh (1999), Huh ve Haldar (2000), çalışmalarında sonlu elemanlar yöntemi, yanıt yüzeyi 
yöntemi ve birinci derece güvenilirlik yöntemini bir arada bulundurarak deprem etkisindeki 
doğrusal olmayan yapıların güvenilirliklerini belirlemek amacıyla bir algoritma geliştirmiştir 
[16-17]. 

Lee (2006), çalışmasında deprem yükü, beton basınç dayanımı ve model sönüm oranı gibi 
parametreleri rastgele değişken alarak depreme maruz koruma binaların güvenilirlik analizini 
gerçekleştirmiştir. [18]. 

Öztekin (2015), çalışmasında Monte Carlo Simülasyon yöntemini kullanarak cıvatalı 
birleşimlerde cıvatalar arasındaki cıvataların, birleşim levhası kenarlarına olan uzaklıklarının 
güvenilirlerini araştırmıştır. [19]. 

Öztekin (2016), üç eksenli beton basınç dayanımı modellerinin güvenilirliklerini belirlemek 
için Monte Carlo Simülasyonunu ve yapay zeka tekniklerinden yapay sinir ağları yöntemini 
birlikte kullanmıştır [20]. 

Güçlendirmede Güvenilirlik Analizi Programı 

Boyutları 300x300 mm, 400x400 mm ve 500x500 mm olan kare kesitli kolonlar üzerinde 
betonarme manto ile güçlendirme işlemi gerçekleştirildikten sonra bu güçlendirme işleminin 
güvenilirlik düzeyini nasıl değiştirdiğini anlamak amacı ile Monte Carlo Simülasyon 
metodunu içeren bir bilgisayar programı yazılmıştır. Problem parametrelerinde, mevcut 
kolonun beton dayanımı 16 MPa, donatı dayanımı 220 MPa, dışmerkezlik 0 ve beton örtü 
kalınlığı 25 mm; betonarme manto işleminde ise manto beton dayanımı 25 MPa, donatı 
dayanımı 420 MPa, mantodaki beton örtü kalınlığı 25 mm alınmıştır. Analizlerde her farklı 
kare kesitli kolon için N=0.5*Ac*fck alınmıştır. Dört yanından mantolanan kesitlere farklı 
manto kalınlığı (50, 100, 150, 200 mm ) uygulanmıştır. Tüm bu parametrelere ait ortalama 
değerler, değişim katsayıları ve dağılım türleri Tablo.1 de detaylıca verilmektedir.  
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       Tablo 1. Güçlendirmede güvenilirlik analiz programında kullanılan parametreler 

VI. BULGULAR İRDELEME 

Yapılan analizler sonucunda moment bağlı farklı dış yük etkilerinde mevcut ve 
güçlendirilmiş, taşıma gücü belli olan boyutları 300x300 mm, 400x400 mm ve 500x500 mm 
kare kesitli kolonların güvenilirlikleri,  farklı dış yük etkisinde eğilme momentleri için 
hesaplanmıştır ve grafiklere dökülmüştür. Boyutları 300x300 mm, 400x400 mm ve 500x500 
mm olan kare kesitli kolonların her biri için  50, 100, 150, 200 mm manto kalınlığı dikkate 
alınan grafikleri sırasıyla Şekil 6, Şekil 7 ve Şekil 8’de verilmiştir.  

 
Şekil 6. Boyutları 300x300 mm olan kesitlerde momente bağlı güvenilirlik indeksleri 

Parametre Ortalama Değişim (%) Dağılım 

KesitGenişliği b (mm) 300 400 500 5 Normal 

Kesityüksekliği h (mm) 300 400 500 5 Normal 

Betondayanımı (Mpa) 16 15 Lognormal 

Donatı Dayanımı (Mpa) 220 5 Lognormal 

Eksenel Kuvvet (kN) 720 1280 2000 15 Normal 

DışMerkezlik e (mm) 0 5 Normal 

Beton örtü kalınlığı (mm) 25 5 Normal 

Manto Kalınlığı K1 (mm) 50, 100, 150, 200 5 Normal 

MantoKalınlığı K2 (mm) 50, 100, 150, 200 5 Normal 

MantoKalınlığı K3 (mm) 50, 100, 150, 200 5 Normal 

MantoKalınlığı K4 (mm) 50, 100, 150, 200 5 Normal 

MantodakiBetonÖrtüKalınlığı (mm) 25 5 Normal 

MantoBetonunDayanımı (MPa) 25 15 Lognormal 

MantodakiDonatınınDayanımı (MPa) 420 5 Lognormal 
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Şekil 7. Boyutları 400x400 mm olan kesitlerde momente bağlı güvenilirlik indeksleri 

 
Şekil 8. Boyutları 500x500 mm olan kesitlerde momente bağlı güvenilirlik indeksleri 

Analiz sonuçlarına göre oluşturulan grafikler üzerinden güvenilirlik indeksi β’nın 3 ve 5’e 
karşılık gelen moment değerleri bulunmuştur. Bu değerler ise Tablo 2’de verilmiştir. 
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 Tablo 2. Manto kalınlığına göre β=3 ve β=5’e karşılık gelen moment değerleri tablosu 

 
300x300 mm 400x400 mm 500x500 mm 

β=3 β=5 β=3 β=5 β=3 β=5 

0 mm 147,285 105,084 347,117 247,074 678,484 482,010 

50 mm 297,742 216,287 603,085 438,953 1062,607 766,089 

100 mm 576,993 425,622 1030,312 757,488 1677,196 1226,529 

150 mm 981,013 726,139 1602,947 1180,668 2455,602 1805,084 

200 mm 1534,330 1134,182 2371,215 1757,890 3449,429 2546,982 

Bu tablo incelendiği zaman manto kalınlığı arttıkça moment değerinin arttığı söylenebilir. 
Örnek olarak, boyutu 300x300 mm olan kolon için tablo yorumlamak gerekirse, kolona manto 
uygulanmadığı zaman moment değeri 147,285MPa iken 50 mm kalınlığında betonarme manto 
uygulandığı zaman moment değerinin 297,742MPa, 100 mm betonarme manto uygulandığı zaman 
moment değerinin 576,993MPa olduğu gözlemlenmektedir. 

Bu tablo üzerinden boyutları 300x300 mm, 400x400 mm ve 500x500 mm kare kesitli 
kolonlarda  β=3 ve β=5’e karşılık gelen taşınabilecek moment değerlerini karşılaştırmak 
amacıyla Şekil 9, Şekil 10, Şekil 11’de grafiklerle verilmiştir.  

 
Şekil 9. Boyutları 300x300 mm, manto kalınlığı 50, 100, 150 ve 200 mm olan kesitlerde β=3 ve β=5 

güvenilirlikle taşınabilecek moment değerleri grafiği 

 
Şekil 10. Boyutları 400x400 mm, manto kalınlığı 50, 100, 150 ve 200 mm olan kesitlerde β=3 ve β=5 

güvenilirlikle taşınabilecek moment değerleri grafiği 
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Şekil 11. Boyutları 300x300 mm, manto kalınlığı 50, 100, 150 ve 200 mm olan kesitlerde β=3 ve β=5 

güvenilirlikle taşınabilecek moment değerleri grafiği 

Değerlendirme 

Güçlendirme işlemi yapılan kare kesitli kolonlar üzerindeki çalışmalar karşılaştırıldığı zaman, 
güçlendirilmiş kesitlerdeki moment kapasitelerinin mevcut kesitlerdeki moment 
kapasitelerinden daha fazla olduğu ve Tablo 3, Tablo 4 ve Tablo 5 incelendiğinde mevcut 
kare kesitli kolonların güçlendirilmesi sonucu dayanımlarının arttığı gözlemlenmiştir. 

Tablo 3.300x300 mm kare kesitli kolona ait güçlendirme öncesi ve sonrası bazı değerler 

 
Manto kalınlıkları 

5 cm 10 cm 15 cm 20 cm 
Mevcut Kesitin Taşıma Gücü Moment Kapasitesi (kNm) 292,825 292,825 292,825 292,825 
Güçlendirilmiş Kesitin Moment Kapasitesi (kNm) 586,214 1122,62 1903,58 2980,18 
Dayanım Artış Yüzdesi (%) 100,180 283,378 550,073 917,732 
Güçlendirilmiş Kesitin β=3 Güvenilirlikle Taşınabileceği  
Hesap Momenti (kNm) 

297,742 576,993 981,013 1534,33 

Güçlendirilmiş Kesitin β=5 Güvenilirlikle Taşınabileceği 
 Hesap Momenti (kNm) 

216,287 425,622 726,139 1134,182 

Tablo 4. 400x400 mm kare kesitli kolona ait güçlendirme öncesi ve sonrası bazı değerler 

 
Manto kalınlıkları 

5 cm 10 cm 15 cm 20 cm 
Mevcut Kesitin Taşıma Gücü Moment Kapasitesi (kNm) 693,393 693,393 693,393 693,3937 
Güçlendirilmiş Kesitin Moment Kapasitesi (kNm) 1184,32 2010,36 3122,53 4595,806 
Dayanım Artış Yüzdesi (%) 70,801 189,931 350,326 562,7989 
Güçlendirilmiş Kesitin β=3 Güvenilirlikle Taşınabileceği  
Hesap Momenti (kNm) 

603,085 1030,31 1602,94 2371,215 

Güçlendirilmiş Kesitin β=5 Güvenilirlikle Taşınabileceği 
Hesap Momenti (kNm) 

438,953 757,488 1180,66 1757,89 

Tablo 5. 500x500 mm kare kesitli kolona ait güçlendirme öncesi ve sonrası bazı değerler 

 
Manto kalınlıkları 

5 cm 10 cm 15 cm 20 cm 
Mevcut Kesitin Taşıma Gücü Moment Kapasitesi (kNm) 1355,25 1355,25 1355,25 1355,254 
Güçlendirilmiş Kesitin Moment Kapasitesi (kNm) 2103,41 3286,27 4790,72 6707,871 
Dayanım Artış Yüzdesi (%) 55,2041 142,484 253,492 394,9532 
Güçlendirilmiş Kesitin β=3 Güvenilirlikle Taşınabileceği 
 Hesap Momenti (kNm) 

1062,60 1677,19 2455,60 3449,429 

Güçlendirilmiş Kesitin β=5 Güvenilirlikle Taşınabileceği 
 Hesap Momenti (kNm) 

766,089 1226,52 1805,08 2546,982 
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VII. SONUÇLAR (CONCLUSIONS) 
300x300 mm,  400x400 mm ve 500x500 mm kare kesitli kolonlar için; 
Nd = 0,5*Ac*fck eksenel kuvveti altında farklı güvenilirlik düzeyi için taşıyabileceği bir 
doğrultuda eğilme momenti değerleri belirlenmiş ve grafiklerle verilmiştir. Başka bir deyişle 
güçlendirilmesi gereken kolona etkiyen (etkiyecek) eğilme momenti biliniyorsa 
güçlendirmeden sonraki güvenilirlik düzeyine bu grafikler yardımıyla rahatlıkla ulaşılabilir.  
 Bu çalışmada sadece bir doğrultuda eğilme için güvenilirlikler belirlenmiştir. Bu değer 
kolonun gerçek güvenilirliğini göstermemektedir. Mantolanmış kolonun gerçek 
güvenilirliğinin belirlenmesi için kesme ve bileşik eğilme altındaki güvenilirliklerinin de 
hesaplanarak birlikte değerlendirilmesi gerekir. 
Bu çalışma farklı kesit boyutları, farklı eksenel yük düzeyi, farklı mantolama tipleri ve manto 
kalınlıkları ve farklı dış merkezlik değerleri için genişletilerek sunulması mantolama 
çalışmaları ve hesaplamaları için yol gösterici olacaktır.  
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ABSTRACT 
In the present study, the effects of n-butanol injection into intake air (n-butanol fumigation, nBF) on the 
performance and exhaust emissions were experimentally investigated in a Renault K9K 700 type turbocharged 
common-rail DI automotive diesel engine. Experiments were performed under five different loads (140 Nm, 125 
Nm, 110 Nm, 95 Nm and 80 Nm) and at 3000 rpm engine speed, for various n-butanol ratios. Here, n-butanol 
was injected into intake air by using an adapted carburetor, which main nozzle section is adjustable to give 
approximately 2 %, 4 %, 6 %, 8 % and 10 % (by vol.) n-butanol ratios. The test results showed that effective 
power values for selected nBF ratios are nearly equal to neat diesel fuel (NDF). However, break specific fuel 
consumption increases and effective efficiency decreases considerably for all of the operating conditions. NOx 
emissions decrease, whereas THC and CO increase significantly for all of the selected nBF ratios. Opacity 
increases for high loads (140 Nm, 125 Nm and 110 Nm) and increment ratios of opacity for high nBF ratios are 
higher than that of lower nBF ratios. Although opacity decreases under selected low loads (95 Nm and 80 Nm) 
for low nBF ratios, it starts to increase after 6 % nBF ratio. Also, total fuel cost for used nBF ratios is higher than 
NDF. 
 
Keywords: Diesel engine, n-butanol fumigation, exhaust emissions, engine characteristics, cost analysis 

1. INTRODUCTION 

Using of diesel automobiles has become widespread for the last 15 years. However, it is 
explained that the use of diesel automobiles will be banned from 2025 in some countries of 
Europe. One of the most important reasons for this is environmental pollution.  For this 
reason, a lot of studies have been carried out on the reduction of environmental pollution and 
also improve engine performance parameters [1-3]. It is known that alternative fuel studies 
are among these related studies.        

Among the alternative fuels, the most researched fuels are alcohols [1-6]. But the studies on 
n-butanol are at limited number compared to the other alcohols in spite of its having more 
advantages than the other alcohols [7]. However, studies for different ratios of n-butanol and 
diesel fuel blends have been carried out in recent years [3-7]. From these studies, promising 
results have been obtained in terms of engine performance characteristics and exhaust 
emissions. As known, alcohols fumigation, especially ethanol fumigation have also been 
carried out [1, 8-10].  However, a fewer studies on n-butanol fumigation have been done in 
literature [9, 10]. For this reason, in the present study, n-butanol fumigation (nBF) has been 
investigated experimentally in a modern automotive diesel engine for five different load at 
3000 rpm and the obtained results are compared to neat diesel fuel (NDF). 
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2. EXPERIMENTAL SYSTEM AND TEST PROCEDURE 

2.1.  Engine and experimental set up 

Experiments for NDF and nBF were conducted in a 4 cylinder, 4-stoke, water-cooled, 
turbocharged, common-rail injection, 1.461 L Renault DI automotive diesel engine (model 
K9K 700). Main technical specifications of the engine are given in Table 1 and schematic 
diagram of the test system used was presented in Fig. 1a. The test bed was produced by 
Cussons.  Here; loading was done by a water brake and the brake moment (loading force) was 
measured electronically. Exhaust emissions were measured by using an exhaust gas analyzer 
(DiGas 4000, AVL). The accuracies of CO2 and CO are within ±0.1% vol and ±0.01% vol, 
respectively. Also, the accuracies of HC and NOx measurement are within 1 ppm.  

 
Figure 1. Experimental system. 1-engine, 2-loading unit, 3- adapted carburetor, 4- technical drawing of the 

adapted carburetor, 5- n-butanol tank, 6-force, 7-speed, 8-air measurement manometer, 9-coolant flow meter,10-
fuel measurement unit, 11- gas analyzer (NOx analyzer). 

2.2. Experimental procedure  

Here, tests were carried out at 3000 rpm for approximately 2%, 4%, 6%, 8% and 10% (by 
vol.) nBF ratios. Also, five different loads of (140, 125, 110 and 80) Nm were selected. 
Firstly, NDF tests were conducted as NDF values were required to compare n-butanol 
addition results. After NDF tests were completed, the adapted carburetor was mounted on the 
intake manifold of the engine. Fig. 1 presents technical view of the adapted carburetor. Also; 
to introduce n-butanol into intake air and to measure the amount of the added n-butanol, a 
small n-butanol tank, a scaled glass bulb and a flexible pipe were used and n-butanol adding 
unit is shown in Fig. 1. Any other change on the experimental system and engine was not 
done. The main steps of the experiments are briefly given in the following paragraph. 

The test engine was run for approximately 30 minutes before tests and when temperature of 
cooling water becomes (70 ±5) oC, that is steady state conditions were reached, experiments 
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for various nBF ratios have been carried out. At 3000 rpm, firstly the engine load was 
adjusted as 140 Nm.  Then, the mean jet opening of carburetor was adjusted to the 1st opening 
which gives 2% n-butanol ratio. After approximately 2% nBF tests were carried out for 
loading moments between (140-80) Nm; by reducing the engine load at 15 Nm steps and 
simultaneously adjusting gas throttle levels suitably to obtained constant 3000 rpm. Thus, 2% 
nBF tests under five different engine loads were performed. After that, for obtaining 4% n-
butanol ratio, the main jet opening of carburetor was adjusted to the 2nd opening and this 
opening was again retained fixed at the same 3000 rpm. Thus, tests for %4 nBF were carried 
out under (140, 125, 110, 95 and 80) Nm engine loads. Then, similar experimental procedure 
for approximately (6%, 8% and10%) nBF ratios were applied.  

   Table 1. Main technical specifications of the test engine 
Engine Renault K9K 700  turbocharged automotive diesel engine 
Displacement  1.461 liter 
Number of cylinder 4 
Bore & stroke 76 & 80.5 mm 
Compression ratio 18.25: 1 
Maximum power 48   kW @ 4000 rpm 
Maximum torque 160 Nm @ 1750 rpm 

  Connecting rod length                
Injection system  
Number of nozzle holes 
Nozzle hole diameter 

130 mm 
Common rail injection system * 

5 
0.12 mm 

*The high pressure ups to 2000 bar 

In this study, the effects of nBF on engine performance and exhaust emissions were 
experimentally studied and compared under different loads and for 3000 rpm engine speed. 
Here, experiments were conducted for n-butanol ratios (2, 4, 6, 8 and 10 %, by vol.) under 
five different loads. Tests were firstly carried out for NDF to obtain a database for comparison 
of the results of nBF.  After completed NDF experiments, nBF tests were performed. In the 
fumigation method, the adapted carburetor was mounted on the inlet manifold of the test 
engine and thus, n-butanol was introduced into intake air flow.  Here; for fumigation tests, to 
obtain 5 different n-butanol ratios of  (2 , 4, 6, 8 and 10) %, by vol., carburetor main jet 
opening was adjusted at 5 different position.  

2.3. Calculation of engine performance and determination fumigated fuel properties 

In this section, the principles of the calculation of engine performance parameters and 
determination of fumigated fuel properties for NDF and n-butanol are summarized. The 
details of the calculation process can be found in references [11, 12]. In the present study, fuel 
consumption of the engine was determined by using a scaled glass bulb and consumption 
duration of 50 mL of diesel fuel was measured. By this way, effective power output, total fuel 
consumption, brake specific fuel consumption (bsfc) and effective efficiency have been 
calculated by using the following relations. 
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In Eq. (1); Tb (Nm) is brake torque,  is angular velocity of the crankshaft, p0 (MPa) and T0 
(K) are pressure and temperatures of ambient air, respectively. Xhum  is the humidity correction 
factor and it is determined depending on dry and wet thermometer temperatures. In Eqs. 2(a) 
and 3(b); V is the volume of consumed diesel fuel, t (s) is the duration of consumption of 
V volume (50 mL) of fuel, d is the density of diesel fuel, and LHV is the lower heating 
value of diesel fuel and n-butanol mixture. Here, lower heating values of diesel fuel and n-
butanol have been calculated by using well known Mendeleyev formula [12, 13].  

-3)]10'w-'2.51(9h-)'s-'10.89(oy-'125.6h'33.91c[LHV[kJ/kg]                                         (4) 
In Eq. (3), w and s ,yo ,h ,c   represent elemental composition of fuel, and their values for 
diesel fuel and n-butanol have been given in Table 2. For fumigation case, lower heating 
values have been determined by using the following relation given by Durgun [11, 12]. 
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where d and a are the densities of diesel fuel and n-butanol respectively, and xd and xnB are 
the volumetric percentages of diesel fuel and n-butanol in the mixture, respectively. In the 
present study, to see clearly the effects of nBF addition on engine performance and exhaust 
emissions, variation ratios of engine performance characteristics and exhaust emissions in 
respect of NDF were calculated.  For example, variation ratio of bsfc was computed as 
follows: 
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where be,nBF and be,d are bsfc values for fumigated fuel and diesel fuel, respectively.  

Table 2. The main properties of diesel fuel, ethanol and n-butanol [3, 4, 7, 10]. 
                                              Diesel fuel Ethanol n-Butanol 
Chemical formula C14.342H24.75

 

C2H5OH C4H9OH 
Moleculer mass [kg/kmol]          197.21** 46.07** 74.123** 
Density [kg/m3]  823 * 785 794* 
Lower heating value  [kJ/kg]  42685.7**

 27423.24** 33630.8** 
Cetane number 45 8 25 
Latent heat of evaporation [kJ/kg] 270 904 581.4 
Boiling point [0C] 180-360 78 118 
Flash point [0C] ≥55 13-14 35-37 
Kinematic viskosity, at 20 0C, [mm2/s] 3.4 1.20 3.64 

Composition, mass [%] 0.127h'
  0.873,



c'  
0.347yo

0.131,h
  0.521,c







 
0.216yo

0.136,h
  0.648,c







 

Cost [TL/lt], July 2017 ,   1$=3.53 TL*** 4.62 
16 

(99,8 % purity) 
84 

(99,9 % purity) 
*measured in laboratory, **calculated from Mendeleyev formula, *** TL: Turkish Lira 
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2.4. Cost analysis 

In the present study, cost analysis has also been done by using the practical relationship, 
which was proposed originally by Durgun [12]. Here, by using variation ratio of BSFC in 
respect to NDF and the actual prices of n-butanol and diesel fuel, combined fuel cost variation 
for fumigated fuel is calculated and compared. For this purpose, the following formula has 
been used.  
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C1 is cost of diesel fuel, C2 is cost of n-butanol and be/be is difference ratio of BSFC, nB and 
d are densities of n-butanol and diesel fuel, respectively. Here, units of (C1, C2), (nB, d) and be 
are (TL/lt), (kg/m3) and (kg/kWh) respectively. In Trabzon, Turkey for 2017 currency, 1$ is 
equal to 3.53 TL. The costs and other main characteristics of diesel fuel and n-butanol (and 
also ethanol) are given in Table 2.  

2.5. Error analysis and uncertainties 

Error analysis was applied to the measured values and uncertainties were also determined by 
using Kline and Mc.Clintock’s method [14]. Here, each value has been measured 3 times and 
for this reason Student’s  t-distribution has been applied to the experimental data. By the 
evaluation of measured data, uncertainty intervals of torque, effective power and bsfc values 
were determined at the levels of (0.1-0.5) % (0.04-0.5) % and (0.1-6.5) %, respectively. From 
these results, it can be stated that the probably uncertainties in the measuring of the principle 
values and in the derived values would not affect significantly the uncertainties of the numerical 
results. 

3. RESULTS AND DISCUSSIONS 

In this paragraph tests results, related to the influences of the nBF on engine performance and 
exhaust emissions have been given and compared to NDF in various figures. By inspecting of 
these figures and evaluating obtained experimental data and calculated parameters, various 
discussions have been done. 

Fig. 2a and Fig. 2b show the variations and variation ratios of effective power versus to the 
nBF for five different engine loads, respectively. As can be seen in Figs.2 (a and b), effective 
power values for selected nBF ratios are nearly equal to NDF values. However, it starts to 
decrease after 8% nBF ratio. Figs. 3 (a and b) Figs. 4 (a and b) show the variations and 
variation ratios of BSFC and effective efficiency versus to the nBF ratios for five different 
engine loads, respectively. It can be observed that for all the nBF ratios, BSFC increases 
significantly. The occurred maximum increase ratio of BSFC is 13.59 % for 10 % nBF ratio, 
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under 140 Nm load. Similar results have also been reported by earlier researcher [4-6, 9]. It is 
well known that the flame temperature of n-butanol is smaller than that of diesel fuel [4, 9]. 
Thus, as expected, the combustion temperature values may reduce with increasing of the 
amount of n-butanol in the combustion chamber. Low cylinder temperatures may produce 
incomplete combustion and higher BSFC. Also, lower heating value of n-butanol is lower 
than that of diesel fuel. This could also increase BSFC. Furthermore, as can be seen in Figs. 5, 
excess air coefficient decreases with increasing nBF ratios [9]. This may be attributed to the 
engine running under overall ‘richer’, which may produce incomplete combustion and higher 
BSFC and exhaust emissions. It can be clearly seen from Eq. 4b that effective efficiency is 
simply the inverse of the product of BSFC and as expected effective efficiency decreases for 
selected n-butanol ratios. 

 
Figs.2  (a and b) Variations and variation ratios of effective power versus different n-butanol ratios under five 

different loads, respectively. 

In the present study, carbon dioxide (CO2), carbon monoxide (CO), total hydrocarbon (THC), 
and nitrogen oxides (NOx) were measured for various nBF ratios, under five loads. Figs.6 (a 
and b) present variations and variation ratios of CO2 for five different nBF ratios, 
respectively.  It can be seen from these figures that CO2 percentage generally increases for 
selected nBF ratios. It can be conducted that the combustion process is not improved by 
applying nBF in contrast to expectations. As a result, CO has also increased as can be shown 
in Figs 7. The same results have been obtained by Andrés et al and they explained that the 
causes of the increase in CO are incomplete combustion and partial fuel oxidation due to low 
cylinder temperature in combustion chamber. Also, insufficient evaporation of n-butanol 
liquid droplets adhering to oil layer in the chamber walls might increase CO and THC [9]. It 
is estimated that the same phenomena for n-butanol fumigation might be occur in the present 
study. As can be seen in Figs.8 (a and b) that NOx emissions increase up to 6 % n-butanol 
ratio, but after this ratio they start to decrease. It is thought that n-butanol addition decreases 
the cylinder temperature and also excess air coefficient values. These phenomena could 
decrease in NOx emissions [4, 9] especially at high n-butanol ratios.  The obtained maximum 
decrease ratio of NOx emission is 10.91 % for 10 % nBF ratio and 125 Nm. 
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Figs.3  (a and b) Variations and variation ratios of BSFC versus different n-butanol ratios under five different 

loads, respectively. 

   
Figs.4  (a and b) Variations and variation ratios of effective efficiency versus different n-butanol ratios under 

five different loads, respectively. 

   
Figs.5  (a and b) Variations and variation ratios of excess air coefficient versus different n-butanol ratios under 

five different loads, respectively. 

  
Figs.6  (a and b)Variations and variation ratios of CO2 versus different n-butanol ratios under five different 

loads, respectively. 
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Figs.7 (a and b) Variations and variation ratios of CO versus different n-butanol ratios under five different 

loads, respectively. 

 
Figs.8  (a and b)Variations and variation ratios of NOx versus different n-butanol ratios under five different 

loads, respectively. 

As can be seen in Figs. 9 that THC emissions increase importantly with nBF. The incremet 
ratios of THC for lower loads are higher than that of higher loads. As it is mentioned earlier, 
the flame temperature of n-butanol is lower than that of diesel fuel [4, 9]. This may result in 
lower cylinder temperature and pressure values. Thus, the reduced temperature values cause 
higher THC emissions levers. Similar trends were reported in Refs. [4-6]. Figs.10 (a and b) 
present variations and variation ratios of opacity for different nBF ratios, respectively. In 
contrast to expectations, the value of the opacity has been increased by applying nBF. The 
increment ratios of opacity for lower n-butanol ratios are lower than that of higher n-butanol 
percentages.  Goldsworthy [1] also reported that opacity increases at high ethanol fumigation 
rates. He explained that at higher ethanol rates, the premixed combustion of the ethanol may 
be reducing the oxygen immediately available to the injected fuel which would lead to 
reduced soot burnout and thus increased exhaust opacity [1]. It is thought that a similar 
phenomenon might be occur by applying n-butanol fumigation. 

   
Figs.9 (a and b)Variations and variation ratios of THC versus different n-butanol ratios under five different 

loads, respectively. 
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Figs.10  (a and b) Variations and variation ratios of opacity versus different n-butanol ratios under five different 

loads, respectively. 

        
Figs.11  (a and b) Variations and variation ratios of cost versus different n-butanol ratios under five different 

loads, respectively. 

Variations and variation ratios of the fuel cost compared to NDF for different loads were 
presented in the Figs. 11(a-b), respectively. As can be seen from these figures that the total 
cost of fuel takes higher values than that of NDF at all of the operating conditions. Because 
the price of n-butanol is six times of diesel fuel in Turkey, the total fuel cost becomes higher 
than that of diesel fuel.  

4. CONCLUSIONS 

In the present study the effects of n-butanol addition into intake air on engine performance, 
emission characteristics and fuel cost were investigated experimentally and compared with 
that of NDF in an automotive DI diesel. Based on the experimental results the main effects of 
the n-butanol addition can be summarized as follows: 

1. n-butanol addition into the intake manifold increases the BSFC and decreases effective 
efficiency under selected five different loads at 3000 rpm. The observed maximum increase 
ratio of bsfc is 13.59 % for 10% nBF ratio under 140 Nm. However, effective power values for 
selected nBF ratios are nearly equal to neat diesel fuel values. 

2. n-butanol addition into the intake manifold increases CO2, CO and THC for selected loads. 
The determined maximum increase ratio of THC is 38.73 % for 10 % nBF ratio under 80 Nm 
load. Opacity generally increases for nBF. However, it decreases slightly for low n-butanol 
ratios and low loads. NOx emissions increase until 6 % n-butanol ratio, but after this ratio they 
start to decrease. The obtained maximum decrease ratio of NOx emission is 10.91% for 10 % 
nBF ratio and 125 Nm. 
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3. n-nutanol addition has not given good results in terms of engine performance characteristics 
and exhaust emissions for selected loads at 3000 rpm. Only NOx emissions have started to 
decrease after 6% n-butanol ratios. 

Here, for nBF, no changes were made to the engine operating conditions. However, it is 
expected that if the injection system, especially injection advance end injection pressure, were 
optimized for nBF, more hopeful results for engine performance characteristics and exhaust 
emissions may be attained. 
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ABSTRACT 

A systematic review of PV/T systems is presented in this study. Sectioning of the literature is based on different 
PV/T system classes and introduced in historical order to show the findings obtained by researchers. 
Fundamentals of PV/T systems, including a detailed examination of conventional flat-plate PV/T collectors are 
compiled with immense emphasis on recent studies to evaluate electrical and thermal performance of current 
PV/T systems. Primary focus is given to selected indicators such as exergy analyses to determine maximum 
possible output of a given PVT instrument, packing factor, heat transfer enhancement methods, simulation and 
experimental results, selection of components of PVT instrument including anti-reflective materials, photo-
voltaic module, thermal collector, insulations, heat transfer fluids etc. by comparing advantages of using water 
and/or air as working fluid, using glazed versus unglazed PV/T collectors, determination of optimum mass flow 
rates, estimation of tube spacing and diameters. A critical discussion and comparison about these parameters is 
provided in detail and in terms of thermodynamic perspective by considering system performance due to thermal 
and electrical outputs which explains how these parameters affect the overall system performance. According to 
analyses covered in this review, the use of PVT systems is shown to be a powerful solution for efficient 
renewable energy utilization, and it is revealed that PV/T devices are strong competitors in the power generation 
market due to their advantages. 

 
Keywords: PV/T collectors, thermal and electrical efficiency, COP, energetic and exergetic performance. 

I. HISTORICAL DEVELOPMENT OF PVT TECHNOLOGY 

French physicist Becquerel was the one who introduced photovoltaic phenomena by using 
electrochemical cell in nineteenth century [1]. This phenomenon tells that when the light is 
absorbed, an electron goes to the higher energy state which produces voltage. Afterwards, 
photoconductivity of selenium was discovered which is followed by discovery of selenium 
tubes. Wilson extended the quantum theory for the solids. Five years later, solid state rectifier 
was demonstrated [2]. The first very efficient PV cells were created in 1954 by using silicon 
semiconductors and they are used for space missions [3]. In 1963, Sharp Corporation built the 
first silicon PV module which was very efficient in energy production. Global investments 
started to direct into on renewable energy market in 1973 [4]. In order to increase overall 
efficiency, thermal collectors were integrated to PV units and PV/T (photovoltaic thermal) 
collectors were created during the same period. The idea was simple, thermal collectors could 
use the waste heat, while PV units producing electrical energy. Boer built first PV/T collector 
which was using air as a heat transfer fluid. Accordingly, Wolf demonstrated first PV/T 
collector using liquid as a heat transfer fluid in 1976 [5]. In the early 1990s, the focus was 
given to ventilated PV façades which resulted in building-integrated photovoltaics (BiPV) in 
Switzerland [6, 7]. The schematic view of PV/T unit can be seen from Figure 1. 
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Figure 1. Schematic view of a typical PV/T unit. PV cells are producing electrical power while thermal collector 

produces thermal power simultaneously. 

II. THERMODYNAMIC APPROACHES TO THE PV/T SYSTEMS 

Several energy conversions occur in PV/T units. The incoming solar energy cannot be fully 
utilized by the system. Thus, thermodynamic approach is required to define these efficiencies 
in terms of basic engineering laws to understand the system correctly. The characteristic 
operation curve for PV unit is presented in Figure 2.  

The ratio of theoretical electrical power output of a photovoltaic cell divided by the total input 
solar power is defined as energy efficiency which is defined as follows;  

c

ocsc
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VI
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where Isc is the short circuit current and Voc is the open circuit voltage. Their multiplication is 
divided by the multiplication of solar power per area and collector area. 

 
Figure 2. Typical current-voltage characteristic curve of PV unit. 

More realistically, power conversion efficiency can be defined as follows; 
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 Lastly, exergy efficiency can be defined by including the useful energy which can be used by 
the PV unit during operation. 

cex

mm
ex AG

VI
  (3) 

where Im and Vm are the values of the current and voltage at maximum point. 
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III.  CIRCUIT MODEL OF PV UNIT 

It is well known that theoretical model of PV unit can be built by using equivalent electric 
circuit [8]. The theoretical one-diode equivalent circuit for a PV module can be given as 
follows; 

 
Figure 3. More detailed circuit model for PV unit including series and shunt resistances [9]. 

One diode, five-parameter model is a very comprehensive model which also includes the 
variation in two important resistances, namely, shunt (Rsh) and serial (Rs). They are 
representing parasite currents which deviates the PV unit operation from ideality [10].  The 
diode part of the model can be represented by Shockley’s ideal diode equation in terms of 
temperature [4], which can be shown as follows; 

exp 1ph rs
qVI I I
kT

  
    

  
 (4) 

where Iph is the photo-current which is generated due to incident light. And Irs is the reverse 
saturation current. It can be easily seen from the Eq. (4) that the performance of PV unit is 
highly dependent on the temperature. This explains why uniting thermal collectors with PV 
unit is advantageous. Both cooling and utilization of PV unit is provided with single PV/T 
system.  

IV.  PHOTOVOLTAIC THERMAL (PV/T) SYSTEMS 

a) Improvements for Flat-Plate PV/T units 

Flat plate design is generally preferred and used in PV/T market. In this section, recent 
attempts to increase system overall efficiency of flat-plate PV/T collectors will be 
investigated. Mohsenzadeh and Hosseini tested the performance of flat-plate PV/T collectors 
with diffuse reflectors, brass channel and four vacuum tubes to provide sufficient domestic 
hot water [11]. It was observed that solar insolation was increased by 22% with properly 
designed diffuse reflectors and accordingly, 62.98% average thermal efficiency for the PV/T 
system with reflectors was obtained. Hou et al. studied to increase heat transfer between 
working fluid and heat collector by augmenting thermal collector with micro heat pipe array 
unit [12]. Micro heat pipe array (MHPA) consisted of several aluminum alloy micro heat 
pipes. The thermal efficiency of the system was increased up to 40% in summer while 
electrical efficiency was not affected significantly. Pei et al. built and evaluated the 
performance of a novel heat pipe-type PV/T collector with and without a glass cover to 
overcome the freezing problem [13]. Results revealed that, overall thermal efficiency of the 
system with glass cover was 41.30 %, while it was 37.16 % for the unglazed scheme. 
Additionally, glass-covered system had 4 % better overall efficiency than that of uncovered 
scheme.  
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Water and air are the most preferred heat transfer fluids for PV/T systems. Since PV/T system 
is used as building integrated scheme which will be discussed in the next section. However, 
bi-fluid cooled schemes are promising in augmenting heat transfer [14, 15]. Recent 
improvements in hybrid PV/T collectors include integrating phase change materials (PCM) to 
the system [16] and using nanofluid as heat transfer mechanism [17-19]. 

b) Building integrated Photovoltaics 

Most of the collected energy from the sun is converted to thermal energy by PV/T collectors. 
The increase in temperature of the PV unit impairs the electrical performance especially for 
silicon made cells. Mainly PV units are made from silicon semiconductors where 
monocrystalline silicon, polycrystalline silicon and amorphous silicon materials are selected. 
Buildings need to be air conditioned and provided with hot water for domestic use. Thus 
PV/T systems were integrated to building in the early 1990s [20]. That is, building integrated 
PV/T systems (BiPV/T) are designed for space cooling in summer as well as space heating for 
winter. The clustering of different types of BiPV/T systems can be seen from Figure 4. 
Rajoria et al. compared different BiPV/T designs to evaluate their performances [21]. First 
design had solar cell tile (SCT) array and second design had semi-transparent PVT arrays. 
The environmental data was obtained for solar radiation and ambient temperature for the 
climatic conditions of Delhi, India. It has concluded that semitransparent PVT roof yields 
higher useful thermal energy than SCT roof design in winter. Kim et al. evaluated the 
performance of using BiPV/T as building envelope and compared the performances of 
BiPV/T and BiPV by using TRNSYS simulator [22]. Reference case was compared with 
BiPV attached to a wall as envelope, ventilated BiPV and circulated BiPV. Results revealed 
that ventilation slightly decreased the overall efficiency.  

Yang and Athienitis investigated the effect of design parameters on overall system 
performance of BiPV/T through several experimental studied by using full scale solar 
simulator [23]. Two inlet design was found to have optimal thermal efficiency whereas 
addition of vertical glazed solar air collector was observed to have 8% increase in the thermal 
efficiency. 

 
Figure 4. The classes of various schemes of building integrated photovoltaic thermal (BiPV/T) systems [21]. 

c) PV/T driven systems 

The outputs of the PV/T systems can be used directly to heat or cool spaces and provide 
electricity. On the other hand, PV/T system can be coupled with other systems i.e. with 
productive cycles to improve overall efficiency of the system and fulfill many other human 
needs. Calise et al. coupled PV/T system with distillation system and absorption chiller for 
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seawater desalination [24]. In the novel system, thermal energy provided by concentrated 
photovoltaic thermal (CPV/T) solar collector was added to the energy provided by auxiliary 
biomass-fired heater and total energy was used to derive multi-effect distillation system to 
provide distilled water. In another study, Calise et al. used PV/T system to drive heat pump 
and absorption chiller to create poly-generation system [25]. Dynamic simulations were 
carried out to investigate the performance of this high efficient complex system. According to 
results, system produces space cooling and heating as usual but in a very efficient way, 
namely, PV/T unit had 50 % overall efficiency, heat pump had coefficient of performance 
(COP) above 4 for heating mode, and absorption chiller had COP of 0.55.  

V. CONCLUSIONS 
*PV/T systems are highly efficient clean energy sources which utilizes solar energy. And they 
can be used for domestic use, especially for electricity generation and hot water production. 

*They can be integrated with other systems such as solar driers, heat pump and absorption 
systems. 

*Analytical, numerical and experimental studies revealed that they have sufficient electrical 
and thermal performances. Their performances depend on several parameters including 
climate, fluid mass flow rate, packing factor etc. Water, air, different types of nanofluids or 
their combinations can be used as heat transfer fluids. 
More recent studies can be seen from Table 1. 

Table 1. Summary of recent studies on PV/T technology. CPV/T: concentrating photovoltaic thermal, ST: solar 
thermal. 

Author(s) Collector 
Type 

Improvement/ 
Investigation 

Analyses 
Method 

Heat 
transfer 

fluid 

Thermal 
efficiency 

(%) 

Electrical 
Efficiency 

(%) 

Overall 
Efficiency 

(%) 
Literature 

Rajoria et.al. BiPV/T Array optimization Theoretical Air N/A N/A N/A [21] 

Lin and Ma BiPV/T Optimization with Taguchi-Fibonacci 
search method Numerical Air N/A N/A N/A [26] 

Kalani et al. Flat-plate Optimization of input and outputs with 
particle swarm optimization (PSO) Theoretical Nanofluid N/A N/A N/A [27] 

Hocine et al. Vertical  
flat-plate 

High efficiency by using cheaper materials 
and simple design 

Theoretical 
and 

experimental 
Water 36.32 12.7 N/A [28] 

Dubey and 
Tay Flat-plate Testing 10 KW(peak) unit for hostel Numerical Water 43 12 N/A [29] 

Slimani et al. Flat-plate Integrating a PV/T to an indirect 
solar dryer system Theoretical Air 70 10.5 90 [30] 

Bhattarai Sheet and 
tube flat-plate 

Comparison of PV/T and other solar 
collecting systems Theoretical Water 58.7 13.69 N/A [31] 

Ziapour and 
Khalili Flat-plate Combination of PV and wickless heat pipe 

solar water heater Theoretical Water 70 N/A 80 [32] 

Cappelletti et 
al. CPV/T Small scale single axis linear focus 20X 

solar concentrator Experimental Water N/A N/A 61.5 [33] 

Otanicar et al. Flat plate or 
CPV/T 

Separating incident wavelength by using 
nanofluid based filters Theoretical Air or 

water N/A N/A N/A [34] 

Ooshaksaraei 
et al. Flat-plate PV/T unit with bifacial PV cells 

Theoretical 
and 

experimental 
Air N/A N/A 51-67 [35] 

Wang et al. BiPV/T Effect of frame shadow on photovoltaic 
performance Theoretical Air N/A N/A N/A [36] 

Feng et al. CPV/T Designing CPV/T with transmissive 
Fresnel solar concentrator 

Theoretical 
and 

experimental 
Water N/A N/A 55 [37] 

Colangelo TESPI Test of novel system called thermal 
electric solar panel integration Numerical Water N/A N/A N/A [38] 

Oyieke and 
Inambao Flat-plate 

Simulation of performance of vacuum 
insulated PV/T solar power 

module in subtropical climate 

Numerical and 
experimental Water 18 11 29 [39] 

Michael and 
Iniyan Flat-plate PV/T collector CuO/water 

nanofluid with glazing Experimental Nanofluid 30.43 6.18 N/A [40] 

Pathak et al. Flat-plate Comparison of performances between ST, 
PV, PV/T while limited with roof area 

Numerical and 
experimental Air N/A N/A N/A [41] 
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ÖZET  
Bu çalışmada, AA7075-T651 alüminyum alaşımı levhalar, yarı otomatik TIG kaynak yöntemi ile ER 5356 tipi 
ilave dolgu teliyle, %100 Ar ve %70 He + %30 Ar karışımı olmak üzere iki farklı koruyucu gaz kullanılarak 
birleştirilmiştir. Alın alına birleştirilen levhaların, nufuziyet ve kaynak dikiş formu üzerine her iki koruyucu 
gazın etkisi araştırılmıştır. Her iki koruyucu gaz kullanılarak birleştirilen alüminyum alaşımı levhaların makro ve 
mikro yapısı, kaynak bölgesinin sertlik dağılımı, kaynak dikiş form geometrisi ve kaynak dikişlerinin sıvı 
penatrasyon ile muayenesi incelenerek, tartışılmıştır. Sonuç olarak, koruyucu gaz olarak %70 He + %30 Ar 
karışımı kullanılan numunelerin birleştirme nufuziyetinin daha fazla olduğu, hatasız kaynak dikişlerinin 
oluşmasında daha etkin bir rol oynadığı belirlenmiştir. Kaynak bölgesinin sertlik değerlerinin ise her iki 
koruyucu gaz ile yapılan birleştirmelerde birbirine yakın olduğu tespit edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: TIG, AA7075-T651 alaşımı, Argon, He + Ar karışımı, Koruyucu Gaz 

 
THE EFFECT OF SHEILDING GAS ON AA 7075-T651 ALUMINIUM SHEET 

WELDED BY GAS TUNGSTEN ARC WELDING (GTAW) 

ABSTRACT  
In this study, AA7075-T651 aluminium alloy sheet was joined by GTAW welding technique with ER 5356 
welding wire. Both pure Ar and 70%He+30%Ar mix gases were employed as a shielding gas. It was investigated 
the effect of shielding gas on the weld geometry and the weld penetration. Microstructural characterization has 
been done using standard metallography. The hardness distribution of welding regions and penetration testing of 
joint plates have been tested and reported. The experimental results show that the AA7075-T651 aluminium 
alloy sheet was successfully joined by GTAW with 70%He+30%Ar mix shielding gas as compared to the using 
pure Ar shielding gas. Shielding gas types have an effect on weld penetration and weld bead width. While 100% 
argon shielding gas with a lower rate of thermal conductivity produces weld with a shallower penetration profile 
that is more tapered in the middle, 70%He+30%Ar mix shielding gas with a higher rate of thermal conductivity 
produces weld with a broader and deeper penetration profile. 
 
Keywords: GTAW, TIG, AA7075-T651 aluminium sheet, Argon, He+Ar mix shielding gas 

I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Alüminyum ve alaşımları, üstün mekanik özelliklerinin özelliklerinden dolayı, günümüzde 
çelik alaşımlarından sonra en yaygın kullanım alanına sahip bir metallerdir. Alüminyumun ve 
alaşımlarının ideal ve ekonomik bir malzeme olmasını sağlayan en önemli özellikleri; uygun 
mekanik özelliklerinin yanında düşük ağırlığa sahip olması, geri dönüşebilir olması, kolay 
işlenebilme ve biçimlendirilebilmesi, yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, magnetik olmamasıdır.  

Bu çalışmada kullanılan AA 7075 alüminyum alaşımı, en yüksek dayanıma sahip alüminyum 
alaşımlarından biridir. Mekanik özelliklerini daha da iyileştirmek amacıyla, T651 koduyla 
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ifade edilen ısıl işlem ve onu takip eden germe işlemine tabi tutulmuştur. Bu alaşımların, Isı 
Tesiri Altındaki Bölgesinin (ITAB) gevrek bir yapıya sahip olması, ergitme yöntemleri ile 
birleştirilebilirliğini zorlaştırmaktadır [1]. 

 AA 7075 alüminyum alaşımının ergitme kaynak yöntemleri ile birleştirilmesinde karşılaşılan 
kaynak hataları nedeniyle, sürtünme kaynak yöntemi kullanılarak birleştirilmesi 
hedeflenmiştir. Fakat sürtünme kaynak yönteminin her dizayn formuna ve kalın malzemeler 
için elverişli olmaması nedeniyle, ergitme kaynak tekniklerini kullanmayı zorunlu hale 
getirmiştir. Genellikle MIG ve TIG gazaltı kaynak yöntemleri tercih edilmektedir. Ergitme 
kaynak yöntemleri yapılan kaynak işlemlerinde gözenek, ergime eksikliği, nufuziyet azlığı ve 
çatlaklar gibi kaynak hataları ile karşılaşılır [2, 3]. Genelde yüksek kaliteli kaynak beklenen 
işlerde, TIG kaynak yöntemi MIG kaynak yöntemine göre tercih edilir [4]. TIG kaynak 
yönteminde metalin özelliği ve koruyucu gazın özelliklerine bağlı olarak, kaynak dikiş 
formunun ve nufuziyetinin değiştiği bilinmektedir. 

Bu çalışmada, TIG kaynak yöntemiyle farklı koruyucu gaz kullanılarak birleştirilen AA 7075-
T651 alüminyum alaşımlarının kaynak dikiş formuna ve nufuziyetine nasıl bir etki meydana 
getirdiği incelenmiştir. Bu amaçla, %100 argon gazı ve %70 He + %30Ar karışım gazı olmak 
üzere iki farklı koruyucu gaz kullanılmıştır. Her iki koruyucu gazın kaynak dikiş formunu 
nasıl değiştirdiği ile ilgili tartışma yapılmıştır.  

II. İLGİLİ ÇALIŞMALAR (RELATED WORK) 

Bu çalışmada, ticari ürün olarak temin edilen AA7075-T651 alaşımı levhalar kullanılmıştır.  
7075 alüminyum alaşımına, T651 ısıl işlemi (çözeltiye alma, su verme ve suni yaşlandırma 
işlemlerinden sonra, levha % 0,5-2 oranında germe işlemine tabi tutularak gerilim giderme 
işlemi uygulanmıştır) uygulanarak, alaşımın mukavemet değerleri arttırılmış halde temin 
edilmiştir. 

AA7075-T651 alaşımı levhalar, 150x125x12mm ebatlarında kesildikten sonra yarı otomatik 
TIG kaynak yöntemi ile alın alına birleştirilmiştir. Birleştirme işleminde kaynak dikiş formu 
üzerine koruyucu gazın etkisini görmek için %100 Ar ve %70 He + %30 Ar kaşımı olmak 
üzere iki farklı koruyucu gaz kullanılmıştır. 

 Kaynaklı birleştirmede kullanılan AA7075-T651 alaşımı levhaların kimyasal bileşimi Tablo 
1’de ve mekanik özellikleri Tablo 2’de verilmiştir.  

AA7075-T651 alaşımı levhalar, ER 5356 (EN 573.3: EN AW-AlMg5) tipi ilave kaynak teli 
kullanılarak birleştirme işlemi gerçekleştirilmiştir. Tablo 3’de ilave kaynak telinin kimyasal 
içeriği verilmiştir. 

Tablo 1.  AA7075-T651 Alaşımının Kimyasal İçeriği 
Fe Si Cu Mn Mg Zn Cr Zi+Ti Diğer Al 

0,5 0,5 1,2-2,0 0,3 2,1-2,9 5,1-6,1 0,18-0,28 0,25 0,15 Kalan 

Tablo 2. AA7075 Alaşımının Uygulanan Isıl İşlem Türüne Göre Mekanik Özellikleri 
Isıl İşlem Akma Mukavemeti (MPa) Çekme Mukavemeti (MPa) % Uzama Brinel Sertlik Değeri 

0 105 225 17 60 
T651 500 570 11 130 
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Tablo 3. ER5356 İlave Kaynak Telinin Kimyasal İçeriği 
Al Si Mg Mn Fe Cr Cu Zn Ti Be 

kalan <0.25 4,9 0.05-0.20 <0.40 0.05-0.20 <0.10 <0.10 0.06-0.20 < 0.0003 

Kaynak işleminden sonra numuneler kesilmiş ve kaynak dikişlerinin kesit alanlarına, 
metalografik işlem uygulanmıştır. Net bir şekilde görülen kaynak dikiş geometrileri ölçülerek 
her iki farklı koruyucu gazın geometrik forma nasıl ettiği belirlenmiştir.  

Kaynak bölgesinin Brinel sertlik değerleri, JINAN marka sertlik cihazıyla (Tip SHBRV 
187,5) 2,5 mm’lik bilya uç ve 62,5 kg yük kullanılarak ölçülmüştür.  

Optik mikroskop yardımıyla kaynak bölgesine ait mikroyapılarının fotoğrafları çekilmiştir. 

12 mm kalınlığındaki AA7075-T651 levhalara, 60° açı olacak şekilde, V kaynak ağzı 
açılmıştır. 2 mm kök aralığı bırakılarak sabitlenen levhalar, TIG kaynak yöntemi ile iki farklı 
koruyucu gaz kullanılarak küt alın şeklinde, elle birleştirilmiştir. AC akım türü ve saf tungsten 
elektrot kullanılmıştır. Elektrot ucu, 60° olacak şekilde bilenmiştir. Kaynak teli çapı 3 mm 
olarak seçilmiştir. Birleştirme işlemi üç paso da gerçekleştirilmiştir. Tablo 4’te, TIG kaynak 
yöntemi ile birleştirme işleminde kullanılan kaynak parametreleri verilmiştir.  

Tablo 4. TIG Kaynak Yöntemiyle Birleştirme İşleminde Kullanılan Kaynak Parametreleri 

Kaynak Parametreleri 
KORUYUCU GAZ TÜRÜ ve ORANI 

% 100 Ar %70 He + % 30 Ar Karışımı 

1.PASO 2.PASO 3.PASO 1.PASO 2.PASO 3.PASO 

Kaynak Akımı (Amper) 220 200 180 200 180 170 

Kaynak Gerilimi (Volt) 18 16 15 16 15 14 

Kaynak hızı (mm/dk) 140 130 125 140 125 120 

Koruyucu Gaz Debisi (lt/dak) 14 14 14 14 14 14 

Kaynaklı levhaların kaynak bölgesinde herhangi bir yüzeysel çatlak olup olmadığı, TS EN 
ISO 3452-1 standartına göre sıvı penatrasyon yöntemiyle tespit edilmiştir. Şekil 1’de TIG 
kaynak yöntemiyle Argon ve %70 He + %30 Ar kaşımı koruyucu gazlarıyla birleştirilen 
kaynak levhalarının, penatrasyon sıvısının uygulanmış fotoğrafları gösterilmektedir.   

 
Şekil 1. Kaynaklı Levhalara Penetrant Sıvısının Uygulanması 
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III. DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIŞMA (EXPERIMENTAL RESULTS AND 

DISCUSSION) 

III.I. Kaynak Dikişlerinin Makro Görünümü 

Şekil 2’de TIG kaynak yöntemi ile %100 Ar ve %70 He +%30 Ar karışım gazı olmak üzere 
iki farklı koruyucu gaz kullanılarak birleştirilen AA7075-T651 alaşımı levhalar 
görülmektedir. Kaynak dikişlerinin gözle muayenesinde, yüzey görünümlerinde net bir 
kaynak hatasına rastlanmamıştır. Fakat kılcal çatlakların olup olmadığı ile ilgili emin 
olabilmek amacıyla kaynaklı levhalar, penatrant sıvı muayenesine tabi tutulmuşlardır.  

Şekil 3’de TIG kaynak yöntemiyle Argon ve %70 He + %30 Ar kaşımı koruyucu gazlarla 
birleştirilen kaynak levhalarının, penatrasyon muayenesi sonrası fotoğrafları gösterilmektedir.  
Şekil 3’de görüleceği gibi %100 Ar koruyucu gazı kullanılarak birleştirilen kaynaklı 
levhaların kaynak dikişi ile ITAB’ın kesiştiği kenar doğrultusunda yüzeyle temas eden çatlak 
tespit edilmiştir. Fakat %70 He + %30 Ar kaşımı koruyucu gazı kullanılarak birleştirilen 
kaynaklı levhalarda ise herhangi bir yüzeysel çatlağa rastlanmamıştır. Bu durum koruyucu 
gaz seçiminin önemini hatıra getirmektedir. TIG kaynak yöntemiyle birleştirilen kaynaklı 
levhalarda, koruyucu gaz türünün kaynak hatalarına sebep olabileceği görülmektedir.  

 
Şekil 2. TIG kaynak yöntemiyle Argon ve %70 He + %30 Ar kaşımı koruyucu gazlarla birleştirilen kaynak 

levhaları 

 
Şekil 3. TIG kaynak yöntemiyle Argon ve %70 He + %30 Ar kaşımı koruyucu gazlarla birleştirilen kaynak 

levhalarının penatrasyon muayenesi sonrası fotoğrafları 
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III.II. Kaynak Dikiş Formuna Koruyucu Gazın Etkisi 

Şekil 4’te %100 Ar koruyucu gazı kullanılarak birleştirilen AA 7075-T651 kaynaklı levhalara 
ait, kaynak dikiş formu ve geometrisi gösterilmektedir. Şekil 5’te ise %70 He + %70 Ar 
karışımı koruyucu gaz kullanılarak birleştirilen AA 7075-T651 kaynaklı levhalara ait, kaynak 
dikiş formu ve geometrisi gösterilmektedir. 

 
Şekil 4. %100 Ar koruyucu gazı kullanılarak birleştirilen AA 7075-T651 kaynaklı levhalara ait, kaynak dikiş 

formu ve geometrisi 

 
Şekil 5. %70 He + %70 Ar karışımı koruyucu gaz kullanılarak birleştirilen AA 7075-T651 kaynaklı levhalara 

ait, kaynak dikiş formu ve geometrisi 

%100 Ar koruyucu gazı ile birleştirilen levhaların kaynak dikiş nufuziyeti (9.2 mm), %70 He 
+ %70 Ar karışımı koruyucu gaz kullanılarak birleştirilen levhaların kaynak dikiş 
nufuziyetinden (11.2 mm) daha düşük olduğu görülmektedir. %100 Ar koruyucu gazı ile 
birleştirilen levhaların kaynak dikiş genişliği (16.3 mm) ise %70 He + %70 Ar karışımı 
koruyucu gaz kullanılarak birleştirilen levhaların kaynak dikiş genişliğinden (17 mm) daha 
küçüktür. Bu sonuçlardan anlaşıldığı üzere kaynak dikiş genişliği ve kaynak nufuziyeti 
kullanılan koruyucu gaz türüne bağlı olarak belirgin bir şekilde değişmektedir. Özellikle et 
kalınlığı yüksek olan alüminyum alaşımlarında helyum korucu gazının kullanılması veya 
helyum içerikli soy gaz karışımlarının kullanılması gerektiği anlaşılmaktadır. Aynı zamanda 
levha kalınlığı dikkate alınarak koruyucu gaz seçimi de büyük önem arz etmektedir. 
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Argon gazına helyum ilave edilmesi ile ark enerjisi arttırılmıştır. Karışım gaz içerisinde 
Helyum gaz miktarı ne kadar fazla ise ark enerjisi miktarı da o nispette artacaktır. Ark enerji 
miktarının artması demek, kaynak dikiş genişliğinin ve kaynak nufuziyetinin artması 
anlamına gelmektedir. Ar+He karışım gazı yerine, saf Argon koruyucu gazı kullanılması 
halinde ise kaynak nufuziyeti ve kaynak dikiş genişliği azalmaktadır. Özellikle de kalın 
levhalarda saf argon koruyucu gaz kullanımı, nufuziyet yetersizliği ve çatlaklar gibi kaynak 
hatalarının oluşmasına neden olabilmektedir. Hatta gaz debi miktarının da yetersiz seçilmesi 
halinde kaynak dikişinde oksit kalıntılarının oluşması hatasını netice verecektir. Bu 
çalışmamızda sabit gaz debisi (14 lt/dak) kullanılmış olup, kaynak dikişlerinde bariz oksit 
kalıntılarına rastlanmamıştır.  

Çeşitli literatürlerde, kaynak dikiş genişliği ve kaynak nufuziyetinin koruyucu gaz türüne göre 
değişmesi, kullanılan argon ve helyum gazlarının özelliklerine bağlı olduğu belirtilmiştir [5]. 
Argon gazının ısıl iletkenliği (17.72m W·m−1 ·K−1), helyum gazının ısıl iletkenliğine (151.3 m 
W·m−1 ·K−1) oranla daha düşüktür. Düşük ısıl iletkenlik, ark sütunun daha geniş olmasına 
sebep olmaktadır.  Böylece ark sütununun dış kısımlarında sıcaklık daha düşük, merkezinde 
ise daha yüksek olacaktır. Bu nedenle saf argon gazı koruması ile yapılan TIG kaynak 
dikişlerinde, kaynak merkezi doğrultusunda derin nufuziyet, kenarlarında ise nispeten az 
nufuziyetle karşılaşılır. Fakat ağırlıklı olarak helyum gazının kullanıldığı durumlarda ise ark 
sütununda sıcaklık dağılımı ise kenardan merkeze doğru hemen hemen homojendir. Böylece 
kaynak dikiş nufuziyeti, kenardan merkeze doğru daha fazladır. Yani daha derin ve daha geniş 
bir kaynak dikiş formu elde edilir. Bu dikiş formu, et kalınlığı fazla alüminyum alaşımlarında 
tercih edilen kaynak dikiş formudur.  

Kaynak dikiş formuna etki eden koruyucu gazın diğer bir özelliği de gazların iyonlaşma 
enerjileridir. Argon gazının iyonlaşma enerjisi (1520.6 kJ/mol), helyum gazının iyonlaşma 
enerjisinden (2372.3 kJ/mol) daha düşüktür. Düşük iyonlaşma enerjisi, daha düşük ark 
voltajına sebep olmaktadır. Helyum gazının iyonlaşma enerjisi daha yüksek olduğu için 
metale çok daha fazla miktarda ısının verilmesi söz konusu olacaktır. Böylece helyum gazı 
içerikli bir gaz karışımında metale verilen ısı miktarı fazlalaşacağından dolayı nufuziyet te 
artacaktır. Karışım içerindeki helyum miktarı ne kadar yüksek olursa kaynak nufuziyeti de o 
nispette artacaktır.  

Ayrıca yüksek ısı iletkenliklerine sahip olan alüminyum alaşımlarında istenen ısı miktarını 
sağlamak ve kalın malzemelerde derin nufuziyet oluşturmak için iyonlaşma enerjisi ve ısıl 
iletkenliği fazla olan helyum gazının koruyucu gaz olarak kullanılması büyük bir önem arz 
etmektedir. 

Yapılan çalışmalar sonucunda, iyi ark başlangıcı ve ark kararlılığı sağlamada etkin rol 
oynayan argon gazının bu avantajı ile yüksek ısı miktarı oluşmasına katkı sağlayan ve derin 
nufuziyet oluşumunu destekleyen helyum gazının avantajları birleştirilerek, koruyucu gaz 
olarak Ar+He gaz karışımlarının tercih edilmesi gerektiği önerilmektedir. Özellikle helyum 
içeriğinin daha fazla olmasının tavsiyesi yapılmaktadır [5]. 

Yapılan çalışmalar, kaynak dikiş formunun değişmesinde sadece koruyucu gaz türü değil aynı 
zamanda ark uzunluğu, kaynak hızı, torç açısı ve tungsten ucunun bileme açısı da etkin rol 
oynamaktadır. Şekil 6’da S. Amal Bosco Jude ve arkadaşlarının [6] yaptığı bir çalışmada, 
AA7075 alaşımı levhaların TIG kaynak yöntemi ile %100 Ar koruyucu gaz kullanılarak farklı 
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kaynak hızlarında yapılan kaynak işlemlerinde elde edilen kaynak dikiş formları 
gösterilmektedir. Bu çalışma ile şimdiki çalışmada elde edilen kaynak dikiş formlarının, 
uyum içerisinde olduğu görülmektedir. 

 
(a)                                                                   (b) 

Şekil 6. TIG yöntemi ile birleştirlen 7075 alüminyum levhalarında, kaynak dikiş formu üzerine kaynak hızının 
etkisi (a) kaynak hızı 130 mm/dak ve (b) kaynak hızı 140 mm/dak [6] 

III.III. Kaynak Bölgesinin Sertlik Dağılımı 

Tablo 5’te %100 Ar gazı ve %70 He + %30 Ar karışım gazları kullanılarak TIG kaynak 
yöntemi ile birleştirlen AA7075-T651 kaynak levhalarının kaynak bölgesine ait sertlik 
dağılımı gösterilmektedir. 

Sertlik diyagramından da görüleceği gibi 7075-T651 ana malzemenin ölçülen sertlik değiri 
koruyucu gaz türüne bağlı olmaksızın 100 -120 Brinel arasında değişmektedir. Kaynak 
metalinin sertlik değeri ise 80-95 Brinel arasında değişmektedir. ITAB bölgesine ait sertlik 
değerleri ise 130-140 Brinel arasında değişmektedir. Dolayısıyla en yüksek sertlik değeri 
ITAB bölgesine ait olduğu görülmektedir.  

Tablo 5. %100 Ar gazı ve %70 He + %30 Ar karışım gazlarıyla TIG kaynak yöntemi ile birleştirilen AA7075-
T651 kaynak levhalarının kaynak bölgesine ait sertlik dağılımı 

KORUYUCU GAZ TÜRÜ ve 
ORANI 

Brinel Sertlik Değeri (HVB) 

Kaynak Metali ITAB 
AA7075-T651 ana 

metal 
% 100 Ar 80 - 95 130 - 140 100 - 120 

%70 He + % 30 Ar Karışımı 80 - 95 110 - 130 100 - 120 

III.IV. Kaynak Bölgesinin Mikroyapısı 

Şekil 7’de %70 He + %30 Ar karışım gazları kullanılarak TIG kaynak yöntemi ile birleştirlen 
AA7075-T651 kaynak levhalarının kaynak bölgesine ait mikroyapı fotoğrafları 
gösterilektedir. Şekil 7 (a)’da AA7075-T651 ana malzeme, (b)’de kaynak metali ve (c)’de ise 
ITAB’a ait fotoğraflar yer almaktadır.  

Yapılan çalışmalara göre AA7075-T651 ana malzeme içerisinde nispeten küresel MgZn ve 
FeAl3 partiküllerine rastlandığı ifade edilmiştir. Taneler ise haddeleme doğrultusunda 
uzanmış halde bulunurlar [7]. 

M. Temmar ve arkadaşlarının [8] yaptığı çalışmaya göre kaynak metali ile ITAB arasında yer 
alan ergime hattı sınırının genellikle eş eksenli dentritik bir yapıya sahip olduğu belirtilmiştir. 
Bu yapı, genelde hızlı soğuma oranlarında meydana gelen bir yapıdır. Ergime hattı bölgesi 
kaynak metalinin katılaşma şartlarına bağlı olarak şekillenir. Genellikle katılaşma şartları 
olarak katılaşma büyüme oranı, sıcaklık farklılıkları ve difüzyon oranı olarak üç ana faktörden 
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bahsedilir. Ergime hattı bölgesinde, kaynak metalinin katılaşması esnasında yaşlandırma 
işleminde etkin rol oynayan elementlerin birçoğu uzaklaşacağı için mukavemet değerlerinin 
de azalacağı ifade edilmiştir. 

ITAB bölgesinde ise iki farklı katı hal reaksiyonundan bahsedilir. Birinci tür reaksiyonda 
çözeltilerin çözünmesi ve tanelerin büyümesi söz konusudur. İkinci tür reaksiyonda ise 
kısmen çözeltilerin çözünmesi ve kararsız fazların dönüşümü gerçekleşir [8]. 

Bu çalışmadaki mikroyapıların da literatürde ifade edilen özelliklere sahip olabileceği tahmin 
edilmektedir. 

     
(a) AA7075-T651 ana malzeme                         (b) kaynak metali 

 
(c) ITAB’a ait fotoğraflar 

Şekil 7.  %70 He + %30 Ar karışım gazları kullanılarak TIG kaynak yöntemi ile birleştirlen AA7075-T651 
kaynak levhalarının kaynak bölgesine ait mikroyapı fotoğrafları 

 
IV. GENEL SONUÇLAR (CONCLUSIONS) 

Bu çalışmada, TIG kaynak yöntemiyle %100 argon gazı ve %70 He + %30Ar karışım gazı 
olmak üzere iki farklı gaz kullanılarak AA7075-T651 serisi alüminyum alaşımı levhalar 
birleştirilmiştir. Her iki koruyucu gazın kaynak dikiş formuna ve nufuziyetine nasıl bir etki 
meydana getireceği ile ilgili araştırmadan elde edilen genel sonuçlar aşağıda verilmiştir.  

1. %100 Ar koruyucu gazı ile birleştirilen levhaların kaynak dikiş nufuziyeti, %70 He + 
%70 Ar karışımı koruyucu gaz kullanılarak birleştirilen levhaların kaynak dikiş 
nufuziyetinden daha düşük olduğu tespit edilmiştir.  

2.  %100 Ar koruyucu gazı ile birleştirilen levhaların kaynak dikiş genişliği ise %70 He + 
%70 Ar karışımı koruyucu gaz kullanılarak birleştirilen levhaların kaynak dikiş 
genişliğinden daha küçük olduğu belirlenmiştir. 
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3. Kaynak dikiş genişliği ve kaynak nufuziyetinin koruyucu gaz türüne göre değişmesi, 
kullanılan argon ve helyum gazlarının ısı iletkenliği ve iyonlaşma enerjisi özelliklerine 
bağlıdır. 

4. Saf Argon koruyucu gazı yerine, Ar + He karışım gaz karışımı kullanılması halinde, 
kaynak nufuziyeti ve kaynak dikiş genişliği artıyor. Özellikle kalın levhalarda saf argon 
koruyucu gaz kullanımı, nufuziyet yetersizliği ve çatlaklar gibi kaynak hatalarının 
oluşmasına neden olacağından Ar + He gaz karışımı koruyucu gazın tercih edilmesi 
önerilmiştir. 

5. İyi ark başlangıcı ve ark kararlılığı sağlayan argon gazının bu avantajı ile yüksek ısı 
miktarı oluşmasına katkı sağlayan ve derin nufuziyet oluşumunu destekleyen helyum 
gazının avantajları birleştirmek amacıyla, 7075-T651 alaşımı levhaların TIG kaynak 
yöntemiyle birleştirilmesinde, koruyucu gaz olarak Ar + He gaz karışımının tercih 
edilmesi gerektiği önerilmiştir. Özellikle Helyum miktarı fazla olan, örneğin %70 He + 
%30 Ar koruyucu gaz karışımı tercih edilebilir. 
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ÖZET 

Uzun süreli ve kuvvetli yağışlar, kar erimeleri, küresel çapta meydana gelen iklim değişimleri gibi etkenler 
akarsu yataklarında su miktarının artmasına ve akarsu yatağının dışına taşarak sosyal yaşama zarar veren önlem 
alınması gereken taşkın afetlerine neden olmaktadır.  Ülkemizde taşkın afeti ile karşı karşıya kalan bölgelerden 
birisi de Sakarya’nın önemli sanayi bölgelerinden olan Akyazı ilçesidir. Akyazı içerisinden geçmekte olan 
Mudurnu Çayı yakın zamanda birçok taşkın felaketine sebebiyet vermiş ve sonucunda bölgedeki  sanayi 
kuruluşlarında büyük zararlar meydana getirmiştir. Taşkın bölgelerinin ve özellikle çalışma sahasının düşük 
eğimli arazi yapısıyla sanayi merkezi ve yerleşim alanı olarak  yoğun bir şekilde kullanılmasına neden olmuştur. 
Taşkınların neden olacağı maddi kayıpların azaltılması maksadıyla taşkın riski taşıyan bu bölge için DSİ 
tarafından taşkın koruma yapıları yapılmıştır. Ancak yapılan çalışmalara rağmen bazı bölgelerde meydana gelen 
taşkınlar sonucu ilgili bölgeye ait kesitlerin incelenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Mudurnu Çayı, Mudurnu II 
Köprüsünün memba tarafından gelen iki kolun birleşmesi ile oluşmaktadır. Bu çalışma kapsamında ana kolda ki  
Mudurnu Çayı yatağı 0+000-35+917 arasında belirlenen 10 en kesitte ve ikinci kol olan  Küçücek Deresinin 
0+150-2+640 arasındaki 2 en kesitte beklenen muhtemel taşkınları taşıma kapasiteleri belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Bu amaçla farklı tekerrürlerde meydana gelebilecek taşkın debileri ile ilgili kesitlerin taşıma 
kapasiteleri mukayese edilerek riskli kesitler belirlenmeye çalışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Taşkın, Mudurnu Çayı, Taşkın taşıma kapasitesi. 
 
                                                               ABSTRACT 
Heavy rain, snowmelt, climate changes that occur on a global scale cause flood disasters that increase the 
amount of water in the river beds and the stream overflows out of the river bed, causing flood disasters that must 
be taken precautions that harm social life. One of the regions faced with flood disasters in our country is the 
Akyazı, which is one of the important industrial regions of Sakarya. The Mudurnu Stream passing through the 
Akyazı has caused many flood disasters in the near future and resulting in great losses in industrial 
establishments in the region. Flood areas and especially the study area has a low sloping terrain. So it is used 
extensively as an industrial center and residential area. In order to reduce the financial losses caused by the 
floods, flood protection projects have been carried out by DSI (State Water Works) for this region which has 
under flood risk. However, in spite of the studies carried out, the need for examining the sections belong to the 
relevant region has arisen, due to floods in some areas. The Mudurnu Stream is formed by the merging of two 
branch from the upstream of the Mudurnu II Bridge. Within the scope of this study, it was aimed to determine 
the possible flood carrying capacities of Mudurnu Stream bed is divided into 10 cross sections, which are 
determined between 0+000-35+917, and Küçücek Brook bed  is divided 2 cross sections, which are determined  
between 0 + 150-2 + 640. For this purpose, it has been tried to determine which is under flood risk. The carrying 
capacities of the relevant sections are compared with those that may occur in different recurrences. 
 
Keywords: Flood, Mudurnu Stream, Flood carrying capacity. 

I. GİRİŞ 

Taşkın; uzun ve şiddetli yağışlar, kar erimesi gibi nedenler yada baraj  yıkılması gibi ekstrem 
olaylar sonucu havzada kapasitesinden fazla yağışın düşmesi ile etrafındaki canlılara, 
arazilere zarar vermesi olayıdır [1]. Meydana gelme süreleri, oluştuğu dönemler ve meydana 
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geldikleri yerlere göre sınıflandırılabilen taşkınlar sonucu tarım arazileri, yerleşim alanları ve 
meskenler, üretim tesisleri, altyapı tesisleri zarar görmektedir [2].  Bu gibi etkenler taşkınların 
direkt etkileri arasında gösterilerek can ve mal kaybına sebebiyet vermektedir. Avrupa’ da 
1986-2006 yılları arasında meydana gelen taşkınlar sonucu ekonomik kaybın 100 milyar € 
olduğu görülmektedir [3]. Çalışmaya konu olan Mudurnu Çayı, meydana getirdiği taşkınlar 
ile maddi kayıplara neden olmuştur. Maddi ve manevi kayıpların en aza indirilebilmesi 
amacıyla ilgili bölgenin  nehir en kesitlerinin incelenmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. 
Çalışmaya konu alan Mudurnu Çayı Marmara bölgesinde yer almaktadır. Coğrafi konumu 
itibari ile 40° 52′ 6″ Kuzey ile 30° 34′ 23″ Doğu ve 40.868 enlem ile 30.572 boylam 
koordinatlarında yer almaktadır [4]. 65 km uzunluğunda ki Mudurnu Çayı, Sakarya Nehri’ ne 
Aktefek mah. civarında katılmaktadır. Taşkın riski bulunan çay, Akyazı’nın Taşburun köyü 
kesiminde bataklıklar oluşturmaktadır [5]. Dinsiz Çayı Mudurnu Çayının bir kolu olmakta ve 
uzunluğu 34 km dir. Toplam drenaj alanı 1,720 km2 olan Mudurnu Çayı’ nın su potansiyeli 
250 milyon m3 tür [6].   

   
Şekil 1. Çalışma Sahası 

Mudurnu Çayı; Mudurnu II Köprüsünün memba kesiminde  bulunan iki kolun birleşmesiyle 
meydana gelmektedir. Kollardan biri Mudurnu Ana Kol diğeri ise Küçücek Deresi olarak 
isimlendirilmektedir. Bu çalışmada ana kolda bulunan 10 enkesit ile 2. Kol olan Küçücek 
Deresindeki 2 enkesitin taşıma kapasiteleri hesaplanmıştır. Sakarya Meteoroloji Bölge 
Müdürlüğünden alınan yağış verileri Log-Pearson Tip III dağılımı  metodu uygulanarak  yağış 
yinelemeleri hesaplanmıştır. Elde edilen yağış yinelemeleri DSİ Yöntemi ve Mockus Yöntemi 
kullanılarak farklı dönüş aralıklı (tekerrür periyotları) gelmesi muhtemel debiler 
hesaplanmıştır. Bu debiler ile Mudurnu Çayına ait toplamdaki 12 enkesitin taşıma kapasiteleri 
mukayese edilmiştir. Enkesitlerden geçebilecek debinin hesabında ise manning formülü 
kullanılmıştır. 

II. AKIM DEĞİŞİMLERİNİN ANALİZİ 

Tekerrürlü Taşkın Debileri Hesap Metotları 

Sakarya meteroloji gözlem istasyonundan alınan Akyazı yağış verileri Log-Pearson Tip III 
dağılımı uygulanarak 24 saat süreli yağış yinelemeleri bulunmuştur. Bulunan yağış yineleme 
değerleri DSİ Yöntemi ve Mockus Yöntemi gibi farklı tahmin yöntemleri tekerrürlü taşkın 
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debisi hesabı için kullanılmıştır.  Debi hesabında DSİ Yöntemi aşağıdaki formülizasyon sırası 
takip edilerek uygulanır [7]. 

                                                      E                                                                             (1) 

Burada,                                                                                                                                         
L= Ana kol boyu (km)                                                                                                               
LC= Havza ağırılık merkezinin çıkış kesitine uzaklığı (km)                                                               
S= Harmonik eğim 
                                                                                                                     (2) 

Burada,                                                                                                                                                 
A= Drenaj alanı (km2)                                                                                                                                
E= Harmonik eğime bağlı birimsiz katsayı                                                                                   
qp= Akım verimi (lt/sn/km/mm2) 
                                                                                                                          (3) 

Burada,                                                                                                                                          
Qp=Birim hidrografın pik değeri ( m3/sn/mm)                                                                                              
                                                                                                                         (4) 
Burada,                                                                                                                                                   
Vb=  Birim hacim (m3)                             

                                                                                                                           (5) 

Burada,                                                                                                                                                    
T= Birim hidrograf süresi (sn olarak bulunur, saate çevrilerek işleme devam edilmektedir.)                                                     

                                                                                                                             (6) 

Burada,                                                                                                                                                      
Tp= Birim hidrograf pik süresi (sa)  

Yukarıda (4) numaralı formülde belirtilen Vb 1 mm’ lik yağış için birim hacimi temsil 
ettiğinden dolayı ha değeri 1 mm olarak alınmıştır. Log-Pearson Tıp III yöntemi ile bulunuan 
24 saatlik yağış-süre-tekerrür değerleri, düzeltilmiş plüviyograf değeri (Tp’ ye  karşılık gelen 
değer) ve  1.13 olan maksimize faktörü ile çarpılmasıyla düzeltilmiş yağış değerleri bulunur. 
Yağış-Akış grafiğinden faydalanarak akış katsayıları bulunur, son olarak bulunan akış 
katsayıları ile birim hidrograf pik değeri çarpılır ve tekerrürlü taşkın debileri hesaplanmış 
olur.    
                                                                                                                               (7) 

Mockus Yöntemi ile tekerrürlü taşkın debileri aşağıdaki formülizasyon sırası takip edilerek 
hesaplanır [7]. 
                                                                                                        (8) 
Burada,                                                                                                                                     
Tc=Toplanma zamanı (sa)                                                                                                             
L= Dere uzunluğu (m)                                                                                                        
S=Harmonik eğim   
                                                                                                                                     (9) 
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Burada,                                                                                                                                        
D= Taşkını meydana getiren yağış süresi (sa)                                                                                 

                                                                                                                (10) 

Burada,                                                                                                                                                  
Tp= Hidrografın yükselme zamanı 
                                                                                                                                 (11) 

Burada,                                                                                                                                                  
Tr= Hidrografın alçalma zamanı                                                                                                                                                                                                                                             
H= K iklim parametresine bağlı katsayı 
                                                                                                                                (12)                                                                                                               

Burada,                                                                                                                                                   
Tb= Hidrografın taban süresi    

                                                                                                                             (13) 

Burada,                                                                                                                                                          
K= İklim parametresi 
DSİ Yönteminde belirtildiği gibi 24 saat süreli yağış-süre-tekerrür değerleri ile düzeltilmiş 
plüviyograf değerleri (D’ ye karşılık gelen) ve maksimize faktörü (1.13) çarpılır ve 
düzeltilmiş yağış değerleri hesaplanır. Bulunan yağış değerleri ile Yağış-Akış grafiğinden 
akış katsayıları bulunur. Akış katsayı değerleri ile birim hidrografın pik debisinin 
çarpılmasıyla tekerrürlü taşkın debileri bulunur. 

                                                                                                                               (7)                                                         

Debi Değişimleri 

Mudurnu Çayının DSİ Yöntemi ve Mockus Yöntemi kullanılarak elde edilen 2, 5, 10, 25, 50, 
100, 200, 500 yıllık tekerrürlü taşkın debileri Şekil 2 ve Şekil 3’ te gösterilmiştir.  

 
Şekil 2. DSİ Yöntemi ile Hesaplanan Tekerrürlü Taşkın Debileri 
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Şekil 3. Mockus Yöntemi ile Hesaplanan Tekerrürlü Taşkın Debileri 

III. NEHİR ENKESİTLERİNİN TAŞIMA KAPASİTELERİNİN BELİRLENMESİ 

Mudurnu Çayının literatürde yer alan DSİ Yöntemi ve Mockus Yöntemi kullanılarak 
hesaplanan tekerrürlü taşkın debileri ile beklenen olası taşkınlar, kesitlerin taşıma kapasitleri 
ile karşılaştırılmıştır. Kesit karakteristikleri bilinen, serbest yüzeyli akımlarda kanaldan geçen 
akımın debisinin ve hızının belirlenmesinde Manning formülü kullanılmıştır [8].  

                                                                                                          (13). 

Burada,                                                                                                                                        
Q= Debi (m3/sn)                                                                                                                                   
n= Manning pürüzlülük katsayısı                                                                                                                    
R= Hidrolik yarıçap                                                                                                            
J=Kanal taban eğimi                                                                                                                                 
A= Enkesit alanı 

Çalışmada Mudurnu Anakoluna ait 0+000-35+917 arasında 10 adet enkesit kulanılmıştır [9]. 
Kanalın fiziksel özelliklerine bağlı olarak manning pürüzlülük katsayısının (n) bütün kesitler 
için 0.02 olarak alınması öngörülmüştür. Aşağıda Tablo 2’ de Mudurnu Anakoluna ait 10 
enkesitin özellikleri verilmiştir. 

 Tablo 1. Mudurnu Anakoluna Ait Enkesitlerin Bilgileri 

No Km 
Taban 

Genişliği 
Şev 

Mey. 
Kanal Eğimi 

Su 
Yüksekliği 

Kanal 
Yüksekliği 

1 0+000-6+158 50 m 1/2 0.0005 3.50 4.00 
2 6+158-18+694 35 m 1/2 0.0005 3.50 4.00 
3 18+694-20+519 25 m 1/2 0.0005 3.50 4.00 
4 20+519-22+694 25 m 1/2 0.0002 3.00 3.50 
5 22+694-25+540 25 m 1/1.5 0.0015 2.10 2.60 
6 25+540-27+815 150 m 1/1.5 0.0025 1.14 2.14 
7 27+815-28+500 150 m 1/1.5 0.0045 0.95 1.95 
8 28+500-29+798 150 m 1/1.5 0.0045 0.92 1.92 
9 29+798-32+353 100 m 1/1.5 0.0045 1.17 2.17 

10 32+353-35+917 100 m 1/1.5 0.0065 1.00 2.00 
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Mudurnu Çayı’nın 2. kolu olan Küçücek Deresinde taşıma kapasitesi hesabında  ise 0+150-
2+640 arasındaki iki enkesit kullanılmıştır [10]. Derenin fiziksel özelliklerine bağlı olarak 
manning pürüzlülük katsayısının (n) her iki enkesit içinde 0.030 olarak alınması 
öngörülmüştür. Aşağıda Tablo 2’ de Küçücek Deresine ait iki enkesitinin özellikleri 
verilmiştir. 

 Tablo 2. Küçücek Deresine Ait Enkesitlerin Özellikleri 
No Km Taban Genişliği Kanal Eğimi Kanal Yüksekliği 
1 0+150-1+600 26 m 0.00164 3 m 
2 1+600-2+640 20 m 0.00173 3 m 

Aşağıdaki Şekil 4-13 arasında Mudurnu Çayı’ nın 1. kolu olan Mudurnu Anakola  ait 
enkesitler ve Şekil 14 -15 te ise 2. kolu olan Küçücek Deresine ait enkesitler verilmiştir. 

 
Şekil 4. Mudurnu Anakol 1 No’lu En Kesit 

 
Şekil 5. Mudurnu Anakol 2 No’lu En kesit 

 
Şekil 6. Mudurnu Anakol 3 No’lu En Kesit 

 
Şekil 7. Mudurnu Anakol 4 No’lu En Kesit 

 
Şekil 8. Mudurnu Anakol 5 No’lu En Kesit 

 

646



 
Şekil 9. Mudurnu Anakol 6  No’lu En Kesit 

 
Şekil 10. Mudurnu Anakol 7  No’lu En Kesit 

 
Şekil 11. Mudurnu Anakol 8  No’lu En Kesit 

 
Şekil 12. Mudurnu Anakol 9  No’lu En Kesit 

 
Şekil 13. Mudurnu Anakol 10  No’lu En Kesit 

 
Şekil 14. Küçücek Deresi 1  No’lu En Kesit 

 
Şekil 15. Küçücek Deresi 2  No’lu En Kesit 
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Yukarıda Mudurnu Anakoluna ve Küçücek Deresine ait fiziksel özellikler yardımıyla ıslak 
alan,  ıslak çevre ve hidrolik yarıçap hesaplanmış ve ardından dere yataklarına ait toplamda on 
iki enkesitin manning formülü ile taşıyabilecekleri maksimum debiler hesaplanmıştır. Aşağıda 
Tablo 3’ te Mudurnu Anakoluna  ait hesaplanan ıslak alan, ıslak çevre ve hidrolik yarıçap 
bilgileri ile elde edilen enkesitlerin taşıyabilecekleri maksimum debiler hesaplanmıştır. Tablo 
4’ de ise Küçük Deresine ait hesaplanan ıslak alan, ıslak çevre ve hidrolik yarıçap bilgileri ile 
elde edilen enkesitlerin taşıyabilecekleri maksimum debiler hesaplanmıştır. 

 
Tablo 3. Mudurnu Anakoluna Ait Enkesitlerin Parametreleri 

No 
Enkesit 

(km) 

Islak 
Alan 
(m2) 

Islak 
Çevre 

(m) 

Hidrolik 
Yarıçap 

(m) 

Taban 
Eğimi 

n 
Taşıyabileceği 

Mak. Debi 
(m3/sn) 

1 0+000-6+158 232 67.88 3.42 0.0005 0.02 588.79 
2 6+158-18+694 172 52.88 3.25 0.0005 0.02 421.93 
3 18+694-20+519 132 42.88 3.08 0.0005 0.02 312.41 
4 20+519-22+694 112 40.65 2.76 0.0002 0.02 155.83 
5 22+694-25+540 75.14 34.37 2.19 0.0015 0.02 245.39 
6 25+540-27+815 327.87 157.72 2.08 0.0025 0.02 1335.62 
7 27+815-28+500 298.20 157.03 1.90 0.0045 0.02 1534.33 
8 28+500-29+798 293.53 156.92 1.87 0.0045 0.02 1494.65 
9 29+798-32+353 224.06 107.82 2.08 0.0045 0.02 1223.48 

10 32+353-35+917 206 107.21 1.92 0.0065 0.02 1282.819 

 Tablo 4. Küçücek Deresine Ait Enkesitlerin Parametreleri 

No 
Enkesit 

(km) 

Islak 
Alan 
(m2) 

Islak 
Çevre 

(m) 

Hidrolik 
Yarıçap 

(m) 

Taban 
Eğimi 

n 
Taşıyabileceği 

Mak. Debi 
(m3/sn) 

1 0+150-1+600 78 32 2.44 0.00164 0.030 190.83 
2 1+600-2+640 60 26 2.30 0.00173 0.030 144.94 

Aşağıda Tablo 5’ te Mudurnu Anakoluna ait kesitlerin taşıyabileceği debiler DSİ Yöntemi 
kullanılarak hesaplanan tekerrürlü taşkın debileri, Tablo 6’ da ise Mockus Yöntemi 
kullanılarak hesaplanan tekerrürlü taşkın debileri kesitlerin taşıma kapasiteleri ile mukayese 
edilmiştir. 

Tablo 5. Kesitlerin Taşıyabileceği Debilerin Beklenen Taşkınlarla Karşılaştırılması (DSİ Yöntemi) 

Enkesit 
No 

Taşıyabileceği 
Debi 

(m3/sn) 

Beklenen Taşkınlar (Yıl-m3/sn) 
 

2            5             10             25             50             100           200          500 
1 588.79 20.50 45.45 72.38 124.89 169.88 231.6 296.16 409.64 
2 421.93 20.50 45.45 72.38 124.89 169.88 231.6 296.16 409.64 
3 312.41 20.50 45.45 72.38 124.89 169.88 231.6 296.16 409.64 
4 155.83 20.50 45.45 72.38 124.89 169.88 231.6 296.16 409.64 
5 245.39 20.50 45.45 72.38 124.89 169.88 231.6 296.16 409.64 
6 1335.62 20.50 45.45 72.38 124.89 169.88 231.6 296.16 409.64 
7 1534.33 20.50 45.45 72.38 124.89 169.88 231.6 296.16 409.64 
8 1494.65 20.50 45.45 72.38 124.89 169.88 231.6 296.16 409.64 
9 1223.48 20.50 45.45 72.38 124.89 169.88 231.6 296.16 409.64 
10 1282.819 20.50 45.45 72.38 124.89 169.88 231.6 296.16 409.64 
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Tablo 6. Kesitlerin Taşıyabileceği Debilerin Beklenen Taşkınlarla Karşılaştırılması  (Mockus Yöntemi) 

Enkesit 
No 

Taşıyabileceği 
Debi 

(m3/sn) 

Beklenen Taşkınlar (Yıl-m3/sn) 
 

2            5             10             25             50             100           200          500 
1 588.79 15.23 32.69 79.95 138.57 185.75 241.48 314.51 429.83 
2 421.93 15.23 32.69 79.95 138.57 185.75 241.48 314.51 429.83 
3 312.41 15.23 32.69 79.95 138.57 185.75 241.48 314.51 429.83 
4 155.83 15.23 32.69 79.95 138.57 185.75 241.48 314.51 429.83 
5 245.39 15.23 32.69 79.95 138.57 185.75 241.48 314.51 429.83 
6 1335.62 15.23 32.69 79.95 138.57 185.75 241.48 314.51 429.83 
7 1534.33 15.23 32.69 79.95 138.57 185.75 241.48 314.51 429.83 
8 1494.65 15.23 32.69 79.95 138.57 185.75 241.48 314.51 429.83 
9 1223.48 15.23 32.69 79.95 138.57 185.75 241.48 314.51 429.83 
10 1282.819 15.23 32.69 79.95 138.57 185.75 241.48 314.51 429.83 

Aşağıda Tablo 7’ de Küçücek Deresine ait kesitlerin taşıyabileceği debiler DSİ Yöntemi 
kullanılarak hesaplanan tekerrürlü taşkın debileri, Tablo 8’ de ise Mockus Yöntemi 
kullanılarak hesaplanan tekerrürlü taşkın debileri kesitlerin taşıma kapasiteleri ile mukayese 
edilmiştir. 

Tablo 7. Kesitlerin Taşıyabileceği Debilerin Beklenen Taşkınlarla Karşılaştırılması (DSİ Yöntemi) 

Enkesit 
No 

Taşıyabileceği 
Debi 

(m3/sn) 

Beklenen Taşkınlar (Yıl-m3/sn) 
 

2            5             10             25             50             100           200          500 
1 190.83 20.50 45.45 72.38 124.89 169.88 231.6 296.16 409.64 
2 144.94 20.50 45.45 72.38 124.89 169.88 231.6 296.16 409.64 

Tablo 8. Kesitlerin Taşıyabileceği Debilerin Beklenen Taşkınlarla Karşılaştırılması  (Mockus Yöntemi) 

Enkesit 
No 

Taşıyabileceği 
Debi 

(m3/sn) 

Beklenen Taşkınlar (Yıl-m3/sn) 
 

2            5             10             25             50             100           200          500 
1 190.83 15.23 32.69 79.95 138.57 185.75 241.48 314.51 429.83 
2 144.94 15.23 32.69 79.95 138.57 185.75 241.48 314.51 429.83 

IV. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Mudurnu Çayında I. ve II. Kollarından alınan toplamda 12 adet kanal enkesit yerinde nehir 
yatağının taşıyabileceği taşkın kapasitesi araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda 
Mudurnu Çayının I. Kolu için alınan 10 adet enkesit DSİ Yöntemi ile hesaplanan tekerrürlü 
taşkın debilerin karşılaştırılması sonucunda; 3 no’ lu enkesitin 500 yıllık, 4 no’ lu enkesitin 50 
yıllık ve 5 no’ lu enkesitin ise 200 yıllık tekerrürlü taşkın debilerinin üzerinde gelmesi 
durumunda taşıyamayacağı görülmektedir. Mockus Yöntemi ile hesaplanan sonuçlar 
doğrultusunda; 2 no’ lu enkesitin 500 yıllık, 3 no’lu enkesitin; 200 yıllık, 4 no’ lu enkesitin; 
50 yıllık ve 5 no’ lu enkesitin ise 200 yıllık tekerrürlü taşkın debisinden daha büyük debilerde 
kapasite bakımından karşılayamadığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte Mudurnu Çayının II. 
Kolu olan Küçücek Deresi için alınan 2 enkesitte DSİ Yöntemi ile hesaplanan debilerin 1 no’ 
lu enkesit için 100 yıllık, 2 no’ lu enkesit için 50 yıllık taşkınları karşılayamadığı tespit 
edilmiştir. Mockus Yöntemi ile hesaplanan sonuçlar doğrultusunda ise; 1 no’ lu enkesitin 100 
yıllık, 2 no’ lu enkesitin ise 50 yıllık taşkınları karşılayamayacağı görülmektedir. Bölgede 
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bulunan sanayi kuruluşlarının ve tarım arazilerinin sıklıkla taşkın suları altında kalması 
çalışmada elde edilen bulguları desteklemektedir. 
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Midye Kabuğu Tozu Katkılı Yüksek Yoğunluklu Polietilen 

Kompozitlerin Çelik Diske Karşı Kuru Kayma Şartları Altındaki 

Sürtünme ve Aşınma Davranışları 
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ÖZET  
Bu deneysel çalışmada, katkısız yüksek yoğunluklu polietilen polimeri ile ağırlık olarak farklı oranlarda (%5-
%15) midye kabuğu tozu katkılı yüksek yoğunluklu polietilen kompozitlerin sürtünme ve aşınma davranışları 
incelenmiştir. Sürtünme ve aşınma deneyleri kuru kayma şartları altında pim-disk aşınma test cihazı kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Sürtünme ve aşınma testleri 1.0 ve 3.0 m/s kayma hızlarında ve 60N yük değeri altında 
uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Testler sonucunda elde edilen sonuçlardan, yüksek yoğunluklu polietilen 
polimerine midye kabuğu tozunun ilavesiyle birlikte YYPE kompozitlerin sürtünme katsayısında ve spesifik 
aşınma oranı değerlerinde azalmaya neden olduğu tespit edilmiştir. Bunlara ek olarak kayma hızının 1,0 m/s’den 
3,0m/s'ye artırılması ile birlikte sürtünme katsayısı ve spesifik aşınma oranında artış görülmüştür. Katkısız 
yüksek yoğunluklu polietilen polimeri ve midye kabuğu tozu ilave edilmiş yüksek yoğunluklu polietilen 
kompozitlerin aşınma yüzey özelliklerini incelemek için optik mikroskop kullanılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Aşınma; yüksek yoğunluklu polietilen; midye kabuğu tozu; dolgu; kompozit. 

 

The Friction and Wear Behaviours of Mussel Shell Powder Filled High 

Density Polyethylene Composite Against Steel Under Dry Sliding 

Conditions 

ABSTRACT  
In this experimental study, the friction and wear behaviors of unfilled high density polyethylene and different 
amount (5wt.%-15wt.%) of mussel shell powder filled high density polyethylene polymer composite has been 
studied. Friction and wear studies were carried out using a pin-on-disc wear test rig under dry sliding conditions. 
Friction and wear tests were run at 1.0 and 3.0 m/s sliding speed and under 60N applied load value. The results 
show that the addition of mussel shell powder into the high density polyethylene polymer resulted to decrease in 
coefficient of friction and specific wear rate values. In addition, the coefficient of friction and specific rate values 
increased with the increase in sliding speed from 1.0 to 3.0 m/s. Optical microscope was used to investigate 
microstructural properties of unfilled high density polyethylene and mussel shell powder filled high density 
polyethylene composite.  
 
Keywords: Wear; high density polyethylene; mussel shell powder; filler; composite 

I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Polimer malzemeler özellikle son yıllarda hafiflik, düşük maliyet, kolay şekillendirilebilme, 
elektriksel yalıtkanlık gibi özelliklerinden dolayı endüstrinin değişik alanlarında oldukça fazla 
kullanılmaktadır. Ancak, düşük sertlik, düşük mukavemet, düşük sıcaklıklarda çalışabilme 
gibi özelliklerinden dolayı da günlük hayatta ve endüstride kullanım alanları sınırlanmaktadır. 
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Bu dezavantajları avantajlı hale getirmek için katkısız polimerlere talk, kaolin, cam biya, cam 
küre, grafit, molibden disülfit gibi bazı katkılar, cam elyaf, karbon elyaf, aramid elyaf gibi 
mukavemet artırıcılar ile kalsit gibi dolgular ilave edilmektedir. Benzer şekilde polimer 
malzemelere bazen odun tozu, ağaç lifi, bambu lifi, pirinç kabuğu, fındık kabuğu, ceviz 
kabuğu, keten ve kenevir lifleri gibi organik ve mermer tozu, uçucu kül, silika gibi inorganik 
atık katkılar kullanılarak kompozit malzemeler üretilmekte olup endüstride ve günlük hayatta 
kullanılabilir ürünler haline getirilmektedir. Bu konudaki literatür incelendiğinde aşağıdaki 
çalışmalara ulaşılmıştır. Pashaei ve arkadaşları [1], poli-vinil-ester polimerine ağırlıkça % 3, 
%6 ve %10 oranlarında ceviz kabuğu tozu ilave edilmiş olup tribolojik özellikleri 
incelenmiştir. Aşınma deneyleri, 1.5m/s hızda ve 20N-40N aralığında gerçekleştirmişlerdir. 
Çalışma sonucunda polimer matris bünyesine ilave edilen ceviz kabuğu tozunun miktarı 
arttıkça, kompozit malzemelerin spesifik aşınma oranı ve sürtünme katsayılarında düşüş 
olduğu tespit edilmiştir. Taşdemir ve arkadaşları [2], düşük yoğunluklu polietilen polimerine 
ağırlıkça %5, %10, %15 oranlarında istiridye ve midye kabuğu ilave ederek mekanik ve 
termal özelliklerini incelemişlerdir. Yapılan mekanik ve termal analizler sonucunda, yüksek 
yoğunluklu polietilen polimerine ilave edilen midye kabuğu tozu ve istiridye kabuğu tozu 
katkı oranlarının artması ile kompozit malzemelerin elastik modülü, sertlik, darbe dayanımı, 
ısıl sapma sıcaklığı (HDT) ve Vicat yumuşama sıcaklığı değerlerinde artış olduğunu tespit 
etmişlerdir. Taşdemir ve arkadaşları [3], yüksek yoğunluklu polietilene ağırlıkça %5, %10, 
%15 ve %20 oranlarında ayrı ayrı talk, kalsit, cam fiber ve talk/kalsit katkıları katılmıştır. Bu 
kompozit malzemelerin sertlik ve tribolojik özellikleri incelenmiştir. Çalışma sonucunda, en 
yüksek sertlik değeri ve aşınma oranı %20 oranında cam elyaf takviyeli YYPE kompozitinde 
elde edilmiştir. Başka bir çalışmada Catano ve arkadaşları [4] yüksek yoğunluklu polietilen 
polimerine ağırlıkça %20, %30 ve %40 oranında su yosunu tozu ilave edilerek kompozitlerin 
mekanik özellikleri incelenmiştir. Saf YYPE polimeri ve su yosunu tozu katkılı YYPE esaslı 
kompozit malzemelerin elastiklik modülü ve çekme mukavemeti özellikleri incelenmiştir. 
Çalışma sonucunda YYPE polimer bünyesindeki su yosunu tozu oranı arttıkça kompozit 
malzemenin elastiklik modülü değeri artarken, çekme mukavemet değerlerinin düştüğü 
saptanmıştır. Chong ve arkadaşları [5], yüksek yoğunluğu polietilen ve polipropilen 
polimerlerine poli-tetra-flor-etilen (PTFE), yüksek yoğunluklu polietilen (YYPE), poliüretan 
(PUR) ve polietilen (PE) kaplamışlardır. Pim-disk aşınma cihazında 0.05N ve 0.5N yüklerde 
ve 0.2 ile 1.0m/s hızlar arasında aşınma deneyleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan deneyler 
sonucunda uygulanan yükün ve hızın artmasıyla birlikte PTFE kaplı polietilende en düşük 
sürtünme katsayısına ulaşılırken, en yüksek sürtünme katsayısı ise polipropilen kaplı 
YYPE’de tespit edilmiştir. Melo ve arkadaşları [6], yüksek yoğunluklu polietilen polimerine 
ağırlıkça %5 ve %8 oranlarında molluks kabuğu tozu ilave edilerek elde edilen kompozit 
malzemelerin termal ve mekanik özellikleri incelenmiştir. Deneyler sonucunda molluks 
kabuğu tozu ilavesiyle birlikte kompozitin ergime entalpisi, çekme mukavemeti ve elastiklik 
modülü değerlerinde artış olduğu tespit edilmiştir. En yüksek değerler %8 molluks kabuğu 
tozu ilaveli YYPE polimer kompozit malzemesinde görülmüştür. Sharma ve arkadaşları [7], 
çok yüksek molekül ağırlıklı polietilen ve ağırlıkça %5, %10, %15 ve %20 çinko oksit katkılı 
(UHMWPE/ZnO) polimer kompozit malzemelerine 9.81N yükte ve 10.000 dönüş hareketinde 
aşınma testleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlardan çok yüksek molekül ağırlıklı polietilen 
bünyesindeki çinko oksit oranının artmasıyla birlikte aşınma oranında önemli oranda artış 
saptanmıştır. Shnawa ve arkadaşları [8], düşük yoğunluklu polietilene farklı oranlarda 
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ağırlıkça %10 ve %20 istiridye kabuğu tozu ilave edilmiş ve üretilen kompozitlerin termal 
davranışları incelenmiştir. Yapılan deneyler sonucunda 230-340°C arasında ekzotermik 
tepeler görülmüştür. Ayrıca istiridye kabuğu tozu ilavesiyle birlikte oksidasyon dayanımının 
arttığı söylenebilir. Wand ve arkadaşları [9], fenolik, çok yüksek molekül ağırlıklı polietilen 
(UHMWPE), polieter eter keton (PEEK),  Poliimid (PI), Teflon (PTFE), poli-hidrobenzoik 
asid(PHBA) polimerlerin tribolojik ve mekanik özellikleri incelenmiştir. Deney sonuçlarına 
göre en yüksek sertlik değeri fenolik polimerinde elde edilirken, en düşük sertlik ise saf PTFE 
polimerinde elde edilmiştir. Ayrıca çalışmada 10N yük altında ve 60 dakika süren kayma 
mesafesinde polimerlerin aşınma özellikleri incelenmiştir. Deneyler sonucunda en az aşınma 
gösteren ve sürtünme katsayısı en düşük olan malzeme poli-hidro benzoik asid (PHBA) 
polimeri olarak tespit edilmiştir. En az aşınan ikinci bir malzeme ise çok yüksek moleküler 
ağırlıklı polietilen (UHMWPE) olarak tespit edilmiştir. Kwon ve arkadaşları [10] tarafından 
başka bir çalışmada ise yüksek yoğunluklu polietilen (YYPE), alçak yoğunluklu polietilen 
(AYPE) ve lineer alçak yoğunluklu polietilen (LAYPE) malzemelerinin mekanik ve termal 
özelliklerini incelemişlerdir. Elde edilen sonuçlara göre en yüksek ısıl sapma sıcaklığı (HDT) 
YYPE polimerinde görülürken, akışkanlık indeksi sonuçlarında ise en çok akışkan olan 
malzeme ise alçak yoğunluklu polietilen polimerinde tespit edilmiştir. Çekme mukavemet 
değerleri açısından elde edilen sonuçlara bakıldığında ise en yüksek çekme mukavemet 
değerleri YYPE ve LAYPE polimer malzemelerde elde edilmiştir. Mohammed ve arkadaşları 
[11], yüksek yoğunluklu polietilen (YYPE)  polimerine %50 oranında ve etilen propilen dien 
elastomer (EPDM) %50 oranında oluşan kompozit malzemesi ile çeşitli partikül boyutlarında 
kalsit (CaCO3-300), (CaCO3 700) ve (CaCO3 2000) kodlu katkı malzemesinin ilavesiyle 
birlikte mekanik özellikleri incelenmiştir. Elde edilen çalışma sonuçlarına göre matris 
malzemeye CaCO3 ilavesiyle birlikte sertlik değerinde artış tespit edilmiştir. Sertlik değeri en 
yüksek olan malzeme ise CaCO3 2000 katkılı (82 µm) YYPE/EPDM polimer karışım 
malzemesinde görülmüştür. Yani ilave edilen kalsit katkısının partikül boyutunun artması ile 
sertliğin de arttığı söylenebilir. Ayrıca CaCO3 ilavesiyle birlikte elastiklik modülü ve çekme 
mukavemet değerlerinde az miktarda artış gözlenmiştir. Literatür incelendiğinde midye 
kabuğu tozu katkılı yüksek yoğunluklu polietilen kompozit malzemelerin tribolojik özellikleri 
üzerine bir çalışmaya rastlanmamıştır.  

Bu deneysel çalışmada ise katkısız yüksek yoğunluklu polietilen polimeri ile %5 midye 
kabuğu tozu (MKT) katkılı yüksek yoğunluklu polietilen kompoziti (YYPE+%5MKT), %10 
midye kabuğu tozu katkılı yüksek yoğunluklu polietilen kompoziti (YYPE+%10MKT) ve 
%15 midye kabuğu tozu katkılı yüksek yoğunluklu polietilen kompozitlerinin 
(YYPE+%15MKT) tribolojik özellikleri incelenmiştir. Pim-disk aşınma deneyleri 1.0 ve 
3.0m/s kayma hızında 60N yük altında ve 2000m kayma yolunda gerçekleştirilmiştir. 
Deneyler 23oC oda sıcaklığında ve %50 nem şartlarında gerçekleştirilmiştir. Karşı disk 
malzeme olarak AISI 316L paslanmaz çelik malzeme kullanılmıştır. Saf yüksek yoğunluklu 
polietilen ile farklı oranlarda midye kabuğu tozu katkılı yüksek yoğunluklu polietilen 
kompozitlerin sürtünme katsayısı ve spesifik aşınma oranlarına ilave edilen midye kabuğu 
tozu ve kayma hızının etkisi incelenmiştir. Ayrıca aşınma yüzey mikroyapı incelemeleri için 
ise optik mikroskop kullanılmıştır. 
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II. İLGİLİ ÇALIŞMALAR (RELATED WORK) 

Deneylerde kullanılan yüksek yoğunluklu polietilen polimeri (YY1666 UV) kodu ile 
PETKİM Firmasından temin edilmiştir. Ayrıca katkı malzemesi olarak kullanılan midye 
kabuğu tozu ise Marmara denizi sahilinden (İstanbul) temin edilmiştir. Ağırlıkça %5, %10 ve 
%15 oranında katkılı YYPE polimer kompoziti çift vidalı ekstruder kullanılarak Marmara 
Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü plastik işleme 
laboratuvarlarında üretilmiştir. Daha sonra ise aşınma pim test numuneleri ASTM G 99 
standardına uygun olacak şekilde dizayn edilen kalıp kullanılarak Yonca marka plastik 
enjeksiyon makinasıyla üretilmiştir. Testlerde kullanılan aşınma pim numuneleri 6mm 
çapında ve 50mm uzunluğunda olacak şekilde ASTM G99 standardına uygun olacak şekilde 
enjeksiyonla kalıplama makinasında üretilmiştir. Enjeksiyon silindir sıcaklıkları ise 175-
230oC aralığında ayarlanmıştır. Kalıp sıcaklığı ise ortalama 40oC’dir. Enjeksiyonla kalıplama 
öncesi YYPE kompozit malzemeler granül formunda yaklaşık olarak 80oC etüv fırınında 1 
saat kurutulmuştur. Aşınma testlerinde karşı disk malzeme olarak AISI 316L paslanmaz çelik 
disk kullanılmıştır. Paslanmaz çelik disk 90 mm çapında ve 8 mm kalınlığında olacak şekilde 
önce tormada işlenmiş sonrasında ise disk yüzeyleri düzlem yüzey taşlama tezgahında 
taşlanmıştır. Taşlama sonrasında çelik disklerin yüzey ölçümleri yüzey profilometresi ile 
yapılmış olup, yüzey pürüzlülüğü ortalama 0.30 µm Ra olarak ölçülmüştür. Her deney öncesi 
ve sonrasında disk ve pim yüzeyleri aseton kullanılarak temizlenmiştir. 
Katkısız yüksek yoğunluklu polietilen polimeri ile %5 midye kabuğu tozu katkılı yüksek 
yoğunluklu polietilen kompoziti, %10 midye kabuğu tozu katkılı yüksek yoğunluklu 
polietilen kompoziti ve %15 midye kabuğu tozu katkılı yüksek yoğunluklu polietilen 
kompozit pim malzemeleri AISI 316L paslanmaz çelik disk malzemelerine karşı test 
edilmiştir. Her test öncesi pim ve disk yüzeyleri asetonla temizlenip kurutulmuştur. Tablo 
1’de bu çalışmada kullanılan katkısız YYPE ile YYPE esaslı kompozit malzemeler için 
uygulanan yük, kayma hızı ve çalışma ortam sıcaklığı gibi test şartları verilmiştir. Her testten 
önce (m1) ve sonra (m2) pim ağırlıkları ölçülmüş ve ağırlık kaybı (Δm) tespit edilmiştir ve 
Eştlik 1'de verilen formül ile spesifik aşınma oranları (K0) hesaplanmıştır. 

 
Burada, Δm: ağırlık kaybı (g), L: kayma mesafesi (m), ρ: malzemelerin yoğunluğu (g/cm3 ) ve 
F: uygulanan yük (N)'tür. 

Sürtünme katsayısı ise, bir elektrik motorunun tahriği ile dönen diskin üzerine deneylerde 
kullanılan disk malzemeler bir vida yardımıyla sabitlenmiştir. Kol üzerinde bulunan bir 
mekanizma ile 6 mm çapındaki polimer pim kola bağlanmıştır. Makine çalıştırıldığında, pim 
numunesinin diske sürtünmesiyle pim numunesinin bağlı olduğu kol aparatı da diskin dönme 
yönüne hareket etmek istemektedir. Bu ileriye doğru olan hareket yanal kuvveti vermektedir. 
Bu yanal kuvvet ise bir yük hücresi (Load-cell) ile ölçülmüştür. Alınan veriler aynı zamanda 
direk bilgisayarda Excel programında depolanmıştır. Deneylerde dakikada 1000 yanal yük 
verisi alınmış aynı zamanda deneylerde kullanılan yüke bölünerek Excel programında grafik 
haline getirilmektedir. Sürtünme katsayısı yanal kuvvetin, normal uygulanan kuvvete oranı 
olarak ifade edilir ve aşağıdaki formülle hesaplanır. 

µ=Fs/Fn                                                                                                                                                               
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Yukarıdaki formülde  μ: Sürtünme katsayısını, FS: Yanal sürtünme kuvveti (N) ve FN ise 
Normal kuvveti (N) ifade etmektedir. 

   Tablo 1. Deneylerde kullanılan malzemeler ve tribolojik test şartları 
Malzeme Kayma hızı,  

m/s 
Yük, N Kayma mesafesi, 

m 
Ortam sıcaklığı, 

oC 
YYPE 

 
1.0 
3.0 

 
60 

 
2000 

 
23 

YYPE+%5MKT 

YYPE+%10MKT 

YYPE+%15MKT 

III. DENEYSEL SONUÇLAR (EXPERIMENTAL RESULTS) 

Şekil 1'de uygulanan yük aralıklarında katkısız yüksek yoğunluklu polietilen polimeri ile %5 
midye kabuğu tozu katkılı YYPE kompoziti, %10 midye kabuğu tozu katkılı YYPE 
kompoziti ve %15 midye kabuğu tozu katkılı YYPE kompozitleri için elde edilen spesifik 
aşınma oranı sonuçları verilmiştir. Uygulanan kayma hızının artması ile birlikte saf YYPE 
polimeri ile deneylerde kullanılan tüm midye kabuğu katkılı YYPE kompozitlerinin aşınma 
oranı artmıştır. Kayma hızının 1.0m/s’den 3.0m/s’ye yani %300 oranında artırılması ile 
YYPE polimeri ve YYPE+%5MKT, YYPE+%10MKT ve YYPE+%15MKT polimer 
kompozitleri için spesifik aşınma oranları sırasıyla %116, %90, %125 ve %100 oranlarında 
artmıştır. 
YYPE polimerine ilave edilen midye kabuğu tozu oranının artması ile de spesifik aşınma 
oranı önemli derecede azalma göstermiştir. 60N yük altında ve 1.0m/s kayma hızındaki 
YYPE+%5MKT, YYPE+%10MKT ve YYPE+%15MKT polimer kompozitlerinin spesifik 
aşınma oranları sırasıyla katkısız YYPE polimeri ile karşılaştırıldığında ortalama %17, %41.6 
ve %57.4 oranlarında azalma göstermiştir. 3.0m/s kayma hızındaki ve 60N yük altındaki 
çalışma şartlarındaki YYPE+%5MKT, YYPE+%10MKT ve YYPE+%15MKT 
kompozitlerinin spesifik aşınma oranları ise katkısız YYPE polimerinin aşınma oranları ile 
karşılaştırıldığında sırasıyla %27.7, %39.3 ve %60.7 oranlarında azalma gözlenmiştir. En 
yüksek spesifik aşınma oranı 60N yük altında ve 3.0m/s kayma hızında 2.49x10-14 m2/N 
değeri ile katkısız YYPE polimerinde elde edilirken en düşük spesifik aşınma oranı 4.89x10-15 
m2/N değeri ile 60N yük altında ve 1.0m/s kayma hızında YYPE+%15MKT polimer 
kompozitinde elde edilmiştir. YYPE polimerine ilave edilen %15 oranında midye kabuğu 
tozu ilavesiyle kompozitin spesifik aşınma oranında ciddi azalma olduğu tespit edilmiştir. 
Bunun sebebi ise daha önce literatürde Taşdemir ve arkadaşlarının [2] yaptığı mekanik 
özelliklerdeki artış ile ilişkilendirilebilir. Taşdemir ve arkadaşları, alçak yoğunluklu polietilen 
polimerine ağırlıkça %5, %10, %15 oranlarında istiridye ve midye kabuğu ilave etmişler ve 
mekanik ve termal özelliklerini incelemişlerdir. Çalışma sonucunda, alçak yoğunluklu 
polietilen polimerine ilave edilen midye kabuğu tozu ve istiridye kabuğu tozunun katkı 
oranlarının artması ile kompozit malzemelerin elastik modülü, sertlik, darbe dayanımı, ısıl 
sapma sıcaklığı (HDT) ve Vicat yumuşama sıcaklığı değerlerinde artış olduğunu tespit 
etmişlerdir. Spesifik aşınma oranında ciddi azalmanın sebebi olarak rijitliğin, sertliğin ve ısıl 
direnç özelliklerinin artması ile açıklanabilir. 
Şekil 2'de ise uygulanan kayma hızı aralıklarında katkısız YYPE polimeri ile %5 midye 
kabuğu tozu katkılı YYPE kompoziti, %10 midye kabuğu tozu katkılı YYPE kompoziti ve 
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%15 midye kabuğu tozu katkılı YYPE kompozitleri için elde edilen sürtünme katsayısı-katkı 
oranı ilişkisi verilmiştir. Uygulanan kayma hızının 1.0m/s’den 3.0m/s’ye yani %300 oranında 
artırılması ile sürtünme katsayıları YYPE polimeri ile YYPE+%5MKT, YYPE+%10MKT ve 
YYPE+%5MKT kompozitleri için sırasıyla %25.9,  %11.8, %7.6 ve %13.7 oranlarında 
artmıştır. 

 
Şekil 1. YYPE polimeri ile midye kabuğu tozu katkılı YYPE polimer kompozitlerin katkı oranı ile spesifik 

aşınma oranı ilişkisi 

Katkısız YYPE polimerine belirli oranlarda katılan midye kabuğu tozu oranının artırılması ile 
sürtünme katsayısı değerlerinde belirgin olarak azalma gözlenmiştir. 1.0m/s kayma hızında ve 
60N yük altındaki YYPE+%5MKT, YYPE+%10MKT ve YYPE+%15MKT kompozitlerinin 
sürtünme katsayıları, katkısız YYPE polimerinin sürtünme katsayısı ile karşılaştırıldığında 
sırasıyla %4.3, %8.6 ve %17.2 oranlarında azalma gözlenmiştir. 3.0m/s kayma hızındaki ve 
60N yük altındaki çalışma şartlarındaki YYPE+%5MKT, YYPE+%10MKT ve 
YYPE+%15MKT kompozitlerinin sürtünme katsayıları ise katkısız YYPE polimerinin 
sürtünme katsayısı ile karşılaştırıldığında sırasıyla %15, %21.8 ve %25.3 oranlarında azalma 
gözlenmiştir. En yüksek sürtünme katsayısı 60N yük altında ve 3.0m/s kayma hızında 0.233 
değeri ile katkısız YYPE polimerinde elde edilirken en düşük sürtünme katsayısı 0.153 değeri 
ile 60N yük altında ve 1.0m/s kayma hızında YYPE+%15MKT kompozitinde tespit 
edilmiştir. YYPE polimerine ilave edilen %15 oranında midye kabuğu tozu ilavesiyle 
kompozitlerin sürtünme katsayılarında belirgin oranda azalma olduğu gözlenmiştir. 

 
Şekil 2. YYPE polimeri ile midye kabuğu tozu katkılı YYPE polimer kompozitlerin sürtünme katsayısı ile katkı 

oranı ilişkisi 
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Şekil 3. YYPE polimeri ile midye kabuğu tozu katkılı YYPE polimer kompozitlerin sürtünme katsayısı-kayma 

yolu ilişkisi (Hız:1.0m/s, Yük:60N) 

Şekil 3'de saf YYPE polimeri ile PA6+%5MKT, PA6+%10MKT ve PA6+%15MKT 
kompozitlerin 1.0m/s kayma hızında ve 60N yük altındaki kayma mesafesi-sürtünme 
katsayısı arasındaki ilişki verilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi katkısız YYPE polimeri ve 
YYPE+%10MKT, YYPE+%15MKT kompozitlerin sürtünme katsayısı yaklaşık 1200m 
kayma mesafesinden sonra kararlı hal aşamasına ulaşmıştır. YYPE+%5MKT kompoziti ise 
yaklaşık 300m kayma mesafesinden sonra kararlı hal aşamasına ulaşmıştır. 60N yük altında 
ve 3.0m/s kayma hızındaki saf YYPE polimeri ile PA6+%5MKT, PA6+%10MKT ve 
PA6+%15MKT kompozitlerin sürtünme katsayısı-kayma mesafesi arasındaki ilişki Şekil 4'de 
verilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi katkısız YYPE polimeri yaklaşık 700m kayma 
mesafesinden sonra kararlı hal aşamasına ulaşırken YYPE+%15MKT kompozitinin sürtünme 
katsayısı yaklaşık 1500m kayma mesafesinden sonra kararlı hal aşamasına ulaşmıştır. 
YYPE+%5MKT ve YYPE+%10MKT kompozitleri ise yaklaşık 300m kayma mesafesinden 
sonra kararlı hal aşamasına ulaşmıştır.  
Şekil 5’de, katkısız YYPE polimeri ile %15 oranında midye kabuğu tozu katkılı YYPE 
polimer kompozitin aşınma yüzey optik mikroskop görüntüleri verilmiştir. Şekil 5a’da YYPE 
polimerinin aşınma yüzeyi incelendiğinde aşınma yüzeylerinde belirgin şekilde gözlenen 
derin aşınma izlerinin olduğu gözlenmiştir. Şekil 5b’de YYPE+%15MKT kompozitin aşınma 
yüzeylerinin ise daha düzgün ve pürüzsüz olduğu gözlenmiştir. Şekil 6’da ise sırasıyla 
katkısız YYPE polimeri ile YYPE+%15MKT kompozitleri ile çalışan AISI 316L paslanmaz 
çelik disk yüzeyinin kuru ortam şartlarındaki aşınma yüzeyi optik mikroskop görüntüleri 
verilmiştir. 

 
Şekil 4. YYPE polimeri ile midye kabuğu tozu katkılı YYPE polimer kompozitlerin sürtünme katsayısı-kayma 

yolu ilişkisi (Hız:3.0m/s, Yük:60N) 
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a) Saf YYPE pim b) YYPE+%15MKT kompozit 

Şekil 5. Katkısız YYPE polimeri ile %15 oranında midye kabuğu tozu katkılı YYPE polimer kompozitin aşınma 
yüzey optik mikroskop görüntüleri a) Saf YYPE b) YYPE+%15MKT kompozit (Hız:3.0m/s, Yük:60N) 

Şekil 6a’ da verilen çelik disk aşınma yüzey görüntüsü incelendiğinde disk yüzeyinde katkısız 
YYPE polimer malzemeye ait aşınma partiküllerinin olduğu gözlenmektedir. Şekil 6b’ de 
verilen paslanmaz çelik disk aşınma yüzey görüntüsü incelendiğinde disk yüzeyinde az 
oranda da olsa MKT katkılı YYPE polimer malzemeye ait aşınma partiküllerinin olduğu da 
gözlenmiştir. Şekil 6b’ de verilen MKT katkılı YYPE polimer malzeme ile çalışan paslanmaz 
çelik disk aşınma yüzeyinin daha az pürüzlü olduğu tespit edilmiştir. Katkısız YYPE polimer 
malzeme için abrazif aşınma mekanizmasının hakim olduğu ifade edilebilir. 

  
a) Paslanmaz çelik/Saf YYPE c) Paslanmaz çelik/+%15MKT kompozit  

Şekil 6. AISI 316L paslanmaz çelik optik mikroskop aşınma yüzey görüntüleri a) Paslanmaz çelik/Saf YYPE 
çiftyi b) Paslanmaz çelik/+%15MKT kompozit (Hız:3.0m/s, Yük:60N) 

IV. SONUÇLAR VE TARTIŞMA (CONCLUSIONS AND DISCUSSION) 

Farklı kayma hızları kullanılarak YYPE ve midye kabuğu tozu katkılı YYPE kompozit 
numunelerinin aşınma davranışlarının incelendiği çalışmada aşağıdaki sonuçlar elde 
edilmiştir: 

1. Uygulanan kayma hızının artması ile birlikte katkısız YYPE polimeri ile farklı oranlarda 
midye kabuğu tozu katkılı YYPE kompozitlerin tamamında spesifik aşınma oranı 
artmıştır.  

2. YYPE polimerine farklı oranlarda ilave edilen midye kabuğu tozu oranının artması ile 
spesifik aşınma oranı azalmıştır.  
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3. Kayma hızının %300 oranında artırılması ile spesifik aşınma oranları YYPE polimeri ile 
YYPE+%5MKT, YYPE+%10MKT ve YYPE+%5MKT polimer kompozitleri için 
sırasıyla %116, %90, %125 ve %100 oranlarında artmıştır. 

4. YYPE polimeri ile farklı oranlarda midye kabuğu tozu katkılı YYPE kompozitlerin 
sürtünme katsayısı uygulanan kayma hızının artması ile birlikte artmaktadır.  

5. YYPE polimeri bünyesinde %5-15 oranlarında ilave edilen midye kabuğu tozu katkı 
oranının artması ile sürtünme katsayısı azalma göstermektedir.  

6. Uygulanan kayma hızının %300 oranında artması ile sürtünme katsayıları YYPE polimeri 
ile YYPE+%5MKT, YYPE+%10MKT ve YYPE+%5MKT polimer kompozitleri için 
sırasıyla %25.9,  %11.8, %7.6 ve %13.7 oranlarında artmıştır. 
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ÖZET  
Bu deneysel çalışmada, nanokil ve stiren-etilen-bütilen-stiren (SEBS-g-MA) katkılı polipropilen/poliamit-6 
(PP/PA-6) polimer karışımlarının tribolojik performansı incelenmiştir. Tribolojik deneyler, kuru kayma şartları 
altında pim-disk aşınma test cihazında gerçekleştirilmiştir. Sürtünme ve aşınma testleri 20N ve 60N yükler 
altında ve 0,5 m/s kayma hızında gerçekleştirilmiştir. Deneylerden elde edilen sonuçlardan PP/PA-6 polimer 
karışımına nanokil ilave edildiğinde karışımın sürtünme katsayısı ve spesifik aşınma oranının arttığı tespit 
edilmiştir. Buna ilaveten ağırlıkça %5 oranında SEBS-g-MA uyumlaştırıcı ajanının PP/PA-6/nanokil karışımına 
ilave edildiğinde ise hem sürtünme katsayısı hem de spesifik aşınma oranının arttığı tespit edilmiştir. En düşük 
spesifik aşınma oranı 2.45x10-15 m2/N değeri ile PP/PA-6 polimer karışımında elde edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Aşınma; polipropilen; poliamid-6; nanokil; uyumlaştırıcı. 
 

The Tribologhical Performance of Polypropylene/Polyamide-6/ 

SEBS-g-MA/ Nanoclay Composite Against Steel 

ABSTRACT  
In this experimental study, the tribological performance of nanoclay filled polypropylene/polyamide-6 (PP/PA-
6) polymer blend with compatibilizer (styrene-ethylene/butylene-styrene (SEBS-g-MA) has been studied. 
Tribological studies were carried out using a pin-on-steel disc wear tester under dry sliding conditions. Friction 
and wear tests were run at sliding speed of 0.5 m/s and under the applied load of 20N and 60N values. The 
results show that the addition of nanoclay filler into the PP/PA-6 blend resulted to enhancement in coefficient of 
friction and specific wear rate values. In addition, 5wt.% SEBS-g-MA compatibilizer addition into the PP/PA-
6/nanoclay composite resulted to an increment in specific wear rate value and coefficient of friction. The lowest 
specific wear rate was obtained with a value of 2.45x10-15 m2/N under 20N applied load and at the sliding speed 
of 0.5 m/sec. for PP/PA-6 polymer blend. 
 
Keywords: Wear; polypropylene; polyamide-6, nanoclay; compatibilizer 

I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Özellikle son yıllarda endüstrinin farklı alanlarında polimer karışımları oldukça fazla 
kullanılmaya başlanmıştır. Bunun sebebi ise polimer karışımlarının amacı ile açıklanabilir. 
Burada amaç; iki polimerin özelliğini tek bir polimer malzemede birleştirmektir [1]. Ancak 
polimerlerin çoğu birbirleri ile uyumsuzdurlar [2] ve karışım yapabilmek için 
uyumlaştırıcıların kullanılması gerekmektedir. İki uyumsuz polimerin uyumlaştırılmasının 
amacı fazlar arasındaki bağlanmayı sağlayarak karışımın performansının artması sağlanır [3]. 
Bunun için genellikle maleik anhidritli, akrilik asitli, glisidil metakrilatlı polipropilen ile 
maleik anhidrit asitle aşılanmış stiren-etilen-bütilen-stiren (SEBS-g-MA) gibi uyumlaştırıcı 
ajanlar kullanılmaktadır. Polipropilen ve poliamid 6 polimerleri bazen belirli oranlarda 
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karıştırılarak polimer karışımları oluştururlar. PP/PA-6 karışımında PP polimer malzemesi iyi 
kimyasal özellikler, hafiflik, makul mukavemet ve proses kolaylığı gibi özellikler sağlarken 
PA-6 polimeri ise iyi mekanik özellikler, yüksek sıcaklığa direnç gibi özellikler sağlar. 
Poliamid 6 polimerinin ergime sıcaklığı 225oC olup nem alması ise %8.5 civarındadır. 
Literatürde PP/PA polimer karışımları ile ilgili bazı çalışmalara ulaşılmıştır. Bunlardan ilki 
olan Kusmono ve arkadaşları [4], PA6/PP/SEBS-g-MA (%70/%30/%5) polimer kompozitine 
ağırlıkça %4 oranında nanokil ilave ederek mekanik özelliklerini araştırmışlardır. Çekme 
deneyi sonucunda incelendiğinde en yüksek çekme mukavemeti PA6/PP/SEBS-g-MA-MMT 
kompozit malzemesinde tespit edilmiştir. PA6/PP/MMT kompozitine SEBS-g-MA 
uyumlaştırıcısı ilavesiyle kompozitin kopmadaki uzama değerlerinde artış elde edilmiştir. 
Denac ve arkadaşları [5], PP/Talk/SEBS (SEBS-g-MA) kompozitlerinin mekanik ve yapısal 
özelliklerini araştırmak için çalışma yapmıştır. Hemlata ve arkadaşları [6],  PA6/%20SEBS-g-
MA polimer karışımına ağırlığınca %1, %3 ve %5 oranlarında nano boyutlu talk katkısı ilave 
ederek kompozit malzemelerin morfolojik ve mekanik özellikleri incelemişlerdir. Deney 
sonuçları incelendiğinde, diferansiyel taramalı kalorimetre(DSC) analiz sonuçları 
incelendiğinde nano boyutlu talk katkı miktarı arttıkça kompozitin ergime sıcaklığında hafif 
artış gözlenmiştir. Gerçekleştirilen çekme deneyleri sonucunda %5 nanotalk katkılı 
PA6/SEBS-g-MA kompozit malzemede en yüksek elastiklik modülü ve çekme mukavemet 
değerleri tespit edilmiştir. Başka bir çalışmada Kusmono ve arkadaşları [7], PA6/PP (70/30) 
polimer karışımı, PA6/PP/SEBS-g-MA (70/30/5) polimer karışımı, PA6/PP/nanokil (70/30/4) 
polimer kompoziti ve PA6/PP/SEBS-g-MA/nanokil (70/30/5/4) kompozit malzemelerinin 
ergime akış özellikleri (MFI) ve mekanik özelliklerini araştırmışlardır. Ergime akış indeks 
deneyleri sonucunda en yüksek ergime akış indeksi 74.9 gram/10 dakika değeri ile PA6/PP 
polimer karışımında elde edilirken bu karışıma hem nano-nokil hem de SEBS-g-MA 
uyumlaştırıcı ajanı ilave edildiğinde ise ergime akış indeks değerlerinde belirgin bir azalma 
gözlenmiştir. Mekanik özelliklerini incelemek için çekme deneyi gerçekleştirilmiş olup 
deneylerin sonucunda en yüksek elastiklik modülü PA6/PP/nanokil polimer kompozitinde 
elde edilirken, en yüksek kopmadaki uzama değeri ise PA6/PP/SEBS-g-MA polimer 
karışımında elde edilmiştir. Öz ve arkadaşları [8], saf PA-6 bünyesine farklı oranlarda 
homopolimer polipropilen, maleik anhidrit asitli polipropilen ve cam elyaf mukavemet artırıcı 
katkılar kullanarak PA-6/PP karışımlarını üretmişler ve çekme ve darbe gibi mekanik 
özelliklerini incelemişlerdir. Cam elyaf katkının PA-6 polimeri için mekanik özelliklere 
önemli derecede etkili olduğunu ancak PP polimerinde etkisinin fazla olmadığını 
belirtmişlerdir. Çalışmalarında karışım içerisine farklı oranlarda polipropilen homopolimer 
(PP-H) ve maleik anhidrit asitli polipropilen (PP-g-MA) ilave edildiğinde karışımın çekme 
mukavemet değerlerinde az da olsa düştüğünü belirtmişlerdir. Yine benzer şekilde öz ve 
arkadaşları karışımdaki polimid 6 oranını sabit tutarak PP-H ve PP-g-MA oranlarının 
değiştirilmesi malzemelerin çekme mukavemet değerlerinde çok fazla etkisinin olmadığını 
gözlemişlerdir. Zhu ve arkadaşları [9], katkısız PA6 polimerine ağırlığınca %3 oranında 
nanokil katkı malzemesi ilave edilerek ISO 180:2000 standardına göre 80C° ile 160C° 
sıcaklıkları arasında ve 350-800 MPa bsınç altında izod çentik darbe deneyleri yapılmıştır. 
Deneylerin sonucunda hem sıcaklığın hemde basıncın artmasıyla kompozitin darbe 
dayanımında artış tespit edilmiştir. Jian ve arkadaşları [10], saf PP ve PP/PA6 kompozitinde 
ağırlığınca %5,%10,%15 ve %20 oranlarında karbon fiber ilave ederek ring block tribometre 
aşınma cihazı ile aşınma testleri yapılmıştır. Spesifik aşınma oranı ve sürtünme katsayısına 
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bakıldığında karbon fiber oranı arttıkça hem sürtünme katsayısında hem de aşınma oranında 
düşüş tespit edilmiştir. En en düşük aşınma oranı %20 karbon fiber katkılı PP/PA6 kompozit 
malzemesinde saptanmıştır.  

Bu deneysel çalışmada ise katkısız polipropilen (PP), katkısız poliamid 6 (PA-6), PP/PA-6 
(%30/%70), PP/PA-6/Nanokil (%30/%70/%7.5) kompoziti ile PP/PA-6/SEBS/Nanokil 
(%30/%70/%5/%7.5) polimer kompozitlerinin tribolojik özellikleri incelenmiştir. Pim-disk 
aşınma deneyleri 0.5 m/s kayma hızında 20N-60N yükler altında ve 2000m kayma yolunda 
gerçekleştirilmiştir. Deneyler 23°C oda sıcaklığında ve %50 nem şartlarında 
gerçekleştirilmiştir. Karşı disk malzeme olarak AISI 316L paslanmaz çelik malzeme 
kullanılmıştır. Saf polipropilen ve poliamid 6 polimerleri ile SEBS katkılı polimer karışımları 
ve nanokil katkılı kompozitlerin sürtünme katsayısı ve spesifik aşınma oranlarına ilave edilen 
nanokil ve SEBS uyumlaştırıcı ajan ile uygulanan yükün etkisi incelenmiştir.  

II. İLGİLİ ÇALIŞMALAR (RELATED WORK) 

Deneylerde kullanılan PP malzemesi Novolen 1100N kodu ile BASF firmasından, PA6 
malzemesi Akulon F 223 D kodu ile DSM firmasından,  SEBS-g-MA ise Kraton FG1901X 
kodu ile Shell Chemical Company firmasından, Nanokil (NNK) malzemesi Nanomer I 30TC 
kodu ile Nanocor Inc. temin edilmiştir. Ayrıca kompozit malzemeler endüstriyel tip 
(Werner&Pfleider ZSK25) bir kompound makinasında granül formunda üretilmiştir. 
Testlerde kullanılan aşınma pim numuneleri 6mm çapında ve 50mm uzunluğunda olacak 
şekilde ASTM G99 standardına uygun olacak şekilde enjeksiyonla kalıplama makinasında 
üretilmiştir. Enjeksiyon silindir sıcaklıkları ise 175-250oC aralığında ayarlanmıştır. 
Enjeksiyonla kalıplama öncesi granül formundaki PP polimeri ve poliamid 6 polimer 
malzemeleri yaklaşık olarak 80oC etüv fırınında sırasıyla 1 saat ve 4 saat tutularak 
kurutulmuşlardır. Aşınma testlerinde karşı disk malzeme olarak AISI 316L paslanmaz çelik 
disk kullanılmıştır. Paslanmaz çelik disk 8 mm kalınlığında ve 90 mm çapında silindirik 
formda olacak şekilde önce geleneksel tornada işlenmiş olup sonrasında ise diskin iki yüzeyi 
düzlem yüzey taşlama tezgahında taşlanmıştır. Taşlama sonrasında çelik disklerin yüzey 
ölçümleri yüzey profilometresi kullanarak yapılmış ve yüzey pürüzlülüğü ortalama 0.37 µm 
Ra olarak ölçülmüştür.  
Katkısız PP ve PA6 polimeri ile ağırlığınca %5 SEBS-g-MA ile %7.5 nanokil katkılı PP/PA6 
kompozit pim malzemeleri AISI 316L paslanmaz çelik disk malzemelerine karşı test 
edilmiştir. Her test öncesi pim ve disk yüzeyleri asetonla temizlenip kurutulmuştur. Tablo 
1’de bu çalışmada kullanılan katkısız PP, PA6 ile SEBS-g-MA ve nanokil katkılı PP/PA6 
kompozit malzemeler için uygulanan yük, kayma hızı ve çalışma ortam sıcaklığı gibi test 
şartları verilmiştir. Her testten önce (m1) ve sonra (m2) pim ağırlıkları ölçülmüş ve ağırlık 
kaybı (Δm) tespit edilmiştir ve Eştlik 1'de verilen formül ile spesifik aşınma oranları (K0) 
hesaplanmıştır. 

 
Burada, Δm: ağırlık kaybı (g), L: kayma mesafesi (m), ρ: malzemelerin yoğunluğu (g/cm3 ) ve 
F: uygulanan yük (N)'tür. 
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Sürtünme katsayısı ise, bir elektrik motorunun tahriği ile dönen diskin üzerine deneylerde 
kullanılan disk malzemeler bir vida yardımıyla sabitlenmiştir. Kol üzerinde bulunan bir 
mekanizma ile 6 mm çapındaki polimer pim kola bağlanmıştır. Makine çalıştırıldığında, pim 
numunesinin diske sürtünmesiyle pim numunesinin bağlı olduğu kol aparatı da diskin dönme 
yönüne hareket etmek istemektedir. Bu ileriye doğru olan hareket yanal kuvveti vermektedir. 
Bu yanal kuvvet ise bir yük hücresi (Load-cell) ile ölçülmüştür. Alınan veriler aynı zamanda 
direk bilgisayarda Excel programında depolanmıştır. Deneylerde dakikada 1000 yanal yük 
verisi alınmış aynı zamanda deneylerde kullanılan yüke bölünerek Excel programında grafik 
haline getirilmektedir. Sürtünme katsayısı yanal kuvvetin, normal uygulanan kuvvete oranı 
olarak ifade edilir ve aşağıdaki formülle hesaplanır. 

µ=Fs/Fn                                                                                                                                                               

Yukarıdaki formülde  μ: Sürtünme katsayısını, FS: Yanal sürtünme kuvveti (N) ve FN ise 
Normal kuvveti (N) ifade etmektedir. 

 Tablo 1. Deneylerde kullanılan malzemeler ve tribolojik test şartları 
Malzeme Kayma hızı,  

m/s 
Yük, N Kayma 

mesafesi, m 
Ortam 

sıcaklığı, oC 
PP 

0.5 
 

20 
60 2000 22±2 

PA6 
PP %30+PA6%70 
PP%30+PA6%70+NNK%7.5 
PP%30+PA6%70+SEBS%5+NNK%7.5 

III. DENEYSEL SONUÇLAR (EXPERIMENTAL RESULTS) 

Şekil 1'de deneylerde kullanılan polimer, polimer karışımı ve polimer kompozitlerin 20N yük 
altındaki ve 0.5m/s kayma hızındaki sürtünme katsayısı kayma yolu ilişkisini göstermektedir. 
Şekilde görüldüğü gibi saf polipropilen’in sürtünme katsayısı deneylerde kullanılan diğer 
malzemelerle kıyaslandığında 20N yük altında oldukça yüksek olup 0.3 ile 0.65 arasında 
geniş bir aralıkta yer almaktadır. PA-6 polimerinin sürtünme katsayısı ise PP’nin sürtünme 
katsayısına göre düşük olup 0.22 ile 0.38 aralığında yer almaktadır. Deneylerde kullanılan 
tüm malzemelerin sürtünme katsayılarının yaklaşık 400-500 m kayma mesafesinden sonra 
kararlı hal aşamasına ulaştığı gözlenmiştir.  
Deneylerde kullanılan polimer, polimer karışımı ve polimer kompozitlerin 60N yük altındaki 
ve 0.5m/s kayma hızındaki sürtünme katsayısı kayma yolu ilişkisi Şekil 2'de verilmektedir. 
Şekil 'de saf polipropilenin 60N yük altındaki sürtünme katsayısı aralığı azalmış olup 0.35 ile 
0.57 arasında değişmektedir. PA-6 polimeri ise yüksek yük altında sürtünme katsayısı 0.25 
civarında iken 1500 m yol katettikten sonra 0.35 değerinde kararlı hale gelmiştir. Diğer tüm 
polimer malzemelerin ise yaklaşık olarak 200-300 m kayma mesafesinden sonra kararlı hal 
aşamasına ulaştığı tespit edilmiştir. 
Şekil 3’de 0.5m/s kayma hızında 20N ve 60N yükler altında katkısız PP, katkısız PA-6, 
PP/PA-6 polimer karışımı, PP/PA-6/NN ve PP/PA6/SEBS-g-MA/NNK polimer 
kompozitlerin sürtünme katsayısı-malzeme ilişkisi verilmiştir.  
PA-6 polimerine %30 oranında PP polimeri ilave edilerek oluşturulan PA-6/PP polimer 
karışımının sürtünme katsayısı katkısız PP ve PA-6 polimerilerine göre daha düşük olduğu 
tespit edilmiştir. PP ve PA-6 polimerilerinin 60N yük altında sürtünme katsayısı ortalama 
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sırasıyla 0.50 ve 0.40 civarında iken PP/PA-6 polimer karışımının sürtünme katsayısı ise 
ortalama 0.28 olarak tespit edilmiştir. PP/PA-6 polimer karışımına %7.5 oranında nanokil 
ilave edildiğinde sürtünme katsayısı daha da düşmüş ve 60N yük için yaklaşık olarak 0.22 
civarında olduğu gözlenmiştir. Bu değer şekilden de görüldüğü gibi en düşük sürtünme 
katsayısıdır. PP/PA6/NNK polimer karışımına SEBS-g-MA uyumlaştırıcısı ilave edildiğinde 
ise elde edilen kompozitin sürtünme katsayısı ise artış göstermiş ve 0.28 değerine ulaşmıştır. 
PP/PA-6 polimer karışımına hem SEBS-g-MA uyumlaştırıcı ajanı hem de nanokil ilave 
edilmesiyle polimer kompozitin sürtünme katsayısı PA-6/PP polimer karışımına göre artış 
gözlenmiştir. Buna ilaveten şekilde göründüğü üzere deneylerde kullanılan tüm malzemelerin 
sürtünme katsayıları uygulanan yükün artması ile artış göstermiştir. Uygulanan yükün 
20N’dan 60N’a yani %300 oranında artırılması ile sürtünme katsayıları PP polimeri için 
%16.4, PA-6 polimeri için %37.5, PP/PA-6 polimer karışımı %40, PP/PA-6/7.5NNK polimer 
kompoziti için %67 ve PP/PA-6/SEBS-g-MA/7.5NNK polimer kompoziti için %11.2 
oranında artış gözlenmiştir. 

 
Şekil 1. Deneylerde kullanılan polimer, polimer karışımı ve polimer kompozitlerin sürtünme katsayısı kayma 
yolu ilişkisi. (Şekildeki 1.PP polimeri, 2.PA-6 polimeri, 3. PP/PA-6 polimer karışımı, 4. PP/PA-6/7.5nanokil 

polimer kompoziti, 5. PP/PA-6/SEBS-g-MA/7.5nanokil polimer kompoziti göstermektedir.) (Hız:0.5m/s, 
Yük:20N) 

.  
Şekil 2. Deneylerde kullanılan polimer, polimer karışımı ve polimer kompozitlerin sürtünme katsayısı kayma 
yolu ilişkisi. (Şekildeki 1.PP polimeri, 2.PA-6 polimeri, 3. PP/PA-6 polimer karışımı, 4. PP/PA-6/7.5nanokil 

polimer kompoziti, 5. PP/PA-6/SEBS-g-MA/7.5nanokil polimer kompoziti göstermektedir.) (Hız:0.5m/s, 
Yük:60N) 
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Şekil 3. Deneylerde kullanılan polimer, polimer karışımı ve polimer kompozitlerin farklı yüklerdeki sürtünme 

katsayısı-malzeme ilişkisi (Hız:0.5m/s, Yük: 20N ve 60N) 

 
Şekil 4. PP ve PA-6 polimeri ile %5 SEBS ve %7.5 Nanokil katkılı PP/PA6 polimer kompozitlerin spesifik 

aşınma oranı-kullanılan malzeme ilişkisi 

Şekil 4’de 20N ve 60N yükler altında 0.5m/s kayma hızında katkısız PP, katkısız PA-6, 
PP/PA-6 polimer karışımı, PP/PA-6/nanokil ve PP/PA6/SEBS-g-MA/nanokil polimer 
kompozitlerin spesifik aşınma oranı-malzeme ilişkisi verilmiştir. Uygulanan yükün artması ile 
birlikte katkısız PP, katkısız PA-6, PP/PA-6 polimer karışımı, PP/PA-6/nanokil ve 
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PP/PA6/SEBS-g-MA/nanokil polimer kompozitlerin aşınma oranları artmıştır. Uygulanan 
yükün 20N’dan 60N’a yani %300 oranında artırılması ile katkısız PP, katkısız PA-6, PP/PA-6 
polimer karışımı, PP/PA-6/nanokil ve PP/PA6/SEBS-g-MA/nanokil polimer kompozitlerin 
spesifik aşınma oranları sırasıyla %2.1, %200, %133, %33.2 ve %102 oranlarında artmıştır. 
Katkısız PP ve katkısız PA-6 polimerlerini ağırlık olarak %30/%70 oranında karıştırılarak 
elde edilen PP/PA-6 polimer karışımının spesifik aşınma oranı katkısız PP ve PA-6 
polimerlerinin spesifik aşınma oranlarına göre oldukça önemli derecede azalma göstermiştir. 
PP/PA-6 polimer karışımının 0.5 m/s kayma hızında ve 60N yük altındaki spesifik aşınma 
oranında yaklaşık olarak katkısız PP’ye ve katkısız PA-6’ya göre %3581 ve %254 azalma 
göstermiştir. PP/PA-6 polimer karışımına, %7.5 nanokil ilave edildiğinde elde edilen 
PP/PA6/nanokil kompozitin ve %5 oranında SEBS-g-MA uyumlaştırıcı ajanı ilave edilerek 
elde edilen PP/PA6/SEBS-g-MA/nanokil kompozitin spesifik aşınma oranları PP/PA-6 
karışımının spesifik aşınma oranına göre artış göstermektedir. Bu PP/PA-6 karışımına göre 
artış oranları 0.5m/s kayma hızında ve 20N yükte PP/PA6/nanokil kompoziti için ve 
PP/PA6/SEBS-g-MA/nanokil kompoziti için sırasıyla  %97.5 ve %1181 oranında olduğu 
tespit edilmiştir. Benzer şekilde yine PP/PA-6 karışımına göre artış oranları 60N yükte 
PP/PA6/nanokil kompoziti için ve PP/PA6/SEBS-g-MA/nanokil kompoziti için sırasıyla  
%12.9 ve %1012 oranında olduğu gözlenmiştir. En yüksek spesifik aşınma oranı 0.5m/s 
kayma hızında ve 60N yük altında 9.21x10-14 m2/N değeri ile katkısız PP polimerinde elde 
edilirken en düşük spesifik aşınma oranı ise 2.45x10-15 m2/N değeri ile 20N yük altında ve 0.5 
m/s kayma hızında PP/PA-6 polimer karışımında elde edilmiştir. PP/PA-6 polimer karışımına 
nanokil ilavesi ile PP/PA6/nanokil kompozitinin spesifik aşınma oranı artmaktadır. Bunun 
sebebi ise formülasyonda uyumlaştırıcı ajan kullanılmadığından nanokil ile PP/PA-6 polimer 
karışımı matris arasındaki bağlanma olmadığından veya az olduğundan daha fazla aşınma 
olduğu şeklinde açıklanabilir. Benzer şekilde PP/PA6/nanokil kompozitine ilave edilen %5 
oranında SEBS-g-MA ilavesi PP/PA6/SEBS-g-MA/nanokil kompozitin spesifik aşınma oranı 
da artmaktadır. Bunun sebebi SEBS-g-MA uyumluluk ajanı kauçuk esaslı olduğundan 
deneylerde kullanılan katkısız termoplastik malzemelere göre daha yumuşak olduğundan 
testlerde daha fazla aşınma göstermiştir. 

IV. SONUÇLAR VE TARTIŞMA (CONCLUSIONS AND DISCUSSION) 

Katkısız PP, katkısız PA-6, PP/PA-6 polimer karışımı, PP/PA-6/nanokil ve PP/PA6/SEBS-g-
MA/nanokil polimer kompozitlerin aşınma davranışlarının incelendiği çalışmada aşağıdaki 
sonuçlar elde edilmiştir: 
1. PA-6 polimerine %30 oranında PP polimeri ilave edilerek oluşturulan PA-6/PP polimer 

karışımının sürtünme katsayısı katkısız PA-6 ve PP polimerilerine göre daha düşüktür.  
2. PA-6/PP polimer karışımına hem SEBS-g-MA uyumlaştırıcı ajanı ve nanokil ilave 

edilmesiyle polimer karışımı ve kompozitin sürtünme katsayıları PA-6/PP polimer 
karışımına göre artış göstermiştir. 

3. Deneylerde kullanılan tüm malzemelerin sürtünme katsayıları uygulanan yükün artması ile 
artış göstermiştir. 

4. En düşük spesifik aşınma oranı 2.45x10-15 m2/N değeri ile PP/PA-6 polimer karışımında 
elde edilirken en yüksek spesifik aşınma oranı ise 9.21x10-14 m2/N değeri ile katkısız PP 
polimerinde elde edilmiştir. 
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5. PA-6/PP polimer karışımına hem nanokil hem de SEBS-g-MA uyumlaştırıcı ajanı ilave 
edilmesiyle polimer kompozit ve polimer karışımının spesifik aşınma oranları PA-6/PP 
polimer karışımına göre artış göstermiştir. 

6. Deneylerde kullanılan tüm malzemelerin spesifik aşınma oranları uygulanan yükün artması 
ile birlikte artmıştır. 
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ÖZET  
Bu deneysel çalışmada, katkısız polipropilen (PP) ve farklı oranlarda (2wt.%-10wt.%) ve 2.6 µm partikül 
boyutlu magnezyum hidroksit (Mg(OH)2) katkılı polipropilen termoplastik kompozitlerin aşınma ve sürtünme 
performansları incelenmiştir. PP ve kompozitlerin aşınma ve sürtünme davranışlarını incelemek için pim-disk 
aşınma cihazı kullanılmıştır. Tribolojik testler 15N yük altında 1.0 ve 2.0 m/s kayma hızlarında 
gerçekleştirilmiştir. PP polimerine magnezyum hidroksit katkı ilavesi ile spesifik aşınma oranı değerlerinin 
azaldığı sonuçlardan tespit edilmiştir.  Buna ilaveten polipropilen termoplastik polimerine %4 oranına kadar 
magnezyum hidroksit ilavesi ile sürtünme katsayısı değerlerinde azalma gözlenirken %4 ile %10 arasında 
magnezyum hidroksit ilavesi ile sürtünme katsayısı değerlerinde artış gözlenmiştir. Katkısız polipropilen ve 
farklı oranlarda magnezyum hidroksit içeren polipropilen kompozitin mikroyapısı taramalı elektron mikroskobu 
kullanılarak incelenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Kompozit; sürtünme; polipropilen; magnezyum hidroksit; katkı. 

 
The Friction and Wear Performance of Mg(OH)2 Filled Polypropylene 

Composite  

ABSTRACT  
In this experimental study, the friction and wear performance of pure polypropylene and various amount (2wt.%-
10wt.%) of magnesium hydroxide with particle size of 2.6 µm filled polypropylene thermoplastic composite has 
been studied. A pin-on-disc wear test apparatus was used to investigate friction and wear behavior of 
PP/Mg(OH)2 composite. Friction and wear tests were run at 1.0 and 2.0 m/s sliding speed and under 15N 
applied load value. The results show that the magnesium hydroxide filler addition into the polypropylene 
thermoplastic material resulted to decrease in specific wear rate. Moreover, the coefficient of friction values 
decrease up to 4wt% magnesium hydroxide filler addition into the PP polymer. The friction coefficient increases 
for 6wt% and 10wt.% magnesium hydroxide filled PP polymer composite. To investigate microstructural 
properties of pure polypropylene and different amount of magnesium hydroxide filled polypropylene 
composites, a scanning electron microscope was used. 
 
Keywords: Composite; friction; wear; polypropylene; magnesium hydroxide; filler 

I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Geleneksel malzemeler olan çelik, seramik ve cam gibi malzemelerin yerini endüstride hızla 
almaya başlayan plastik malzemelerin en önemli avantajları hafiflik, proses kolaylığı, 
kimyasallara direnç, yalıtkanlık özelliği ile renklendirilebilir özellikte olmalarıdır. Ancak bu 
avantajların yanında düşük mekanik özellikler, düşük ısısal özellikler, dış hava şartlarından 
etkilenme gibi dezavantajlara da sahiptir. Yukarıda ifade edilen olumsuzlukları avantajlı hale 
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getirmek için polimer malzemelerin bünyesine nano veya makro boyutlu bazı organik ve 
inorganik katkılar ilave edilmektedir. Son yıllarda endüstrinin birçok alanında katkılar 
katılarak elde edilen polimer kompozitler oldukça fazla kullanılmaya başlanmıştır. İnorganik 
katkılı polimer kompozitler rijitlik ve ısıl sapma sıcaklığını artırırken kalıpta çekme özelliği, 
elektriksel iletkenlik ve güzel görünüş özelliklerini azaltmaktadır [1-3]. Literatürde polimer 
malzemelerin özelliklerinin incelenmesi ile ilgili çok sayıda çalışmaya rastlanmıştır [4-21]. 
Ancak polimerler arasında polipropilen malzeme hafiflik, fiyat/performans oranı, kolay 
proses yapılabilirliği, kimyasallara direnç ve geri kazanılabilir özelliklerinden dolayı 
otomotiv, elektrik/elektronik, beyaz eşya ve ambalaj sektöründe oldukça fazla 
kullanılmaktadır. [6-21]. Bu katkılar arasında magnezyum hidroksit katkı hem yanmayı 
geciktirici özellik, hem anti-bakteriyel ve zehirli olmayan özelliği hemde mekanik özellikleri 
iyileştirmek için polipropilen polimerlerine katılmakta olup literatürde bununla ilgili bazı 
çalışmalar mevcuttur [22-24]. Ancak literatürde polipropilen polimerlerinin aşınma ile ilgili 
alanlarda kullanımı az olup literatürde yapılmış az sayıda çalışmaya da rastlanmıştır. 

Bu deneysel çalışmada ise katkısız polipropilen (PP) ile ağırlıkça %2, %4, %6 ve %10 
oranlarında Mg(OH)2 içeren PP kompozitlerin aşınma ve sürtünme davranışları incelenmiştir. 
Pim-disk aşınma deneyleri, hem 1.0m/s hem de 2.0m/s kayma hızlarında 15N yük altında ve 
2000m kayma yolunda gerçekleştirilmiştir. Deneyler %50 nem şartlarında ve 21°C±2 oda 
sıcaklığında gerçekleştirilmiştir. Karşı disk malzeme olarak AISI 4140 çelik malzeme 
kullanılmıştır. Katkısız PP polimerleri ile magnezyum hidroksit katkılı PP kompozitlerin 
sürtünme katsayısı ve spesifik aşınma oranlarına ilave edilen magnezyum hidroksit katkı 
oranının ve aşınma proses şartlarından kayma hızının etkisi araştırılmıştır.  

II. İLGİLİ ÇALIŞMALAR (RELATED WORK) 

Deneylerde kullanılan PP malzemesi SABIC S579 kodu ile SABIC firmasından temin 
edilmiştir. Katkı malzemesi olarak ise magnezyum hidroksit (Mg(OH)2) kullanılmıştır. 
Çalışmada kullanılan toz haldeki Mg(OH)2 katkı PP polimeri ve kaydırıcı ile birlikte mekanik 
karıştırıcıda 10 dakika süre ile önce karıştırılmıştır. Ayrıca kompozit malzemeler endüstriyel 
tip (Mikrosan) bir ekstruder makinasında (L/D=30) granül formunda 190-230oC ısıtıcı 
sıcaklık aralığında granül formunda üretilmiştir. Granül formunda üretilen Mg(OH)2 katkılı 
PP kompozitler enjeksiyonla kalıplama tekniği ile 80 ton kapasiteli enjeksiyon makinasında 
(Yonca Makine marka) yine 175-230°C ısıtıcı sıcaklık aralığında ve 100 bar enjeksiyon 
basıncında pim formunda basılmıştır. Katkısız polipropilen polimer ve magnezyum hidroksit 
katkılı polipropilen kompozitin kırık yüzeyleri altınla kaplandıktan sonra mikroyapı 
incelemeleri taramalı elektron mikroskonu kullanılarak 20KV gerilim altında incelenmiştir.  

Aşınma deneyleri, ASTM G99 standardına uygun olarak pim-disk aşınma cihazında ve kuru 
ortam şartlarında gerçekleştirilmiştir. Deneylerde pim olarak kullanılan farklı oranlarda 
magnezyum hidroksit katkılı polipropilen kompozit malzemeleri, enjeksiyon makinasında 
özel dizayn edilmiş kalıp kullanılarak 6mm çapında ve 50 mm uzunluğunda olacak şekilde 
üretilmiştir. Enjeksiyonla kalıplama öncesi granül formundaki PP termoplastik polimeri ve 
kompozitleri Binder marka bir etüvde yaklaşık olarak 105oC sıcaklıkta 1 saat tutularak 
kurutulmuşlardır. Aşınma ve sürtünme testlerinde, karşı disk malzeme olarak AISI 4140 
çeliği kullanılmıştır. Disk malzemeler 100mm çapında ve 8mm kalınlığında olacak şekilde 

669



çelik sağlayıcı bir firmadan testere ile kesilerek temin edilmiş, daha sonra geleneksel tornada 
disk çapı 90 mm ve kalınlığı 5 mm olacak şekilde tornalanmıştır. Daha sonra yüzeyi düzlem 
yüzey taşlama cihazında ince zımpara kullanılarak taşlanmıştır. Taşlama sonrasında çelik 
disklerin yüzey ölçümleri yüzey profilometresi kullanarak yapılmış ve yüzey pürüzlülüğü 
ortalama 0.48 µm Ra olarak ölçülmüştür. Pim ve disk yüzeyleri aşınma deneylerinden önce, 
1200 numaralı zımpara ile zımparalanmıştır. Her bir aşınma test öncesinde hem disk yüzeyleri 
hem de pim yüzeyleri asetonla temizlenip kurutulmuştur. Her bir aşınma deneyi en az üç kez 
yapılmış ve aşınma ve sürtünme değerlerinin aritmetik ortalaması alınmıştır. Şekil 1’de 
tribolojik testlerin gerçekleştirildiği pim-disk aşınma cihazının şematik resmi verilmiştir.  

Aynı zamanda deneylerde kullanılan malzemeler ve test şartları Tablo 1’de verilmiştir. 
Deneyler 21±2°C oda sıcaklığında ve kuru ortam şartlarında gerçekleştirilmiştir. Her bir 
aşınma testinden önce ve sonra polipropilen polimer ve kompozit pim malzemelerinin 
ağırlıkları ölçülmüş yani m1=deney öncesi pim ilk ağırlığı ve m2: deney sonrası pim son 
ağırlığı ölçülerek pim malzemenin ağırlık kaybı (Δm)= (m1-m2) tespit edilmiştir. Aşağıda 
verilen formül kullanılarak, aşınma test numunelerinin spesifik aşınma oranları 
hesaplanmıştır.  

Spesifik aşınma oranı = Δm / L . ρ . F ( m
2
/ N)  

Burada; Δm: ağırlık kaybı (g), L: kayma mesafesi (m), ρ: malzemenin yoğunluğu (g/cm3), F: 
uygulanan yük (N). 

 
Şekil 1. Pim-disk aşınma cihazı şematik görünüşü 

Sürtünme katsayısı ise, bir elektrik motorunun tahriği ile dönen diskin üzerine deneylerde 
kullanılan disk malzemeler bir vida yardımıyla sabitlenmiştir. Kol üzerinde bulunan bir 
mekanizma ile 6 mm çapındaki polimer pim kola bağlanmıştır. Makine çalıştırıldığında, pim 
numunesinin diske sürtünmesiyle pim numunesinin bağlı olduğu kol aparatı da diskin dönme 
yönüne hareket etmek istemektedir. Bu ileriye doğru olan hareket yanal kuvveti vermektedir. 
Bu yanal kuvvet ise bir yük hücresi (Load-cell) ile ölçülmüştür. Alınan veriler aynı zamanda 
direk bilgisayarda Excel programında depolanmıştır. Deneylerde dakikada 1000 yanal yük 
verisi alınmış aynı zamanda deneylerde kullanılan yüke bölünerek Excel programında grafik 
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haline getirilmiştir. Deney süresince zamanla oluşan sürtünme katsayısı grafiği aşağıdaki şekil 
2’de örnek olarak verilmiştir. 

Sürtünme katsayısı yanal kuvvetin, normal uygulanan kuvvete oranı olarak ifade edilir ve 
aşağıdaki formülle hesaplanır. 

 
Yukarıdaki formülde  μ: Sürtünme katsayısını, FS: Yanal sürtünme kuvveti (N) ve FN Normal 
kuvveti (N) ifade eder. 

 
Şekil 2. Deney esnasında pim-disk cihazının bilgisayarındaki Excel programında alınan sürtünme katsayısı-

zaman ilişkisi 

Tablo 1. Deneylerde kullanılan PP polimer ve kompozitlerinin tribolojik test şartları 
Malzeme Kayma hızı,  

m/s 
Yük, N 

Kayma 
mesafesi, m 

Ortam sıcaklığı, 
oC 

Katkısız PP polimer 

1.0 
2.0 

15 2000 21±2 
PP+2%Mg(OH)2 kompozit 
PP+4%Mg(OH)2 kompozit 
PP+6%Mg(OH)2 kompozit 
PP+10%Mg(OH)2 kompozit 

III. DENEYSEL SONUÇLAR (EXPERIMENTAL RESULTS) 

Şekil 3 katkısız polipropilen polimeri ile ağırlıkça %2 oranında magnezyum hidroksit katkı 
içeren polipropilen kompozitin kırık yüzey görüntüleri Şekil 3’de verilmiştir. Şekil 3a’da 
katkısız polipropilen polimerinin sünek bir davranış gösterdiği ve plastik deformasyonun daha 
fazla olduğu ifade edilebilirken ağırlıkça %2 oranında magnezyum hidroksit katkılı 
polipropilen kompozitin (bakınız Şekil 3b) daha az sünek olduğu ve plastik deformasyonun 
daha az olduğu ifade edilebilir. 
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a) b) 

Şekil 3. Deneylerde kullanılan malzemelerin taramalı elektron mikroskobundan alınan kırık yüzey görüntüleri a) 
Katkısız polipropilen b) Magnezyum hidroksit katkılı polipropilen kompozit [22] 

Deneylerde kullanılan magnezyum hidroksit katkılı polipropilen kompozitlerin 1.0m/s hız ve 
15N yük altındaki sürtünme katsayısı-%magmzezyum hidroksit katkı  oranı ilişkisi Şekil 4’de 
verilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi saf polipropilen’in sürtünme katsayısı 0.89 civarında olup 
oldukça yüksektir. PP ana matris malzemeye %2 oranında magnezyum hidroksit ilave 
edilmesiyle sürtünme katsayısı azalmış olup 0.64 civarında olduğu gözlenmiştir. Daha sonra 
sürtünme katsayısı artmaya devam etmekte olup %4 ve %6 oranında magnezyum hidroksit 
ilavesi ile sürtünme katsayısı sırasıyla 0.71 ve 1.14 değerine ulaşmıştır. Polipropilene %10 
oranında magnezyum hidroksit ilave edilmesiyle sürtünme katsayısı azalmış ve 0.74 civarında 
olmuştur. Benzer şekilde deneylerde kullanılan Mg(OH)2 katkılı PP kompozitlerin 2.0m/s 
kayma hızında ve 15N yük altındaki sürtünme katsayısı-%magnezyum hidroksit katkı  oranı 
ilişkisi Şekil 5’de verilmiştir. Şekil 5’de ise yine Şekil 4’de verilen sürtünme katsayısına 
benzer bir değişim gözlenmiştir. Şekil 5 dikkatli bir şekilde incelendiğinde, katkısız 
polipropilenin sürtünme katsayısı 0.99 iken %2 oranında magnezyum hidroksit katkılı PP 
kompozitinin sürtünme katsayısı 0.69 değerine düşmüştür. Bu orandan sonra sürtünme 
katsayısı yine %6 oranında Mg(OH)2 katkılı PP kompozitlere kadar artma göstermiştir. %4 ve 
%6 oranında magnezyum hidroksit içeren PP kompozitlerin sürtünme katsayıları sırasıyla 
0.83 ve 1.17 değerindedir. %10 Mg(OH)2 katkılı PP kompozitin sürtünme katsayısında yine 
belirgin bir azalma gözlenmiş olup değeri 0.90 civarına düşmüştür. Deneylerde kullanılan 
kayma hızının 1.0m/s’den 2.0m/s’ye %100 oranında artırılmasıyla hem katkısız PP polimeri 
hem de  Mg(OH)2 katkılı PP kompozitlerinin sürtünme katsayılarında artış gözlenmiştir. 
Kayma hızının %100 oranında artırılması sonucunda katkısız PP’nin ve %2, %4, %6 ve %10 
Mg(OH)2 içeren PP kompozitlerin sürtünme katsayılarındaki artış oranı sırasıyla %11.2 , 
%7.8 , %16.9 , %2.6  ve %22.8  civarında olduğu gözlenmiştir. 
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Şekil 4. Deneylerde kullanılan magnezyum hidroksit katkılı polipropilen kompozitlerin sürtünme katsayısı-

%magnezyum hidroksit katkı  oranı ilişkisi (Hız:1.0m/s, Yük:15N) 

.  
Şekil 5. Deneylerde kullanılan magnezyum hidroksit katkılı polipropilen kompozitlerin sürtünme katsayısı-

%magnezyum hidroksit katkı  oranı ilişkisi (Hız:2.0m/s, Yük:15N) 

 
Şekil 6. Deneylerde kullanılan magnezyum hidroksit katkılı polipropilen kompozitlerin spesifik aşınma oranı-

%magnezyum hidroksit katkı oranı ilişkisi (Hız:1.0m/s, Yük:15N) 
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Şekil 7. Deneylerde kullanılan magnezyum hidroksit katkılı polipropilen kompozitlerin spesifik aşınma oranı-

%magnezyum hidroksit katkı oranı ilişkisi (Hız:2.0m/s, Yük:15N) 

Şekil 6’da deneylerde kullanılan katkısız polipropilen ile magnezyum hidroksit katkılı 
polipropilen kompozitlerin 1.0m/s hız ve 15N yük altındaki spesifik aşınma oranı-
%magnezyum hidroksit katkı  oranı ilişkisi verilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi katkısız 
polipropilen polimerinin spesifik aşınma oranı 3.70x10-14 m2/N civarında olup oldukça 
yüksektir. Polipropilen polimerine %2 oranında magnezyum hidroksit ilave edilmesiyle 
spesifik aşınma oranı 7.32x10-15m2/N değerine düştüğü gözlenmiştir. Bu katkı oranından 
sonra spesifik aşınma oranı artmaya devam etmekte olup %4 ve %6 oranında Mg(OH)2 katkı 
ilavesi ile spesifik aşınma oranı sırasıyla 1.08x10-14 m2/N değerine ve 1.44x10-14 m2/N 
değerine ulaşmıştır. Polipropilene ana matris malzemesine %10 oranında Mg(OH)2 katkı ilave 
edilmesiyle spesifik aşınma oranı daha azalarak 3.19x10-14 m2/N değerine ulaşmıştır.  

Şekil 7 deneylerde kullanılan katkısız PP polimeri ile Mg(OH)2 katkılı PP kompozitlerin 
2.0m/s kayma hızında ve 15N yük altındaki spesifik aşınma oranı-%magnezyum hidroksit 
katkı  oranı ilişkisini göstermektedir. Şekil 7 dikkatli bir şekilde incelendiğinde, katkısız 
polipropilenin spesifik aşınma oranı 4.44x10-14 m2/N iken %2 oranında magnezyum hidroksit 
katkılı PP kompozitinin spesifik aşınma oranı azalmış olup değeri 1.08x10-14 m2/N değerine 
düşmüştür. Bu orandan sonra spesifik aşınma oranı şekil 5’de verilen grafiğe benzer davranış 
göstermiş olup yine %6 oranında Mg(OH)2 katkılı PP kompozitlere kadar artma göstermiştir. 
%4 ve %6 oranında magnezyum hidroksit içeren PP kompozitlerin spesifik aşınma oranları 
sırasıyla 1.45x10-14 m2/N ve 2.16x10-14 m2/N değerindedir. %10 Mg(OH)2 katkılı polipropilen 
kompozitin spesifik aşınma oranında belirgin bir azalma gözlenmiş olup değeri 3.54x10-14 
m2/N civarındadır. Aşınma ve sürtünme deneylerde kullanılan kayma hızının %100 oranında 
artırılarak yani 1.0m/s’den 2.0m/s’ye çıkarılmasıyla hem katkısız PP polimeri hem de  
Mg(OH)2 katkılı PP kompozitlerinin spesifik aşınma oranlarında belirgin artışlar gözlenmiştir. 
Kayma hızının %100 oranında artırılması sonucunda katkısız PP’nin ve %2, %4, %6 ve %10 
Mg(OH)2 içeren PP kompozitlerin spesifik aşınma oranlarındaki artış sırasıyla %20, %47.8, 
%34.2, %50  ve %10.9  civarında olduğu gözlenmiştir. Her iki şekilde de görüldüğü gibi en 
düşük spesifik aşınma oranı 1.0 m/s kayma hızında ve 15N yük altında 7.32x10-15m2/N değeri 
ile PP+%2 Mg(OH)2 kompozitinde elde edilmiştir. Bunun sebebi katkısız polipropilene ilave 
edilen %2 oranındaki magnezyum hidroksit katkı ile açıklanabilir. Bu %2 oranın polipropilen 
polimer matris ile Mg(OH)2 katkıların birbirlerine tutunması için yeterli bir oran olduğu 
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söylenebilir. Mg(OH)2 katkı oranının %2’den fazla olması hem sürtünme katsayılarının hem 
de spesifik aşınma oranlarının artmasına sebep olmuştur. Bu ise yine polipropilen ana matris 
bünyesindeki Mg(OH)2 katkı oranının artması ile ilişkilendirilebilir. Yani polipropilen 
polimer matris bünyesindeki Mg(OH)2  partikülleri ile ana matrisin iyi bir arayüzey 
oluşturamaması ile açıklanabilir. Çalışma sonucunda en yüksek spesifik aşınma oranı ise 
4.44x10-14 m2/N değeri ile katkısız polipropilen polimerinde 2.0m/s kayma hızında ve 15N 
yük altındaki test şartlarında elde edilmiştir.  

IV. SONUÇLAR VE TARTIŞMA (CONCLUSIONS AND DISCUSSION) 

Katkısız PP polimer matrisi ile farklı oranlarda (%2-%10) magnezyum hidroksit katkı içeren 
kompozitlerin tribolojik özelliklerinin incelendiği çalışmada aşağıdaki sonuçlar elde 
edilmiştir: 

1. PP matris polimerine %2 oranında Mg(OH)2 katkı ilave edilerek oluşturulan 
PP+%2Mg(OH)2 kompozitin sürtünme katsayısı katkısız PP polimerilerine göre daha 
düşüktür. En düşük sürtünme katsayısı 0.64 değeri ile PP+%2Mg(OH)2 kompozitinde 
1.0m/s kayma hızında elde edilmiştir. En yüksek sürtünme katsayısı ise 1.17 değeri ile 
PP+%6Mg(OH)2 kompozitinde 2.0m/s kayma hızında ve 15N yük altında elde edilmiştir. 

2. Katkısız PP’nin ve %2, %4, %6 ve %10 Mg(OH)2 içeren PP kompozitlerin sürtünme 
katsayıları kayma hızının (1m/s’den 2.0m/s’ye) artması ile artış göstermiştir. 

3. En düşük spesifik aşınma oranı 7.32x10-15 m2/N değeri ile %2 Mg(OH)2 içeren PP 
kompozitinde elde edilirken, en yüksek spesifik aşınma oranı ise 4.44x10-14 m2/N değeri 
ile katkısız PP polimer malzemesinde elde edilmiştir. 

4. Katkısız PP’nin ve %2, %4, %6 ve %10 Mg(OH)2 içeren PP kompozitlerin spesifik 
aşınma oranları kayma hızının (1m/s’den 2.0m/s’ye) %100 oranında artırılması ile 
birlikte artmıştır. 
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ÖZET 
Bu çalışmada önce, katkısız poliamid 6 ile ağırlık olarak %5 ve %10 oranlarında poly-tetra-flor-etilen (PTFE) 
katkılı poliamid 6 polimer karışımlarının aşınma ve sürtünme davranışları incelenmiştir. Polimer karışımları, 
endüstriyel tip ikiz vidalı bir kompound makinasında granül formda üretilmiştir. Deneylerde kullanılan test 
numuneleri geleneksel enjeksiyon makinası kullanılarak basılmıştır. Katkısız PA 6 ve PA 6 karışımlarının 
aşınma ve sürtünme davranışları pim-disk aşınma cihazında ve kuru kayma şartları altında gerçekleştirilmiştir. 
Katkısız PA 6 ve PA 6/PTFE karışımlarının aşınma ve sürtünme davranışları 0.5m/s kayma hızında ve 10N, 20N 
ve 30N yükler altında yapılmıştır. Çalışma sonucunda, PA 6 polimerine ilave edilen PTFE katkı, polimer 
karışımının hem sürtünme katsayısı hem de spesifik aşınma hızı değerlerinin azalmasına sebep olmuştur. 
Uygulanan yükün artması ile sürtünme katsayısı değerleri azalırken spesifik aşınma hızı değerleri de artmıştır.   
 
Anahtar Kelimeler: Poliamid 6, PTFE, Sürtünme, Aşınma, Polimer, Triboloji 
 

The Investıgatıon of Trıbologıcal Performances of PA6/PTFE Blends 

ABSTRACT  
In this experimental study, the friction and wear behaviors of unfilled polyamide 6 (PA 6) polymer and different 
amount (5wt.%-10wt.%) of poly-tetra-fluoro-ethylene (PTFE) filled polyamide 6 polymer blends have been 
studied. Polymer blends as a granule form were prepared by compounding machine with a twin screw extruder. 
Friction and wear test samples were molded with an ordinary injection molding machine.  Friction and wear 
studies were carried out using a pin-on-disc wear test rig under dry sliding conditions. Friction and wear tests 
were run at 0.5 m/s sliding speed and under the applied loads of 10, 20 and 30N. The results show that the 
addition of PTFE powder into the polyamide 6 polymer resulted to decrease in coefficient of friction and specific 
wear rate values. In addition, the specific rate values increased with the increase in applied load from 10N to 
30N but the coefficient of friction decreases with the increment of applied load value.  
 
Keywords: Polyamide 6, PTFE, Friction, Wear, Polymer, Tribology 

I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Polimer malzeme kullanımı endüstrinin birçok alanında her geçen gün artmaktadır. 
Polimerler, hafiflik, kimyasallara direnç, korozyon direnci, mukavemet/yoğunluk avantajı, ısı 
ve elektriksel yalıtkanlık özelliği, yüksek elastiklik ve darbe direnç özelliği, düşük maliyet ve 
kolay işlenebilirlik gibi avantajlara sahiptir. Ancak, düşük mukavemet, düşük sertlik, düşük 
ısıl direnç ve çizilebilirlik gibi dezavantajlara sahiptir. Polimerlerin bazı mekanik, termal ve 
tribolojik özellikleri farklı katkılar ve/veya takviye elemanları ilave edilerek 
geliştirilebilmektedir. Grafit, molibden disülfit (MoS2), PTFE, silikon gibi katı yağlayıcılar, 
cam elyaf, karbon elyaf, aramid elyaf gibi katkılar ve kaolin, talk ve mika gibi inorganik 
katkılar bu amaçla sıklıkla kullanılmaktadırlar. Literatürde polimerlerin mekanik ve tribolojik 
özellikleri üzerine birçok çalışmaya rastlanmıştır. Bu çalışmalardan ilki olan Bolvari ve 
arkadaşları [1] katkısız PA-66 polimeri ile PA-66/PTFE polimer karışımı ve aramid fiber 
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katkılı PA-66 polimer kompozitlerin takım çeliğine karşı aşınma ve sürtünme davranışları ile 
mekanik özelliklerini incelemişlerdir. Çalışma sonucunda aramid fiber katkılı PA-66 
kompozitinde, aramid fiber oranı arttıkça kompozitin çekme mukavemeti artmıştır. %10 
PTFE/aramid fiber/PA66 polimer kompozitlerde ise çekme dayanımı pek etkilenmemiştir. 
PA-66’ya PTFE ilave edilmesiyle elde edilen polimer karışımın % uzama, eğme ve darbe 
dayanımları azalmıştır. Aramid fiber/PA-66 polimer kompozitlerde, aramid fiber miktarına 
bağlı olarak sürtünme katsayısı 0,6 civarında elde edilirken aramid fiber/PA-66/PTFE polimer 
kompozitlerde ise PTFE katkıdan dolayı sürtünme katsayısı %50 oranında azalmıştır. Ben 
Difallah [2], grafit tozu katkılı ABS polimer kompozitin mekanik ve tribolojik özelliklerini 
incelemişlerdir. ABS polimerine ilave ettikleri grafit tozu miktarının artması ile kompozitin 
çekme dayanımı, % uzama ve elastiklik modülü değerleri azalmıştır. Ayrıca, grafit miktarının 
artmasına bağlı olarak kompozit malzemelerin hem sürtünme katsayısı hem de aşınma miktarı 
değerlerinde azalma olduğu gözlenmiştir. En düşük sürtünme katsayısı ve aşınma miktarı 
%7.5 grafit katkılı ABS polimer kompozitinde elde edilmiştir.  Bahadur ve Gong [3] birçok 
polimer malzeme bünyesinde ilave malzeme olarak kullandığı PTFE, grafit ve MoS2 gibi katı 
yağlayıcıların polimer karışımı ve kompozitlerin tribolojik özelliklerini iyileştirdiği 
belirtmişlerdir. Zhang ve arkadaşları [4], ağırlıkça farklı oranlarda (%5-25) PTFE ve (%5-30) 
grafit katkılı polifatalizon-eter-sülfon-keton (PPESK) polimer kompozitlerin aşınma ve 
sürtünme davranışlarını incelemişlerdir. Yaptıkları çalışma sonucunda PPESK polimerine 
PTFE ve grafit eklenmesi ile polifatalizon-eter-sülfon-keton (PPESK) kompozitin sürtünme 
katsayısı ve aşınma oranının azaldığını belirtmişlerdir. Xian ve Zhang [5], %5-20 grafit flake 
katkılı poli-eter-imid (PEI) polimer kompozitin aşınma ve sürtünme davranışlarını 
incelemişlerdir. Çalışma sonucunda, PEI polimerine ilave edilen grafit katkısı ile sürtünme 
katsayısı artarken aşınma oranı değerleri ise azalmıştır. Shivamurthy [6], grafit katkılı cam 
fiber/epoksi polimer kompozitlerinde artan yük miktarı ile aşınma miktarının arttığını, 
sürtünme katsayısının ise azaldığını belirtmişlerdir. %3 oranındaki grafit katkılı kompozitin 
aşınma hızı katkısız polimer malzemeye göre daha düşük elde edilirken artan grafit miktarı ile 
aşınma oranı azalmıştır. Wang ve arkadaşları [7], ağırlıkça %10 MoS2 ve kısa karbon fiber 
takviyeli Naylon 1010 polimeri kompozitin aşınma ve sürtünme davranışlarını 
incelemişlerdir. Çalışma sonucunda, artan yük miktarı ile aşınma hızı değerleri artarken 
sürtünme katsayısı değerlerinde azalmıştır. Naylon 1010 polimerine karbon fiber ilavesi ile 
aşınma hızı azalırken MoS2 ilavesi ile aşınma hızı artmıştır. En düşük sürtünme katsayısı ise 
MoS2 katkılı polimer kompozit numunesinde elde edilmiştir. Yi-Lan ve arkadaşları [8] %5 
nano-TiO2 katkılı PA-6 polimer kompozitine MoS2, PTFE ve UHMWPE gibi yağlayıcılar 
ilave etmişler ve çalışmalarında ilave ettikleri katkıların kompozitin aşınma ve sürtünme 
davranışına etkilerini araştırmışlardır. PA6-%5TiO2 polimer kompozitine ilave edilen katkı 
çeşidi ve katkı oranının artmasıyla sürtünme katsayısı ve aşınma hızının azaldığını 
belirtmişlerdir. Zhang [9], PTFE, grafit, kısa karbon fiber ve nano-TiO2 katkılı epoksi polimer 
kompozitlerin aşınma davranışlarını incelemişler ve çalışmada, ağırlıkça %10 oranındaki 
grafit katkısı ile epoksi polimer kompozitin aşınma miktarı azalmıştır.  

Bu çalışmada, katkısız PA-6 polimeri ile %5 PTFE katkılı (PA6-%5PTFE)  ve %10 PTFE 
katkılı (PA6-%10PTFE) polimerleri kullanılarak tribolojik özellikler incelenmiştir. PTFE 
katkı oranının polimer karışımının tribolojik özellikler üzerine etkisini incelemek için pim-
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disk aşınma cihazı kullanılmıştır. Aşınma testleri, kuru ortam şartlarında 0.5m/s kayma 
hızında ve üç farklı yük (10-20-30N) altında gerçekleştirilmiştir. 

II. DENEYSEL SONUÇLAR (EXPERIMENTAL RESULTS) 

Bu deneysel çalışmada, matris malzemesi olarak Volgamid ticari isimli Rusya’dan temin 
edilen poliamid 6 polimeri kullanılmıştır. PTFE katkılı poliamid-6 polimer karışımları 
endüstriyel amaçlı NR-II tip ikiz vidalı ekstruderde granül formunda üretilmişlerdir. 
Ekstruder ısıtıcı sıcaklıkları ise 220°C ile 250°C arasında ayarlanmıştır. Aşınma test 
numuneleri ERAT marka enjeksiyon makinesi kullanılarak üretilmiş olup, enjeksiyon ısıtıcı 
sıcaklıkları 225-240°C arasında ve enjeksiyon basıncı ise 100MPa olarak ayarlanmıştır. 
Aşınma deneylerinde kullanılan pim malzemeler enjeksiyonla kalıplama tekniği kullanılarak 
6mm çapında ve 50mm uzunluğunda olacak şekilde kalıpta basılmıştır. Aşınma deneyleri, 
kuru ortam şartlarında, oda sıcaklığında ve Şekil 1’de şematik resmi verilen pim-disk aşınma 
cihazı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. PA-6 polimeri ve PTFE katkılı PA-6 polimer karışımı 
pim malzemeleri, PA-6 polimeri ve %5PTFE katkılı ve %10 PTFE katkılı PA-6 polimer 
karışımı disklerine karşı test edilmiştir. Her tribolojik test öncesi disk ve pim yüzeyleri 
asetonla temizlenip kurutulmuştur. Tablo 1’de bu çalışmada kullanılan malzemeler için 
yoğunluk, çalışma ortam sıcaklığı, uygulanan yük ve kayma hızı gibi test şartları verilmiştir. 
Her testten önce (m1) ve sonra (m2) pim ağırlıkları ölçülmüş ve ağırlık kaybı (Δm) tespit 
edilmiştir ve Eşitlik 1'de verilen formül ile spesifik aşınma oranları (K0) hesaplanmıştır. 

      (1) 

Burada, Δm: ağırlık kaybı (g), L: kayma mesafesi (m), ρ: malzemelerin yoğunluğu (g/cm3) ve 
F: uygulanan yük (N)'tür. 

Deneylerde kullanılan malzemelerin sürtünme katsayısı ise, bir elektrik motorunun tahriği ile 
dönen diskin üzerine deneylerde kullanılan disk malzemeler bir vida yardımıyla 
sabitlenmiştir. Kol üzerinde bulunan bir mekanizma ile 6 mm çapındaki polimer pim kola 
bağlanmıştır. Makine çalıştırıldığında, pim numunesinin diske sürtünmesiyle pim 
numunesinin bağlı olduğu kol aparatı da diskin dönme yönüne hareket etmek istemektedir. Bu 
ileriye doğru olan hareket yanal kuvveti vermektedir. Bu yanal kuvvet ise bir yük hücresi ile 
ölçülmüştür. Alınan veriler aynı zamanda direk bilgisayarda Excel programında 
depolanmıştır. Deneylerde dakikada 1000 yanal yük verisi alınmış aynı zamanda deneylerde 
kullanılan yüke bölünerek Excel programında grafik haline getirilmektedir. Sürtünme 
katsayısı yanal kuvvetin, normal uygulanan kuvvete oranı olarak ifade edilir ve Eşitlik 2'deki 
formülle hesaplanır. Formülde, μ: sürtünme katsayısını, Fs: yanal sürtünme kuvveti (N) ve Fn 
ise normal kuvveti (N) ifade etmektedir. 

n

s

F
F

         (2) 
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Tablo 1. Deneylerde kullanılan malzemeler ve deney şartları 
Malzeme Yoğunluk 

(g/cm3) 
Ortam Sıcaklığı 

(oC) 
Kayma Mesafesi 

(m) 
Kayma Hızı 

(ms-1) 
Yük 
(N) 

PA6 1.08 
23±2 1000 0.5 

10 
PA6-%5PTFE 1.18 20 
PA6-%10PTFE 1.19 30 

 
Şekil 1. Aşınma test cihazının şematik gösterimi 

III. SONUÇLAR VE TARTIŞMA (CONCLUSIONS AND DISCUSSION) 

Tablo 2’de PA-6, PA6-5PTFE ve PA6-10PTFE polimer kompozitlerinin 0.5m/s kayma hızı 
ve 10-30N yükte oda sıcaklığında ve kuru ortam şartları altında gerçekleştirilen aşınma 
testleri sonucu elde edilen sürtünme katsayısı ve spesifik aşınma oranı değerleri verilmiştir. 
Şekil 2’de ise PA-6 polimeri ile PA6-5PTFE ve PA6-10PTFE polimer kompozitlerinin 20N 
yük altındaki kayma mesafesine bağlı olarak sürtünme katsayılarındaki değişim verilmiştir. 
PA-6 polimerinin başlangıçtaki sürtünme katsayısı 0.4 olarak elde edilmiştir. Ancak, PTFE 
katkılı PA-6 polimer kompozit numunelerde sürtünme katsayısı başlangıç değerleri 0.1 
civarında iken yaklaşık 200m yol katettikten sonra 0.3 değerine ulaşmış ve deney sonuna 
kadar stabil olarak devam etmiştir. Yapılan tribolojik deneyler sonucunda elde edilen verilere 
göre en düşük sürtünme katsayısına ağırlık olarak %10 PTFE katkılı PA-6 polimer 
karışımında ulaşılmıştır. Bunun sebebi ise, yumuşak olan PTFE’in karşı disk yüzeye transfer 
olması ile açıklanabilir [10]. Bilindiği gibi PTFE polimeri düşük yüzey enerjisi ve zayıf 
sürünme direncine sahiptir. Uygulanan kuvvet ile karşı disk yüzeyinde transfer film tabakası 
oluşturmak için matristen kolaylıkla ayrılır ve sürekli ve yumuşak transfer film tabakası 
oluşturur [4, 11]. Polimer ve polimer kompozitler için, tribolojik özelliklerin belirlenmesinde 
transfer film tabakasının oluşumu oldukça önemli rol oynamaktadır [12]. Oluşan transfer film 
tabakası nedeniyle matris ve karşı yüzey arasındaki yüzey pürüzlülüğünün azalması sonucu 
direk temasın azalması kompozitin sürtünme katsayısını azaltmaya yardımcı olmaktadır [13]. 
PTFE katkının düşük miktarlarında dahi sürtünme katsayısının azalmasının sebebi karşı disk 
yüzeyinde sürtünmesi düşük olan PTFE’in yağlayıcı transfer film tabakasını az da olsa 
oluşturması olarak açıklanabilir. Benzer sonuçlar Zhang [4] tarafından yapılan çalışmada da 
elde edilmiştir.  
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Tablo 2. PA-6 polimeri ile PA6-5PTFE ve PA6-10PTFE polimer karışımlarının 0.5m/s kayma hızı farklı 
yüklerde gerçekleştirilen tribolojik test sonuçları 

Malzemeler Yük, N 

Kayma hızı 

0.5 m/s 

Sürtünme katsayısı, µ Spesifik aşınma oranı, m2/N 

PA-6 

10N 0,5231 8,6E-13 

20N 0,4105 1,8E-12 

30N 0,3521 4,3E-12 

PA6-%5PTFE 

10N 0,4932 6,9E-13 

20N 0,3495 1,4E-12 

30N 0,3091 1,8E-12 

PA6-%10PTFE 

10N 0,4661 2,2E-13 

20N 0,3175 2,2E-13 

30N 0,2423 2,4E-13 

 
Şekil 2.  Katkısız PA6 ve PTFE katkılı PA6 polimerlerinin sürtünme katsayısı-kayma mesafesi ilişkisi (Kayma 

hızı: 0.5m/s, Uygulanan Yük: 20N) 

Şekil 3’de Katkısız PA-6 polimeri ile PTFE katkılı PA-6 polimer karışımlarının sürtünme 
katsayısı-yük ilişkisi verilmiştir. Şekil incelendiğinde genel olarak PA-6 polimeri ile polimer 
karışımlarının tamamında yükün artması ile birlikte sürtünme katsayısında azalma 
gözlenmiştir. Uygulanan yükün 10N’dan 30N’a çıkarılmasıyla yani % 200  oranında 
artırılmasıyla deneylerde kullanılan katkısız PA-6 polimeri ile PA6-%5PTFE ve PA6-
%10PTFE polimer karışımlarının sürtünme katsayılarındaki azalma sırasıyla %48, %59 ve 
%92 oranlarında olmuştur. Zhang [4], Su [14] ve Shivamurthy [6] tarafından yapılan 
çalışmalarda da benzer sonuçlar gözlenmiştir. PA-6 polimerine ilave edilen PTFE katkısı 
sürtünme katsayısının ciddi azalmasına sebep olmuştur. Sürtünme katsayısındaki bu azalma 
PA-6 polimeri ile kıyaslandığında %5PTFE-PA6 polimeri için %6, %10PTFE-PA6 polimeri 
için ise %12 oranında olduğu tespit edilmiştir. Benzer sonuçlar, Palabıyık [15], Zhang [4] ve 
Su [14] tarafından yapılan çalışmalarda da elde edilmiştir. Ayrıca, PTFE miktarının %5’den 
%10’ artırılması ile PA-6 polimerinin sürtünme katsayısı yaklaşık olarak %14.4 oranında 
azalmıştır. Zhang ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada [4] PPESK polimerine ilave ettikleri 
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farklı oranlarda (%5-25) PTFE katkı ilavesinin artmasıyla sürtünme katsayısının azaldığını 
tespit etmişlerdir. Çalışmalarında sürtünme katsayısındaki azalmanın çelik disk yüzeyinde 
oluşan transfer film tabakasından kaynaklandığını belirtmişlerdir. Çalışma sonucunda, en 
yüksek sürtünme katsayısı, 0.52 değeri ile 10N yük altında katkısız PA-6 polimerinde elde 
edilirken en düşük sürtünme katsayısı 0.24 değeri ile 30N yük altında %10PTFE katkılı PA-6 
polimer karışımında elde edilmiştir. Kayma süresince oluşan film tabakasının polimer ile 
çelik disk yüzeyinin direk temasını engellemektedir. Böylece polimer pim yüzeyinin çelik 
diskin sert pürüzlü yüzeylerinden korunması sağlanmaktadır. Ayrıca adhezyon etkileri ile de 
disk yüzeyi üzerindeki temas basıncı azalacaktır [16]. Dolayısıyla PTFE katkılı PA-6 polimer 
kompozitlerin sürtünme katsayıları katkısız PA-6 polimerine göre daha düşük elde edilmiştir.  

 
Şekil 3. PA6 polimeri ve PA6 polimer kompozitleri için sürtünme katsayısı-yük değişimi 

 
Şekil 4’de uygulanan yük aralıklarında, katkısız PA-6 polimeri ile PA6-%5PTFE ve PA6-
%10PTFE polimer karışımları için elde edilen aşınma oranı değişimleri verilmiştir. 
Uygulanan yükün artması ile birlikte yani yükün 10N’dan 30N’a çıkarılmasıyla yani %200 
oranında artırılmasıyla katkısız PA-6 polimeri ile PTFE katkılı PA-6 polimer karışımlarının 
spesifik aşınma oranı değerleri artmıştır. Bu artış katkısız PA-6 polimeri için %80 oranında 
iken PA6-5PTFE ve PA6-%10PTFE polimer karışımları için sırasıyla %60 ve %7 oranlarında 
elde edilmiştir. Benzer sonuçlar daha önce literatürde yapılan çalışmalar ile uyumludur. Bu 
çalışmalar Li [17], Shivamurthy [6] ve Wang [7] tarafından yapılan çalışmalardır. Ayrıca, 
PA-6 polimerine ilave edilen PTFE katkı miktarının artması ile spesifik aşınma oranı oldukça 
fazla oranda azalmıştır. Bu azalma 20N yük altında PA6-%5PTFE polimer karışımı için %24 
oranında iken PA6-%10PTFE polimer karışımı için %703 oranında elde edilmiştir. 
Literatürde daha önce Palabiyik [15] tarafından yapılan çalışmada, PA-6/YYPE polimer 
karışımı bünyesindeki artan PTFE miktarına bağlı olarak polimer karışımının spesifik aşınma 
oranının azaldığını belirtilmiştir. Genel olarak, şekil 4 incelendiğinde, en yüksek spesifik 
oranının 4.3x10-12 m2/N değeri ile katkısız PA-6 polimerinde elde edilirken en düşük spesifik 
aşınma oranı ise 2.2x10-13 m2/N değeri ile PA6-%10PTFE polimer karışımında elde 
edilmiştir.  
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Şekil 4. PA-6 polimeri ve PA-6 polimer kompozitleri için spesifik aşınma oranı-yük değişimi 

IV. SONUÇLAR (CONCLUSIONS) 

PA-6 polimeri ile PA6-%5PTFE ve PA6-%10PTFE polimer karışımları kullanılarak 10N-30N 
yük aralıklarında ve 0.5 m/s kayma hızlarında gerçekleştirilen tribolojik deneyler sonucunda 
aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.  

1. Uygulanan yükün %200 oranında artırılması ile katkısız PA-6 polimeri ile %5PTFE katkılı 
PA-6 polimer karışımını spesifik aşınma oranları belirgin şekilde artış gözlenirken %10 
oranında PTFE katkılı PA-6 karışımının spesifik aşınma oranında pek bir değişim 
gözlenmemiştir.  

2. PA-6 polimerine farklı oranlarda (%5 ve %10) ilave edilen PTFE polimer katkı oranının 
artması ile polimer karışımların spesifik aşınma oranında belirgin şekilde azalma 
gözlenmiştir.  

3. Yapılan çalışmada en yüksek spesifik oranın 4.3x10-12 m2/N değeri ile katkısız PA-6 
polimerinde elde edilirken en düşük spesifik aşınma oranı ise 2.2x10-13 m2/N değeri ile PA6-
%10PTFE polimer karışımında elde edilmiştir.  

4. PA-6 polimeri ile farklı oranlarda PTFE polimer katkılı PA-6 polimer karışımlarının 
sürtünme katsayıları uygulanan yükün artması ile birlikte azalmıştır. Bu azalma oranı PA-6, 
PA6-%5PTFE ve PA6-%10PTFE polimerleri için sırasıyla %48, %59 ve %92 oranlarındadır. 

5. PA-6 polimeri bünyesinde %5-10 oranlarında ilave edilen PTFE katkı oranının artması ile 
polimer karışımlarının sürtünme katsayısında önemli oranda azalma gözlenmiştir.  
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ABSTRACT  
In this paper, the effects of the neutronic performance of ThO2 mixed TRISO coated BWR MOX, BWR UO2 

spent fuels and ThO2 fuels are investigated in a D-T fusion driven hybrid reactor. Neutronic calculations are 
performed using one of the one dimensional transport code XSDRNPM/SCALE5. Neutron wall load at the first 
wall is 5 MW/m2 and coolant is selected as Flibe. The tritium breeding ratio (TBR) is greater than 1.05 for all 
investigated TRISO coated fuel types during the operation period. The blanket energy amplification factor M is 
increased along of the operation period. In addition, the effect of the burn up and fissile fuel breeding of using 
TRISO coated fuels are also investigated and discussed. 
 
 Keywords: Burn up, TRISO fuel, BWR MOX spent fuel, Hybrid reactor.  

1. INTRODUCTION 

Most high temperature reactors (HTRs) are used TRISO fuel because of the high burn up 
capability and very neutronic performance. TRISO fuel particles consist of ceramic multi-
layer coatings and it does contain the nuclear fuel inside porous pyrolitic carbide, called 
buffer layer. TRISO-coated particle fuel particles are intended to stay intact and effectively 
retain and contain fission products during normal operation as well as during postulated 
accidents [1]. TRISO fuel is to accommodate highly radioactive fissile products and actinide 
waste over very long periods. Investigations have shown that spent TRISO fuel can contain 
higher actinide isotopes over long periods without being damaged nor destroyed, as shown in 
Fig.1 again adopted from the same GA-report [2]. TRISO can contain spent fuel waste 
radioactivity for ∼4 × 106 years, during which all actinides will either decay to stable isotopes 
or transformed to the natural element uranium. Therefore, TRISO fuel has advantage due to 
fission products inside the coating, safety and public acceptance. In previous study, the novel 
designs of the PWR and fusion-fission reactor using TRISO coated fuel particles were 
performed [3-5]. The fuel rods with zircaloy and SS 304 cladding were filled with TRISO 
coated fuel particles [3-6]. In this study, TRISO fuels as the innovative concepts of hybrid 
reactor are used. TRISO coated UO2 and ThO2, spent fuels is helpful to high neutronic 
performance in the fusion fission concept. Previous studies have investigated the incineration 
of spent fuels filled with sintered in the fuel rod in hybrid reactor [7-11].  

As differing from previous works the main objective of this study, the 90 % ThO2 mixed 
TRISO coated 10% BWR MOX or 10% BWR UO2 spent fuels, ThO2 are embedded into the 
modified fuel rod in a fusion-fission hybrid reactor for a plant operation period of 24 months 
under a neutron wall load of 5 MW/m2 by full reactor power. The packing fractions in the 
neutronic calculations is selected as body-centered cubic (BCC) in a graphite matrix with % 
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68 volume fraction with Flibe coolants. Effect of the neutronic performance of TRISO coated 
BWR MOX and BWR UO2 spent fuels are investigated and compared with ThO2 fuel. 

2. CALCULATION METHOD AND BLANKET GEOMETRY 

The one-dimensional transport code XSDRNPM/SCALE 5 [12, 13] is used for calculating the 
key parameter of the blanket, such as TBR, energy multiplication, the production of 233U, the 
burn up of the blanket etc. The 238 group ENDF/B-V library is the most complete library in 
SCALE 5. The resonance calculations in the fissionable fuel element cell are performed with 
BONAMI [14] for unresolved resonances and NITAWL-III [15] for resolved resonances. The 
neutronics calculations have been performed using a blanket geometric model as depicted in 
Fig. 1. This blanket geometry has been adapted from the experimental AYMAN fusion-
fission (hybrid) blanket geometry [16, 17]. The blanket geometry is sandwich structures. The 
sandwich structures consist of first wall (SS-304), fuel zone, solid tritium breeder (Li2O) and 
graphites (C). Vmoderator/Vfuel is taken as 2 and the fuel rods are arranged in hexagonal 
geometry as ten rows radially as shown Fig. 2. Neutron wall load at the first wall is 5 MW/m2. 
In previous study, the fuel rods are filled with only nuclear fuels and the generic neutronic 
studies are performed [7-11, 16-25].  The compositions and dimensions of TRISO fuel 
particle are listed in Table 1 [1].  In this study, ThO2 mixed TRISO coated BWR MOX and 
BWR UO2 spent fuels are used in a thorium fusion breeder. The composition of BWR MOX 
and BWR UO2 spent fuels are given in the Table 2 [26] 

 
Figure 1. Structure of the modified one dimensional blanket (Dimensions are given in cm) [16,17] 
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Fig. 2. Temporal increase of fissile fuel burnup in the blanket 

     Table 1. Composition of the fuel particle (2.2 mm diameter)  [1] 
Material  Density (g/cm³)  Din (cm)  Dout (cm) Volume (cm³)  Mass (gr)  

UO2  10.5 0 0.158 0.002065237 0.021684988 

PYC (porous)  1 0.158 0.176 0.000789306 0.000789306 

PYC (dense)  1.8 0.176 0.18 0.000199085 0.000358353 

SiC  3.17 0.18 0.2 0.001135162 0.003598464 

OPyC 1.8 0.2 0.22 0.001386489 0.002495680 
Average for 
micro sphere  

6.3099629  0.22 0.005575279 0.028926791 

 

    Table 2. Fuel composition of BWR spent fuel (ratio to total weight) [26] 

ISOTOPES 
BWR MOX spent fuel (60 

GWd/t, 4 year cooling) 
BWR UO2 spent fuel 

(60 GWd/t, 4 year cooling) 
235U 
236U 
238U 

237Np 
238Pu 
239Pu 
240Pu 
241Pu 
242Pu 

241Am 
242mAm 
243Am 
242Cm 
243Cm 

244Cm 
245Cm 

Total FP 

5.06E-03 
1.37E-03 
8.70E-01 
3.33E-04 
2.33E-03 
1.67E-02 
1.96E-02 
8.17E-03 
8.75E-03 
3.23E-03 
2.81E-05 
2.03E-03 
5.34E-07 
8.69E-06 
1.02E-03 
1.45E-4 

6.05E-02 

5.62E-03 
6.57E-03 
9.14E-01 
7.78E-04 
3.93E-04 
4.85E-03 
2.88E-03 
1.24E-03 
1.05E-03 
3.37E-04 
9.86E-07 
2.43E-04 
5.91E-08 
7.16E-07 
9.35E-05 
6.98E-06 
6.17E-02 

  B
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3. NUMERICAL ANALYSIS 

Table 3 shows the variation of the tritium-breeding ratio (TBR) over the plant operation 
period for different TRISO coated fuel types. A sufficient tritium breeding (TBR) in a fusion 
reactor must be more than 1.05. As shown in Table 3, the fusion reactor is self-sustaining with 
respect to the tritium breeding ratio (TBR > 1.05) for all the investigated TRISO coated fuel 
types. It can be seen that the blanket containing TRISO coated fuel types is provided enough 
tritium for their own fusion driver. It is expected that the TBR values with operation time is 
higher. The energy amplification (M) variations in the blanket are illustrated in Table 3. The 
energy amplification is defined as energy generation in the blanket to the incident fusion 
neutron energy. M increases with operation time due to the fissile fuel production in the 
blanket for all investigated TRISO coated fuel types. The integral fission rate (f) can be seen 
in Table 3. The fission rate (f) is related to spent fuel compositions. The growth in M values 
indicates a temporal enhancement of the blanket neutronic performance as a result of 
increased fission multiplication along operation time.  

One can see in Table 3 that the f is lower than the fissile fuel build-up (233U breeding ratio). 
The the temporal variations of the spent fuel burn up all TRISO coated fuel types are 
illustrated in Fig. 2. After 24 months, the average burn up levels in the TRISO coated BWR 
MOX, BWR-UO2 spent fuels and ThO2 fuel is 21.277, 20.415, and 19.137 GWd/t, 
respectively. The burn up values increases with operation time whereas, the fissile fuel 
breeding exponentially decrease during plant operation. The ratio of net 233U production per 
year to the fission power output of the fusion fission blanket can be defined as fissile fuel 
breeding. The net 233U productions are shown in Fig 3. The accumulation fissile fuel 233U 
isotopes leads to a faster increase of the fission reaction in the blanket. Therefore, the 
temporal variation of net fissile fuel production reduces exponentially along the plant 
operation. The net 233U production is 2042, 2302 and 3390 g/MWyear at the beginning of the 
operation period.  

    Table 3. Neutronic data per DT fusion neutron in the overall blanket 

TRISO coated fuels 
Time 

(Month) 

Reaction  

TBR M f 232Th(n,)233U 

ThO2 0 1.07392 1.43634 0.01116 0.09936 

24 1.12809 2.06713 0.05438 0.10128 
90% ThO2 

+ 

10% BWR UO2 

0 1.07444 1.49271 0.01511 0.09138 

24 1.12969 2.12736 0.05858 0.09282 

90% ThO2 

+ 

10% BWR MOX 

0 1.07714 1.52131 0.01706 0.09155 

24 1.13157 2.14530 0.05980 0.09293 
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Fig. 3. Temporal variation of net fissile fuel production in gr per MWth fission energy release in the blanket 

4. CONCLUSIONS 

In this study, the utilization of TRISO fuel made of ThO2 mixed BWR MOX, BWR-UO2 
spent fuels and ThO2 fuel in fusion- fission reactors is aimed. TBR is enough during plant 
operation period for all investigated TRISO coated fuels. The blankets with BWR MOX fuel 
show the best energy amplification performance followed by BWR-UO2 and ThO2 fuels. 
TRISO coated BWR MOX fuel in hybrid reactor systems shows the best burn up grades 
whereas, TRISO coated ThO2 fuel exhibits the higher fissile fuel breeding. A very important 
advantage of TRISO fuel would be to contain nuclear waste over millions of years.  
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ÖZET  
Atıksuların denize deşarj sistemleriyle seyreltilerek uzaklaştırılması ülkemizde ve dünyada sıklıkla uygulanan bir 
yöntemdir. Gittikçe artan malzeme ve işçilik maliyetlerine karşın kaynakların sınırlı olması nedeniyle yapılar 
yeterli dayanıma sahip bir şekilde tasarlanırken maliyetin de minimum düzeyde olması sağlanmalıdır. Bu 
çalışmada, deniz deşarjı sistemlerinin minimum maliyetle optimum tasarımı Öğretme ve Öğrenme Tabanlı 
Optimizasyon (ÖÖTO) adıyla bilinen sezgisel bir algoritmayla gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen optimum 
tasarımda deşarj hattı çapı ve boyu, difüzörün boyu ile çapı gibi değişkenler dikkate alınmıştır. Ayrıca 
optimizasyon probleminde difüzördeki geriye akış durumu, atıksu jetleri arasındaki girişim durumu ve boru hattı 
stabilitesi de incelenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Optimizasyon, Denize deşarj, Minimum maliyet, ÖÖTO algoritması. 

 
ABSTRACT 

Removing of wastewater by diluting with marine discharge systems is a frequently applied method in our 
country and in the world. Despite the increasing cost of materials and labor, due to the limited resources, the 
structures must be designed with sufficient strength and the cost should be minimized. In this study, the optimal 
design of marine discharge systems having minimum cost was performed by a metaheuristic algorithm known as 
Teaching Learning Based Optimization (TLBO). Variables such as discharge pipeline diameter and length, 
diameter of the diffuser and diameter were taken into consideration in the optimum design. In addition, in the 
optimization problem, the flow back state in the diffuser, the interference state between the wastewater jets and 
the pipeline stability were also examined.   
 
Keywords: Optimization, Marine outfalls, Minimum cost, TLBO algorithm. 

I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Bu yapılar, arıtılmış atıksuların alıcı su ortamlarına (denizler, göller, okyanuslar) deşarjında 
kullanılmaktadır. Atıksulardaki kirleticiler arıtma yöntemleriyle tamamıyla 
uzaklaştırılamadığından doğru bir şekilde tasarlanan, inşa edilen ve işletilen deniz deşarj 
yapıları ile bu atıksulardaki kirleticiler etkili bir şekilde seyreltilerek kirleticilerin 
konsantrasyonu büyük oranda azaltılabilir. Dolayısıyla bu yapılar, deniz ortamını kullanan 
insanlar, bitki ve hayvanlar üzerindeki kirleticilerin olumsuz etkisini azaltmaktadır [1]. 

Deniz deşarj sistemlerinin maliyet analizinde çapa ve debiye bağlı ilişkiler geliştirilmiştir. Ön 
arıtma sistemlerinin maliyeti dışında, bu sistemlerde en çok kullanılan boru (CTP, YYPE) 
hatları için başlıca maliyet bileşenleri, boru temini, boruların karada eklenmesi, karada basınç 
testi, denizde basınç testi, boruların denizde taşınması, su altında flanşlı boru bağlantısı, 
hendek tabanının montaj yastıkları ile tesviyesi, kırma taşla hendek dolgusu, işaret 
şamandırası imalat ve montajı, tespit kütlesi, nakliye, etüd, mühendislik ve müşavirlik 
hizmetleri olarak belirlenmiştir [2]. 
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Geçmişte yapıların daha ekonomik tasarımlarının gerçekleştirilmesi mühendislik önsezisine 
bağlıyken, optimizasyon tekniklerinin ve bilgisayarların gelişmesiyle birlikte yapıların 
minimum maliyetle tasarlanabilmeleri olağan hale gelmiştir [3]. 

Bu çalışmada deniz deşarj boru hattının minimum maliyetle optimum tasarımı Öğretme ve 
Öğrenme Tabanlı Optimizasyon (ÖÖTO) Algoritmalarıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 
deşarj boru hattının uzunluğu difüzördeki çıkış ucu sayısı ve kullanılan deşarj borusun çapı 
tasarım değişkeni olarak dikkate alınmıştır. 

II. ÖĞRETME VE ÖĞRENME TABANLI OPTIMIZASYON ALGORİTMASI  

Öğretme ve Öğrenme Tabanlı Optimizasyon Algoritması, öğretmenin sınıftaki öğrenciler 
üzerindeki etkisini taklit eden sezgisel bir algoritma olduğu bilinmektedir [4]. Öğretmen ve 
öğrenci aşamalarından ibaret olan algoritmada öğretmen aşaması, öğretmenin öğrencileri 
eğitmesi, öğrenci aşaması ise öğrencilerin kendi aralarındaki etkileşimi sonucu gerçekleşen 
öğrenmeyi temsil etmektedir. Öğrenme sürecinde öğretmenin bilgi düzeyi ne kadar yüksekse 
öğrencilerden elde edilen çıktıların da kalitesi o denli yüksek olmaktadır. Burada 
öğrencilerden elde edilen çıktılar optimizasyon problemindeki aday çözümleri temsil 
etmektedir. Algoritmada nesil (popülasyon) sınıfta bulunan öğrenciler ve öğretmenden 
oluşmaktadır.   

Algoritmanın başlangıcında nesli oluşturan bireyler rastgele olarak üretilmekte ve bunlardan 
en iyi amaç fonksiyonu değerine sahip olanı öğretmen (Xöğretmen) olarak dikkate alınmaktadır. 
Öğretmen aşamasında öğretmen olarak seçilen birey, öğrenci olarak seçilen diğer bireylerin 
bilgi düzeylerini kendi bilgi düzeyine yükseltmeye çalışmaktadır. Algoritmada bu sürece 
benzetilen söz konusu işlemle yeni eğitilmiş öğrenci bireyler: 

 i öğretmy e ore n F tni X r X TX X    

ifadesiyle üretilmektedir. Burada Xyeni yeni üretilen öğrenci bireyi, Xi öğrenci olarak 
belirlenen herhangi bir çözümü, r rastgele üretilen ve 0 ile 1 arasında değer alan bir sayıyı, TF 
1 yada 2 değerini rastgele alan bir katsayıyı ve Xort ise bireylerin bilgi düzeyi ortalamasını 
göstermektedir. Eğer yeni üretilen bireyin bilgi düzeyi eski bireyden daha yüksek olduğu 
belirlenirse algoritma eski bireyi yeni eğitilmiş bireyle yer değiştirmektedir. 

İkinci aşama olan öğrenci aşamasında algoritma, daha önce de belirtildiği gibi öğrencilerin 
kendi aralarında olan etkileşimlerinin benzetimini gerçekleştirmektedir. Burada öğrenci olarak 
seçilen bireyler (Xi), kendisinde farklı olan ve popülasyon içinden rastgele seçilen bir bireyle 
(Xj) etkileşime sokulmaktadır. Bu süreç algoritmada matematiksel olarak: 

     i j yeni i j ieğer f X X rf X X X X            

     j i yeni i i jeğer f X X rf X X X X       

bağıntılarıyla gerçekleştirilmektedir. Etkileşim sayesinde yeni oluşturulan öğrenci bireyin 
(Xyeni) bilgi düzeyi etkileşimden önceki bireyden (Xi) daha yüksekse etkileşimden önceki 
öğrenci yenisiyle değiştirilmektedir [5]. 
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III. DEŞARJ SİSTEMİNİN TASARIMININ OPTİMİZASYON PROBLEMİNE 
DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 

Bu çalışmada bir deşarj boru hattının minimum maliyetle optimum tasarımı gerçekleştirilmesi 
amaçlanmaktadır. Bu nedenle amaç fonksiyonu boru hattında kullanılan borunun çapına göre 
belirlenen maliyetinden oluşmaktadır. Söz konusu amaç fonksiyonu: 

                                     boru dif boruf x L b M            (1) 

şeklinde ifade edilmektedir. Burada Lboru difüzör uzunluğu hariç deşarj hattı uzunluğunu, ddif 

difüzör uzunluğunu, Mboru ise çapa göre borunun maliyetini göstermektedir. Aşağıdaki 
çizelgede boru çapına göre dikkate alınan maliyet değerleri ve borunun birim boy ağırlıkları 
verilmektedir [6].   

                Tablo 1. Boru Çaplarına Göre Maliyet ve Birim Ağırlıklar 
Boru Çapı (mm) Maliyet (₺) Birim Boy Ağırlığı (N/m) 

110 29.75 21.09 
125 38.44 26.88 
140 48.23 33.75 
160 62.99 44.15 
180 79.70 55.82 
200 98.36 68.87 
225 124.43 87.31 
250 153.54 107.03 
280 192.50 134.40 
315 243.51 170.20 
355 309.11 216.70 
400 392.24 273.80 
450 496.18 346.88 
500 612.32 428.70 
560 767.78 537.00 
630 971.33 680.13 
710 1233.22 862.99 
800 1565.15 1094.31 
900 1980.28 1384.29 

1000 2444.18 1710.77 
1200 3518.26 2438.37 
1400 4787.39 3314.01 
1600 6251.57 4321.80 

 
Bu problemin tasarım değişkenleri, Deşarj borusu hattının uzunluğu, boru çapı ve difüzördeki 
çıkış ucu sayısından oluşmaktadır. Tasarım değişkenlerinden X1 difüzör uzunluğu hariç 
deşarj hattı uzunluğunu, X2 deşarj borusu çapını ve X3 difüzördeki çıkış ucu sayısını 
göstermektedir. Söz konusu problemin optimum tasarımında seçilen tasarım değişkenlerinin 
alt ve üst sınırları, artım değerleriyle tasarım değişkeninin optimizasyon sürecinde alabileceği 
değer sayısı aşağıdaki Tablo 2’de verilmektedir. 

   Tablo 2. Tasarım Değişkenlerinin Alt ve Üst Sınırları, Artımları ve Alabilecekleri Değer Sayısı 
Tasarım Değişkeni Alt Sınır Üst Sınır Artım Alabileceği Değer Sayısı 

X1 300 m 5000 m 50 m 95 

X2 
{110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 

400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200, 
1400, 1600} mm 

18 

X3 5 adet 30 adet 1 adet 26 
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Tasarımı gerçekleştirilen deşarj hattının sağlaması gereken koşulları, optimum tasarım 
sürecinde denetlenmek üzere aşağıda özetlenen sınırlayıcılar oluşturulmuştur. Bu 
sınırlayıcılardan ilk ikisi deşarj borusundaki atıksu hızının 0.80 m/s’den büyük 1.5 m/s’den 
küçük olması gerektiğini denetlemektedir. 

  1
0.80 1 0g x
V

                                                                          (2)

                                  2 1 0
1.5
Vg x                                               (3) 

3. ve 4. sınırlayıcılar difüzördeki çıkış ucu sayısının deşarj borusu çapı ile ilişkisini, 5. 
sınırlayıcı toplam seyrelme sonucu son konsantrasyonun mevzuatta izin verilen sınır değeri 
aşıp aşmadığını, 6. sınırlayıcı sistemdeki mevcut hidrolik yükü, 7. ve 8. sınırlayıcı difüzördeki 
geriye akış durumunu, 9. sınırlayıcı maxi seyrelmeyi, 10. sınırlayıcı ile atıksu jetleri 
arasındaki girişim durumu, 11. ise boru hattının stabilitesini denetlemektedir.  
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iderinlik S

g x
derinlik

                                         (11) 

                                            
 

11 1 0  


H

L s e

Fg x
W F f

                                          (12) 

IV.  SAYISAL UYGULAMA 

Gerçekleştirilen sayısal uygulamada seçilen deşarj sistemi için optimizasyon parametreleri, 
diğer bir deyişle optimizasyon süreci boyunca sabit kabul edilen değerler aşağıdaki Tablo 
3’de sunulmaktadır.  
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                Tablo 3. Deşarj Hattının Tasarım Parametreleri  
Optimizasyon Parametresi Değeri 

Nüfus 50000 kişi 
Birim debi 250 L/N.G 
Kanal intikal oranı 0.80 
Sızma debisi 10 L/s 
Atık su yoğunluğu 1 kg/L 
Deniz yoğunluğu 1 kg/L 
Eğim 0.025 
Koruma bölgesi genişliği  300 m 
Kritik hız  0.06 m/s 
Kuzey akıntı hızı 0.05 m/s 
T90 1.5 saat 
C0 107/100 adet/mL 
Mevcut hidrolik yük 12 m 
Manning pürüzlülük katsayısı 0.015 
Difüzör borusu ile deşarj hattı arasındaki açı 45o 
Difüzördeki yük kaybı 0.7 m 
Maksimum seviye yükselmesi 0.4 m 
Difüzör çapı 0.1 m 
Akıntı etkisiyle derinlik derinlik/5 
Atıksu tarlası yüksekliği 20 m 
Eddy difüzyon Katsayısı 0.01 
Sürüklenme kuvveti katsayısı 0.8 
Stabilite hesabı için akışkan zerresinin eksene dik yatay hızı 1 
Stabilite hesabı için hidrodinamik atalet kuvveti sabiti 1.5 
Stabilite hesabı için yatay ivme 0.2 
Stabilite hesabı için hidrodinamik kaldırma kuvveti sabiti 0.65 
Stabilite hesabı için sürtünme katsayısı 0.9 
Stabilite hesabı için emniyet katsayısı 1.5 

Sayısal uygulamada sözkonusu parametrelere sahip deşarj hattının minimum maliyetle 
optimum tasarımı Öğretme ve Öğrenme Tabanlı Optimizasyon (ÖÖTO) Algoritmasıyla 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada algoritma MATLAB yazılımıyla kodlanmıştır. Koşumlarda 
Algoritmada 20 bireyden oluşan nesiller kullanılmış, maksimum amaç fonksiyonu 
değerlendirme sayısı 2020 olan 100 bağımsız koşum gerçekleştirilmiştir.  Algoritmanın 
ulaştığı optimum tasarıma ilişkin değişkenlerin değerleri aşağıdaki Tablo 4’de sunulmaktadır. 
Optimum tasarım değişkenlerine göre çizilen deşarj hattının şematik şekli Şekil 1’de 
verilmektedir. 

             Tablo 4. Optimum Tasarımda Elde Edilen Tasarım Değişkenlerinin Değerleri 
Tasarım Değişkeni Tasarım Değişkeni Tanımı Optimum Değer 

X1 Difüzör uzunluğu hariç deşarj hattı uzunluğunu 700 m 
X2 Deşarj borusu çapı 450 mm 
X3 Difüzördeki çıkış ucu sayısı 12 adet 

 

 
Şekil 1. Minimum maliyetli deşarj hattının şematik gösterimi. 

Algoritmaların başarımlarını (performanslarını) karşılaştırmak üzere algoritmanın 100 
bağımsız koşumdan elde edilen optimum tasarım maliyetlerine ve başarım oranlarına ilişkin 
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istatistiki bulgular aşağıdaki Tablo 5’de, algoritmanın optimum sonuca ulaştıkları amaç 
fonksiyonu değerlendirme sayılarına ilişkin istatistiki bulgular ise Tablo 6’da verilmektedir.  

Tablo 5. Algoritmanın 100’er Bağımsız Koşumdan Elde Edilen Minimum Tasarım 
Maliyetlerine ve Başarım Oranlarına İlişkin İstatistiki Bulgular 

 ÖÖTO 
En Düşük Maliyet (₺) 363245.108 
Ortalama Maliyet (₺) 366390.899 

En Yüksek Maliyet (₺) 451841.133 
Standart Sapma (₺) 15488.167 
Başarım Oranı (%) 95 

 
Tablo 5. Algoritmaların optimum sonuca ulaştıkları amaç fonksiyonu değerlendirme sayıları 

 ÖÖTO 
En İyi amaç fonksiyonu değerlendirme sayısı 100 
Ortalama amaç fonksiyonu değerlendirme sayısı 598.4 
En Yüksek amaç fonksiyonu değerlendirme sayısı 2020 
Standart Sapma 358.2 

 
Algoritmanın 100’er paralel koşumumdan elde edilen ortalama maliyet değerleri 
incelendiğinde en düşük maliyetin 363245.108 ₺, ortalama maliyetin 366390.899 ₺, elde 
edilen en kötü maliyetin 451841.133 ₺, standart sapma ise 15488.167 ₺ olduğu görülmektedir. 
Tablo 4’de verilen başarım oranı paralel koşumlarda global optimuma ulaşılma yüzdesini 
ifade etmektedir. Diğer bir deyişle 100 koşumun 95’inde optimum sonuca ulaşılmıştır. Diğer 
taraftan global optimuma ulaşılan amaç fonksiyonu değerlerinin ortalamaları incelendiğinde 
ÖÖTO algoritmasının ortalama 598.4 amaç fonksiyonunu değerlendirerek global optimuma 
ulaştığı görülmektedir.  

V. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada deniz deşarj borusu hattının Öğretme ve öğrenme tabanlı optimizasyon (ÖÖTO) 
algoritmasıyla optimum tasarımı gerçekleştirilmiştir. Bir örnek üzerinde gerçekleştirilen 
optimum tasarımda 100 paralel koşumumdan elde edilen en düşük maliyetin 363245.108 ₺ 
olduğu ve bu koşumların %95’inde aynı sonuca ulaştığı görülmüştür. Bu durum paralel 
koşumlarda 2020 amaç fonksiyonu değerlendirmesi sonucunda sözkonusu algoritmayla 
bulunan optimum değerlerin global optimuma daha yakın olduğunu göstermiştir. 
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ÖZET  
Günümüzde ulaştırma sektörü, yeterince farklı alternatiflere sahip olmasına rağmen karayolu taşımacılığı 
insanlar tarafından en çok tercih edilen ulaştırma türüdür. Ulaşımda karayolunun tercih edilmesi otomobil 
sahipliğini artırmakta ve bununla beraber karayolu trafiğinin yoğunluğu artmaktadır. Özellikle yük ve yolcu 
taşımacılığının büyük bir bölümünün karayolları ile yapılması bu yoğunluğu tetiklemektedir. Artan araç sayısı ve 
buna bağlı olarak karayolunun kullanım oranı sonucunda trafik kazaları meydana gelmektedir.    
Son yıllarda milli bir problem haline gelen trafik kazaları, doğal afetlerden daha fazla sosyal ve ekonomik 
kayıplara neden olmaktadır. Yol güvenliğini artırmak için yapılacak çalışmalar şüphesiz trafik kaza sayılarını ve 
trafik kazalarının sebep olduğu kayıpları azaltacaktır.  
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her yıl yayımlanan trafik kaza istatistiklerine bakıldığında yoldan 
kaynaklanan kazalar yok denecek kadar azdır. Bu oran Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında sonuç manidardır. 
Meydana gelen trafik kazalarında yoldan kaynaklı kusurların tespit edilmesi istatistiklere yansıyan insan 
kusurunu da azaltacak olduğundan önem arz etmektedir. Bu çalışmada Bursa ilinde meydana gelen trafik 
kazaları genel olarak incelenmiştir. Bu kazaların meydana gelmesindeki mühendislik kusurları araştırılmıştır. 
Çalışmada ayrıca bu kazalara sebep olan mühendislik kusurlarını ortadan kaldıracak çözümler belirlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Trafik Güvenliği, Kazalar, Yol Kusurları, Bursa 
 

ABSTRACT  
Today, although the transportation sector has sufficiently different alternatives, highway transportation is the 
most preferred type of transportation by people. The choice of highway in transportation increases the ownership 
of the car and the density of road traffic increases with it. Particularly, most of the cargo and passenger 
transportation is done by highways, which causes this density to increase. Traffic accidents are the result of 
increasing number of vehicles and accordingly the usage rate of the highways.  
Traffic accidents, which have become a national problem in recent years, cause more social and economic losses 
from natural disasters. The work to increase road safety will undoubtedly reduce traffic accidents and losses 
caused by traffic accidents. 
According to the traffic accident statistics published every year by the Turkish Statistical Institute, accidents 
arising from the road are not enough to be tried. The result is clear when compared with European countries. It is 
important to detect defects originating from the road in traffic accidents that come to the square, as it will reduce 
the human defects seen in the statistics. In this study, the traffic accidents in the city of Bursa were examined in 
general. The engineering defects of these accidents have been researched. The study also identified solutions to 
eliminate engineering defects that caused this accident. 
 
Keywords: Traffic Safety, Accidents, Road Defects, Bursa. 

I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte artan sanayileşmeye bağlı olarak köyden kente olan nüfus 
geçişi hızlanmış bu durum birçok sorunu beraberinde getirmiştir. Bu sorunlardan birisi de 
artan araç sahipliğinin neden olduğu trafik problemidir [1,8]. Büyükşehirlerin özellikle şehir 
merkezlerinde ulaşım alternatiflerinin yeterli ölçüde olmaması, yollarda araç kapasitesinin 
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üzerinde kullanımının olması, otopark sorunu ve yaya ile araçların birçok noktada kesişiyor 
olması, yaya ve araç güvenliği açısından tehlike oluşturarak trafik kazalarını artırmaktadır. 

Ülkemizdeki trafik kazalarının artmasına sebep olan unsurlar araştırıldığında kurumlar arası 
strateji ve hedeflerin belirlenmemesi, teknoloji ve mühendislik çalışmalarından 
yararlanılmaması, bilinçsiz sürücü ve yayalar, karayolu karakteristiği ve çevresel faktörler 
trafik kazalarının meydana gelme ihtimallerini artırmakta olup kaza şiddetlerinde önemli rol 
oynamaktadır [2]. 

Trafik kazalarının azaltılmasına yönelik birçok çalışma yapılıyor olmasına karşın trafik 
kazalarını azaltacak en etkili çalışma kuşkusuz ki trafik kazalarına neden olan unsurların 
doğru tespit edilmesidir [3]. 

II. ÇALIŞMA ALANI (STUDY AREA) 

Bursa Marmara Bölgesi’nin ikinci Türkiye’nin dördüncü büyük şehridir. Kuzeyinde Marmara 
Denizi ve Yalova, kuzeydoğusunda Kocaeli ve Sakarya, doğuda Bilecik, güneyde Kütahya ve 
batıda Balıkesir illeri ile çevrilidir [4] (Resim 1). 
 

 
Resim 1. Bursa İli Coğrafi Konumu 

Bursa ilinin kent merkezi Türkiye’nin metropol kentlerinden ve nüfus bakımından 
incelendiğinde Türkiye’nin 4. büyüklüğe sahip şehridir. Ekonomik açıdan Türkiye’nin 
gelişmiş kentlerinden birisi olan Bursa doğal ve tarihsel zenginlikleriyle de büyük öneme 
sahiptir [5]. Bursa’da en çok Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemine ait tarihi eserlerin 
bulunmasının sebebi ise, Bursa’nın Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti olması gösterilebilir. 
Bursa ili alışveriş merkezleri, parkları, müzeleri ve geçmişten beri İpekyolu üzerinde olmasına 
bağlı olarak ticaret yolları üzerinde bulunmaktadır (Resim 2). 
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Resim 2: İpek Yolu Güzergâhı 

Bursa’da 2016 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı, bir önceki aya göre 
4786 artarak 788377 olmuştur. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge 
Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre trafiğe kayıtlı motorlu araçların 436504’ü 
otomobil, 151536’sı kamyonet, 88351’i motosiklet, 60888’i traktör, 27131’i kamyon, 13351’i 
minibüs, 8937’si otobüs ve 1679’u da özel araçlı taşıtlardan oluşmaktadır [6]. 

01.01.2017 tarihli Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) raporuna göre Bursa ilinin sahip 
olduğu 435 km devlet yolunun 283 km’si asfalt, 146 km’si sathi kaplama ve 6 km’si ise geçit 
vermezdir [4]. Yine aynı rapora göre toplam uzunluğu 613 km olan il yolunun 100 km’si 
asfalt 513 km’si sathi kaplamadır [7]. 2016 yılında Bursa ilinde 6633 ölümlü-yaralanmalı, 
11972 maddi hasarlı trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 82 kişi hayatını kaybetmiş, 
10375 kişi ise yaralanmıştır. 

Bu çalışmada Bursa ili şehir merkezinde trafik kazalarının yoğun olarak meydana geldiği 
bölgeler araştırılmıştır. Araştırmalar neticesinde trafik kazalarına neden olan mühendislik 
kusurları tespit edilmiş ve çözüm için öneriler sunulmuştur. 

III. DENEYSEL SONUÇLAR (EXPERIMENTAL RESULTS) 

Bursa ilinde şehir merkezinde özellikle iki bölgede yoldaki mühendislik hatalarına bağlı 
olarak sıkça trafik kazaları meydana gelmekte ve can kayıpları yaşanmaktadır. Bu yerlerden 
bir tanesi İzmir-Ankara yolu Sırameşeler mevkiindeki yatay dönemeç, diğeri ise Merinos 
mevkiinde bulundan köprülü kavşakların giriş ve çıkış kısımlarıdır. 
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Resim 3. Sırameşeler-Merinos Mevkii 

Sırameşeler mevkiinde bulunan yatay dönemeçte meydana gelen trafik kazaları 
incelendiğinde İzmir istikametinden gelen araçların dönemeci emniyetle alamayıp sık sık 
yolun sağında bulunan otobüs durağına çarptıkları görülmektedir. Kazaya neden olan kusur 
veya kusurlar araştırıldığında ise yoldaki mühendislik hatasının sebep olduğu görülmektedir. 
Yoldaki kazaya neden olan kusur dönemeçte bulunan merkezkaç kuvvetine karşı koyması 
gereken deverin yanlış uygulanmış olmasıdır. Yatay kurplarda merkezkaç kuvveti nedeniyle 
taşıtların dışarıya savrulmalarını önlemek ve yağmur sularının birikmesinin önüne geçmek 
için yol platformuna uygulanan enine eğime dever denilmektedir. Yolun dış tarafına gelen 
kısmı daha yüksek inşa edilerek içe doğru eğim verilmektedir. Dever karayollarında yüzde 
cinsinden verilmektedir. Mühendislik hesaplarında yola verilecek dever miktarı denklem I ile 
hesaplanmaktadır.  

D= 0,443x (Vp
2 /R)           (I) 

Bu bölgede aslında dönemeçte taşıtlarda meydana gelen merkezkaç kuvvetine karşı koyarak 
taşıtların güvenli bir şekilde dönemeçte hareket etmesine yardımcı olması gereken dever; tersi 
yönde uygulanarak merkezkaç kuvveti ile aynı yönde etki ederek taşıtların stabilitesini 
bozmakta adeta kazalara davetiye çıkarmaktadır (Resim 4). 

 
Resim 4. Sırameşeler mevkii yatay dönemeç yanlış dever uygulaması 
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Trafik kazalarının mühendislik hatalarına bağlı olarak sıkça meydana geldiği diğer bölge ise 
kentteki trafik tıkanıklığına çözüm amacıyla yapılan Merinos köprülü kavşaklarıdır. Bu 
köprülü kavşaklarda kavşağı kullanmayıp direkt hareket edecek araçların sürücüleri giriş ve 
çıkışlarda yeterli görüş uzunluğuna sahip olmadan hareket ettikleri için özellikle köprülü 
kavşağın açılışının ilk yıllarında trafik kazaları meydana gelmekteydi. Bu olumsuz durumun 
önüne geçmek amacıyla şehir içinde otomobiller için hız sınırı 82 km/sa iken trafiği 
rahatlatmak amacıyla yapılan bu köprülü kavşaklarda hız limiti 50 olarak belirlenmiştir.  
Kavşaktaki yeterli görüş uzunluğu bulunmamasına alışan sürücüler köprünün giriş ve 
çıkışında hızlarını proje hızının altına düşürerek bu mühendislik hatasının olumsuz 
sonucundan kurtulmaktadırlar.  

    
Resim 5: Merinos Köprülü Kavşak Giriş ve Çıkışları 

IV. SONUÇLAR VE TARTIŞMA (CONCLUSIONS AND DISCUSSION) 

Sırameşeler mevkiinde yanlış dever uygulamasından dolayı sık sık meydana gelen trafik 
kazalarını önleyebilmek için uygulanacak çözüm yolu aslında çok basittir. Yolun gidiş 
istikametinde sağ tarafının yükseltilmesi gerekirken yolun sol kısmı yükseltilmiş bundan 
dolayı sık sık trafik kazaları meydana gelmektedir. Çözüm olarak yolun gidiş istikametinde 
sağ tarafı yükseltilmeli, yatay dönemeçten dolayı meydana gelen merkezkaç kuvveti dever 
tarafından oluşturulacak merkezcil kuvvet ile karşılanmalıdır. Trafik kazalarının yoğun olarak 
gerçekleştiği bir diğer yer olan Merinos köprülü kavşaklarındaki trafik kazalarının 
azaltılmasında kullanılacak yöntem için 2013 yılında yapılan Kestel Köprülü Kavşağı ile 
karşılaştırmak yeterli olacaktır. Kestel Köprülü Kavşağı ile Merinos Köprülü Kavşaklarının 
yükseklikleri aynı olmasına karşın Merinos Köprülü Kavşağının giriş ve çıkış uzunluğu 190 
metre iken Kestel Köprülü Kavşağının giriş ve çıkış uzunluğu 360 metredir. Merinos 
kavşağında yeterli görüş mesafesi bulunmamasından dolayı meydana gelen trafik kazalarını 
azaltabilmek amacıyla köprünün giriş ve çıkış uçları biraz daha uzatılmalı yani mevcut yol 
üzerinde giriş kısmından ve çıkış kısmından en az 40’ar metre yarma işlemi yapılarak eğim 
düşürülmelidir. 
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ÖZET 
Uzaktan algılama yöntemleri ile elde edilen veriler arazinin, okyanusun ve atmosferin özelliklerini tanımlar. Bu 
veriler işlenerek çok çeşitli çevresel araştırmalar ve Coğrafi Bilgi Sistemi uygulamaları yapılmaktadır. Fakat 
uzaktan algılamada meydana gelen büyük teknolojik gelişmelere rağmen uydu veri analizi ve yorumlamasında 
çeşitli zorluklar meydana gelmektedir. Ayrıca gelişmiş bilgisayar sistemleri algoritmalar ve bulut bilişim 
teknolojisine rağmen bazı problemlerin çözümleri mümkün olmamaktadır. Bu zorlukların aşımında kitle kaynak 
kullanılabilir. Kitle kaynak veri elde etme, problem çözme ve çeşitli uygulamalarda insanların kullanılmasıdır. 
Doğru koşullar altında gruplar, içinde bulunan en zeki kişiden nispeten daha akıllıdır ve doğru kararları verebilir. 
Kitle kaynak ile kolayca çözümlenemeyen problemlere çözüm bulunabildiği gibi, çeşitli uygulamaların 
yapımında harcanan zaman, maliyet ve çabada azalmaktadır.  
Bu çalışmada sistematik bir literatür taraması yapılarak uzaktan algılama da kitle kaynağın nerelerde kullanıldığı 
ve kullanılabileceği incelenmiştir. Yapılan çalışma göstermektedir ki, Uzaktan algılamada kitle kaynağın 
kullanımı oldukça yenidir ve bu konudaki makalelerin çoğunluğunun 2016 ve sonrasında yayınlanmaya 
başlandığı görülmektedir. Basılan yayınlar ayrıca göstermektedir ki, kitle kaynak araştırmacılara uzamsal 
problemlerin çözümünde geleneksel algoritmalara oranla çok daha doğru sonuç veren çözümler önermektedir.  
   
Anahtar Kelimeler: Kitle Kaynak, Gönüllü Coğrafi Bilgi, Uzaktan Algılama, Sistematik Literatür İncelemesi 

 

Use of Crowdsourcing in Remote Sensing 

ABSTRACT  
The data obtained by remote sensing methods define the characteristics of the ocean, atmosphere and land. A 
wide variety of environmental research and Geographic Information System applications are carried out by 
processing these data. Despite the great technological advances that have taken place in remote sensing, 
advanced computer systems, algorithms and cloud computing technology there are still various challenges can 
not be tackled in satellite data analysis and interpretation. The use of crowds in data acquisition, problem solving 
and various applications are called crowdsourcing and crowdsourcing can be used as a tool to tackle geospatial 
problems. Under the right conditions, the groups are remarkably more intelligent and are often smarter than the 
most intelligent individual in the group to make the right decisions. Crowdsourcing can deal with most difficult 
problems by reducing time, cost and effort needed to solve them.  
In this study, a systematic literature review was conducted to investigate if the crowdsourcing has been used in 
the research in remote sensing. It is observed that the use of crowdsourcing in remote sensing is relatively new 
and majority of the articles regarding this topic has been published since 2016. Published articles also show that 
crowdsourcing may offer huge potential contributions to researchers to solve geospatial problems with more 
accuracy than traditional algorithms.  
 
Keywords: Crowdsourcing, Volunteered geographic information, Remote Sensing, Systematic literature review 

I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Uzaktan algılama bir cisimle direkt temas etmeksizin yeryüzünün doğal ve yapay objeleri 
hakkında veri toplama ve daha sonra matematiksel ve istatistiksel algoritmaları kullanarak bu 
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verilerden değerli bilgilerin çıkarıldığı bir bilimdir [1,2]. Uzaktan algılama çoğunlukla, hem 
görünür ışık aralığında hem de görünür ışık aralığının ötesindeki (kızılötesi gibi) 
frekanslardaki çoklu spektral görüntülemeye dayanır.  

Uzaktan algılamadaki en büyük zorluklardan biri elde edilen büyük verilerin işlenmesi ve 
analiz edilmesidir. Elde edilen bu verilerin analiz edilip yorumlanması insan ve çevresine 
hizmet etmekte son derece önemlidir. Bu veriler; ormancılık, tarım, jeoloji, arkeoloji, doğal 
kaynak, arazi örtüsü tespiti, kent gelişimi, kaçak yapı tespiti, orman, doğal yapıların uğradığı 
zararların tespiti, afet bilgi sistemleri, kent bilgi sistemleri vb. birçok uygulama alanında 
kullanılmaktadır [3-7]. Verilerin analiz edilip yorumlanması; işlenmiş verilerin haritalara ve 
modellere dönüştürülmesi, görüntü kalite değerlendirme (temel istatistik ve histogram 
analizleri), görüntü zenginleştirme, görüntü ön işleme ( radyometrik, topografik, atmosferik 
ve geometrik düzeltmeler), boyut indirgeme, görüntü kaynaştırma, görüntü filtreleme, bant 
oranlama ve bitki indeksleri, hassasiyet değerlendirmeleri, değişim analizleri, görüntü 
sınıflandırma gibi görüntü işleme yöntem ve tekniklerini içerir. Uydu sönsörlerinde ki 
gelişmenin neden olduğu veri yığını, bilim insanlarının bu verileri incelemesinde büyük bir 
zorluk oluşturmaktadır. Çoğu veri toplama ve işleme süreci otomatik olarak 
tamamlanabilmesine rağmen, uzaktan algılama verileri için veri analizi ve yorumlanması, 
makine öğrenmesinin şimdilik tek başına yeterli bir şekilde yerine getiremediği karmaşık bir 
görevdir. Ayrıca küresel uydu verilerinin günlük indirilmesi birkaç terebayttan daha fazla yer 
kapladığından bu verilerin analiz edilip yorumlanması oldukça zaman alıcı ve zor bir iştir. Bu 
nedenle, bu denli büyük bir veri ile başa çıkabilmek için kollektif zekayı kullanmak uygun 
olacaktır [8]. Resmi kayıtlara göre kitle kaynak (crowdsourcing) terimini, 2006 yılında Howe 
"Wired" dergisinde ki makalesinde kullanmasına rağmen belirli bir sorunun çözümü için 
kitlelerin kullanımı anlayışı yüzyıllar öncesine dayanmaktadır [9]. Örneğin, 1714 yılında 
Britanya’ da bir komisyon oluşturulmuş ve bu komisyon bir geminin bulunduğu boylamı 
güvenilir bir yöntem ile hesaplayabilecek herhangi bir kimseye 20.000 pound ödül vereceğini 
açıklamıştı [10]. Daha az bilinen bir örnek ise, Japon otomobil üreticisi Toyota’ nın, 1936'da 
27.000 kişinin katıldığı ve günümüz logosunun seçildiği bir yarışma düzenlemesidir. Bu tür 
problemlerin çözümünde kitlelerin kullanımı ile ilgili çeşitli örnekleri tarih boyunca 
mevcuttur. Literatürde, bu yaklaşım, farklı disiplinlerde de kullanılmaya başlanmış ve bu 
anlamda pek çok terim ortaya çıkmıştır [11]. Bunlardan bazıları; gönüllü coğrafi bilgi 
(volunteered geographic information) [12] ve neocoğrafya [13] gibi verilerin konumsal 
doğasına odaklanırken, diğerleri ise kitle kaynak (crowdsourcing) [14], toplum bilimi (citizen 
science) [15]  ve kullanıcı tarafından üretilen içerik (user-generated content) [16] gibi daha 
geniş bir alanda uygulanabilirliğe sahiptir. Aralarındaki farklılıklarına rağmen, bu terimler, 
vatandaşların katılımıyla coğrafi bilgi bilimiyle ilgili çeşitli etkinliklerin yapılmasında aynı 
temel uğraş için genellikle birbirinin yerine kullanılabilir [17]. Kitle kaynak uygulamalarında 
ki en büyük ve hızlı gelişme World Wide Web'in ve özellikle Web 2.0 teknolojilerinin ortaya 
çıkmasıyla gerçekleşmiştir. İnternet, Dünya üzerindeki neredeyse her yerden katkıda 
bulunanların işe alınmasına, kaynakların kolaylıkla paylaşılmasına ve sonuçların hızlıca 
iletilmesine izin verir. Günümüzde kitle kaynak sitelerinden en bilindik olan  “Amazon 
Mechanical Turk”  web sitesidir. Başlangıçta bir fotoğraftaki nesneleri tanımlamak ve 
listelemek gibi insanların bilgisayarlardan daha iyi yapabileceği pek çok görev olduğu fikrine 
dayanarak ortaya çıktı. Kişiler veya işletmeler, Amazon.com’a ait Mechanical Turk forumuna 
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yapılması gereken işleri, nasıl yapılacağına dair açıklamaları ve parça başına/saat 
başına ödenecek ücreti belirtirler. İşlere talip olan kişiler başvuruda bulunur. İşi alırlarsa 
istenen sürede bitirip paralarını alırlar [18]. Bunların dışında Wikipedia, I-stock Photo, 
innocentive.com, openstreetmap kitle kaynak ile gerçekleştirilmiş çalışmalardır. 

II. İLGİLİ ÇALIŞMALAR (RELEATED WORK) 

Kitle kaynağın Uzaktan algılama problemlerinin çözümünde kullanılmasına yönelik 
çalışmaların ilk örneklerinden biri Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma’nın 1990’ 
ların başında daha kitle kaynak kavramının Howe (2006) tarafından resmi hale getirilmeden 
önce başlatılan “Did You Feel It”  [19] projesidir. Bu proje kitle kaynağın doğal afet 
yönetimine uygulanan ilk kayda değer örneği olarak görülebilir [9]. Bir diğer proje ise NASA 
tarafından 2000 yılında deneme amaçlı başlatılan Clickworkers adlı projedir. Marstaki 
kraterlerin tanımlanması ve sınıflandırılması üzerine olan bu projede binlerce katılımcı veri 
tabanındaki her görüntüyü başarıyla analiz etmiştir. Gönüllüler profesyonel bir jeoloğun iki 
yılda bitirebildiği bir işi 1 ay gibi bir sürede bitirip hızlandırmakla kalmamış aynı zamanda 
dikkate değer bir hassaslıkta bitirmiştir [10]. Bu başarılı sonuçların ardından 2006 yılında 
NASA Clikworkers projesini bu sefer deneme amaçlı değil uygulama amaçlı olarak yeniden 
başlatmıştır. 

Küresel Deprem Modeli (GEM, 2006), kuruluşların ve kişilerin deprem riskinin şeffaf 
değerlendirmesi için araçlar ve kaynaklar geliştirmek, kullanmak ve paylaşmak üzere bir 
araya geldiği uluslararası bir forumdur. GEM projesinin en önemli ürünlerinden biri, GEM 
topluluğunun birlikte çalışarak geliştirdiği, verilerin kullanımına ve uygulamaların 
yapılmasına izin veren açık kaynaklı yazılım paketi olan OpenQuake modülüdür. Küresel 
Deprem modeli kitle kaynak konseptini projenin iki farklı evresinde kullanmaktadır. Bunlar; 
risk değerlendirme uygulamalarının tanımlanması ve tanımlanan uygulamalar için 
kullanılacak verilerin toplanması aşamalarıdır. İlk uygulama, dünyanın dört bir yanından 
uzmanların ve profesyonellerin GEM Nexus aracılığıyla en son teknoloji global deprem risk 
değerlendirmesi konusunda çalışmalarını içermektedir. İkinci uygulama da, katılımcıların 
uydu görüntülerini işlemesine olanak tanıyan ve sisteme veri üreten Envanter Verileri 
Yakalama (IDCT : Inventory Data Capture) araç setidir [9]. 

Diğer önemli bir proje de 2009' dan beri devam etmekte olan Geo-Wiki projesidir. Geo-Wiki 
projesi MODIS, GlobCover ve GLC-2000 arazi örtüsü haritalarındaki belli yerlerdeki büyük 
uyuşmazlıkların var olması sebebiyle küresel arazi örtüsü haritalarının doğruluğunu arttırmak 
için oluşturulmuş, çevrimiçi bir gönüllü ağıdır. Bu kitle kaynak faaliyeti, dünyanın dört bir 
yanından gelen kullanıcıların sürecin bir parçası olmasına izin vererek küresel ölçekte arazi 
örtüsü haritalarının doğruluğunun arttırılması ve güncellenmesini sağlar. Gönüllüler, GLC-
2000, MODIS ve GlobCover adlı üç arazi örtüsü veri kümesinden türetilen ekilen arazileri ve 
orman uyuşmazlık haritalarını görüntüleme, Google Earth’ ın mevcut yüksek çözünürlüklü 
resimleri yardımıyla seçme ve görselleştirme, ayrıca coğrafi etiketlenmiş fotoğrafları 
(Panoramio.com, Confluence.org), yükleme veya görüntüleme olanağına sahiptir. Bu sayede 
gönüllüler inceledikleri bölgedeki arazi örtüsü türünü belirler ve hangi veri kümesinin doğru, 
yanlış veya güncel olmadığına karar verirler. Sonuçlar, mekânsal bir veri tabanına kaydedilir 
[20]. Ayrıca kitle kaynak uygulamalarına kurumların da ilgileri oldukça yüksektir. COST 
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çatısı altında toplanan Avrupa Birliği projeleri mevcuttur. "Harita Oluşturma ve Toplum 
Algılayıcısı" adlı bir eylem adı TD1202 (2012) Avrupa Bilim Vakfı tarafından onaylanmıştır. 
Uluslararası Dünya Gözlem Grubu, 2012-2015 iş planında, Küresel Dünya Gözlem Sistemi’ni 
kurma çabalarını koordine ederek, veri kaynakları ve bilgi kaynağı olarak kitle kaynak ve 
vatandaş bilimi gözlemini desteklemek için çeşitli teşvikler yapmaktadır. Bu desteklenen 
projeler, harita üretimi ve değerlendirmesi yönünde çalışan amatör ve profesyonel toplulukları 
kapsamaktadır. Temel nokta, mevcut geniş miktardaki coğrafi bilgiden faydalanmaktır. 
Örneğin, uzaktan algılama eşsiz bir şekilde haritalama için görüntüler sağlar fakat harita 
üretiminde ve değerlendirmede ihtiyaç duyulan yer referans verilerini edinmek zordur. COST 
Action TD1202 Kasım 2012'den Kasım 2016'ya kadar sürmüştür. Fakat web sitesi eylem 
sırasında gerçekleşen etkinlikler hakkında bilgi vermeye devam etmektedir [21]. Başarılı kitle 
kaynak uygulamalarından bir tanesi de ticari uydu şirketi DigitalGlobe [22]  tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Oluşturdukları Tomnod [23] platformu sayesinde uydu görüntüleri ile 
kitle kaynak araştırmaları ve analizleri yapabilmektedirler. 2 milyonu aşkın internet 
kullanıcısı 2014 yılında kaybolan Malezya hava yollarına ait uçağı bulmak için çok geniş bir 
alanda Tomnod sistemi ile arama kurtarma ekiplerine yardım etmeye çalışmışlardır [24].  

Türkiye’ de kitle kaynak ile ilgili TÜBİTAK BİLGEM’de VİSKON-CS platform 
geliştirilmiştir. VİSCON-CS’ nin öncelikli olarak afetlere hazırlık, afet sonrası hasar analizi 
ve arama kurtarma faaliyetleri ile envanter dökümü alanlarında kullanılması beklenmektedir 
[24]. 

III. YÖNTEM (METHODOLOGY) 

Kaynakların incelenmesinde Sistematik Literatür İncelemesi (SLİ) yöntemi kullanılmıştır. 
SLİ araştırma soruları yardımıyla literatürdeki tüm çalışmaları değerlendiren ve yorumlayan 
bir araçtır [25]. Sistematik araştırmalar yürütmek, daha önce hazırlanmış kurallara uygun 
olarak iyi tanımlanmış ve titiz metodolojik basamakların sırasını izlemektedir [26]. 
Kitchenham and Charters'a (2007) göre bir SLİ planlama, yürütme ve sonuçlar olmak üzere 
üç kısımdan oluşur. Planlama aşamasında, araştırma soruları SLİ kuralları ile birlikte 
tanımlanır. Yürütme aşamasında, planlama elektronik veri tabanlarında yürütülür ve uygun 
olan çalışmaların bir seçimi yapılır. Son olarak, uygun olan çalışmalar değerlendirilir ve 
veriler çıkarılır [27]. 

Araştırma soruları, planlama aşamasında önemli bir rol oynamaktadır, çünkü SLİ' nın 
uygulanmasında [28] uygulanan etkinlikleri ve süreçleri tanımlamak için kılavuz olarak 
kullanılacaktır. Bu çalışmanın temel amacı, kitle kaynağın, uzaktan algılama uğraş alanlarında 
ne kadar etkili olduğunu tespit etmektir. 

Bu nedenle aşağıdaki araştırma soruları seçilmiştir: 

S1 Uzaktan algılamada hangi çalışma alanında kitle kaynak kullanıldı? 

S2 Hangi uygulama alanlarında kitle kaynak kullanılıyor? 

S3 Uzaktan algılama da kitle kaynak kullanılan araştırmalarda ne tür metodolojiler 
kullanılıyor? 

S4  Yapılan çalışmalar hangi yıllarda yapıldı? 
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Araştırma süreci, bu çalışma için önemli olan makaleleri belirlemek amacıyla (Tablo 1, bu 
veri tabanlarını göstermektedir) elektronik veri tabanlarında gerçekleştirilmiştir. "Uzaktan 
Algılama (Remote Sensing)" ve "Kitle Kaynak (Crowdsourcing) " terimlerinden oluşan  
araştırılacak kelimeler her arama motoru tarafından kabul edilen sözdiziminin ve kodlamanın 
olacağı şekilde ayarlamalar yapılarak gerçekleştirilmiştir. Başlangıçta, her bir makaleye ait 
başlık ve özeti ön olarak değerlendirilmiş ve buna göre makalelerin dahil edilip 
edilmeyeceğine karar verilmiştir. Daha sonra, her birinin tam metni elde edilmiş ve içeriği 
incelenmiştir. Bunu yaparken, 96 makale tam olarak okunmuş ve yine çıkarılıp 
çıkarılmamaları gerekenler incelenmiştir. Son olarak ana veriler özetlenmiş ve ilgili 
çalışmalar kategorize edilmiştir.  

IV. İSTATİSTİKSEL SONUÇLAR (STATISTICAL RESULTS) 

Yapılan arama işlemlerinde toplam 192 makale bulunmuştur. Daha sonra bu makaleler 
incelenmiş ve çalışma ile ilgili olmayanlar çıkartılmıştır. Bu işlem sonucu 96 adet ilgili 
makale bulunmuştur. Bunların arasında en çok ilgili makale sayısı 41  (% 43) ile Web of 
Science’ e ait olmuştur. Tablo 1’de, bu veriler daha ayrıntılı olarak görülmektedir. 

Tablo1. Bilimsel veri tabanlarında çalışma konusu ile ilgili bulunan sonuçlar. 

Kaynak Sonuçlar İlgili Makaleler Toplam yüzdelik İlgili Makalelerin 
yüzdeliği 

IEEExplore 29 26 %15 %27 
Web of Science 48 41 %25 %43 
Science Direct 8 6 %4 %6 
SpringerLink 107 23 %56 %24 

Toplam 192 96 %100 %100 

96 çalışma ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bunlardan bazıları tam konuyu kapsamadığından 
çıkartılmıştır. Ayrıca yayın arama motorlarında tekrar eden çalışmalar olduğundan sonuç 
makale sayısı 63 olarak kalmıştır. Tablo 2’de bu makaleler gösterilmektedir. 

Tablo 2. Çalışma alanı ile ilgili makalelerin araştırma yöntemi, çalışma alanı, konu ve yıla göre dağılımı 
No Makale Adı Araştırma 

Yöntemi Çalışma Alanı Uygulama Alanı Yıl 

1 

Developing a community-based worldwide 
urban morphology and materials database 

(WUDAPT) using remote sensing and 
crowdsourcing for improved urban climate 

modelling 

Durum 
İncelemesi Detay çıkarma Kentsel bilgiler 2015 

2 Limitations of Crowdsourcing using the 
EMS-98 scale in Remote Disaster Sensing 

Durum 
İncelemesi 

Detay çıkarma, 
Sınıflandırma 

Doğal afet 
(deprem) sonrası 

durum tespiti 
2014 

3 A Novel GNSS Technique for Predicting 
Boreal Forest Attributes at Low Cost 

Yeni Yöntem, 
Teknik, uygulama Detay çıkarma Orman envanter 

çıkarımı 2017 

4 Deep Learning-Based Large-Scale 
Automatic Satellite Crosswalk Classification 

Yeni Yöntem, 
Teknik, uygulama Sınıflandırma Yaya Geçidi 

tespiti 2017 

5 
A Novel Methodology to Label Urban 

Remote Sensing Images Based on Location-
Based Social Media Photos 

Yeni Yöntem, 
Teknik, uygulama Sınıflandırma Arazi örtüsü 

Sınıflandırma 2017 

6 Earth Observation Image Semantic Bias: A 
Collaborative User Annotation Approach 

Yeni Yöntem, 
Teknik, uygulama Sınıflandırma  2017 

7 
River Floods Short-Term Forecasting System 
Based On Integrated Use Of Space-Ground 

Data 

Yeni Yöntem, 
Teknik, uygulama Detay çıkarma Taşkın tahmin 

sistemi 2015 

8 Visual Analytics of Inherently Noisy 
Crowdsourced Data on Ultra High 

Yeni Yöntem, 
Teknik, uygulama 

Sınıflandırma, 
filtreleme  2013 
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Resolution Displays 

9 
A Satellite Data Portal Developed for 

Crowdsourcing Data Analysis and 
Interpretation 

Yeni Yöntem, 
Teknik, uygulama 

Veri analizi ve 
yorumlama  2012 

10 

Potentials of Active and Passive Geospatial 
Crowdsourcing inComplementing Sentinel 

Dataand Supporting Copernicus Service 
Portfolio 

Durum 
İncelemesi   2017 

11 Learning Aerial Image Segmentation From 
Online Maps 

Yeni Yöntem, 
Teknik, uygulama Sınıflandırma  2017 

12 Mapping Human Settlements and Population 
at Country Scale From VHR Images 

Yeni Yöntem, 
Teknik, uygulama 

Detay çıkarma, 
Sınıflandırma 

Nüfus yoğunluğu 
Tahmini 2017 

13 CLRIC: Collecting Lane-Based Road 
Information Via Crowdsourcing 

Yeni Yöntem, 
Teknik, uygulama Detay Çıkarma Yol şeritlerinin 

tespiti 2016 

14 A Small Step Towards The Citizen Sensor:A 
Multı-Purpose Framework For Mobıle Apps 

Yeni Yöntem, 
Teknik, uygulama Sınıflandırma Su kalitesi 2015 

15 Citizen Science In Support Of Remote 
Sensing Research 

Durum 
İncelemesi Detay Çıkarma Tematik 

Haritalama 2015 

16 

Advances In Combining Optical Citizen 
Observatıons OnWater Quality With Satellite 
Observations As Part Of An Environmental 

Monitorıig System 

Durum 
İncelemesi Sınıflandırma Su kalitesi İzleme 2015 

17 
Coupling Crowdsourcing, Earth 

Observatıons, And E-Gnss In A Novel Flood 
Emergency Service In The Cloud 

Yeni Yöntem, 
Teknik, uygulama  Taşkın acil 

yönetimi 

 
2015 

 

18 Enterprise Crowdsourcing Platform for 
Geospatial Image Analysis 

Yeni Yöntem, 
Teknik, uygulama Görüntü işleme 

Acil durumlar ve 
çeşitli 

uygulamalar için 
kitle kaynak 
platformu 

2015 

19 Towards better Land Cover Classification 
Using Geo-tagged Photographs 

Yeni Yöntem, 
Teknik, uygulama Sınıflandırma Arazi Örtüsü 

Sınıflandırma 2014 

20 A global dataset of crowdsourced land cover 
and land use reference data 

Yeni Yöntem, 
Teknik, uygulama 

Sınıflandırma 
Doğruluğu 
Arttırma 

Arazi Örtüsü 
Sınıflandırma 2017 

21 Rule-guided human classfication of 
Volunteered Geographic Information 

Yeni Yöntem, 
Teknik, uygulama Sınıflandırma Arazi Örtüsü 

Sınıflandırma 2016 

22 
Crowdsourcing In-Situ Data on Land Cover 

and Land Use Using Gamification and 
Mobile Technology 

Yeni Yöntem, 
Teknik, uygulama Detay çıkarma Arazi Örtüsü 

Sınıflandırma 2016 

23 
Season Spotter: Using Citizen Science to 
Validate and Scale Plant Phenology from 

Near-Surface Remote Sensing 

Yeni Yöntem, 
Teknik, uygulama 

Detay çıkarma, 
doğrulama 

Bitki özellikleri 
inceleme 2016 

24 

Local Knowledge and Professional 
Background Have a Minimal Impact on 

Volunteer Citizen Science Performance in a 
Land-Cover Classificat_on Task 

Yeni Yöntem, 
Teknik, uygulama Sınıflandırma Arazi Örtüsü 

Sınıflandırma 2016 

25 
Can global navigat_on satellite system 

signals reveal the ecological attributes of 
forests? 

Yeni Yöntem, 
Teknik, uygulama Detay Çıkarma Orman Envanteri 2016 

 
26 

A platform for crowdsourcing the creation of 
representative, accurate landcover maps 

Yeni Yöntem, 
Teknik, uygulama 

Sınıflandırma, 
doğruluk 
arttırma 

Arazi Örtüsü 
Sınıflandırma 2016 

27 
Combining Human Computing and Machine 
Learning to Make Sense of Big (Aerial) Data 

for Disaster Response 

Yeni Yöntem, 
Teknik, uygulama Sınıflandırma Afet yönetimi 2016 

28 

Using Remote Sensing for Building Damage 
Assessment: GEOCAN Study and 
Validat_on for 2011 Christchurch 

Earthquake 

Yeni Yöntem, 
Teknik, uygulama Sınıflandırma Derem sonrası 

bina hasar  tespiti 2016 

29 
Home damage estimat_on after d_sasters 

using crowdsourcing ideas and 
Convolutional Neural Networks 

Yeni Yöntem, 
Teknik, uygulama Sınıflandırma Doğal afet sonrası 

hasar tespiti 2016 

30 
Estimation of forest area and its dynamics in 
Russia based on synthesis of remote sensing 

products 

Yeni Yöntem, 
Teknik, uygulama  Orman alanı 

tahmini 2015 

31 Classifying Natural Waters with the Forel- Yeni Yöntem, Sınıflandırma Su kalitesi 2015 
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Ule Colour Index System: Results, 
Applications, Correlations and 

Crowdsourcing 

Teknik, uygulama 

32 

Critical Data Source; Tool or Even 
Infrastructure? Challenges of Geographic 

Informat_on Systems and Remote Sensing 
for Disaster Risk Governance 

Durum 
İncelemesi  Doğal afet risk 

yönetimi 2015 

33 
Development of a global hybrid forest mask 

through the synergy of remote sensing, 
crowdsourc_ng and FAO statistics 

Yeni Yöntem, 
Teknik, uygulama 

Sınıflandırma, 
doğruluk 
arttırma 

Küresel orman 
haritası 2015 

34 
Building a hybrid land cover map with 

crowdsourcing and geographically weighted 
regression 

Yeni Yöntem, 
Teknik, uygulama 

Sınıflandırma, 
doğruluk 
arttırma 

Arazi Örtüsü 
Sınıflandırma 2016 

35 
A cloud-based global flood disaster 

community cyber-infrastructure: 
Development and demonstration 

Yeni Yöntem, 
Teknik, uygulama Detay çıkarma Taşkın Envanteri 2014 

36 
Crowdsourcing Interact_ve Technology for 

Natural-Technical Objects Integrated 
Monitoring 

Durum 
İncelemesi  Doğal ve yapay 

nesneleri izleme 2014 

37 
Satellite remote sensing as a tool in disaster 
management and sustainable development: 

towards a synergistic approach 

Durum 
İncelemesi  Doğal Afet 

Yönetimi 2014 

38 
Comparing the Quality of Crowdsourced 

Data Contr_buted by Expert and Non-
Experts 

Durum 
İncelemesi 

Sınıflandırma, 
doğruluk 
arttırma 

Kitle kaynak veri 
kalitesi 2013 

39 
Collaborative damage mapping for 

emergency response: the role of Cognit_ve 
Systems Engineering 

Yeni Yöntem, 
Teknik, uygulama  Acil Durum 

Haritası 2013 

40 
Towards A Sensor Web Architecture For 
Disaster Management: Insights From The 

Namibia Flood Pilot 

Durum 
İncelemesi Detay çıkarma Afet Yönetimi 2013 

41 
Relationship between the spatial distribution 

of SMS messages reporting needs and 
building damage in 2010 Haiti disaster 

Yeni Yöntem, 
Teknik, uygulama  Deprem sonrası 

bina zarar tespiti 2012 

42 

Crowdsourcing for Rapid Damage 
Assessment: The Global Earth Observat_on 

Catastrophe Assessment Network (GEO-
CAN) 

Yeni Yöntem, 
Teknik, uygulama Detay çıkarma Afet sonrası hasar 

tespiti 2011 

43 
Virtual Interpretation of Earth Web-Interface 

Tool (VIEW-IT) for Collecting Land-
Use/Land-Cover Reference Data 

Yeni Yöntem, 
Teknik, uygulama Sınıflandırma Arazi Örtüsü 

Sınıflandırma 2011 

44 
Accuracy Assessment Of Game-Based 

Crowdsourced Land-Use/Land Cover Image 
Classıfıcatıon 

Yeni Yöntem, 
Teknik, uygulama Sınıflandırma Arazi Örtüsü 

Sınıflandırma 2014 

45 Crowdsourcing earthquake damage 
assessment using remote sensing imagery 

Durum 
İncelemesi  Deprem zarar 

tespiti 2011 

46 Crowdsourcing geospatial data Durum 
İncelemesi   2010 

47 Geo-Wiki.Org: The Use of Crowdsourcing to 
Improve Global Land Cover 

Yeni Yöntem, 
Teknik, uygulama 

Doğruluk 
arttırma 

Arazi Örtüsü 
Sınıflandırma 2009 

48 

“Internet+” approach to mapping exposure 
and seismic vulnerability of buildings in a 
context of rapid socioeconomic growth: a 

case study in Tangshan, China 

Yeni Yöntem, 
Teknik, uygulama Detay çıkarma Depreme Karşı 

Bina hassasiyetleri 2016 

49 

Crowdsourcing, citizen sensing and sensor 
web technologies for public and 

environmental health surveillance and crisis 
management: trends, OGC standards and 

application examples 

Durum 
İncelemesi  Kriz Yönetimi 2011 

50 
Assessing citizen science opportunities in 
forest monitoring using probabilistic topic 

modelling 
Literatür taraması Detay çıkarma Orman İzleme 2014 

 

51 

Bayesian maximum entropy and data fusion 
for processing qualitative data: theory and 

application for crowdsourced cropland 
occurrences in Ethiopia 

Yeni Yöntem, 
Teknik, uygulama  Tarım Ürünü 2017 

52 Participation Patterns and Reliability of Durum  Doğal afet 2017 
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Human Sensing in Crowd-Sourced Disaster 
Management 

İncelemesi yönetimi 

53 
Exploration of Applying Crowdsourcing in 

Geosciences: A Case Study of Qinghai-
Tibetan Lake Extraction 

Durum 
İncelemesi  Göl sınırı çıkarımı 2016 

54 Crowdsourcing Satellite Imagery Analysis: 
Study of Parallel and Iterative Models 

Durum 
İncelemesi  Uydu görüntüsü 

işleme 2012 

55 Vote Aggregation Techniques in the Geo-
Wiki Crowdsourcing Game: A Case Study 

Durum 
İncelemesi   2017 

56 
Comparing Expert and Non-expert 

Conceptualisations of the Land: An Analysis 
of Crowdsourced Land Cover Data 

Durum 
İncelemesi Sınıflandırma Arazi Örtüsü 

Sınıflandırma 2013 

57 
The Cropland Capture Game: Good 

Annotators Versus Vote Aggregation 
Methods 

Durum 
İncelemesi  Tarım Ürünü 2016 

58 

Flickr Geotagged and Publicly Available 
Photos: Preliminary Study of Its Adequacy 
for Helping Quality Control of Corine Land 

Cover 

Yeni Yöntem, 
Teknik, uygulama  Arazi Örtüsü 2013 

59 
Building a Crowd-Sourcing Tool for the 
Validation of Urban Extent and Gridded 

Population 

Durum 
İncelemesi  Kentsel alan ve 

Nüfus Yoğunluğu 2011 

60 
Contribution of Geomatics Engineering and 
VGI Within the Landslide Risk Assessment 

Procedures 

Literatür 
Çalışması  Heyelan Risk 

Değerlendirme 2015 

61 

Discovery and Integration of Web 2.0 
Content into Geospatial Information 

Infrastructures: A Use Case in Wild Fire 
Monitoring 

Durum 
İncelemesi Detay çıkarma Yangın İzleme 2011 

62 Data Quality Assurance for Volunteered 
Geographic Information 

Yeni Yöntem, 
Teknik, uygulama  Veri Kalitesi 2014 

63 Inferring Road Type in Crowdsourced Map 
Services 

Yeni Yöntem, 
Teknik, uygulama Sınıflandırma Yol Tipi Belirleme 2014 

Aşağıda Tablo 2’nin araştırma sorularına göre kapsamlı incelenmesi yapılacaktır. 

S1 Uzaktan algılamada hangi çalışma alanında kitle kaynak kullanıldı? 

Detay çıkarma: Kitle kaynak ile arazi üzerinden hasar sonrası bina resmi çekme, yer doğrusu 
noktası oluşturma, arazideki sınıfları belirleme gibi veri toplama içerikli çalışmalar detay 
çıkarma başlığında toplanmıştır. 

 Sınıflandırma: Görüntü üzerinde etiketleme yapma, görüntüyü sayısallaştırarak sınıflandırma, 
platformda verilen bir görüntünün neye ait olduğunu şıklardan seçme gibi çalışmalar 
sınıflandırma başlığı altında toplanmıştır. 

Veri analizi ve yorumlama: Elde edilen verilerin kitle kaynak tarafından yorumlanıp analiz 
edildiği çalışmalar bu başlıkta toplanmıştır. 

Sınıflandırmada doğruluk arttırma: Sınıflandırılmış bir görüntü üzerinde kitle kaynağın hatalı 
yerleri tespit edip düzelttiği çalışmalar sınıflandırmada doğruluk arttırma başlığında 
toplanmıştır. 

                       Tablo 3. çalışma alanlarının kullanıldığı makaleler. 
Çalışma Alanı İlgili Çalışma Sayısı 
Detay Çıkarma 14 
Sınıflandırma 24 
Veri Analizi ve Yorumlama 1 
Sınıflandırmada Doğruluğu Arttırma 6 
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Tablo 3, ilgili makalelerde yapılan çalışmalarda hangi yöntemlerin kullanıldığını 
göstermektedir. Yapılan çalışmaların çoğunluğunu detay çıkarma ve sınıflandırma 
oluşturmaktadır. 

S2 Hangi uygulama alanlarında kitle kaynak kullanılıyor? 

Şekil 1’de görüldüğü gibi yapılan çalışmaların çoğunluğunu arazi örtüsü sınıflandırma, acil 
durum, afet yönetimi ve doğal afet sonrası hasar tespiti oluşturmaktadır. 

 
Şekil 1.  Kitle kaynak uygulama alanları 

S3 Uzaktan algılamada kitle kaynak kullanılan araştırmalarda ne tür çalışma yöntemleri 
kullanılıyor? 

     Tablo 4. Uzaktan algılamada kitle kaynak kullanılan araştırmaların çalışma yöntemleri 
Yöntem İlgili Makale Sayısı Yüzdelik 
Araştırma Makalesi 20 %32 
Yeni Yöntem, Teknik, Uygulama, 
Deneysel çalışmalar… 

 
41 

 
%65 

Litaratür Taraması 2 %3 
Toplam 63 %100 

Yapılan çalışmaların çoğunluğu kitlelerin katılabileceği web platformları oluşturulup 
değerlendirilmesi üzerine dayanmaktadır. 

S4.  Yapılan çalışmalar hangi yıllarda yapıldı? 

Şekil 2’de görüldüğü üzere uzaktan algılama ile ilgili kitle kaynak çalışmalarının ilki 2009 
yılında başlatılan Küresel Arazi Örtüsü doğruluğunu arttırmaya yönelik olan Geo-Wiki 
projesine aittir. Yapılan çalışmaların 2013 yılından itibaren artarak devam ettiği 
görülmektedir. 2017 yılı daha bitmediğinden ne kadar bu yılda çalışma yapılacağı 
bilinmemektedir. 

 
Şekil 2. Yapılan çalışmaların yıllara göre dağılımı 
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V. SONUÇLAR VE TARTIŞMA (CONCLUSIONS AND DISCUSSION) 

Bu çalışmada, uzaktan algılama da kitle kaynak kullanımına ilişkin mevcut araştırmaların 
değerlendirilmesi amacıyla sistematik literatür taraması yapılmıştır. Literatür taraması işlemi 
IEEExplore, Web of Science, Science Direct ve SpringerLink olmak üzere önemli 5 veri 
tabanı seçilmiştir. “remote sensing” and “crowdsourcing” kelimeleri ile arama yapıldığında en 
fazla sonuç SpringerLink (107) olmasına rağmen çalışmalar incelendiğinde ilgili olan çalışma 
sayısı 23’ e inmiştir. Tarama sonucu 48 makale bulan ve incelemeler sonucu 41’ e düşen Web 
of Science %43’ lük ilgili makale sayısı ile en iyi sonucu vermiştir. Science Direct ise 8 sonuç 
bulmuş ve incelendiğinde ilgili makale sayısı 6 ya düşerek %4’ lük katkıyla en kötü sonucu 
vermiştir. 

Uzaktan algılama çalışma alanlarında kitle kaynak ile yapılan çalışmalara bakıldığında en 
fazla çalışmanın 24 ile sınıflandırma konusunda, ikinci en fazla çalışmanın ise 14 çalışma ile 
detay çıkarma çalışmaları olduğu görülmektedir. Sınıflandırma sonrası doğruluk arttırımı için 
ise 6 çalışma mevcuttur.  

Kitle kaynak kullanılan uygulama alanlarına bakıldığında, en çok yapılan çalışmaların arazi 
örüsü sınıflandırması (11), doğal afet sonrası hasar tespiti(6), afet yönetimi(5), acil durum(3) 
orman envanter çıkarımı (3) olduğu görülmektedir. Yapılan büyük projeler ve geliştirilen kitle 
kaynak platformalarının da çoğunu doğal afet ve acil durum yönetimi ile arazi örtüsü 
sınıflandırma  oluşturmaktadır. 

Bu çalışmanın bulgularında biri de, uzaktan algılama bilimi uğraş alanlarında kitle kaynak 
kullanımı ile ilgili bilimsel literatürün büyümesi ve son üç yıldaki yayın sayısının (2015-
2017) belirgin bir şekilde artış göstermesidir. Uzaktan algılama araştırmalarının ilerlemesinde 
kitle-kaynak çok önemli bir rol oynamaktadır. Kitle kaynak ile çok hızlı güvenilir çözümler 
üretilebilmektedir. Ayrıca binlerce insanın kayıp bir uçağın bulunması, dünya arazi örtüsü 
sınıflandırması, yada acil durum anında veri toplama gibi manalı bir görev olduğunda hiçbir 
karşılık beklemeden bu platformlara katkı sağlayacağı açıktır.  
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ÖZET 

Biyokimyasal oksijen ihtiyacının tahmini ve kontrolü atıksu arıtma tesisinin yönetimi ve organizasyonunda 
önemli bir rol oynamaktadır. BOİ’nin laboratuvar deneyleriyle belirlenmesi uzun zaman almakta ve deneylerin 
yapılması da zahmetli olmaktadır. Bu çalışmada BOİ değerinin, atıksu arıtma tesislerinde su kalitesini belirlemek 
amacıyla kolayca ölçülebilen diğer kirletici parametreler aracılığıyla, tahmin edilmesi amaçlanmıştır. Analizde 
kullanılan ölçüm sonuçları 2015-2016 yılları arasında Antalya Hurma Atıksu Arıtma Tesisi’nde ölçülmüştür. 
Analizde kullanılan tahmin girdi parametreleri, Q, pH, t, KOİ, AKM, tN, tP, Eİ olarak seçilmiştir. Günlük ölçüm 
sonuçları kullanılarak analizler gerçekleştirilmiştir. Çalışmada çoklu regresyon analizi ve çoklu değişkenli 
uyarlanabilir regresyon eğrileri yöntemlerinden yararlanılmıştır. Çoklu değişkenli uyarlanabilir regresyon 
eğrileri modeli en iyi tahmin sonucu elde etmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı, Çoklu Regresyon Analizi, Çoklu Değişkenli Uyarlanabilir 
Regresyon Eğrileri, Atıksu Arıtma Tesisi. 
 

Estimation of BOD in Wastewater Treatment Plant with Different 

Regression Models 

ABSTRACT  
Predicting the biochemical oxygen demand plays an important role in the management and organization of the 
wastewater treatment plant. It takes a long time to determine the BOD by laboratory experiments and it is 
troublesome to carry out the experiments. In this study, it was aimed to estimate the BOD value by means of 
other pollutant parameters which can easily be measured to determine the water quality in wastewater treatment 
plants. The measurement results used in the analysis were measured at the Antalya Hurma Wastewater 
Treatment Plant between the years 2015-2016. The estimated input parameters used in the analysis were selected 
as Q, pH, t, COD, SS, tN, tP, EC. Analyzes were performed using daily measurement results. Multiple 
regression analysis and multivariate adaptive regression splines were used in the study. Multivariate adaptive 
regression splines obtained the best prediction result.  
 
Keywords: Biochemical Oxygen Demand, Multiple Regression Analysis, Multivariate Adaptive Regression 
Splines, Waste Water Treatment Plant. 

I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Su, insanların hayatlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için önemli bir maddedir. Bu 
sebeple su kalitesinin kontrolü ve takibi oldukça önemlidir. Atıksu arıtma tesislerinin 
yönetimi ve performansının belirlenmesinde de su kalitesi parametrelerinin değerlendirilmesi 
önemli rol oynamaktadır. BOİ, atıksu yönetim ve planlamasında kullanılan temel 
parametrelerdendir. BOİ testini yapmak sorumluluk gerektiren hazırlık ve analiz aşamalarını 
içermektedir. Bu işlem yaklaşık olarak beş gün sürmektedir. Ölçümlerin zorluğu ve uzun 
olması analizlerin maliyetlerini de arttırmaktadır. KOİ testi numune alındıktan sonra üç saat 
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içerisinde sonuçlandırılabilmektedir. BOİ değeri ölçüm süresi kısa olan başka parametreler ile 
ilişkilendirilebilirse atıksu arıtma tesisi işletim ve kontrolünde kolaylık sağlayabilecektir. 
Matematik modeller atıksu arıtma tesislerinin tasarımı ve optimum koşullarda işletilmesinde 
yaygın olarak kullanılmaktadır.    

Konumu Şekil 1’de gösterilen Hurma AAT, 1999 yılında inşaatı tamamlanarak Antalya ilinin 
hizmetine açılmıştır. Tesis Antalya’nın batı bölgesindeki Hurma mevkiinde yer almaktadır. 
Mevcut işletme kapasitesi ile birlikte günlük olarak 210 000 m3 giriş debisine ve 1 400 000 
eşdeğer nüfusa hizmet verebilecek büyüklüktedir. 

 
Şekil 1. Hurma AAT’nin konumu 

II. İLGİLİ ÇALIŞMALAR (RELATED WORK) 

Al – Ghusain (1999), yaptığı çalışmada sıcaklık, giriş debi, BOİg, AKMg, birincil arıtım 
sonundaki BOİ ve AKM değerlerini girdi olarak kullanarak, ikincil ve üçüncül arıtım BOİ ve 
AKM değerleri çıktı olarak modellemiştir. 

Düğenci (2007), Adapazarı Büyükşehir Belediyesine bağlı Karaman atıksu arıtma tesisi 
verilerini kullanarak tahmin modellemesi oluşturmuştur. Modelleme yaparken giriş 
parametresi olarak atıksu sıcaklığı (°C), pH, günlük debi, AKM,  KOİ ve arıtmayı yapan 
mikroorganizmaların yaşamı için gerekli havalandırmada aşamasında tüketilen toplam 
elektrik miktarı kullanılmıştır. Çıkış parametresi olarak da AKM, KOİ, pH, çıkış suyu 
sıcaklığını ele almıştır. 

Güçlü (2007), Ankara Merkezi AAT’nde atıksu arıtma tesislerinin arıtma verimlerinin 
modellenmesi, işletme parametrelerinin izlenilmesi ve kontrolünde bu modellerin 
uygulanabilirliğinin pratik olarak araştırılması, uygulanabilirlik potansiyellerinin belirlenmesi 
ve bunların karşılaştırmalı olarak değerlendirilerek ortaya konması kapsamında modelleme 
yapmıştır. 

Ra´duly vd. (2007), yaptıkları bir çalışmada atıksu artıma tesisi performansını incelemişlerdir. 
Model oluşumunda giriş parametresi olarak toplam kimyasal oksijen ihtiyacı, toplam katı 
madde, SNH4, biyokimyasal oksijen ihtiyacı, toplam azot ve toplam kheldal azotu 
parametrelerini kullanmışlardır. 

Civelekoğlu vd. (2009), yaptıkları çalışmada giriş debisi, TAKM, KOİ, karışım sıvısında 
askıda katı madde (KSAKM), karışım sıvısında uçucu askıda katı madde (KSUAKM), 
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çözünmüş oksijen miktarı, gıda maddesi/mikroorganizma oranı (F/M) verilerini giriş 
parametreleri olarak kullanmıştırlar. Bu parametrelerden yola çıkarak çıkış suyundaki KOİ 
miktarını tahmin etme çalışması yapmışlardır.  

Denizci (2009), aktif çamur prosesinin dinamik simülasyonu için İstanbul’da yer alan Tuzla 
ve Paşaköy evsel atıksu arıtma tesislerini, pilot tesis olarak belirlemiştir. Modellerinde, arıtma 
tesislerinin laboratuvarından elde edilen KOİ, BOİ ve AKM parametrelerine ait günlük ölçüm 
sonuçlarını kullanmıştır. 

Özel (2011), Hurma (Antalya) Atıksu Arıtma Tesisi performansını belirlemek amacıyla ileri 
bir matematiksel bir modelin uygulanabilirliğini araştırmıştır. Giriş parametreleri olarak giriş 
suyundaki KOİ, BOİ, TKM, P, N, pH ve kütlesel debiyi kullanmıştır. Çıkış parametresi olarak 
çıkış suyundaki KOİ miktarını tahmin etmeyi amaçlamıştır. 

Pai vd. (2009), Tayvan’da bir organize sanayi bölgesine ait atıksu arıtma tesisinde çıkış 
suyundaki AKM, KOİ ve pH değerlerini tahmin etmeyi hedeflemiştirler. Girdi verileri olarak 
giriş suyundaki pH, havalandırma havuzundaki pH, t, ÇO miktarlarını kullanılmıştırlar.  

Heddam vd. (2016), Sidi Marouane (Cezayir) atık su arıtma tesisine ait KOİ, AKM, 
elektriksel iletkenlik, sıcaklık ve pH değerlerini kullanarak BOİ tahmininde bulunmuşturlar. 

III. ÇALIŞMADA KULLANILAN YÖNTEMLER 

1. Çoklu Regresyon Analizi (ÇRA) 

Biyokimyasal oksijen ihtiyacı parametresinin değişimi doğrusal bir fonksiyona bağlı olmadığı 
için çalışmada bu parametreyi tahmin etmek amacıyla 3 tip regresyon modeli kullanılmıştır. 
Çalışmada doğrusal fonksiyona ek olarak üs (kuvvet) fonksiyonu ve üstel fonksiyon 
kullanılmıştır. Oluşturulan modeller içinde eğitim setinde en iyi sonucu veren modellerden 
faydalanılarak regresyon katsayıları bulunup test setinde de aynı aşamalar uygulanmıştır. 
Regresyon modellerinin kurulmasında kullanılan fonksiyonlar aşağıda verilmiştir.  

Doğrusal fonksiyon; 

mm xbxbxbby *...** 22110         (1) 

Üs (kuvvet) fonksiyon; 
mb

m
bb xxxby *...*** 21

210           (2) 

Üstel fonksiyon; 
123121 *...**

0


 mm xbxbxbbeby           (3) 

Kullanılan fonksiyonlar yukarıda verilen denklemler ile ifade edilmiştir. Denklemlerde; x0, x1, 
x2, …, xm değerleri bağımsız değişkenleri, b0, b1, b2, …, bm değerleri regresyon katsayılarını, 
y ise bu bağımsız değişkenler yerine konularak elde edilen bağımlı değişkenleri 
göstermektedir. 

2. Çok Değişkenli Uyarlamalı Regresyon Eğrileri (ÇDURE) 

Friedman tarafından 1991 yılında geliştirilen çok değişkenli uyarlanabilir regresyon eğrileri 
(ÇDURE) parametrik olmayan regresyon analizinin bir formudur. Uygulamalı alanların 
çoğunda, değişkenler arasında doğrusallık bulunmayan olayları temsil edebilmek için 

716



parametrik olmayan regresyon yöntemleri kullanılmaktadır. Bu modelin asıl avantajı tahmin 
değişkeni ve bağımlı arasındaki karmaşık ve lineer olmayan ilişkiyi açıklayabilmesidir (Kişi 
ve Parmar, 2016). 

Bu yöntemde değişkenler arasında herhangi bir varsayıma gidilememektedir. Yöntemde 
mevcut veriler üzerinden taban fonksiyonları ve bu taban fonksiyonları ile ilişkilendirilmiş 
katsayılar kullanılmaktadır. Bu yöntem bağımsız değişkenleri bölgelere ayırarak, her bölgeyi 
bir regresyon eşitliği ile açıklamaktadır. Ayrıca amaç değişkeni hem açıklayıcı değişkenlerle 
hem de aralarındaki etkileşimlerle meydana gelen taban fonksiyonlarının katkılarıyla tahmin 
edilmektedir. 

ÇDURE modeli elde edilirken hem ileriye hem de geriye doğru ilerleme algoritmalarından 
yararlanılmaktadır.  

Analizde kullanılan bağımsız değişkenlerin büyüklüklerinin farklı aralıklarda olması 
katsayıların optimizasyonunu zorlaştırmaktadır. Optimizasyonu kolaylaştırmak adına veriler 
(0.1-0.9) arasında normalize edilmiştir. Analizler yapıldıktan sonra elde edilen denklemlerin 
hem diğer yöntemlerle kıyaslanması hem de ham verilere daha kolay ulaşılabilmesi için 
denklem sonucunda elde edilen normalize veriler tekrar anormalize edilmiştir. 

Normalize Değer=    (4) 

Model sonuçlarından elde edilen çıktı değerleri çeşitli kriterlere göre değerlendirilmiştir. 
Modeller arasında daha iyi bir kıyas yapılabilmesi ve sonuçların daha doğru değerlendirilmesi 
açısından birden fazla değerlendirme ölçütü kullanılmıştır. Çıktı değerlerinin gerçek verilerle 
korelasyonu ve tahmin sonuçlarının doğruluğu, karesel hatanın ortalama karekökü (KHOK), 
ortalama mutlak hata (OMH) ve determinasyon katsayısı (R2) ile değerlendirilmiştir. Bu 
ölçütlere ait bağıntılar şu şekildedir; 

Karesel hatanın ortalama karekökü (KHOK) 

  (5) 
Ortalama mutlak hata (OMH) 

  (6) 

Determinasyon katsayısı (R2) 

  (7) 
Denklemlerde; 

: biyokimyasal oksijen ihtiyacı değerinin gözlenmiş değerini; 
: biyokimyasal oksijen ihtiyacı değerinin modellenmiş değerini; 

 N       : veri sayısını; 
 : biyokimyasal oksijen ihtiyacı değerinin ortalamasını; 

 : biyokimyasal oksijen ihtiyacı değerinin ortalamasını temsil etmektedir. 
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IV. DENEYSEL SONUÇLAR (EXPERIMENTAL RESULTS) 

Çoklu regresyon analizi (ÇRA), çok değişkenli uyarlanabilir regresyon eğrileri (ÇDURE), ile 
yapılan analizlerin tamamında giriş havuzuna ait veriler düzenlenmiş, eğitim ve test kümesi 
olmak üzere iki ayrı kısma bölünmüştür. Yapılan 2 modellemede bu yöntemler için verilerin 
%80’i test kümesinde (katsayıların belirlenmesi için), %20’si ise elde edilen katsayıların test 
edilmesinde kullanılmıştır.  

Eğitim aşamasında en küçük karesel hatanın ortalama karekökü (KHOK) değerini ve en 
büyük determinasyon katsayısı (R2) değerini veren üs fonksiyonunun denklem katsayılarını 
kullanarak Denklem 8 oluşturulmuştur. Bu denklem veri setinde uygulanarak elde edilen 
değerlendirme sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. Tahmin edilen değerler ile gözlenen değerlere 
ait grafiklere Şekil 2 ve Şekil 3’te yer verilmiştir. 

 
      (8) 

       Tablo 1. Modele ait ÇRA sonuçları 
Model Girdileri R2 KHOK (mg/l)  OMH (mg/l) 

Q, pH, T, KOİ, AKM, tN, 
tP, Eİ 

Eğitim Test Eğitim Test Eğitim Test 
0,8606 0,7469 52,1535 61,4826 43,8336 58,801 

 
Şekil 2. Modele ait ÇRA tahmin modelinden elde edilen BOİ değerlerine ait saçılım diyagramı 

 
Şekil 3. Modele ait ÇRA modelinin zaman serisi 

Çoklu değişkenli uyarlanabilir regresyon eğrileri modelinde de çoklu regresyon modelinde 
olduğu gibi analiz verilerinin %80’i eğitim, %20’si ise test kümesinde kullanılmıştır. En iyi 
tahmin denklemi 15’te gösterilmiştir. Modelin oluşturduğu BFn taban fonksiyonları; 
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BF2 = max (0, 806 - KOİ)                                                                                           (9) 
BF4 = max (0, 19.6 - T)                                 (10) 
BF7 = max (0, T - 23)                 (11) 
BF9 = max (0, T - 24.2)             (12) 
BF11 = max (0, T - 22.5)                  (13) 
BF13 = max (0, KOİ - 609)                     (14) 
olarak belirlenmiştir. 

BOİ = 434.28 - 0.431546 * BF2 - 4.48034 * BF4 + 269.432 * BF7 - 79.4639 * BF9  

- 197.508 * BF11  + 0.0917189 * BF13        (15) 

ÇDURE’den elde edilen sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir. Bu değerler incelendiğinde ÇDURE 
modeli ÇRA modelinden daha yüksek determinasyon katsayısı ve daha düşük KHOK ve 
OMH değerleri verdiği görülmektedir. 

Tablo 2. Modele ait ÇDURE sonuçları 
Model Girdileri R2 KHOK (mg/l)  OMH (mg/l) 
Q, pH, T, KOİ, 

AKM, tN, tP, Eİ 
Eğitim Test Eğitim Test Eğitim Test 
0,9039 0,7966 43,6010 44,1090 33,9190 31,4827 

Test ve gözlemlenen değerlere ait grafikler Şekil 4 ve Şekil 5’te gösterilmiştir. 

 
Şekil 4 . Modele ait ÇDURE tahmin modelinden elde edilen BOİ değerlerine ait saçılım diyagramı 

 
Şekil 5. Model’e ait ÇDURE modelinin zaman serisi 
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V. SONUÇLAR VE TARTIŞMA (CONCLUSIONS AND DISCUSSION) 

Hazırlanan çalışmada Antalya ilinde bulunan Hurma Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) giriş 
havuzunda biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOİ) tahminine yönelik çalışma yapılmıştır. Bu 
çalışma kapsamında regresyon analizi ile birlikte en iyi tahmin modeli oluşturulmaya 
çalışılmıştır. Regresyon analizi yapılırken daha iyi sonuçlar elde etmek adına 3 farklı 
regresyon analizi denklemlerinin yanı sıra çoklu değişkenli uyarlanabilir regresyon analizi 
eğrileri (ÇDURE) yöntemine de yer verilmiştir. Eğitim setinde en düşük hata değerini veren 
denklem test setine uygulanmıştır.   

Model için en iyi performansı ÇDURE modelinin verdiği gözlemlenmiştir. En iyi modeli 
belirlemede kullanılan en düşük karesel hataların ortalamasının karekökü (KHOK) ve 
ortalama mutlak hata (OMH) verileri ÇDURE modelinde elde edilmiştir. Diğer modele göre 
daha yüksek determinasyon katsayısı ve daha düşük hata değeri elde etmesi sebebiyle 
ÇDURE modeli diğer modelden daha başarılı olmuştur. 

Atıksu arıtma tesisi giriş havuzundaki BOİ değerini tahmin etmeye yönelik çalışmada 
oluşturulan deneme çalışmalarında kullanılabilir tahminler elde edilmiştir. Kurulan 
modellerin BOİ değişimini yansıtma ve pik değerleri tahmin edebilme konusunda başarılı 
olduğu anlaşılmıştır. Oluşturulan denemeler içerisinde en iyi sonucu ÇDURE modeli 
vermiştir. Daha yüksek determinasyon katsayısı ve daha düşük KHOK, OMH değerleri 
sonucunda iyi sonuç verdiği gözlemlenmiştir. 
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ÖZET  
Yüksek ergime sıcaklığı, kimyasal kararlılığı, gelişmiş mekanik özellikleri sebebiyle ileri teknoloji uygulamaları 
için öne çıkan bor karbür, CVD, sol jel vb çeşitli sentezleme yöntemleriyle üretilmektedir. Bor karbür tozunun 
ulusal olarak üretimi ise stratejik önem arz etmektedir. Bu çalışmada hem ekonomiklik yönü hem de nispeten 
düşük sıcaklıklarda bor karbür toz sentezi hedeflenmiştir. 1400°C'nin üzerinde 4 saat sürelerde gerçekleştirilen 
karbotermal indirgeme ve karbürlere prosesiyle sentezleme sonucu elde edilen ürünler, oluşan fazların 
tanımlaması için XRD analizi ve tane morfolojisinin belirlenmesi için taramalı elektron mikroskobu ile 
karakterize edilmiştir. Elde edilen sonuçlar bor oksit başlangıç tozlarının bor karbür fazına dönüştüğü ve 
düzensiz morfolojiye sahip tanelerden oluştuğunu ortaya koymuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Bor Karbür, Karbotermal İndirgeme, Soğuk İzostatik Presleme (CIP) 
 

ABSTRACT 
Because of its high melting temperature, chemical stability and advanced mechanical properties, boron carbide 
which is outstanding for advanced technology applications is produced by various synthesis methods such as 
CVD, sol gel etc. The domestic production of boron carbide powder is of strategic importance. In this study, 
boron carbide powder synthesis was aimed at both economical aspect and relatively lower temperature. Products 
synthesized by carbothermal reduction and carburization process at 1400C over 4 hours were characterized by 
XRD analysis for identification of the phases formed and by scanning electron microscopy for determination of 
grain morphology. The results show that the boron oxide as starting powders are successfully converted to boron 
carbide phase and the yield powders are composed of grains with irregular morphology. 
 
Keywords: Boron Carbide, Carbothermic Reduction, Cold Isostatic Pressing (CIP) 

I. GİRİŞ  

Son zamanlarda teknoloji sayesinde endüstrinin hızla gelişmesi ve buna bağlı olarak ortaya 
çıkan rekabet, daha üstün özelliklere sahip malzemelere olan ihtiyacı gün geçtikçe 
artırmaktadır [1]. Yenilikçi teknolojilerin sunulması için yeni malzememelere ihtiyaç 
duyulmaktadır [1,2]. Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler neticesinde dünyada bor 
kullanımı her geçen gün artmakta ve günümüzün en stratejik madenlerinden olma özelliğini 
korumaktadır [3]. Dünyadaki bor rezervinin önemli bir kısmına sahip olan ülkemiz’de 
bulunan bor’dan üretilen bileşiklerinin de elde edilmesi stratejik önem arz etmektedir [3,4].  
Sahip olduğu üstün mekanik özelliklerden (yüksek sertlik, yüksek ergime sıcaklığı, yüksek 
mukavemet, yüksek kimyasal direnç, yarı iletken özellik ve mükemmel nükleer özellikleri) 
dolayı bor’un oluşturduğu nitrür ve karbür bileşikler gibi seramik malzemelerin sergiledikleri 
olağanüstü sertlik değerleri, yüksek sıcaklık kararlılığı ile birleştiğinde, daha da önem 
kazanmaktadır [4,6]. Savunma ekipmanlarda ve uzay araçlarında kullanım alanı bulması bu 
bileşiğin önemini artırmaktadır [7,8]. Bu çalışmada ‘da  hem ekonomiklik yönü hemde 
nispeten düşük sıcaklıklarda bor karbür toz sentezi hedeflenmiştir. Bu hedefe yönelik olarak 

721

mailto:fcal????kan@sakarya.edu.tr


1400C'nin üzerinde >2 saat sürelerde gerçekleştirilen karbotermal indirgeme ve karbürleme 
prosesiyle sentezleme sonucu elde edilen ürünler, oluşan fazların tanımlaması için XRD 
analizi ve tane morfolojisinin belirlenmesi için taramalı elektron mikroskobu ile karakterize 
edilmiştir. Elde edilen sonuçlar bor oksit başlangıç tozlarının dominant şekilde bor karbür 
fazına dönüştüğü ve düzensiz morfolojiye sahip tanelerden oluştuğunu ortaya koymuştur. 

Rao ve arkadaşları, yaptığı bor oksit ve petrol koku kullanarak rezistanslı bir fırın kullanarak 
bor karbür üretilmiştir. Ürün verimi çok düşük olmuştur. Fırının farklı yerlerinde değişik 
termokupl ve pirometre gibi çeşitli sıcaklık ölçüm yöntemleri kullanılarak laboratuvar ölçekli 
bir fırın modeli oluşturmuştur. Deneyler sonucunda görülmüştür ki, bor karbür oluşumunun 
gerçekleşmesi ve ayrışma, yeniden kristallenme gibi diğer bağlantılı olaylar yüksek sıcaklık 
eldesi ile mümkündür [9].  

Karabaş tez çalışmasında B4C tozlarının beş ayrı karbon kaynağından yola çıkarak düşük 
sıcaklıklarda üretiminin mümkün olup olmadığını araştırmıştır. B4C kristalinin oluşumu için 
karbotermal indirgeme yöntemiyle 1300 ve 1550°C gibi iki farklı sıcaklık ve beş farklı karbon 
kaynağı (PVA, bakalit, CMC (karboksimetil selüloz), amonyum, carbores) kullanılmıştır 
Sonuç olarak borik asit-amonyum ve borik asit-carbores’de tam bir B4C dönüşümünün 
gerçekleştiği saptanmıştır. 1550°C’da sinterlenmiş borik asit+CMC’nin mikro yapı analiz 
sonucunda karbonca zengin B4C oluşumunun gerçekleştiği görülürken, borik asit-carbores, 
borik asit-bakalit ve borik asit-amonyumun mikro yapı analiz sonucunda borca zengin B4C 
oluşumunun gerçekleştiği görülmüştür [10]. 

Alizadeh ve arkadaşlarının çalışmasında, bor karbür üretimi için ticari saflıkta hammaddeler 
kullanılmış ve bor karbür eldesi denenmiştir. Kaynak olarak Borik asit, indirgeyici olarak ise 
aktif karbon ve petrol koku kullanılmıştır. Tüp fırın içerisinde, Ar akışı altında 1400-1550°C 
sıcaklığına, 1-5 saat için ısıtılmıştır. Bu, tepkimeye girmemiş başlangıç maddelerini içeren 
veya içermeyen bor karbürün oluşumuyla sonuçlanmıştır. Reaktant karışımına ağırlıkça %1,5 
NaCl eklenmesi tepkimenin ilerlemesini ve bor karbür içeriğinin artması ile sonuçlandığı 
vurgulanmıştır [11].  

Bu çalışmada ise bor oksit ve karbon kullanılmıştır. Karıştırılan tozlar kalıp yardımıyla 
preslenmiştir ve sonrasında soguk izostatik pres’de sıkıştırılmış ve tüp fırın içerisinde 
indirgeme işlemi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen tozların XRD ve SEM analizleri yapılarak 
sonuçlar değerlendirilmiştir. 

II. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

Bor kaynağı olarak Bor Oksit (B2O3) ve indirgeyici olarakta yüksek safiyetli nanoboyutta 
aktif karbon karası (C) kullanılmıştır.  Denklem 1 de ki eşitliğe göre sitokiometrik oranlarda 
hazırlanan tozlar öncelikle bilyeli değirmenlerde karıştırılmıştır. 

                        (1) 

Karıştırılan tozlar fasılalı bir karıştırma ve öğütme prosesine tabi tutulmuştur. Akabinde 
dairesel formda çelik kalıp yardımıyla şekillendirilmiş ham numune sonrasında 200 MPa 
basınç altında Soguk İzostatik Pres’de (CIP) çok eksenli olarak preslenmiştir (Şekil 1). 
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Şekil 1. Karbotermal indirgeme ve karbürleme reaksiyonu öncesi kalıplanmış ham numune 

Sıkıştırma işlemi sonrasında elde edilen Bor oksit karbon karışımı yatay seramik tüp fırın 
içerisinde 1475°C sıcaklıkta 4 saat süreyle argon gaz akışı altında indirgeme ve karbürleme 
reaksiyonuna sokulmak için optimum sürelerde bekletilmiştir. Karbürleme reakiyonu sonrası 
reaksiyonu kontrol etmek için sitokiometrik oranın üzerinde ilave edilen karbon karasının 
uzaklaşıtırılması için 900°C’de açık atmosferde bekletilen numune (Şekil 2b) bu işlemden 
sonra tekrar toz haline getirilerek XRD ve SEM analizleri yapılmıştır. 

     
Şekil 2. 1475 °C’de (a) 4 saat bekletilen numunenin (b) sonrasında 900°C’de 2 saat bekletilen numunenin 

görüntüsü 

III. SONUÇLAR 

1425 °C’de Protherm tüp fırınında 4 saat bekletilen numunenin XRD grafiği Şekil 3’te 
verilmiştir. Diyagramdaki en belirgin pik karbon aittir. Bu nedenle, B4C oluşumunun tam 
olarak gerçekleşmediği ve ısının artırılması gerektiği düşünülmüştür. SEM görüntüsüne 
bakıldığında dönüşümün tam gerçekleşmemesi sonucu bor karbür tanelerinin belirgin 
olmadığı görülmektedir. 

a b 
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Şekil 3. 1425 °C’de 4 saat bekletilen numunenin SEM ve XRD sonuçları 

 

 
Şekil 4. 1475 °C’de 4 saat bekletilen numunenin SEM ve XRD sonuçları 

 
1450 °C’nin üzerine çıkıldığında B4C tanelerinin daha belirgin olduğu Şekil 4’de verilen 
1475°C’de 4 saat bekletilen numunenin görüntüsünde görülmektedir. Ancak atmosfer 
şartlarının daha iyi sağlandığı ve ısının daha hızlı artış gösterdiği bir fırında daha iyi 
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sonuçların elde edileceği düşünülmektedir. Genel olarak analizler neticesinde 1425 °C’de 
yapılan deneylerin sonucunda B4C dönüşümünün kısmen gerçekleştiği 1475 °C de ise diğer 
ikisine kıyasla arttığı görülmüştür. 

IV. GENEL SONUÇLAR 

Başlangıç tozu olarak bor oksit ve karbonun kullanılması sonucu üretilmeye çalışılan bor 
karbür’ün ülkemiz için oldukça öneme sahip bir ileri teknolojik seramik olduğu bilinmektedir. 
Bu ihtiyaca uygun olarak farklı yöntemlerle üretimi denenen bu seramiği bu çalışmada CIP ile 
200 MPa basınç altında izostatik olarak sıkıştırmak suretiyle elde edilen bulk malzemenin 
1400°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda argon atmosferinde fırınlanması sonucunda üretilmesi 
amaçlanmıştır. Elde edilen veriler incelendiğinde 1450 °C’nin altındaki sıcaklıklarda yetersiz 
dönüşüm/reaksiyon tespit edilirken, bu sıcaklık değerinin artışına paralel olarak düzensiz 
morfolojiye sahip bor karbür tanelerinin oluşmaya başladığı görülmüştür. Yüksek karbon 
oranının yetersiz karbon yakmaya bağlı olarak kalıntı karbondan kaynaklandığı 
düşünülmektedir. 1475C’de yapıda hakim faz olarak başarıyla bor karbür fazının 
sentezlendiği görülmüştür.  
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ABSTRACT  

In this study, a Turkish lignite from Kütahya-Tunçbilek region was subjected to oxidation in a 
horizontal tube furnace through heating from ambient to temperatures of 200ºC, 450ºC, and 
800ºC under dry air atmosphere as well as oxygen enriched mixtures of O2/N2 that have 
oxygen ratios of 30, 40, and 50 vol.%. The residues obtained from this thermal treatment 
process were subjected to further oxidation in a thermal analyzer under dry air atmosphere to 
burn the unburned carbon in the residues. The data obtained from this thermal analysis was 
used to calculate the kinetic parameters according to Coats-Redfern method that considers 
several different models including reaction order, diffusional, contracting geometry and 
nucleation models. The combined effects of oxygen enrichment and treatment temperature on 
the combustion performance were interpreted based on the kinetic parameters.  
 
Keywords: Coal, energy, combustion kinetics, Coats-Redfern method, thermal analysis 

I. INTRODUCTION 
Energy is a parameter which indicates the prosperity level of a country. Even though new 
energy sources and novel renewable technologies have been investigated by researches for 
many years, coal still has a crucial role among the other energy sources due to its long lifespan 
and relatively slight dependency on price fluctuation [1]. Turkey where lignitic coal reserves 
distribute all over the country produces its energy mainly by burning lignitic coals in thermal 
power plants [2]. However, coal combustion is notorious for being a contributor to air 
pollution by releasing hazardous emissions to the atmosphere and thereby affecting the nature 
and human health [3]. Thus, scientists have been actively working on clean coal technologies 
in order to reduce emissions and improve efficiency in thermal power plants. In this context, 
oxygen enriched combustion in other words oxy-fuel combustion technology is regarded as 
one of the promising technologies to improve the efficiency of power generation and to 
mitigate greenhouse gases. In this technology, oxygen fraction in the air is increased at the 
expense of nitrogen that leads the combustion gases that are either free or poor in nitrogen. 
Accordingly, CO2 and H2O become the only major ingredients of the flue gas stream, while 
some presence of SOX may co-exist depending on the sulphur content of coal. This technology 
also offers the opportunity to obtain pure CO2 after demoisturizing stage that makes it possible 
to store liquefied CO2 in underground deposits and aquifers. In this way, carbon storage and 
sequestration (CSS) technology can also be incorporated with the efficient burning method.  
Other advantages of utilizing this technology can be summarized as increasing available heat 
and energy efficiency, providing better ignition characteristics and flame shape control [4].  
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Kinetic models are crucial on coal utilization to a large extent, being essential tools to design 
and operation of the thermal systems [5]. That is, evaluation of kinetic parameters, activation 
energy and pre-exponential factor, by using appropriate kinetic models is of paramount 
importance to give information about the combustible portion and calorific quality of a coal 
sample. From this point of view, thermogravimetric analysis is regarded as an accurate 
method to predict the behavior of a coal sample during a conversion process (combustion, 
gasification, pyrolysis, carbonization, etc.) since it provides hundreds or thousands of data of 
mass and temperature at a certain time. The large number of data facilitates calculation of the 
kinetic parameters [6]. On the other hand, high accuracy and high precision can be reached by 
applying this procedure. Application of Coats-Redfern method to the thermogravimetric data 
gives precise results to determine “Activation Energy” (Ea) (kJ/mol) and “Pre-exponential 
Factor” (A) (min-1) under non-isothermal conditions for which a sample is heated up to a 
given temperature at a constant rate. In this study, CR method was applied to the data obtained 
from thermal analysis of thermally treated Kütahya-Tunçbilek lignite to find Ea and A values 
based on different solid state reaction models given in Table 1. 

                  Table 1. Reaction models in solid state reactions. 
Reaction model f(α)=(1/k)(dα/dt) g(α)=kt 
Reaction order   
1st order (n=1) (1-α) -ln(1-α) 
1/3rd order (1-α)1/3 (3/2)[1-(1-α)2/3] 
1/2nd order (1-α)1/2 2[1-(1-α)1/2] 
2/3rd order (1-α)2/3 3[1-(1-α)1/3] 
2nd order (1-α)2 -[1-(1-α)-1] 
Diffusional   
1-D 1/2α α2 
2-D (Valansi Barrer) [-ln(1-α)]-1 α+(1-α)ln(1-α) 
3-D (Jander) (3/2)(1-α)2/3[1-(1-α)1/3]-1 [1-(1-α)1/3]2 
3-D (Ginstling-Brounshtein) (3/2)[(1-α)-1/3-1]-1 1-(2/3)α-(1-α)2/3 
Contracting geometry   
Contracting area (1-α)1/2 1-(1-α)1/2 
Contracting volume (1-α)1/3 1-(1-α)1/3 
Nucleation   
Avrami-Erofeev, n=2 2(1-α)[-ln(1-α)[-ln(1-α)]1/2 [-ln(1-α)]1/2 
Avrami-Erofeev, n=3 3(1-α)[-ln(1-α)[-ln(1-α)]2/3 [-ln(1-α)]1/3 

II. METHODOLOGY  

In this study, a Turkish lignite sample from Kütahya-Tunçbilek (KT) region that has age of 
lower-middle Miocene was selected as sample because of great importance of this lignite 
deposits in Turkey’s power generation capacity. Collected raw coal was crushed with a 
hammer and left to dry in air for 24 hours to get the air-dried sample. After this stage, the coal 
sample was ground with a ring mill and particle size was decreased to pass through 250 µm 
using Retsch AS2000 sieves. Proximate analysis of the sample was carried out according to 
ASTM standards. 
 

5 g of ground KT sample was spread uniformly in a quartz sample holder and placed in the 
center of a horizontal long tube inserted into the tube furnace. The control of temperature in 
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this furnace is performed with a PID controller. The ratio of O2 in gas flowing through the 
tube furnace was adjusted by simply changing the flow rates of oxygen and nitrogen streams 
from cylinders. Namely, several binary mixtures of O2 and N2 such as 21%O2+79%N2 (air 
composition), 30%O2+70%N2, 40%O2+60%N2, and 50%O2+50%N2 were tested in oxygen 
enriched combustion experiments. The total flow rate of these gas mixtures was fixed as 100 
mL per minute. Before experiments, the furnace was purges very well using the gas mixture 
which will be used for combustion. The sample was placed into the furnace at ambient 
temperature and kept without heating to bring it in equilibrium with the adjusted atmosphere. 
Then, heating was turned on to increase the furnace temperature to the final temperatures of 
200ºC, 450ºC, and 800ºC with a constant heating rate of (10ºC/min). The sample was allowed 
to stand at the final temperature for 60 min. Once this hold time is over, the furnace was 
cooled down and the sample was removed from the furnace.  
 

Untreated ground lignite sample as well as the thermally treated residues that contain the 
mixture of ash and unburned carbon were subjected to thermogravimetric analysis. The aim of 
this analysis is to specify the combustibility of the treated samples due to unburned carbon 
and to produce thermal data which will be used in kinetic study. For this, TA Instruments 
SDT Q600 model thermal analyzer was employed. That is, 10 mg of each sample was placed 
in a Pt sample holder and heated from ambient temperature to 900ºC with a heating rate of 
40ºC/min under dry air atmosphere at a flow rate of 100 mL/min and kept at 900ºC until the 
mass loss is completed.  

III. RESULTS AND DISCUSSION  
Analysis results of the untreated sample and the residues obtained from treatment in the tube 
furnace are given in Table 2. The first column in this table represents the temperature and 
ratios of O2 and N2 in the gas mixtures. The results indicate that volatile matter content of 
lignite could not be eliminated thoroughly even at 800°C. Besides, fixed carbon contents 
increased firstly upon treatment at 200°C since this process created an effect which is similar 
to the effects of torrefaction. As temperature increases, significant drops took place in fixed 
carbon contents of the residues. Meanwhile, the ash yields increased and reached 91.44% at 
800°C for the gas mixture that contains 50 vol.% O2. 
 

The moisture in coal consists of two parts: Surface moisture and inherent moisture. Surface 
moisture depends on many parameters such as interval of exposure to surrounding atmosphere 
and its conditions, coal structure etc. Inherent moisture is held within the molecular structure 
of coal. From analysis results, it was seen that moisture contents of samples didn’t exhibit a 
linear trend with changing thermal treatment temperatures and O2-N2 ratios in the gas 
mixtures. However, the increase in the moisture contents of the samples which were residuals 
after burning at 450°C can be explained by the fact that porosity of samples increased due to 
thermal treatment at this temperature. 
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 Table 2. Analysis results 
Conditions Moisture (%) Volatile matter (%) Fixed carbon (%) Ash (%) 
Untreated coal sample 8.94 34.09 48.64 8.33 
200ºC – dry air 2.64 34.93 51.70 10.73 
200ºC- 30%O2,70%N2 2.14 35.58 52.18 10.10 
200ºC-40%O2, 60%N2 2.37 35.28 52.40 9.95 
200ºC-50%O2, 50%N2 2.73 30.90 52.26 14.11 
450ºC-dry air 5.12 28.68 49.54 16.66 
450ºC-30%O2, 70%N2 5.30 31.02 46.04 17.64 
450ºC-40%O2, 60%N2 7.99 30.48 41.34 20.19 
450ºC-50%O2, 50%N2 8.08 29.80 35.45 26.67 
800ºC-dry air 5.34 14.79 53.71 26.16 
800ºC-30%O2, 70%N2 7.48 16.72 36.64 39.16 
800ºC-40%O2, 60%N2 5.58 12.49 13.22 68.71 
800ºC-50%O2, 50%N2 2.03 6.31 0.22 91.44 

Effects of enhanced ratio of O2 on fixed carbon content at temperatures 450°C and 800°C 
indicated that unburned carbon can be reduced by increasing O2 ratio. That is, fixed carbon 
contents dropped from 49.54% to 35.45% at 450°C and from 53.71% to 0.22% at 800°C 
when the ratio of O2 is enhanced from air level to 50% vol. O2. 
 

Thermogravimetric analysis curve of burning of untreated KT lignite under air flow is 
illustrated in Fig. 1 and the weight losses detected at any temperature were used to calculate 
the kinetic parameters.  

 
Fig. 1. TGA curve of burning of untreated KT lignite under air flow 

 
Calculated kinetic parameters for untreated KT lignite are given in Table 3. It was observed 
that the Ea (kJ/mol) and A (min-1) values vary from 70.7855 kJ/mol to 136.6222 kJ/mol, and 
from 8.9804 103 min-1 to 8.5531 109 min-1 respectively as the reaction order increased. 1st 
order reaction model can be thought to be the governing mechanism as it yielded the highest 
coefficient of determination among all models with the Ea and A values of 85.1228 kJ/mol 
and 1.9175 105 min-1, respectively. Diffusion controlled models, contracting geometry or 
nucleation based methods did not compete with the performance of 1st order reaction model. 
Likewise, the best suited models for burning of the residues obtained from the tube furnace 
were checked based on coefficients of determinations (r2). Table 4 presents the best suited 
models for every conditions of oxidation and it is noteworthy that all of which showed that 1st 
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order reaction model is the most suited one for the burning process. Meanwhile, the variation 
intervals for r2, Ea, and A were determined as 0.9564-0.9933, 74.8853-188.7036 kJ/mol, and, 
3.8334 104 -6.7760 1011 min-1, respectively.  

              Table 3. Calculated kinetic parameters for KT lignite 
Reaction Model Ea(kJ/mol) A(min-1) r2 
Reaction order    
1st order 85.1228 1.9175 105 0.9711 
1/3rd order 70.7855 8.9804 103 0.9151 
1/2nd order 73.1393 1.4937 104 0.9298 
2/3rd order 76.1192 2.8323 104 0.9455 
2nd order 136.6222 8.5531 109 0.8427 
Diffusional    
1-D 146.0674 4.3070 108 0.9085 
2-D 152.3863 8.1709 108 0.9268 
3-D(Ginstling-Brounshtein) 155.7370 3.6529 108 0.9361 
Contracting geometry    
Contracting area 73.1393 7.4690 103 0.9298 
Contracting volume 76.1192 9.4403 103 0.9455 
Nucleation    
Avrami-Erofeev n=2 36.7330 62.1109 0.9584 
Avrami Erofeev n=3 20.6023 3.1647 0.9375 
Avrami Erofeev n=4 12.5373 0.5806 0.9008 

          Table 4. The results of best suited models for treated samples 
Sample Best Suited Model r2 Ea(kJ/mol) A(min-1) 
200ºC – dry air 1st order reaction 0.9714 78.8188 8.4897 104 
200ºC- 30%O2,70%N2 1st order reaction 0.9729 75.3675 5.0389 104 
200ºC-40%O2, 60%N2 1st order reaction 0.9825 74.8853 3.8334 104 
200ºC-50%O2, 50%N2 1st order reaction 0.9833 82.4597 1.0888 105 
450ºC-dry air 1st order reaction 0.9803 106.8400 3.7358 106 
450ºC-30%O2, 70%N2 1st order reaction 0.9836 105.5097 2.9421 106 
450ºC-40%O2, 60%N2 1st order reaction 0.9868 105.2354 3.1961 106 
450ºC-50%O2, 50%N2 1st order reaction 0.9861 105.7342 3.5664 106 
800ºC-dry air 1st order reaction 0.9798 137.3373 1.0030 108 
800ºC-30%O2, 70%N2 1st order reaction 0.9867 130.0538 6.5910 107 
800ºC-40%O2, 60%N2 1st order reaction 0.9933 129.9707 8.3275 107 
800ºC-50%O2, 50%N2 1st order reaction 0.9564 188.7036 6.7760 1011 

IV. CONCLUSION  
This study showed that unburned carbon content in ash that is an important concern relevant 
in solid fuel combustion systems can be efficiently avoided through combustion of fuel under 
O2 enriched conditions. Moreover, combined effects of O2 ratio and temperature during the 
oxidation process could be interpreted considering both the composition of residues obtained 
from combustion and the kinetic parameters determined using the thermal analysis curves. It 
can be concluded that oxy-fuel combustion is an efficient method to take advantage of the 
energy potential of low quality Turkish lignites. In addition, it was also determined that the 
first order reaction model fits well for modeling of combustion kinetics of untreated lignite 
and the residues obtained from thermal treatment.     
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ABSTRACT  
Co-combustion of coal and biomass renders possible utilization of Turkish lignites. Since Turkey is rich in 
young lignite deposits of which calorific value is quite low for an efficient and sustainable energy production, 
biomass addition to lignite has been marked as a reasonable solution to decrease foreign energy dependency of 
the country by increasing national primary energy production. In this study, Afsin-Elbistan lignite which has the 
highest amount of reserves was chosen as representative Turkish lignite. Besides, a number of woody biomass 
samples including Rhododendron, hybrid poplar, and ash-tree were selected to prepare biomass/lignite blends. 
Each biomass material was mixed with lignite in the ratio of 10 wt% so that amount of coal is dominant. Burning 
tests of the parent fuels and blends were performed in a thermogravimetric analyzer up to 900oC with a heating 
rate of 40oC/min under dry air atmosphere. Thermal characteristics of the samples were obtained and effect of 
co-combustion on the burnout of lignite/biomass blends were assessed. Moreover, kinetic study of parent fuels 
and blends were carried out by using Borchardt & Daniels (B&D) kinetic analysis method for a deep 
understanding of the thermal behavior of co-combustion process.  
 
Keywords: Co-combustion; thermal analysis; kinetic study 

I. INTRODUCTION 

Rapid increase in global greenhouse gas emissions (GHG) that is particularly produced by 
fossil fuel consumption has alarmed the world to focus on renewable energy sources and 
developing technologies that cause nearly zero emission [1]. With 459 MtCO2e in 2013, 
Turkey is one of the top emitting countries in Europe due to its energy and carbon intense 
economy. Moreover, the total annual emissions in Turkey had risen by 110.4% between 1990 
and 2013 owing to its struggle to enlarge national economy as a developing country [2, 3]. 
Turkey is almost lack of oil and large natural gas reserves and therefore depends on foreign 
energy sources. Turkey’s domestic energy production constituted 26.5% of total primary 
energy supply in 2013 [4]. Coal is the most abundant national fossil fuel in the country and 
lignite, which is a low quality coal, constitutes 90% of total coal reserves. Low calorific value 
and poor quality of Turkish lignites lead to inefficient and less economic energy generation, 
the share of domestic lignite is only 38% that is planned to increase as it is indicated in Tenth 
Development Plan of the country. Hence, Turkey’s energy strategy aims to utilize available 
domestic lignite and hard coal to secure energy supply by taking into consideration of 
environmental concerns [5]. In this context, so as to diminish GHG emissions due to the over-
consumption of coal, co-combustion of biomass and lignite blends seems as a reasonable 
solution thanks to the carbon neutral nature of biomass [6]. 

Biomass addition to coal prior to burning has many justifiable reasons. Ash deposition and 
fouling on hot surfaces are commonly encountered problems when biomass is combusted 
alone and can be eliminated or decreased by co-firing of biomass/coal blends [7]. 
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Furthermore, emitted CO2 by burning of biomass is captured during photosynthesis that 
prevents greenhouse effect thanks to the fixation of atmospheric CO2 [8]. Many types of 
biomass species contain alkaline and alkaline earth elements in their composition that enable 
to capture released SO2 from combustion of coal, rich by sulfur content [9]. On the other hand, 
undesirable effects of potassium that is one of the important element in most biomass 
materials, can be diminished as potassium reacts with sulfur coming from coal in the blend 
[10].  

Agricultural potential of Turkey that can be used as renewable energy source is substantial 
and has to be benefited due to its numerous advantages. According to the studies carried out 
by Forest and Water Affairs Ministry in 2002 to determine Turkey’s biomass potential, 
Rhododendron was indicated as one of the suitable biomass species that can be used for 
energetic purposes [11]. Hybrid poplar and ash-tree are also two of the most rapid growing 
woody biomass species along with their high economic value. Hence, these biomass materials 
were selected in this study to blend with Afsin-Elbistan lignite which is the most important 
domestic primary energy source in Turkey with a reserve of 3.4 billion metric tonnes [12]. 
Since Elbistan lignite has low fixed carbon, low calorific value, high ash and sulfur contents, 
combustion of lignite leads to serious problems that are needed to be handled [13]. Since co-
combustion of biomass and coal enables to compensate undesirable characteristics of each 
other, blending of low rank coal and energetically important biomass samples offers a solution 
to the utilization of domestic lignite sources in Turkey. 

II. EXPERIMENTAL   

Afsin-Elbistan (AE) lignite was selected as the coal sample for this study due to the fact that it 
constitutes the most important domestic primary energy source in Turkey. Besides, 
Rhododendron (RD), hybrid poplar (HP), and ash-tree (AT) were used as the biomass 
material. Both lignite and biomass samples were grounded and sieved to a particle size of 
<250 μm. Proximate analysis and the gross calorific value measurements were conducted 
according to ASTM standards. Lignite was mixed with each biomass sample for which the 
blending ratio of biomass was 10 wt% and the lignite was the dominant component in the fuel 
blends. Burning characteristics of both parent fuels and their blends were investigated by 
using non-isothermal thermogravimetric analysis method in SDT Q600 model thermal 
analyzer (TA) with a cylindrical alumina crucible. In experiments, 10 mg of sample was 
heated from ambient to 900ºC by a constant heating rate of 40ºC/min under dry air flow of 
100 mL/min and kept at 900ºC until no further mass loss was observed. In order to evaluate 
thermal characteristics of parent fuels and investigate co-combustion behaviors of 
lignite/biomass blends, thermogravimetric (TGA), derivative thermogravimetric (DTG), 
differential thermal analysis (DTA) and differential scanning calorimetry (DSC) profiles were 
obtained as an output of the TA instrument.  

Kinetic study of parent fuels and blends was performed by using Specialty Library of TA 
Universal Analysis program that rely on the Borchardt&Daniels (B&D) kinetic analysis 
method. Reaction order, heat of reaction, activation energy, and pre-exponential factor were 
calculated from the DSC data. 
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III. RESULTS AND DISCUSSION      

Gross calorific values and the proximate analysis results of AE lignite and biomass samples 
were presented in Table 1 on dry base. According to these results, it is likely to say that the 
lignite sample differs from the biomass species in terms of all of the properties in this table 
except for the fixed carbon content. Namely, biomass species yield much more volatile 
matter, while the ash yield of lignite is disproportionally higher than those for the biomasses. 
Accordingly, the gross calorific value of the lignite is the least among the investigated 
samples.    

 Table 1. Analysis results of lignite and biomass samples 
Analysis Afsin-Elbistan Lignite Rhododendron Hybrid poplar Ash-tree 

Volatile matter (%, db) 51.2 83.4 87.1 86.8 
Fixed carbon (%, db) 14.7 14.4 12 12 

Ash (%, db) 34.1 2.2 0.9 1.2 
Gross calorific value (kcal/kg, 

db) 
3284.2 4555.3 4603.2 4481.3 

Burning profiles of the parent samples and the blends where biomass samples was added 10 
wt% to lignite were derived from the thermal analysis. TGA (Thermogravimetric Analysis) 
and DTG (Derivative Thermogravimetry) curves that show the weight losses and the rates of 
the weight losses, respectively, were shown in Fig.1.  

 

 
Figure 1. TGA and DTG profiles 

TGA curves indicate that there is significant difference in the weight loss characteristics of 
lignite and the biomass materials. That is, biomass samples showed so rapid weight losses in 
temperature interval of 300-350°C that they lost the most part of the weight in a period of 
very short time. On the other hand, the lignite sample did not show such a high reactivity in 
the mentioned temperature range. Accordingly, the burning process for biomasses completed 
earlier than lignite. Besides, although the lignite/biomass blends showed thermal reactivity 
which is between the reactivities of lignite and biomasses, it is mainly under the effect of 
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lignite that is the dominant constituent in the blends. Meanwhile, DTG profiles revealed that 
there exist so fundamental differences in the weight loss rates that the maximum rate of 
weight loss (Rmax) for lignite was only 8.8 %/min, while corresponding value for HP was 75.7 
%/min and the other biomass samples also had disproportionally higher Rmax values compared 
to lignite.       

 

 
Figure2. DSC and DTA profiles 

DSC and DTA profiles provide almost the similar information since the former deals with the 
heat flows from sample to medium or vice versa, while the latter is rather related to the 
temperature difference between the sample and the heating medium. For both cases, the 
positive values on ordinate axis represent the exothermic phenomena whereas the negative 
values are the indication of the endothermic events. It can be seen that the endothermic 
phenomena takes place from the moisture removal at temperatures around 100°C and some 
other weight losses at temperatures before 300°C, while exothermic process is attributed to 
the burning mechanism of the samples. From this point of view, the bigness of the exothermic 
peaks or the area under which may be related with the calorific value of the samples. Some 
important parameters relevant in combustion process such as on set temperature, end 
temperature of combustion, Rmax and its temperature, maximum heat flow and its temperature 
are given in Table 2.  

Table 2. Comparison of thermal analysis data 

Sample 
Onset 

Temperatu
re (oC) 

End temperature 
of combustion 

(oC) 

Rmax 
(%/min) 

TR-max 

(oC) 
Maximum 
Heat Flow 

(W/g) 

Maximum Heat 
Flow Temperature 

(oC) 
AE 246 778 8.8 774.2 33.5 485 
RD 293 524 72.7 334.4 52.2 446 
HP 180 550 75.7 350.9 50.7 412 
AT 200 525 64.3 333.4 57.3 441 

RD %10 253 764 14.6 337.5 35.9 474 
HP %10 255 766 14.7 336.1 35.1 472 
AT %10 254 765 14.5 337.5 33.7 477 
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DSC profiles were used to evaluate the kinetic parameters including reaction order, activation 
energy, and heat of reaction. Table 3 summarizes the results of this analysis. Reaction order 
and heat of reaction was increased in the blends compared to parent fuels except for the AT 
biomass species which have the higher heat of reaction value when it was utilized alone. On 
the other hand, activation energy of the blends is between the values of lignite and biomass 
samples but even closer to lignite. 

  Table 3. Kinetic parameters calculated from DSC profiles 
Sample Reaction order Activation energy (kJ/mol) Heat of reaction (J/g) 

AE 2.98 78.0 7392.0 
RD 3.13 148.3 7221.4 
HP 1.54 92.9 7264.5 
AT 2.08 96.3 8195.5 

RD %10 3.14 83.4 7898.6 
HP %10 3.22 86.2 7695.7 
AT %10 3.34 87.0 7686.2 

IV. CONCLUSION 

This study showed that the lignite and the biomass species investigated in this work are highly 
different fuels with respect to the fuel properties as well the burning characteristics. For this 
reason, these fuel characteristics must be taken into consideration and required measures 
should be taken when biomass is added to lignite in a co-firing application. Otherwise, 
segregation of individual ingredients in the blends are inevitable that may create problems in 
the combustion systems.   
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ÖZET 
İnsanlar üzerinden elde edilen elektroensefalogram, elektrokardiyogram, magnetoensefalogram ve 
fotopletismografi (Photoplethysmography, PPG) gibi biyolojik işaretler analiz edilerek kişiler hakkında tıbbi 
birçok bilgi elde edilebilmektedir. Bu bilgiler tıpta hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılmaktadır. Biyolojik 
işaretlerden PPG, mikrovasküler doku yatağındaki kan hacmi değişikliklerini saptamak için kullanılabilen acı 
vermeyen, basit, düşük maliyetli ve müdahalesiz optik tekniktir. Bu çalışmada Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği bünyesinde 20’si bayan 46’sı erkek olmak üzere toplam 66 katılımcının PPG 
verileri sağ işaret parmağından kaydedilmiş ve bu biyolojik işaretlerden örüntü tanıma ve makine öğrenmesi 
yaklaşımları ile kişilerin boy bilgileri tahmin edilmeye çalışılmıştır. 
Katılımcılardan örnekler alınmadan önce boy-kilo bilgileri alınarak kayıt işlemi gerçekleştirilmiştir. İşaretler 
bilgisayarın ses kartı kullanılarak 60 saniye boyunca 8000 Hz örnekleme frekansıyla kaydedilmiştir. Yapılan 
çalışmada hesaplama karmaşıklığını azaltmak için örnekleme frekansı 1000 Hz’e düşürülmüştür. Böylece 
66x60000 boyutlu veri kümesi elde edilmiştir.  Veri kümesi rastgele olarak iki parçaya bölünerek yarı eğitim, 
diğer yarısı da test kümesi olarak kullanılmıştır.  
Bu çalışmada bir kişiye ait verilerin tamamı (60 saniyelik veri) ile verilerin 6 parçaya bölünmüş (10 saniyelik 
veri) uzunlukları ile iki ayrı test yapılmıştır. Böylece kişilerin boylarını tahmin etmek için kısa PPG verisinin 
yeterli olabileceği gösterilmeye de çalışılmıştır.   
İşaretin tamamı (60 saniye) kullanılarak 5.3 cm ortalama toplam hata ve 5.1 standart sapma değeri elde 
edilmiştir. Bir koşum için geçen süre ise 7.5 saniye olarak hesaplanmıştır. İşaretin 10 saniyelik parçası 
kullanılarak 5.4 cm ortalama toplam hata ve 4.3 standart sapma değeri elde edilmiştir. Bu durumda ise bir koşum 
için geçen süre ise 6.1 saniye olarak hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre PPG işaretlerinin 10 saniyelik 
kısmının kişilerin boy tahmininde bulunmak için yeterli olabileceğini göstermiştir. Diğer taraftan şu da 
belirtilmelidir ki PPG ile yapılmış literatür çalışmaları incelendiğinde bu çalışmaya benzer bir çalışmanın 
bulunmaması çalışmanın özgünlüğünü ortaya koymaktadır. Gelecek çalışmalarda yeni öznitelikler ile elde edilen 
ortalama hatanın düşürülmesi hedeflenmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Fotopletismografi, boy, eğri uydurma, PPG 

 

Person Height Determination Using Photoplethysmography Signals 

ABSTRACT  
A lot of medical information can be attained with analyzing biological signal which are electroencephalogram, 
electrocardiogram, magnetoencephalogram and photoplethysmography (PPG). This information is used for the 
diagnosis and treatment of diseases. Photoplethysmography is a painless, simple, inexpensive and noninvasive 
optical technique that can be used to detect blood volume changes in microvascular tissue bed. In this study, 66 
participants’ which is 46 of whom were male and 20 of whom were female from Karadeniz Technical University 
Electrical and Electronics Engineering, PPG data were recorded using the right forefinger and attempts have 
been made to estimate the height of people from these biological markers with pattern recognition and machine 
learning approaches. 
Recorded by taking height-weight information before samples are taken from participants. Signs were recorded 
with a sampling frequency of 8000 Hz for 60 seconds using the computer's sound card. In order to reduce 
computational complexity, the sampling frequency is reduced to 1000 Hz. Thus, a data size of 66x60000 was 
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obtained. The dataset was divided into two parts at random and its half was used as training and the other half 
was used as a test set. 
Two separate tests which is all of the data belongs to a person ( 60 seconds ) and the lengths of the data divided 
into 6 parts ( 10 seconds ) were conducted in this study. Thus, it has been tried to show that short PPG data may 
be enough to estimate the height of people. 
Using the entire signal (60 seconds), an average total error of 5.3 cm and a 5.1 standard deviation value were 
obtained. It was calculated as 7.5 seconds for one loop. Using a 10 second piece of signal, an average total error 
of 5.4 cm and a standard deviation of 4.3 were obtained. In this case, it was calculated as 6.1 seconds for one 
loop. According to the obtained results, it has been shown that 10 seconds of the PPG signals may be sufficient 
to predict the height of the persons. When literature studies made with PPG are examined, the absence of a study 
similar to this study reveals the originality of the study. In future studies, it is aimed to reduce the average error 
with new features. 
 
Keywords: Photoplethysmography, height, curve fitting, PPG. 

I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Elektroensefalogram, elektrokardiyogram, magnetoensefalogram ve fotopletismografi 
(Photoplethysmography, PPG) gibi biyolojik işaretler analiz edilerek, kişiler hakkında tıbbi 
teşhis amaçlı kullanılan birçok bilgi elde edilebilmektedir. Bu bilgiler tıpta hastalıkların teşhis 
ve tedavisinde kullanıldığı gibi ayrıca hastanın günlük durumunu kontrol etmek içinde 
kullanılır [1]. Biyolojik işaretlerden PPG, mikrovasküler doku yatağındaki kan hacmi 
değişikliklerini saptamak için kullanılabilen acı vermeyen, basit, düşük maliyetli ve 
müdahalesiz optik tekniktir. Sağladığı bu avantajlardan dolayı sıklıkla tercih edilmektedir. 
Fotopletismografi işaretleri elde edilirken birbiriyle eşleşmiş ışık yayan diyot (Light Emitting 
Diode, LED) ve foto direnç kullanılır [2,3]. Fotopletismografi yöntemi, klinik fizyolojik 
görüntüleme, kandaki oksijen dağılımı, tansiyon ve diğer kardiyak çıktılar gibi çeşitli 
uygulama alanlarına sahiptir.  

Bu çalışmada kaydedilen PPG işaretleri kullanılarak kişilerin boy bilgileri tahmin edilmiştir. 
Kullanılan veri kümesinin tanıtımı ve çalışmanın ayrıntıları Materyal ve Yöntem başlığı 
altında detaylı olarak açıklanmaktadır.  

II. İLGİLİ ÇALIŞMALAR (RELATED WORK) 

Literatürde PPG ile yapılan çalışmalar incelendiğinde, Kavsaoğlu ve arkadaşlarının yaptığı 
çalışmada PPG işaretleri kullanılarak biyometrik özellik tanıma işlemi gerçekleştirilmiş ve k- 
en yakın komşu (k nearest neighbors, knn) sınıflandırıcısı kullanılarak %94.44 lük başarı 
oranı elde edilmiştir [4]. Yapılan diğer çalışmada ise Ghosal ve arkadaşları 30 sağlıklı 20 
hasta bireyden aldıkları PPG işaretleriyle, kendi kendini düzenleme yöntemini kullanarak 
sistolik zirve ve desistolik zirve teşhisini sırasıyla %100 ve %95 oranında başarıyla 
sınıflandırmışlardır [5]. Pan ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada ise PPG sinyallerinden 
özellik noktaları çıkarılarak geliştirilen wavelet tabanlı otomatik öğrenme algoritmasıyla 
yapılan ölçümlerin, manuel olarak yapılan ölçümlerden daha sağlıklı sonuçlar verdiğini 
göstermişlerdir [6].  Korkmaz ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada ise PPG işaretleri 
kullanılarak sigara kullanımının, cinsiyet ve açlık-tokluk durumlarının belirlenmesinde k en 
yakın komşu sınıflandırıcısı kullanılarak sırasıyla %73.7, %72.8 ve %65.8 oranında bir 
doğruluk elde etmişlerdir [7].  
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III. MATERYAL VE YÖNTEM (MATERIALS AND METHODS) 

A. Veri Kümesinin Tanıtımı 

Bu veri seti Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bünyesinde 
20’si bayan 46’sı erkek olmak üzere toplam 66 katılımcının PPG verileri, sağ işaret 
parmaklarından kaydedilerek oluşturulmuştur. Katılımcılara örnekler alınmadan önce boy 
bilgisi sorularak kaydedilmiştir. Şekil 1 ’de PPG işaretlerinin alındığı düzenek görülmektedir. 

 
Şekil 1. PPG işaretleri elde etme düzeneği. 

İşaretler bilgisayarın ses kartı kullanılarak 8000 Hz örnekleme frekansıyla kaydedilmiştir. 
Yapılan çalışmada hesaplama karmaşıklığını azaltmak için alt örnekleme frekansı 1000 Hz’e 
düşürülmüştür. İşaretler 60 saniye boyunca kaydedilerek sonuçta 66x60000 boyutlu veri 
kümesi elde edilmiştir. Şekil 2 ’de 60 saniyelik işaretin tamamı, şekil 3 ’de ise işaretin ilk 10 
saniyelik kısmı görülmektedir. 

 
Şekil 2. 60 saniyelik PPG işaretinin tamamı. 

 
Şekil 3. PPG işaretinin ilk 10 saniyelik kısmı. 

Oluşturulan bu veri seti rastgele olarak %50 test kümesi ve %50 eğitim kümesi olmak üzere 
ikiye ayrılmıştır. Önerilen yöntemin kararlılığını test etmek için program 10 kez koşturulmuş 
ve bu 10 koşuma ait ortalama toplam hata ve standart sapma değeri hesaplanmıştır. 
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B. Öznitelik Çıkarma 

Bu çalışmada PPG işaretlerindeki ardışık maksimum ve minimum iki değer arasında geçen 
süre öznitelik olarak kullanılmıştır. Daha sonra çıkarılan bu öznitelik değerleri ve boy 
bilgisine göre model oluşturulmuş, oluşturulan bu modele göre test kümesindeki veriler için 
boy değeri tahmin edilmeye çalışılmıştır.  

C. Regresyon 

Çalışma kapsamında Matlab R2015b ortamında LinearModel.fit fonksiyonu kullanılarak 
öznitelik vektörü ve boy değerlerine göre lineer model oluşturularak, predict fonksiyonuyla 
oluşturulan modele göre test denemelerine ait boy değerleri tahmin edilmeye çalışıldı. 
Hesaplanan değerler ile gerçek değerler arasındaki ortalama toplam hata ve standart sapma 
değeri hesaplanıp çalışma sonlandırıldı.  

IV. SONUÇLAR VE TARTIŞMA (CONCLUSIONS AND DISCUSSION) 

Çalışma kapsamında bir kişilere ait 60 saniyelik verilerin tamamı ile verilerin 10 saniyelik 6 
parçaya bölünmüş uzunlukları ile iki ayrı test yapılmıştır. Böylece kişilerin boylarını tahmin 
etmek için kısa PPG verisinin yeterli olabileceği gösterilmeye de çalışılmıştır. 
60 Saniyelik işaretin tamamı kullanılarak 5.3 cm ortalama toplam hata ve 5.1 standart sapma 
değeri elde edilmiştir. İşaretin tamamı kullanılarak yapılan bir koşum da geçen süre 7.5 saniye 
olarak hesaplanmıştır. İşaretin 10 saniyelik parçası kullanılarak 5.4 cm ortalama toplam hata 
ve 4.3 standart sapma değeri elde edilmiştir. Bu durumda ise bir koşum için geçen süre ise 6.1 
saniye olarak hesaplanmıştır.  
Elde edilen sonuçlara göre, PPG işaretlerinin 10 saniyelik kısmının kişilerin boy tahmininde 
bulunmak için yeterli olabileceğini göstermiştir. Ayrıca PPG ile yapılmış literatür çalışmaları 
incelendiğinde bu çalışmaya benzer bir çalışmanın bulunmaması çalışmanın özgünlüğünü 
ortaya koymaktadır. Gelecek çalışmalarda yeni öznitelikler ile elde edilen ortalama hatanın ve 
işlem süresinin düşürülmesi hedeflenmektedir. 
Ayrıca bu çalışmada öznitelik çıkarma ve regresyon işlem süreleri de hesaplanmıştır, bunlar 
sırasıyla 3.5 saniye ve 1.2 saniyedir. Tüm bu işlemler İntel Core i5 2.4 GHz işlemcili, 8 GB 
1600 MHz DDR3 belleğe sahip bilgisayar ile gerçekleştirilmiştir.  
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ÖZET  
Gıda güvenilirliği, sağlıklı hammadde kullanılarak ve gerekli şartlara uygun olarak üretilen gıdalar ile meydana 
gelebilecek olan bir olgudur. İnsanların, tükettikleri gıdaların etiket bilgilerine olan güvenini geliştirmenin bir 
yolu da gıdaların uygun kontrol yöntemleri ile incelenmiş olmasıdır. Son yıllarda sıkça duyulan gıdaların farklı 
kaynaklardan elde edilen hammaddeler ile üretilmesi, çeşitli analiz yöntemlerinin araştırılmasına neden 
olmuştur. Günümüzde süt ürünlerinden peynir üretiminde, standartların izin verdiği miktarların çok üstünde, 
farklı türlere ait sütler kullanılabilmektedir. Üre-PAGE (üre-poliakrilamid jel elektroforezi) yöntemi yıllardır 
peynir olgunlaşması hakkında başvurulan bir yöntem olmasının yanında peynirlerin hangi hayvan türüne ait süt 
ile üretildiği sorusuna cevap verebilen bir analiz yöntemidir. Bu yöntem ile gerçekleştirilen birçok çalışmada 
farklı türlere ait kazein bantları kolaylıkla ayırt edilebilmekte, dolayısıyla peynirin hangi türe ait sütten veya süt 
karışımlarından üretildiği ortaya konabilmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Peynir, Süt türü, Üre-PAGE 

 
Use of Urea-PAGE to Determine the Type of Milks Used in Cheese 

Production 

ABSTRACT 
Food reliability is a phenomenon that can occur with the use of healthy raw materials and food produced in 
accordance with the necessary conditions. One way of improving people's confidence in the labeling information 
of consumed foods is through the appropriate control methods of foods. The production of the foods with the 
raw materials obtained from different sources that have been frequently heard in recent years has led to the 
investigation of various methods of analysis. Today, milks from different types of milk can be used in the 
production of cheese well above the amounts allowed by standards. Urea-PAGE (urea-polyacrylamide gel 
electrophoresis) method is a method that used for many years of analysis for cheese ripening and it is an 
analytical method that can answer the question of which animal milk is used for produced cheese. In many 
studies carried out by this method, casein bands of different species can be easily distinguished, so that it can be 
shown that which type of milk used for the cheese production. 
 
Keywords: Cheese, Milk type, Urea-PAGE 

I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Gıda endüstrisi, insanların yoğun iş hayatı nedeniyle, kendi beslenmeleri için gerekli olan 
gıdaları tek başlarına üretememeleri sonucu oldukça gelişmiştir. Ancak gıdaların üretiminde 
taklit ve tağşiş yapılması ve etik ilkelere uyulmaması, tüketicilerin satın aldıkları gıdalara 
güven problemlerinin ortaya çıkmasına da yol açmıştır. Gıda güvenliği halk sağlığına etkisi 
nedeniyle ve ürünlerin ekonomik değeri açısından önemli bir konudur (1). Gıda güvenilirliği, 
sağlıklı hammadde kullanılarak ve gerekli şartlara uygun olarak üretilen gıdalar ile meydana 
gelebilecek olan bir olgudur.  
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Gıda güvenliğinde etik sorunlar; uygun etiketleme yapılmaması, kontaminasyon ve üretimde 
sağlığa zararlı olabilecek maddelerin kullanılması olarak bildirilmektedir. Gıda üretiminde her 
basamakta temel yaklaşımın hammaddeden başlayarak gıda tüketimine kadar her aşamada 
kontrollerin yapılması ve etik ilkelere uyulmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır (2). 
İnsanlar, tükettikleri gıdaların etiket bilgilerine güvenebilmelidir. Bu durum hem üreticilerin 
hem de kontrol edici mekanizmaların sorumluluğu altındadır. Zira Avrupa Birliği Gıda 
Mevzuatında süt ürünlerinin üretilmesinde kullanılan sütün orijininin etiketinde belirtilmesi 
gerektiği bildirilmektedir. 

Gıda güvenilirliğini geliştirmenin bir yolu gıdaların uygun kontrol yöntemleri ile incelenmiş 
olmasıdır. Son yıllarda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın piyasadaki birçok süt ürünü 
üzerinde yaptığı kontroller sonucu bu ürünlerde taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilmiş ve 
firmalar halka ifşa edilmiştir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2012-2016 yılları 
arasında taklit veya tağşiş yaptığı kesinleşen veya kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye 
düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten 642 firmaya ait 1323 parti ürünü, 
tüketici bilgisine sunmuştur (3). 

Poliakrilamid jel elektroforez (PAGE) süt ve süt ürünlerinin proteinlerinin ve bu proteinlerin 
hidrolizi sonucu oluşan peptitlerin tespitinde veya tanımlanmasında sıklıkla kullanılmaktadır. 
Bu amaçla en sık kullanılan yöntemler; üre-PAGE ve Sodyum Dodesil Sülfat-PAGE (SDS-
PAGE) yöntemleridir. Kazein alt fraksiyonlarının (α, β) moleküler büyüklükleri birbirine 
yakın olduğu için SDS-PAGE ile ayrımları tam yapılamamaktadır. Bu nedenle, bu 
fraksiyonların ayrımının daha etkili yapıldığı üre-PAGE özellikle peynir analizinde tercih 
edilmektedir (4). 

Üre-page yöntemi birçok çalışmada peynir örneklerindeki proteinlerin parçalanma düzeyini 
tespit etmek amacıyla kullanılmıştır (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11).  

II. İLGİLİ ÇALIŞMALAR (RELATED WORKS) 

Peynir yapımında kullanılan sütün orijinini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bir çalışmada 
(12) koyun sütüne farklı oranlarda (% 2,5-20) keçi ve inek sütleri karıştırılarak peynirler 
üretilmiş ve üre-PAGE yöntemiyle en düşük belirlenme oranları tespit edilmiştir. Çalışmada 
farklı türlere ait sütlerden elde edilen peynir örneklerinin, üre-PAGE analizi verilerinden, β-
kazein bantlarının aynı bölgede oluşmasına karşın αs-kazein bantlarının farklı bölgelerde 
konumlandığı belirlenmiştir. Bu durumun bu türlere ait sütlerdeki αs-kazeinlerin elektriksel 
alanda farklı mobilite değerlerine sahip olmasından kaynaklandığı bildirilmiştir. 

Aynı çalışmada, keçi sütü αs-kazeininin, jelde diğer iki türe ait αs-kazeinlerden daha yukarıda 
yer alması, bunu koyun kazeininin izlemesi ve en altta da inek sütü αs-kazeininin yer alması, 
tür teşhisini olanaklı kıldığı ifade edilmiştir. Taze peynirlerde farklı türlere ait sütlerin daha 
düşük katılma oranlarında tespiti mümkün iken (% 5), olgunlaşma dönemlerinin ileri 
dönemlerinde belirleme hassasiyetinin düştüğü ve koyun sütleri içerisinde inek sütü varlığının 
belirlenmesinin,  keçi sütlerine göre daha düşük düzeylerde mümkün olduğu bildirilmiştir. 

Üre-PAGE yönteminin tür tayini için kullanılabilirliğini araştıran bir başka çalışmada (13) ise 
bu yöntemin süt karışımlarında iyi sonuç verirken farklı süt türlerinin karışımından elde 
edilen olgun peynir örnekleri için tatmin edici sonuçlar vermediği bildirilmiştir.  
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Taze ve olgun otlu peynir örnekleri üzerinde gerçekleştirilen bir çalışmada (7) da 
gerçekleştirilen elektroforetik analizler sonucunda koyun ve inek sütlerinden elde edilen 
peynirlere ait αs-kazein bantları kolaylıkla ayırt edilebildiği görülmektedir. 

Farklı türlere ait sütlerden elde edilen Kaşar peyniri üzerine gerçekleştirilen bir başka 
çalışmada (14) da elde edilen üre-PAGE analizine ait elektroforetogramda farklı türlere ait αs-
kazeinlerin depolama süresi boyunca farklı noktalarda konumlandığı görülmektedir. 

Siirt otlu peynir örneklerinin biyokimyasal özelliklerinin araştırıldığı çalışmaya (15) ait peynir 
örnekleri elektroforetogramları (Şekil 1) incelendiğinde farklı türlere ait sütlerin αs-
kazeinlerinin ayırt edilebildiği bildirilmiştir. 

 
Şekil 1. Siirt ili piyasasından elde edilen Siirt otlu peynirlerine ait elektroforetogram (15). 

III. SONUÇ (CONCLUSION) 

Gerçekleştirilen çalışmalarda üre-PAGE analizleri sonucu elde edilen elektroforetogramlarda, 
farklı süt türlerinden elde edilen peynir örneklerinin kazein fraksiyonlarının (αs kazein) farklı 
yerlerde konumlandığı görülmektedir. Farklı oranlarda koyun, keçi ve inek sütü içeren peynir 
örneklerinde % 5 oranına kadar farklı türe ait sütlerin belirlenebildiği bu yöntemin, tür 
tayininde, kullanılabilir bir yöntem olduğu ortaya konmaktadır. Yöntemin uygulanabilirliğinin 
de yüksek olması, farklı tayin yöntemlerinin yanında, üre-PAGE yönteminin oldukça elverişli 
olduğunu göstermektedir. 
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ABSTRACT 
Extended surfaces are generally preferred in order to augment heat transfer from hot surfaces especially when 
natural convection condition is present. They can be used as heat sinks to dissipate heat generated due to current 
flow in electric circuits and irradiation of PV units. The purpose of this study is to reveal the effects of 
longitudinal parabolic perforations on heat transfer and total mass of cylindrical fin exposed to natural 
convection and radiation. Numerical assessment was performed to obtain percentage changes in total heat 
transfer dissipated from fin surface and reduction in mass. The results were obtained for different concavity 
levels which span from 2 to 10. The results of the study could be used at any specific heat transfer problem to 
optimize total heat transfer and weight of any design equipped with cylindrical fins. That is, the increase in the 
concavity level of the perforation offers lighter and cheaper design, but, lower heat dissipation. However, heat 
transfer from unit mass is still enhanced. 
 
Keywords: Extended surfaces, cylindrical fins, longitudinal perforation, heat transfer enhancement. 

I. INTRODUCTION 

Fins are referred as extended surfaces in the literature and their primary reason for use is to 
augment the excessive heat transfer from hot surfaces to the surroundings. The idea of using 
fins came forward when the fresh term, “the effectiveness of the surface”, was first introduced 
[1]. They are generally used in cooling applications of many devices including engines, 
regenerators, solar collectors, heat pipes and turbine blades [2,3]. Accordingly, many types of 
fins in different shapes are present, such as, longitudinal and radial fins with rectangular, 
cylindrical profiles for different applications. Fins are required to be further optimized in 
order to acquire cheaper and lighter designs, especially, when the space for fins is limited. 
The optimization of fins can be performed in two ways, namely, the fin volume or mass can 
be further reduced for a given amount of heat loss or heat dissipation can be further increased 
for a given fin volume or mass [4,5]. Kobus and Cavanaugh demonstrated a mathematical 
approach which focuses on using less fin material while keeping axial heat flux through fin 
constant by changing fin cross-section area. A concave axial fin profile was studied under 
pure natural and forced convection conditions. It was resulted that the fin volume can be 
reduced in the range of 3% to 14 % [6].  

Specifically, the electrical performance of a PV unit is a strong function of temperature [7]. In 
this study, the heat transfer performance of cylindrical fin exposed to natural convection and 
radiation will be optimized in terms of heat dissipation from fin surface versus fin volume by 
utilizing parabolic longitudinal perforations. In earlier study, rectangular shaped fin was 
optimized for heat transfer enhancement considerations [8]. Herein, the effects of concavity 
level on longitudinal cylindrical fin will be investigated the for the first time.  
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II. MATHEMATICAL ANALYSES 

The general expression of energy equation of extended surface exposed to a natural 
convection with variable cross-section was presented [9]. The energy equation can be 
expanded by adding radiation term as follows: 
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The fin considered for the analyses in here is shown in Figure 1. The axial parabolic profile 
which extended along the fin length can be written by the function in terms of the radius: 
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Followingly, the cross-sectional area and perimeter of the fin can be expressed as: 
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After substitution of derivatives and perimeter expressions into eq. (1) yields: 
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Finally, boundary conditions and total heat transfer from fin surface can be given as follows: 
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Figure 1. Schematic view of the longitudinal parabolic cylindrical fin with variable cross-sectional area. 
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III. RESULTS AND DISCUSSION 

It is well-known that seeking general solution for boundary condition problems such these are 
quite difficult, however, vast literature exists on solving these types of equations by using 
numerical approach, such as using commercially available software ANSYS/FLUENT [10]. 
The optimization approach considered here is to maximize heat transfer from total fin surface 
including the tip while minimizing the fin volume. By this way, the ratio of the heat 
dissipation to fin volume can be increased. The cell temperature of PV unit under the 
conditions of G=500W/m2 and T∞=250C equals to 3000C. While the air velocity equals to 1 
m/s, the convective heat transfer coefficient and the thermal conductivity of the aluminum fin 
are taken to be 9.5 W/m2K and 237 W/mK, respectively. The length and radii of the of the 
base and tip surfaces are taken to be 100, 5, 0.5 mm, respectively. The emissivity of the fin is 
0.2. 

In this study, the concavity level (n) of the fin surface ranges from 2 to 10. In order to validate 
numerical solutions, n=0 case is considered. And radiation is neglected for the validation step 
in order the avoid complexity of the equation system. For n=0, the heat transferred from 
cylindrical fin surface can be analytically calculated from following: 

sinh ( )cosh( )
cosh ( )sinhf c b

mL h mk mLq hPkA T T
mL h mk mL


 


 (9) 

The analytical and numerical results of the heat transfer from total cylindrical fin surface due 
to convection are calculated as 7.971 W and 7.943 W, respectively. It was seen the amount of 
error is around is much more less than 1 percent. The error arises during calculations since the 
quadrilateral elements cannot perfectly engaged with the whole cylindrical body. Thus, 
numerical results show a good agreement with analytical results. 

Temperature distributions of longitudinal fin body for five cases where n changes from 2 to 
10 are shown in Figure 2(a-e). The temperature decreases along the axial direction due to 
continuous heat dissipation from the fin surface. It is clear that there is a drastic reduction in 
fin volume while concavity level increases. Also, it can be noted that temperature of the tip 
show decrease from case to case since the heat conduction through fin gets poorer with the 
decrease in fin volume. 
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Figure 2. Temperature distributions of longitudinal fin body for concavity levels (a) 2, (b) 4, (c) 6, (d) 8, (e) 10 

and (f) graph of the amounts of heat losses for all concavity levels. 

The total heat loss, heat loss due to convection, heat loss due to radiation from fin surface, the 
percent of heat loss due to radiation and fin volumes are given in Table 1. According to 
results, the total heat dissipated by fin with surface of concavity level 2 scheme 30.9, 45.1, 
53.2 and 58.2 percent higher, and the material required for concavity level 2 scheme 41.2, 
57.7, 66.5, and 72 percent less than the concavity level schemes of 4, 6, 8 and 10, 
respectively. Moreover, heat loss due to radiation is around 28 percent of total heat loss which 
is quite expectative [8]. The graphical representation of heat losses from fin surface are 
illustrated in Figure 2(f). The requirement of less material offers cheaper and lighter design. It 
is recommended that these designs can be used at any application where the weight and cost 
are important, such as cooling of photovoltaics. 

Table 1. Concavity levels versus performance parameters of longitudinal cylindrical fin. 

n qtot (W) qcon (W) qrad (W) % rad Volume x10-6 (m3) 

2 4.482 3.190 1.292 28.8 1.821 

4 3.095 2.221 0.874 28.2 1.069 

6 2.465 1.783 0.682 27.6 0.770 

8 2.098 1.537 0.561 26.7 0.610 

10 1.873 1.373 0.501 26.7 0.510 
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ABSTRACT 
Color is one of the important concepts in food quality perception and effective sensoral property for marketing. 
Color is used as a tool in quality assesment at every stage of processing. It relates closely with the quality factors 
such as freshness, maturity, diversity and desirability and food safety. Repetability and safety of food analyses 
are important for food industry. Fast and objective food color measurement plays important role in commercial 
classification of products. Timely and costly nature of classical color measurements has led to a search for new 
methods. Recently, one of the remarkable field of study is the development of digital imaging techniques as an 
alternative to color measurement. L*, a*, b* and X, Y, Z models are typically preferred by the food processing 
industry. Computer aided methods seem to be promising techniques in color measurements due to their ability of 
sensitive characterisation of color uniformity at pixel based level. The present study aims to give brief 
information on the use of digital computer images, Fundamentals of digital imaging and recent studies on the 
subject. 
 
Keywords: Digital imaging, Color measurement, Color space, Food, Modelling. 

I. INTRODUCTION 

The first sensation of most food is visual. The consumer’s willingness to consume often 
depends on the apperance [1]. It can influence not only consumer preferences but also their 
internal quality and to some extent safety. Apperance of foods is generally evaluated by color, 
structure, size as well as the visual defects. The apperance of foods affects their retail value 
and buying behavor, thus causing economic losses and safety problems. Quality 
measurements play a major role in purchasing decision in the food industy. Apperance quality 
measurement of foods still a challenging work. Classical technique has some drawbacks such 
as time consumption, variability and subjectivitiy and can be very difficult and costly [2]. 
Rapid and objective measurement of food apperance and easy alternative technique are 
required in quality control for the commercial grading of products [2, 3]. Color is a mental 
perceptual response to the visible spectrum of light reflected or emitted from an object. It is 
used as an indicator of quality in many applications [3].  Color constitutes the primary 
relationship established between the product and the consumer, being essential for making 
puchasing decisions [4]. It is an important sensorial attribute of provide the basic quality 
information for human perception and has close association with quality factors such as 
freshness, maturity, variety and desirability and food safety [3].  

Color measurement can be conducted by visual inspection, classical measurements like 
colorimeter or computer vision. Various color spaces have been reported. Currently food 
color measurement techniques are CIE L*, a*, b* (CIELab) and X, Y, Z values and both used 
to international standard for color measurement. The CIELab color spaces experiments have 
revealed that the L*, a* and b* values are easier related to the perceived color than other 

750



existing scales [5]. L is luminance or lightness component and parameters a* (from green if 
negative to red positive) and b* (from blue if negative to yellow if positive) are two chromatic 
components which range from -120 to +120. The CIELab vaues are often used in research 
studies on food. X, Y, Z color spaces are related to the red, green and blue and was proposed 
to solve the problem of describing the perceived brightness. In this values X is the red and Z 
ise blue component while Y means lightness. However, XYZ does not present color gradation 
in a uniform matter. For this reason two color measurement values are adopted in many 
measuring techniques. In the color measurement of food, CIELab color space is the most used 
one due to uniform distrubution of colors. The most common computer vision system for 
quality inspection measurement is based on RGB color with red (R), green (G) and blue (B) 
wavelenghts. Most apperance quality characteristics can be measured or detected by using the 
traditional computer [3]. 

Research on food color has until been mainly based on the colorimeter and is unable to 
measure the color of the whole surface if nonhomogeneous [1]. When the surface of sample 
has nonhomogeneous colors, the measurement should be repeated to cover the whole food. 
Even so it is still hard to obtain distribution map of color. In addition such measurement is 
quite unpresentative, making the global analysis of the food surface a difficult task [3]. 
Another problem is the interaction of the light emitted with the surface to be analyzed. Color 
depends on the physical and chemical characteristics of product. The light beam can be 
transmitted, refracted, reflected and absorbed by the object. An optically nonhomogeneous 
object such as food has air, liquids and granules of different materials scattered inside [1]. For 
this reason such requirement is not possibly achieved by using classical food color 
measurements.  

Vision systems are researched extensively around the world. In addition advances in digital 
camera with higher sensitivity is being increasingly adopted as the whole image of the 
product. Advances in image processing techniques have enabled the rapid extraction of fine 
details from images and more accurate data interpretation for control decisions. As a result 
computer vision technology is being used by almost all industry for a variety of inspection 
task [6]. It proved to be scientific and powerful tools for the apperance quality measurement 
of food industry, especially [2].  

Over the past decades the use of computer vision technology has been highly successfull in 
food color measurement [7] and is very popular choice for delivering rapid, reliable, 
economic and objective measurement technique. It offers the possibility of analyzing the 
entire surface of the foods and characteristic defects [1]. Due to the fact that most part of the 
apperance quality is currently measure visually, computer vision provides a means to perform 
this task automatically [2]. The aim of the present work is to give brief information on the use 
of digital computer images, fundamentals of digital imaging and recent studies on the subject. 

II. RELATED WORK 

Vision processing technology has been developed as a measurement tool for quality and 
safety of a variety of food products. The studies based on image processing and analyses have 
been published proposing the use of computer vision technique in the field of apperance 
quality measurement. This technique aims to effect of the human vision by electronically 
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perceiving and understanding an digital image on food. The digital imaging applications not 
only offer a methodology for measurement of uneven coloration but also it can be applied to 
the measurement of other attributes of total apperance. Various studies have exploited 
different digital imaging applications for color measurement of food products such as defects 
detection [8], shape classification [9], quality grading and variety classification [4-10] and 
real time color changes that occur during hot air [11-12-13]. This studies reviewed the 
potential of various digital imaging applications, including computer vision for the inspection 
variety of food products. 

A recent publication by Liming and Yanchao [14] reviewed the potential of automated 
grading system including computer vision for the inspection strawberries. This study were 
used to digital image technology to grade strawberries can increase the commercial value of 
the strawberry. The system has been set up based on shape, size and color. The result show 
that the strawberries size detection error is not more than 5%, the color granding accuracy is 
88.8% and the shape classification accuracy is above 90%.  

Mohammadi et al. [15] used image analysis technique to classify persimmon fruits based on 
the external color of them. In this study physical, mechanical and nutritional properties of 
persimmons were determined to compare the results of image analysis and visual 
classification. The result showed that external color features of persimmon fruites can be 
potentially used to classify the fruits with a proper probability. 

Manninen et al. [16] evaluated a color measurement device that used digital camera and 
image analysis technology to quantify the proportion and quality of green vegetables such  as 
green beans, leaf lettuce, cucumber, green peas and basil. In this study the ability of the 
technique of distinguishing between different shades of green and thus different vegetables 
was studied. The conclude that the device based on a digital camera and image analysis is 
sensitive to detect color changes in surfaces of green vegetables. 

Similarly, Pace et al. [17] developed digital imaging that extracts color parameters from 
calibrated color images and identifies non-destructively the different quality levels exhibited 
by lettuce during storage. Several color parameters have been considered to characterize the 
color distribution of the products surface. The study proved that it is possible to use two color 
parameters (brown on white and brown on total) obtained by digital imaging techniques to 
achieve the intended goal. 

Beef, pork and chicken was determined using a digital imaging by Girolami et al [1]. To 
evaluate the color accuracy of the image of the sample displayed on the monitor, a similarity 
test was carried out using a trained panel. The digital imaging technique seems to give valid 
measurements that reproduce a color very similar to the real one. Besides, the images of the 
samples can be saved for later examination and comparisons. Finally the device is feasible in 
economical terms. 

Chmiel et al. [18] reported a study ot the possibility of using digital imaging of meat. The 
aims of this research was to apply color parameters determined with the digital imaging 
technique in detection of pale, soft and exudative on pork muscles. The color parameters were 
evaluated using the digital imaging technique and in CIELab scale. In order to confirm or 
deny incidence of the selected characteristics of technologies quality of meat were also 
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determined. Using digital imaging technique and CIELab the considerable differences in color 
ligthness for selected characteristics were observed when compared to normal meat. The 
result showed color parameters obtained for selected meat quality groups have proven the 
possibility of digital imaging technique application for meat classification to be limited. 

In other work reviewed by Trinderup and Kim [19] about fresh meat. The objective of this 
study was to investigate the effiacy of a digital imaging technique with structured light for 
meat color assessment. The surface colors were evaluated by using digital imaging technique 
and others. In general the digital imaging technique was highly correlated to the sensory 
scores and showed an equivalent meat color assessment compared to the colorimeter. There 
results indicate that the digital imaging could be alternative to the traditional colorimeter by 
offering improved precision and accuracy over the colorimeter.  

III. CONCLUSION 

Apperance proporties including color, texture, size, shape and variety of defects are the most 
important external sensory quality attributes of foods. Digital imaging technique have been 
widely used in the quality inspection of food products to replace manual inspections as they 
provide a rapid, accurate, objective and non-destructive assessment. Many successfull 
applications have proved that the digital imaging are scientific and powerful tools for the 
accurate and rapid automatic external quality inspenction of foods. There are still many 
challenges to be overcomed, as a promising tecnhology, digital imaging will continuosly play 
necessary role in the research and applications for quality inspection of foods. 
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Yeni Nesil Seramikler:Ti3SiC2 Fazı 
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ÖZET   
MAX seramik ailesinde en dikkat çeken ve üzerinde en fazla araştırma yapılan sistem Ti-Si-C sistemi ve 312 
yapısı dır.Ti3SiC2 fazı; 1-TiO2+SiO2+Al+C, 2- Ti+Si+2C, 3- Ti+TiC+Si, 4-Ti+TiC+Si+C, 5- Ti+SiC+2C ve 6-Ti 
+TiC + SiC gibi başlangıç malzemeleri kullanılarak üretilmektedir. Kullanılan malzemelere bağlı olarak, üretim 
parametreleri ve yöntemleri farklılık göstermektedir. 
Bu çalışmada, 2 nolu reaksiyona göre hazırlanan stiokiometrik karışımdan yüksek safiyette Ti3SiC2 fazının 
sentezi çalışılmıştır. Kullanılan başlangıç karışımları ve elde edilen reaksiyon ürünleri SEM, XRD, XRF, 
TG/DTA gibi analiz yöntemleri ile analiz edilmiştir. Deneysel sonuçlara göre, başlangıç karışımında bulunan 
silisyum miktarı önemlidir. Ortamda bulunan karbon kilit role sahiptir ve fazla karbonun bulunması halinde 
oluşan MAX fazı ikili karbür yapısına dönüşmektedir. X-ışınları analizi göstermiştir ki 1350 ˚C de ve iki saat 
sinterleme süresinden sonra yapıda 312 MAX fazı oluşmaktadır. 
 
Anahtar kelimeler: MAX fazı, seramik sistemler, işlenebilir seramikler  

 

New generation ceramics: Ti3SiC2 phase 

ABSTRACT 
In MAX phase material family, Ti-Si-C system and especially 312 Ti3SiC2 phase is the most attracted and 
investigated structure. To understand it, a series of experimental works were carried out using various mixtures 
such as : 1-TiO2+SiO2+Al+C, 2- Ti+Si+2C, 3- Ti+TiC+Si, 4-Ti+TiC+Si+C, 5- Ti+SiC+2C and 6-Ti +TiC + 
SiC. As expected, , each mixture differs processing methods, experimental conditions and parameters depending 
on the starting composition. 
In this article, the processing of high purity Ti3SiC2 phase was studied according to the reaction 2. They were 
mixed in stoichiometric ratio to obtain pure Ti3SiC2 phase. Both of the initial and the obtained product samples 
were characterised using SEM, XRD, XRF, TG/DTA methods. The results showed that, the silicon content was 
important and carbon plays critical role. If excess carbon is present in the system, the formed MAX phase was 
converted into binary carbide phases. X-ray diffraction analysis showed that the 312 TiSiC phase was formed 
after the sintering at temperature of 1350 ˚C for 2 h. 
 
Keywords: MAX phase, ceramic systems, machinable ceramics. 

I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

MAX fazlı malzemeler çok geniş olup, nitrürlü ve karbürlü sistemleri kapsamaktadır. Bu 
ifade, yeni nesil işlenebilir, katmanlı seramik malzemeler için kullanılan bir tanımdır. Yapıda, 
M'yi erken geçiş, A'yı A-grubu, X ise karbon/azot elementlerini temsil etmektedir. Tarihsel 
gelişme süreci iki aşamada incelenebilir; i-1996 öncesi (Barsoum öncesi): Nowontny ve 
arkadaşları 1960 yıllarda 100 den fazla MAX formunda yeni fazlar keşfetmiştir[1]. Bu fazları 
tanımlamak için D, E G ve H fazlar gibi alfabetik sıraya göre ifadeler kullanılmıştır. ii-1996 
sonrası (Barsoum sonrası): Barsoum ve El-Ragby, Ti3SiC2 fazını saf olarak üretmeyi 
başarmış ve bu tarihten sonra MAX fazlı seramikler tekrar ilgi odağı olmuştur[2,5]. Bu ekip 
tarafından yapılan çalışmalarda, MAX fazlı malzemeler, yeni nesil katılar, termodinamik 
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olarak kararlı nano laminantlar olarak tanımlamıştır. Bu malzemeler, malzeme sistemlerine ve 
oluşan yapıya bağlı olarak iki farklı grupta incelenmektedir. Malzeme sistemlerine göre, 
günümüzde, 10 dan fazla MAX sistemleri bulunmaktadır. Bu sistemler; Ti-Si-C, Tİ-Al-C, Ti-
Sn-C, V-Al-C,  V-Cr-Al-C, Ta-Al-Sn-C, Nb-Al-C gibi[8]. 

Bu malzemeler, Tablo 1 de verildiği gibi sistemlerine ve oluşan yapıya bağlı olarak iki farklı 
grupta incelenmektedir. Malzeme sistemlerine göre, günümüzde, 10 dan fazla MAX 
sistemleri bulunmaktadır. Bu sistemlere aşağıda kısaca bahsedilmiştir. 

Ti-Si-C sistemi: MAX fazlı seramikler ailesinde en fazla ilgi çeken ve üzerinde en fazla 
araştırma yapılan malzemedir. Bunun nedeni 1960 yıllarda 100 den fazla keşfedilen fazlardan 
biri olan Ti3SiC2 fazının ilk kez ve yüksek saflıkta elde edilmesinden kaynaklanmaktadır[1-7].  

Tİ-Al-C sistemi: Ti-Al-C üçlü sisteminde, yeni nesil seramiklere ait birden fazla MAX fazlı 
malzeme bulunmaktadır. Bunlar; Ti2AlC, Ti3AlC2 ve Ti5Al2C3 malzemeleridir[9].  

Ti-Sn-C sistemi: Bu sistemde, 312 yapının Ti3SnC2 tespiti Rietveld yöntemi ile 
gerçekleşmiştir[10]. Bu malzeme çok iyi bir şekilde kristalize olmaktadır ve hacimsel sertlik 
olarak diğer nitrür ve karbür nano katmanlı malzemelerden daha iyidir, diğer özellikleriyle bu 
malzeme, yüksek performanslı seramik olduğunu göstermiştir. 

V-Al-C sistemi: 312 yapılı V3AlC2 malzemesi, ince film kaplama yöntemi ile 
keşfedilmiştir[12, 13]. Bu yapının yanında, V2AlC yapısı ve ince siyah hekzagonal trombosit 
ve metal parlaklığına sahip olan V4AlC2.69 yapısı da bulunmaktadır[11]. 

V-Cr-Al-C sistemi: Farklı katı malzemelerin bir biri ile karıştırılmasıyla elde edilebilen 
karışımlardan yeni fazların elde edilmesi bir yöntem olarak denenebilir. Cr-Al-C sisteminde, 
312 yapısı olmamasına rağmen, V ilavesi ile oluşan karışımın sentezlenmesiyle 
(V0.5Cr0.5)3AlC2, (V0.5Cr0.5)4AlC3 ve (V0.5Cr0.5)5Al2C3 fazları elde edilmiştir[7, 12]. 

Ta-Al-Sn-C sistemi: Ta-Al-Sn-C sisteminde, Ta3Al0.6Sn0.4C2 fazı sentezlenmiştir[13]. Ta-Al-
C sistemindeki tek fazlı Ta3AlC2 üretimi mümkündür. 

Nb-Al-C sistemi: Yüksek sıcaklıklarda, farklı oranlarda Nb-Al ve C karışımları sentezlenerek 
Nb4AlC3 fazının elde edilebileceği ispatlanmıştır[14].  Oluşan faz yapısına bağlı olarak, MAX 
Fazlı malzemeler, beş grupta incelenmektedir. Bunlar, 211, 312, 413, 523, 725. Literatürde, 
50 den fazla 211 yapılı MAX fazı bunmasına rağmen, sadece 3 farklı 312 fazlı malzeme 
bulunmaktadır. 

   Tablo 1. MAX Fazlı malzemelerinin sınıflandırılması. 

a-Malzeme sistemleri 
b-Stiokiomerik yapıya göre 

ı-211 ıı-312 ııı-413 ıv-523 v-725 
1. Ti-Si-C sistemi 
2. Tİ-Al-C sistemi 
3. Ti-Sn-C sistemi 
4. V-Al-C sistemi 
5. V-Cr-Al-C sistemi 
6. Ta-Al-Sn-C sistemi 
.... 

V2AlC 
Ti2AlC,  

Ti3SnC2 
Ta3AlC2 
Ta3Al0.6Sn0.4C2 
V3AlC2 

Ti3SiC2 Ti3AlC2 

V4AlC2.69 
Nb4AlC3 

Ti5Al2C3 

Ti5Si2C3 
(V0.5Cr0.5)5Al2C3 

Ti7Si2C5 
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Max fazlı malzemelerin kullanım alanları Nano katmanlı malzemelerin özelliklerinin 
kombinasyonu nedeniyle, bu malzemelerin potansiyel kullanımına yönelik çok geniş alan 
bulunmaktadır. MAX malzemeleri, serbest toz formunda, yüksek sıcaklık yapısal parçalarının 
(elektrik kontakları yatakları, ısıtma elementleri, nozul, ısı eşanjörü, kalıplar, darbeye 
dayanıklı malzemeler) üretiminde çok ilgi çekici bir malzemedir. Şekil 1 de MAX 
malzemelerinden üretilmiş ticari markalaşmış ürünler verilmiştir[5]. Ti3SiC2 malzemesinin 
nükleer reaktörlerde radyasyona dayanıklı kaplama ve elektromanyetik parazit koruyucu 
malzemesi olarak kullanılabileceği rapor edilmiştir[7]. Potansiyel kullanım alanı olarak düşük 
sürtünme yüzeyleri, algılayıcılar, mikro elektrokimyasal sistemler için kaplamalar[15,16]. 

Püskürtme yöntemi ile (Sputter-deposited), Cr2AlC tozu, türbin kanatlarına kaplama 
malzemesi olarak kullanılmıştır[5]. MAX malzemelerinin katı hal reaksiyonu ve püskürtme 
yöntemi ile, SiC, AlN veya GaN esaslı yarı iletkenlerde veya sensör uygulamalarında elektrot 
olarak kullanımı mümkündür[3, 4]. Ti4AlN ve V4AlC3 uzay mekiği yüzeyini güneş 
ısınmasından korumak için kaplama malzemesi olarak kullanılmıştır[14].  

 
Şekil 1. MAX Malzemeleri Metaller Gibi İşlenebilir ve Ti Yoğunlu ile Aynı Olmasına Rağmen Dayanımı Ti dan 

Üç Kat Daha Fazladır. Resimler, Drexel Üniversitesinden Lisansını Alan Kanthal Şirketine Aittir[5]. 

Max fazlı malzemelerin üretim yöntemleri MAX fazlı malzemeler, şekillendirilebilir özelliğe 
sahiptir. Bu malzemeler yüksek safiyetteki elementlerin karışımlarından veya karbür - 
element karışımlarından, farklı üretim yöntemleriyle üretilmektedir. MAX faz ailesinden, 
projenin de konusu olan Ti3SiC2sentezi konusunda, elementel Ti- Si- C/ Ti-SiC-C/ Ti-TiC-Si 
gibi farklı başlangıç tozları kullanılmıştır. Saf Ti tozunun kullanılması, hava ile temasının 
oksitlenmeye yol açması nedeniyle, prosesin inört ortamda gerçekleşmesi gerekmektedir. 
Başlangıç tozlarının hazırlanmasındaki deneysel farklılıklar, nihai faz üzerinde de etkili 
olduğu rapor edilmiştir. Harmanlama işlemi farklıklar göstermekle beraber, hazırlanan 
kompaklar yüksek sıcaklık ve basınç altında üretilmektedir. Klasik olarak tozların 
karıştırılması yerine tozların mekanik aktivasyon işlemine tabii tutulması, nihai üründe farklı 
fazların oluşmasına neden olmuştur. 

Yukarıda verilen farklı karışımlardan MAX fazlı ürün elde edebilmek için farklı üretim 
yöntemleri: basınçsız sinterleme, sıcak presleme/ sıcak izostatik presleme, spark plazma, SHS 
veya Yanma sentezi, mekanik alaşımlama, vakum ortamında sinterleme prosesleri ön plana 
çıkmaktadır[17-19]. 
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II. MATERYEL VE YÖNTEM (MATERIAL AND METHOD) 

312 TiSiC yapısını elde etmek amacıyla yüksek safiyette titanyum, silisyum ve grafit tozları 
temin edilmiştir. Kullanılan tozların özellikleri Tablo 1 de verilmiştir. Nihai ürün olarak 
Ti3SiC2 fazı olacak şekilde 1 nolu reaksiyona göre stiokometrik oranlarda tozlar 
karıştırılmıştır. 

 3Ti (k)+  Si(k) + 2C (grafit) → Ti3SiC2(k)          (1) 

    Tablo 2. Kullanılan Malzemelerin Özellikleri 
Malzeme Ergime noktası(˚C) Yoğunluk(g.cm-3) Tane boyutu (μm) Safsızlık oranı(%) 
Titanyum 1668 4.50 5-7 99.9 
Silisyum 1412 2.33 2-5 99.5 
Grafit 950 (süb.) 0.95 2 93 

Temin dilen tozların tane boyutunu ve yüzey alanını artırmak ve homojen karışım elde etmek 
için, SiC bilyeleri ile 8 s harmanlama işlemine tabi tutulmuştur. Hazırlanan karışımlar Şekil 1 
de verilen fırın düzeneğinde farklı sıcaklık ve bekletme sürelerinde sinterleme işlemi 
uygulanmıştır. 

 
Şekil 2. Çalışmalarda Kullanılan Deneysel Düzenek. 

Deneysel çalışmalarda, başlangıç ve sinterlenmiş ürünlerin faz analizleri XRD yöntemi ile 
belirlenmiştir. Tozların mikro yapıları taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile 
görüntülenmiştir. Numunelerin, kimyasal analizi için EDAX yöntemi kullanılmıştır. Ortamda 
ve reaksiyon sırasında olabilecek gazları minimize etmek ve inört ortam sağlamak amacıyla 
%99 saflıkta argon gazı kullanılmıştır.   

III. DENEYSEL SONUÇLAR (EXPERIMENTAL RESULTS) 

Hazırlanan karışım, sinterleme öncesi, X-ışınları analizine tabii tutulmuş, elde edilen XRD 
deseni Şekil 3 de verilmiştir. Var olan tüm piklerin hangi faza ait olduğu belirlenmiş ve 
etiketlenmiştir. Tespit edilen fazlar kullanılan Ti, Si ve grafite aittir ve ortamda kirlenmeye 
bağlı bir faz tespit edilmemiştir. 

 
Şekil 3. Başlangıç Karışımın XRD Deseni. 
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Karışımın termal davranışını görmek amacıyla TG/DTA analizi yapılmış ve elde edilen 
eğriler Şekil 4 de verilmiştir. Başlangıç malzemeleri, sıcaklık karşısında farklı sıcaklık 
aralılarında değişen hızlarda kütle artışı gözlemlenmiştir.  

 
Şekil 4. Başlangıç Karışımının TG/DTA Analizi. 

Farklı sıcaklık ve sürelerde sinterlenmiş numunelerin X-ışınları analizleri Şekil 4-7 de 
verilmiştir. 

 
Şekil 4. 1300 ˚C de 4 saat Süreyle Sinterlenmiş Numunenin XRD Deseni. 

 
Şekil 5. 1350 ˚C 4 saat Süreyle Sinterlenmiş Numunenin XRD Deseni 
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Şekil 6. 1400 ˚C 4 saat Süreyle Sinterlenmiş Numunenin XRD Deseni. 

 
Şekil 7. 1500 ˚C 4 saat Süreyle Sinterlenmiş Numunenin XRD Deseni. 

Nihai ürünlerin fazları karşılaştırmanın kolay yapılabilmesi amacıyla Tablo 3 de verilmiştir. 

                      Tablo 3. Sinterlenmiş Ürünlerde Tespit Edilen Fazlar. 
Sıcaklık (˚C) Sinterleme süresi (s.) Belirlenmiş Fazlar 

1300 
2 C, TiC, SiC, Ti3SiC2 

4 C, TiC, SiC, Ti3SiC2 

1350 4 C, TiC, SiC, Ti3SiC2 

1400 
2 C, TiC, SiC 

4 C, TiC, SiC 

1450 4 C, TiC, SiC 

1500 
2 C, TiC, SiC 

4 C, TiC, SiC 

 
Şekil 9. Elde Edilmiş 312 TiSiC Fazlı Yapının SEM Görüntüleri. 

 

760



IV. SONUÇLAR VE TARTIŞMA (CONCLUSIONS AND DISCUSSION) 

312 TiSiC fazı farklı başlangıç malzemeleri kullanılarak farklı üretim yöntemleri ile elde 
edilebilir fakat bölüm ve üniversite imkanları içersinde bu yapının aşağıdan yukarı doğru bir 
şekilde anlaşılabilmesi için MAX Çalışma grubunca; i-TiO2+SiO2+Al+C, ii- Ti+TiC+Si veya 
Ti+TiC+Si+C, iii- Ti+SiC+2C ve iv-Ti +TiC + SiC başlangıç malzemesi kullanılarak elde 
edilen denesel çalışmalar kongre ve konferanslarda paylaşılmıştır[20-26]. Yeni nesil ve 
işlenebilir seramikler olarak tanımlanan MAX fazlı seramik grubu çok geniş bir malzeme 
topluluğudur ve bu çalışmada elementel yapıdan diğer bir ifade ile Ti, Si ve C tozları 
kullanılarak basınçsız sinterleme yöntemi ile ısıl işlem uyulanmış kompaklardan elde edilen 
analiz sonuçları aşağıda tartışılmıştır. 

 3Ti (k)+  Si(k) + 2C (grafit) → Ti3SiC2 (k)                                (1) 

 Ti(k)+  Si(k)  → TiSi(k)                                   (2) 

 Si(k) + 2C(grafit) → SiC(k)                                  (3) 

 3Ti (k)+ SiC(k) + C(grafit) → Ti3SiC2 (k)                                 (4) 

 Ti(K) + C (grafit) → TiC (k)                                  (5) 

Nihai olarak elde edilmek istenen yapı Ti3SiC2 fazıdır. Başlangıç karışımın içersinde bulunan 
üç reaktant birbirleri arasında ikili fazlar oluşturabilir. Olabilecek reaksiyonlar genel 
reaksiyonla beraber yukarıda verildiği gibi yazılabilir fakat prosesin sadece bu reaksiyonların 
oluştuğunu ifade etmek mümkün olmayabilir. Başlangıç kompozisyonu oluşacak fazları 
belirlemektedir. Reaktantların miktarında oluşan farlı stiokiometrik karışımlar aşağıdaki 
reaksiyonda görüldüğü gibi oluşan ürünleri de etkilemektedir. 

 3Ti (k)+ 1.2Si(k) + 2.2C (grafit) → Ti3SiC2 + 1/5 SiC                               (6) 

Deneysel çalışmalar koruyucu argon gazı akışı altında gerekleştirilmiştir. Bu şartlar altında 
reaktantlar içersinde silisyum en düşük erğime derecesine ve termal iletkenliğe sahiptir. İkili 
Ti ve Si diyagramına göre silisyum ve titanyum birden çok ikili faz oluşturmaktadır. Bu 
fazlar, TiSi,TiSi2 ve Ti5Si3. Kararlı  ikili Ti ve Si fazları olmasına rağmen, sinterlenmiş 
numunelerin X-ışınları kırınım desenlerinin analizlerinde tespit edilmemiştir. Bunun ortamda 
karbon bulunmasının neden olduğu düşünülmektedir. Diğer taraftan XRD sonuçlarına göre, 
en düşük sıcaklık olan 1300 ˚C ve 2 s ısıl işlem sonucuna göre ikili Ti ve Si karbür fazının 
yanı sıra Ti3SiC2 MAX fazının da oluştuğu tespit edilmiştir. Reaksiyon süresinin 4 saate 
çıkarılması ile de tespit edilen fazlardan başka bir faz oluşmamıştır. Sıcaklığının 1350 ˚C 
çıkarılması ve 4 s süre de oluşan piklerin şiddetlerinde değişiklik gerçekleşmiştir. 

Çalışmalarda elde edilen en ilginç sonuç, reaksiyon sıcaklığının 1400 ˚ C ve daha yüksek 
sıcaklıklarda Ti3SiC2 MAX fazı tespit edilememiştir. Geleneksel olarak oluşan fazların 
reaksiyon süre ve sıcaklığına bağlı olarak artış gösterdiği bilinmesine rağmen elde edilen 
veriler tersini göstermektedir. Bu sonucun deneysel çalışmalarda kullanılan pota ile ilişkili 
oluğu düşünülmektedir. Çalışmalarda grafit pota kullanılmıştır. Bu durumun ortamda 
gereğinden fazla karbon bulunmasına veya ham kompakların grafit pota yüzeyi ile temas 
ederek karbon kaynağı oluşturduğu ve özellikle 1400 ˚C ve üzerindeki sıcaklıklarda 
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ortamdaki silisyum miktarının sıvı duruma geçerek karbon temas yüzeyini artırdığı bu 
durumumun düşük sıcaklıklarda oluşmuş olan MAX fazının dekompoze olmasına neden 
olduğu yönündedir. 

Düşük sıcaklıklarda oluşan nano katmanlı MAX fazı yapısı SEM görüntüsü Şekil 7 de 
verilmiştir. Elde edilen tane boyutunun çok küçük ve yapının katmanlı olduğu açık bir şekilde 
görülmektedir. SEM görüntülerinin literatürde elde edilen görüntüler ile uyumluluk gösterdiği 
tespit edilmiştir.  

İleriki çalışmalarda, düşük sıcaklılarda daha uzun sinterleme sürelerinde başlangıçta 
kullanılan T ve Si tamamen MAX fazına dönüşmesi için optimum şartların belirlenmesi 
çalışmaları devam etmektedir. 
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Aşırı Yüksek Sıcaklık Seramikleri (AYSS-UHTCs): ZrB2-ZrC-SiC-Al2O3 

Kompozit Üretimi  

A. Atasoy and B. Demir 
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye, aatasoy@sakarya.edu.tr 

ÖZET   
Günümüzde malzeme bilimi çok gelişmiş olmasına rağmen ve yeni teknolojik gereksinimler, var olandan farklı 
yeni nesil malzemelere ihtiyaç duymaktadır. Yakın bir gelecekte uzay yolculuğunun gerçekleşebilir olması için 
aşırı yüksek sıcaklık ortamlarında kullanılabilir, çok amaçlı ve tekrarlı kullanılabilir seramik kompozit 
malzemelerin geliştirilmesi bağlıdır. Aşırı yüksek sıcaklık seramik malzemeleri (UHTC) 2300 ˚C ve üzerindeki 
ortamlarda kullanılabilir seramikler olarak tanımlanmaktadır. 
Bu çalışmada, laboratuar şartlarında, ZrB2-ZrC- SiC-Al2O3 esaslı UHTC seramik kompozit üretimi, zirkon, borik 
asit, metalik alüminyum ve grafit başlangıç karışımı kullanılarak araştırılmıştır. Alüminotermik yöntem 
kullanılmış, başlangıç karışımları ve elde edilen reaksiyon ürünleri SEM, XRD, XRF, TG/DTA gibi analiz 
yöntemleri ile analiz edilmiştir.  
Deneysel sonuçlar göstermiştir ki, matris yapı olarak ZrB2 ve ZrC fazlarının oluştuğu görülmüştür. Başlangıç 
karışımında bulunan zirkon fazı tamamen Zr borür ve zirkonyum karbüre dönüşmüştür. Elde edilen yapı, yüksek 
sıcaklık seramik malzemesi olarak tanımlanabilir. Borür-karbür-alümina tek başına veya yapıdan, alüminanın 
ayrıştırılmasına bağlı olarak farklı uygulama alanlarında kullanılabilir.  
 
 Anahtar kelimeler: Zirkon, Zirkonyum borür, karbür, alümina. 

 
Ultra High Temperature Ceramics: Production of ZrB2-ZrC- SiC-Al2O3 

Composite 

ABSTRACT 
Although material science is advanced at present time, new technological requirements is need new generation 
and different materials that are commercially not available in markets. To get space journeys are able to be done 
in next future, depends on the innovation of multipurpose and reusable ceramic composite materials for at high 
temperature environments. Ultra high temperature materials is defined as ceramics that are useable at 
temperature 2300 ˚C and above applications. 
In this study, the processing of UHTC based on ZrC/ZrB2/SiC/Al2O3 ceramic composite at the laboratory 
conditions was investigated using zircon, boric acid, carbon and aluminium powders. Aluminothermic method 
was chosen, the starting mixtures and the obtained reaction products were analysed using SEM, XRD, XRF 
and TG/DTA analysis methods.  
The experimental results showed that, the obtained sample consists of ZrB2 /ZrC as a matrix phases. Zircon was 
converted into the carbide and boride of zirconium. The produced sample structure may be defined as ultra high 
temperature ceramics. The boride-carbide-alumina structure is able to used alone or depending of alumina 
separation from the composite structure, it is used different applications. 
 
Keywords: Zircon, zirconium diboride, carbide, alumina. 

I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

1960'lı yıllarda başlayan ileri teknolojik seramikler yapılarına, kullanım alanlarına ve 
özelliklerine bağlı olarak farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır[1,3]. Bu sınıflandırmada en 
dikkat çekici malzeme grubu aşırı yüksek sıcaklık ve atmosfer koşullarında kullanılan 
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malzemeler olup literatürde UHTC olarak tanımlanmakta ve karbür, börür ve nitrür 
seramikleri (4. ve 5. grup elementlerinin) kapsamaktadır[4,5]. Tablo 1 de aşırı yüksek sıcaklık 
seramikleri sınıflandırılmış ve bazı özellikleri verilmiştir. Bu malzemelerin yüksek 
sıcaklıklarda termokimyasal ve termo fiziksel özellikleri çok yüksek ve kararlıdır[6]. Genel 
olarak kullanım alanları yüksek sıcaklık ortamlarında, uzay ve havacılık uygulamalarında, 
roket/füze başlıklarında ve uzay araçlarının yüzey kaplamalarında kullanılmaktadır[7]. 

Tablo 1. Aşırı yüksek sıcaklık seramiklerin sınıflandırılması ve özellikleri. 
Tür Formül  Malzeme Kristal yapı Yoğunluk(g/cm3) E. sıcaklığı, (˚C) 
1-Karbürler TaC Tantal karbür Kübik 14.50 3800 

TiC Titanyum karbür Kübik 4.94 3100 
NbC Niobyum karbür Kübik 7.82 3500 
VC Vanadyum karbür Kübik 5.77 2810 
SiC Silisyum karbür Polimorf 3.21 2820 
HfC Hafniyum karbür YMK 12.76 3900 
ZrC Zirkonyum karbür YMK 5.56 3400 

2-Nitrürler TiN Titanyum nitrür YMK 5.4 2930 
HfN Hafniyum nitrür YNK 13.9 3385 
NbN Niobyum nitrür Kübik 8.47 2573 
VN Vanadyum nitrür Kübik 6.13 2050 
TaN Tantalyum nitrür Kübik 14.50 3800 
ZrN Zirkonyum nitrür YMK 7.29 2950 

3-Borürler ZrB2 Zirkonyum borür Hekzagonal 6.10 3245 
TiB2 Titanyum borür Hekzagonal 4.52 2970 
HfB2 Hafniyum borür Hekzagonal 11.19 3380 
TaB2 Tantalyum borür Hekzagonal 12.54 3040 
NbB2 Niobyum borür Kübik 6.97 3050 

AYSS veya İngilizce olarak UHTC malzemeleri, farklı başlangıç metal, karbür veya  börür 
kullanılarak değişik üretim yöntemleri ile elde edilmektedir. Bu üretim yöntemleri, basınçsız 
sinterleme[8,9], boro/karbotermal indirgeme nitrürleme[10,12], spark plazma[13], yanma[14] 
veya metalotermik[15,16] prosesler olabilmektedir. Kullanılan üretim yöntemlerine bağlı 
olarak elde edilen nihai ürünün termo kimyasal/fiziksel özellikleri değişmektedir. Her bir 
yöntemin artı ve eksileri bulunmaktadır. Örneğin KTİN prosesi ile sol-gel prosesinde elde 
edilen ürünlerin tane boyutu bir birinden farklılık göstermektedir[17].  

Bu çalışmada, UHTC seramiklerinden olan ZrC, ZrB2 matris yapısının, daha ekonomik bir 
üretim yöntemi ile laboratuar şartlarında üretilebilirliği araştırılmıştır. Bu amaçla kullanılan 
başlangıç malzemelerinin kimyasal kristal yapıları elde edilen ürünlere bağlı olarak 
irdelenmiş ve reaksiyon mekanizması sıcaklık süre parametrelerinin oluşan fazlar üzerine 
etkileri araştırılmıştır. 

II. MATERYEL VE YÖNTEM (MATERIAL AND METHOD) 

Alümünotermik indirgeme/karbürleme ve borlama prosesinde, bor kaynağı olarak borik asit 
(ETİ Bor-Bandırma), zirkonyum ve silisyum için zirkon (Eczacıbaşı-Gebze), karbon kaynağı 
olarak grafit ve metallik alüminyum tozları kullanılmıştır. Nihai ürün olarak zirkonyum 
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diborür, zirkonyum karbür, silisyum karbür ve alümina oluşacak şekilde, aşağıda verilen 1 
nolu reaksiyona göre başlangıç tozları stiokiometrik oranlarda karışımlar hazırlanmıştır. 

2ZrSiO4 + B2O3 + 4Al + 3C → ZrC + 2SiC + ZrB2 + 11/3Al2O3                   (1) 

Başlangıç tozları, homojen bir karışım elde etmek amacıyla zirkon bilye ile 6 s karıştırma 
harmanlama işlemine tabi tutulmuştur. Hazırlanan karışımlar Şekil 1 de verilen fırın 
düzeneğinde farklı sıcaklık ve bekletme sürelerinde işlemine tabi tutulmuşlardır. 

 
Şekil 1. çalışmalarda kullanılan deneysel düzenek. 

Deneysel çalışmalarda, başlangıç ve elde edilen nihai ürünlerin analizlerinde termal analiz, X-
ışınları, taramalı elektron mikroskobu, kimyasal ve tane boyut analiz yöntemleri 
kullanılmıştır. Reaksiyon ortamında olabilecek oksijeni temizlemek ve inört ortam sağlamak 
amacıyla %99 saflıkta argon gazı kullanılmıştır.   

III.  DENEYSEL SONUÇLAR (EXPERIMENTAL RESULTS) 

Başlangıç karışımı her hangi bir işlem öncesi X-ışınları analizine tabii tutulmuş, elde edilen 
XRD deseni Şekil 2 de verilmiştir. Ana faz olarak zirkon, borik asit, karbon ve alüminyum 
pikleri tespit edilmiştir. 

Karışımın termal davranışını görmek amacıyla TG/DTA eğrileri Şekil 3 de verilmiştir. 
Başlangıç malzemeleri, sıcaklık karşısında farklı sıcaklık aralılarında değişen hızlarda kütle 
kaybı gözlemlenmiştir. Kütle kaybının ortamda bulunan borik asidin ve zirkonun 
parçalanmasına bağlı oluşan indirgenebilir oksitlerin, redüklenmesine bağlı olarak 
gerçekleştiği düşünülmektedir. 

 
Şekil 2. Hazırlanan karışımın X-ışınları analizi. 
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Termal analiz yöntemlerinde kullanılan cihaza bağlı olarak farklı veriler elde edilmektedir. 
DTA analizinde karışımda proses esnasında oluşan endotermik ve ekzotermik reaksiyonlar ve 
bu reaksiyonların gerçekleşme sıcaklığı tespit edilebilmektedir.  

 
Şekil 3. Başlangıç Karışımının TG/DTA Eğrileri. 

Şekil 3 de verilen DTA eğrisinden de görüleceği gibi, kullanılan başlangıç karışımı farklı 
sıcaklıklarda iki adet endotermik ve bir adet ekzotermik pik göstermektedir. 180 ˚C de 
gerçekleşen endotermik pik, ortamda bulunan borik asidin susuzlaşmasına bağlı olarak 
gerçekleşen reaksiyona ait olduğu düşünülmektedir.  

 
Şekil 4. Farlı sıcaklık ve sürelerde elde edilen X-ışınları analizleri. 

Farklı sıcaklık ve sürelerde alüminotermik indirgeme/karbürleme-boronlama prosesi sonucu 
elde edilen X-ışınları analizleri Şekil 4 verilmiştir. XRD desenlerinden de görüldüğü gibi 
tespit edilen faz ve pik şiddetleri sıcaklık ve süreye bağlı olarak değişmektedir.  Sıcaklık ve 
süreye bağlı olarak yeni fazların oluştuğu görülmüştür. Prosesde hedeflenen fazın elde 
edilebilmesi için minimum sıcaklık ve sürenin olduğu tespit edilmiş ve gözlemlenmiştir. 
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Şekil 5. Elde edilen reaksiyon ürünlerinin SEM görüntüleri. 

Taramalı elektron mikroskobu (SEM), kullanılan ve elde edilen ürünlere ait yapı ve 
morfolojilerinin irdelenmesinde çok önemli karakterizasyon yöntemidir. Şekil 5 de farklı 
sıcaklık ve sürelerde elde edilmiş numunelerin görüntüleri verilmiştir. Kullanılan deneysel 
şartlara bağlı olarak SEM görüntüleri farklılık göstermektedir. 

Deneysel çalışmalarda elde dilen veriler yukarıda sunulmuş ve irdelenmesi aşağıdaki bölümde 
ayrıntılı olarak ele alınmıştır. 

IV. SONUÇLAR VE TARTIŞMA (CONCLUSIONS AND DISCUSSION) 

Bor kaynağı olarak, kullanılan borik asit H3BO3 formundadır ve bor oksit yapısına dönüşüm 
göstermesi birden fazla aşamada gerçekleşmektedir. Bu özelliği ile polimorf yapı 
sergilemektedir[17]. Yapılan çalışmalarda borik asit 200 ˚C altında susuzlaştığı ve 350 ˚C de 
eriyik yapı oluşturduğu bilinmektedir. Bu nedenlerden dolayı, başlangıç karışımları metalik 
içeriği oluşturan alüminyum ile beraber sıvı fazları oluşturmaktadır. Diğer reaktantlar ise 
ortamda katı formda bulunmaktadır. Bu şartlar altında, reaksiyon 1, sıvı-katı reaksiyon 
mekanizması prosesi kontrol etmektedir.  

Deneysel şartlarda başlangıç karışımında zirkon, karbon, borik asit ve metalik alüminyum 
fazlarından başka her hangi bir faz tespit edilememiş ve tanımlaması yapılamayan pik 
kalmamıştır. Hazırlanan karışım, 1300 ˚C  de 2 saat reaksiyon süresi içinde oluşan fazlar 
XRD yöntemi ile tespit edilerek (Şekil 4), başlangıç karışımı (Şekil 2) ile karşılaştırılmıştır. 
Bu sıcaklık ve sürede içersinde reaksiyonun gerçekleşmesine bağlı olarak oluşan ve tespit 
edilen en önemli fazlardan biri alüminadır. Normal şartlar altında zirkon kararlı bir yapıdır ve 
1700 ˚C de dekompozisyona uğramaktadır. Ürünlerde alümina tespit edilmesi, zirkon 
bünyesinde bulunan oksitlerin ayrışmasına bağlı olarak oluşan zirkonyum ve silisyum di 
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oksitlerin, ortamda bulunan metalik alüminyum ile indirgenmesinin geçekleşmiş olduğunu 
ifade etmektedir. Diğer bir ifade ile, zirkon deneysel şartlarda daha düşük sıcaklıklarda 
dekompoze olmaktadır. 

X-Işınları analiz yöntemi ile ortamda belirli bir değerin altında bulunan (%3.5) fazlar tespit 
edilememektedir. Bu sıcaklık ve reaksiyon süresi içersinde, ZrB2, ZrC, SiC fazları, küçük pik 
şiddetlerinde Şekil 4 de görüldüğü gibi tespit edilmişlerdir. Reaksiyon sıcaklığına ve süresinin 
artmasına bağlı olarak oluşan faz şiddetlerinde artış görülmektedir. Şekil 4 de 1500 ˚C ve 6 
saat için, elde edilen reaksiyon fazları ZrB2, ZrC, SiC ve Al2O3 dür. Proses soncunda ortamda 
kalıntı karbon, reaksiyona girmemiş zirkon fazları tespit edilememiştir. Üretilen borür, karbür 
ve alümina karışımı, kompozit bir UHTC malzemesi olarak tanımlanabilir. İkili ZrB2-SiC 
sistemi UHTC malzemeler içersinde önemli yer tutmaktadır. Ortamda ZrC ve alümina 
bulunması, nihai ürün üzerinde özellikle oksidasyon davranışına olumlu etki yapabileceği 
düşünülmektedir.  

Metalotermik reaksiyonlar eksraktif metalürjik proseslerde özellikle yüksek sıcaklık karbür ve 
borürlerin üretimlerinde kullanılmaktadır. En yaygın olarak kullanılan indirgeyici metaller Si, 
Mg, Al ve Ca olarak verilebilir. Prosese bağlı olarak her bir metalin kullanım alanı 
değişmektedir. Alüminyum proses sonucu oluşan alüminanın kararlılığına bağlı olarak en 
yaygın kullanılan metaldir, reaksiyon ekzotermiktir ve büyük miktarlarda ısı oluşturur. TG 
eğrisine göre, başlangıç karışımı toplam olarak % 25 kütle kaybına uğramıştır. Kütle kaybına 
esas teşkil eden reaksiyonlar, borik asidin susuzlaşmasına ve zirkonun metalik alüminyum ile 
indirgenmesine bağlı gerçekleşmiştir. Bu reaksiyona bağlı olarak oluşan zirkonyum ve 
silisyum ortamda bulunan  karbon ile reaksiyona girerek karbür fazlarının oluştuğu 
düşünülmektedir. Daha düşük sıcaklıkta oluşan bor oksit (B2O3), ekzotermik reaksiyona bağlı 
olarak elementel forma indirgenmiş olabilir ve oluşan zirkonyum ile reaksiyonu sonucu, ZrB2 

oluştuğu düşünülmektedir. Bir metal oksit ve indirgeyiciden oluşan ikili bir sistemin 
reaksiyon mekanizmasını açıklamak ve anlamak basittir. Dört farklı reaktantlardan oluşan 
sistemlerin reaksiyon mekanizması karmaşık ve bir den fazla mekanizmalarla 
açıklanabilmektedir[18]. Elde edilen verilere bağlı olarak, UHTC kompozit elde etmek 
amacıyla kullanılan karışımı üç aşamada irdelemek mümkündür; 

i-ortamdaki borik asidin susuzlaşması ve bor oksit oluşumu, 

ii-bor oksit ve zirkonun Al ile metalik Zr ve Si indirgenmesi ve alümina oluşumu, 

iii-Oluşan metalik yapıların ortamdaki karbon ile karbür, bor ile borür oluşumu. 

Her bir reaksiyon aşamasının sıcaklık aralığı DTA eğrisinden tespit edilmiştir. Buna göre; 

 I. aşama 350 ˚C civarında tamamlanmıştır. II. aşamanın 650 ˚C de başladığı ve 1150 ˚C de 
tamamlandığı gözlemlenmiştir. III. aşamanın karışımda kütle kazanımı olarak kendini 
gösterdiği ve 1200 ˚C den başladığı varsayılmaktadır.  

Bu çalışmada elde edilmiş olan ZrB2-ZrC-SiC-Al2O3 kompozit'i HIP veya SPS gibi 
yöntemlerle sinterleme işleminden sonra termo kimyasal ve termo fiziksel özeliklerinin 
araştırılması hedeflenmektedir. 

Gelecekte hipersonik araçlarda uçuş, yanma ve itme sistemlerinde aşırı yüksek sıcaklık 
seramikleri (AYSS/UHTC) kullanımı önemli derecede artacaktır. çalışmaların başarılı 
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olabilmesi, UHTC kompozitlerinin daha ekonomik ve çoklu (tekrarlı) kullanımlarına bağlıdır. 
Halen kullanılan monolitik seramiklerin yerini kompozit UHT seramikleri alacaktır, ve 
özellikle oksitlenme mekanizmaları/kontrol edilebilme çalışmaları ön plana çıkacaktır.  
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Dinamik Yerleşim Düzeni Problemi İçin Yeni Bir Sezgisel Yaklaşım 
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ÖZET 
Günümüz üretiminin en önemli özelliklerinden biri, ürüne olan talebin sürekli değişkenlik göstermesidir. Belli 
zaman periyotlarındaki talep değişkenliğini göze alan yerleşim düzeni problemleri, dinamik yerleşim düzeni 
problemleri (DYDP) olarak isimlendirilir. Bu tip problemlerde, taşıma ve taşınma maliyetleri arasında bir denge 
sağlanmaya çalışılır. DYDP, karmaşık bir kombinatoryal optimizasyon problemi olduğu için klasik 
optimizasyon teknikleri çoğu zaman bu problemin çözümü için yeterli olmayabilir. Ayrıca, makul hesaplama 
zamanı içerisinde bir çözüm bulmak gerekir. Bundan dolayı, araştırmacılar sezgisel yöntemleri kullanmaya 
yönelirler. Literatürde DYDP’nin çözümü için; genetik algoritma, tavlama benzetimi, tabu arama ve karınca 
kolonosi algoritması gibi çeşitli sezgisel yöntemler kullanılmıştır. Bu çalışmada DYDP’ni çözmek için, 
Bakteriyel Besin Arama Optimizasyonu (BBAO) tabanlı yeni bir sezgisel yaklaşım önerilmiştir. Önerilen 
yaklaşım, literatürde kullanılan test problemleri üzerinde denenmiş ve tatmin edici sonuçlar elde edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Dinamik yerleşim düzeni problemi, Bakteriyel besin arama optimizasyonu, Sezgisel 
yöntemler 

 
ABSTRACT 

One of the most important features of today’s production is that the demand for the product is constantly 
changing. The facility layout problems showing demand variability in certain time periods, are called dynamic 
facility layout problem (DFLP). In such problems, it is attemped to establish a balance between handling and 
moving costs. Since DFLP is a complex combinatorial optimization problem, classical optimization techniques 
may not always be sufficient to solve this problem. Furthermore, it is necessary to find a solution within 
reasonable computation time. Therefore, researchers tend to use heuristic methods. In the literature, various 
heuristic methods such as genetic algorithm, tabu search and ant colony algorithm were used for the solution of 
DFLP. In this study, a new heuristic approach based on Bacterial Foraging Optimization (BFO) was proposed 
for DFLP. The proposed approach was tested on used test problems in the literature and satisfactory results were 
obtained. 
 
Keywords: Dynamic facility layout problem, Bacterial Foraging Optimization, Heuristic methods 

I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Günümüzde sanayi işletmeleri, mevcut üretim faktörlerinden olan makine, araç-gereç ve insan 
gücü kaynaklarını etkin ve verimli kullanabilmek için yerleşim düzenlemesi yapmaktadır. 
Yerleşim düzeni çalışmaları; makine kullanım oranını maksimum yapan, gereksiz hareketleri 
minimize eden, zamandan tasarruf sağlayıp çalışanların daha verimli çalışmasını sağlayan ve 
böylece maliyetlerin düşürülmesine olanak veren çalışmalardır. Bir üretim sisteminin fiziksel 
organizasyonuna karar vermek, yerleşim düzenleme olarak tanımlanabilir. Bu kombinasyonel 
organizasyon problemi, değişik üretim faaliyetlerinde ortaya çıkar. Burada asıl önemli olan 
ise, imalat yerleşiminin düzenlenmesidir. Üretim sistemlerinde, imalat sistemi kritik unsurdur. 

Bir tesis yerleşim probleminde, eğer bütün planlama dönemlerinde bölümler arası malzeme 
akışları sabit olarak kabul ediliyorsa buna statik yerleşim düzeni problemi adı verilir. Fakat 
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ürün tasarımındaki değişimler, üretim hattından bir ürünün çıkarılması veya eklenmesi, üretim 
donanımının yenilenmesi, talebin değişimine bağlı olarak üretim miktarındaki değişimler gibi 
nedenlerden dolayı bölümler arası malzeme akışları değişiklik gösterebilir [1]. Gerçek hayatta 
karşılaşılan bu durumlar, tesis yerleşim düzenlemesini dinamik olarak ele almayı zorunlu 
kılmaktadır. DYDP’de amaç, periyot olarak isimlendirilen her bir planlama dönemi için 
malzeme taşıma maliyeti ve bölümlerin yeniden yerleşim maliyetinin toplamını minimize 
eden yerleşim düzenini bulmaktır. Bu nedenle, malzeme taşıma maliyetleri ile yer değiştirme 
maliyetleri arasında bir denge oluşturulmaya çalışılır. Bir tesis içerisinde bölümlerin yeniden 
yerleştirilmesi, bazı üretim kayıplarına, üretim kontrolü, zaman kaybı ve eğitim masrafları 
gibi maliyetlere neden olabilir. Fakat talep değişikliğinden kaynaklanan kazanç yeterince 
büyükse, yeniden düzenleme ekonomik ve makul olarak değerlendirilir. Eğer yeniden 
düzenleme maliyetleri, malzeme taşıma maliyetlerinden daha düşük ise yeni bir yerleşim 
düzeni yapılabilir [2].  

Bu çalışmada, DYDP için BBAO tabanlı yeni bir sezgisel yaklaşım önerilmiştir. Önerilen 
yaklaşım, 5 adet test problemi üzerinde denenmiş ve elde edilen sonuçlar literatürdeki birkaç 
çalışmayla karşılaştırılmıştır. Bu çalışmayla, BBAO’nun bu problem tipine uygulanabilirliği 
gösterilmiştir. 

II. İLGİLİ ÇALIŞMALAR (RELATED WORKS) 

DYDP, ilk olarak Rosenblatt tarafından 1986 yılında çalışılmıştır [3]. Bu çalışmada yazar, 
optimal yerleşim düzenini bulmak için dinamik programlama kullanmıştır. Her bir periyottaki 
optimal düzenlemeleri bir ilişki fonksiyonunda kullanarak, problemin tamamı için tek bir 
optimal çözüm bulmaya çalışmıştır. DYDP’nin küçük boyutlu problemlerinde bile hesaplama 
güçlüğü olduğundan iki farklı sezgisel algoritma geliştirmiştir. 

DYDP’de, her bir farklı üretim periyodu için yeni bir yerleşim düzeni elde edilir. DYDP’ne 
ait matematiksel model aşağıdaki gibidir [4]: 
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Burada; 

N: Bölüm sayısı 
T: Periyot sayısı 
ftik: t. periyotta i ve k bölümleri arasındaki malzeme akışı 
djl: j ve l alanları arasındaki mesafe 
Atijl: t. periyotta i bölümünün j alanından l alanına yer değiştirme maliyeti 
Xtij: t. periyotta i bölümünün j alana atanması durumunda 1, diğer durumda 0 değerini alan 
değişken   
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Modelin amaç fonksiyonu (1), yer değiştirme maliyetleri ile malzeme taşıma maliyetlerinin 
toplamını minimize etmeye çalışır. (2) numaralı kısıt, her bir periyotta her bölümün sadece bir 
alana atanmasını; (3) numaralı kısıt ise her periyotta bir alana sadece bir bölümün atanmasını 
ifade etmektedir.  

DYDP, NP-Hard problemler sınıfına girmektedir. N bölüm sayısı ve T dönem sayısına sahip 
bir DYDP’nin, mümkün yerleşim düzeni alternatiflerinin sayısı (N!)T kadardır. Bu durum, 
küçük boyutlu problemlerde bile hesaplama zorluğunu göstermektedir. Bu yüzden literatürde 
analitik çözüm yöntemlerinden ziyade, daha kısa zamanda en iyiye yakın sonuçlar veren 
değişik sezgisel algoritmalar önerilmiştir. Urban [5], DYDP’nin hesaplama performansını 
artırmak için alt sınır prosedürleri kullanmıştır. Balakrishnan vd. [6], DYDP’ne yeniden 
düzenleme maliyetlerini içeren bütçe kısıtını ekleyerek yeni bir model önermişlerdir. Önerilen 
model en kısa yol algoritması kullanılarak  çözülmüş ve test problemleri sonuçları dinamik 
programlama yöntemi ile karşılaştırılmıştır. Conway ve Venkataramanan [7], DYDP için 
genetik algoritma tabanlı bir sezgisel geliştirmişlerdir. Algoritmada ilk nesil rastsal olarak 
üretilmiş ve rulet tekniği kullanılarak seçilen nesiller, belirlenen yöntemlere göre 
çaprazlanmıştır Balakrishnan ve Cheng [8], “Nested Loop Genetic Algortihm” adını 
verdikleri yeni bir genetik algoritma önermişlerdir. DYDP’ni çözmek için tavlama benzetimi 
algoritmasını ilk kez kullananlar Baykasoğlu ve Gindy [9] olmuştur ve büyük boyutlu 
problemlerde oldukça iyi sonuçlar elde edilmiştir. Balakrishnan vd. [10] iki farklı hibrid 
genetik algoritma geliştirmişlerdir. Erel vd. [11], DYDP için dinamik programlama ve 
tavlama benzetimi yöntemlerini kullanmışlardır. Baykasoglu vd. [12], bütçe kısıtlı/kısıtsız 
DYDP için karınca kolonisi algoritmasını ilk kez önermişlerdir. McKendall ve Shang [13], 
DYDP’nin çözümünde hibrid bir sezgisel algoritma geliştirmişlerdir. Ulutaş ve İşlier [14] 
çalışmalarında, DYDP için sezgisel tabanlı bir klonal seçim algoritması sunmuşlardır. 
Önerilen algoritma üç farklı veri seti üzerinde denemiş ve büyük boyutlu problemlerde daha 
iyi sonuçlar elde edildiği görülmüştür. Şahin ve Türkbey [15], TABUSA olarak 
isimlendirdikleri hibrid bir metasezgisel yöntem önermişlerdir. Mazinani vd [16] 
çalışmalarında, DYDP için bir genetik algoritma yaklaşımı kullanmışlardır. Pourvaziri ve 
Naderi [17], hibrid çok popülasyonlu bir genetik algoritma geliştirmişlerdir. Burada, çözüm 
alanı farklı parçalara ayrılarak algoritmanın çeşitliliği sağlanmıştır. Ayrıca tavlama benzetimi 
tabanlı güçlü bir yerel arama mekanizması geliştirilmiştir. Algoritmadaki operatörler sadece 
uygun çözümü araştıracak şekilde tasarlanmıştır. Böylece, hesaplama zamanından tasarruf 
edilmiştir. 

III. YÖNTEM (METHOD) 

Bu çalışmada, DYDP’ni çözmek için Bakteriyel Besin Arama Optimizasyonu (BBAO) 
algoritması kullanılmıştır. Söz konusu algoritma, Escherichia Coli (E. Coli) bakterisinin besin 
arama sürecini taklit eden popülasyon tabanlı yeni bir sezgisel yöntemdir. Bu bakterinin besin 
arama mekanizması, besin kaynaklarına doğru gerçekleştirilen bir dizi hareketten 
oluşmaktadır. Yöntem, E. Coli bakterisinin bir sonraki konum değiştirme hareketine referans 
oluşturacak şekilde bir konumdan diğer konumlara ortaya çıkan değişikliklerin 
değerlendirilmesi prensibine dayanmaktadır. İki konum arasındaki yer değiştirme bir 
“hareket” olarak adlandırılır ve her bir hareketin belirli bir yönü ve adım uzunluğu vardır. E. 
Coli bakterileri, kontrol mekanizmalarına bağlı olarak besin kaynaklarına adım adım 
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yaklaşırlar. E. Coli bakterileri üzerinde yapılan biyolojik çalışmalar, besin arama süreçlerinin 
dört adımdan oluştuğunu göstermektedir. Bu adımlar şu şekilde sıralanabilir [18]: 

 Makul bir besin bölgesi aramak, 
 Bulunan makul besin bölgesine girip girmemeye karar vermek, 
 Yeni bir besin bölgesine girilmişse titiz bir besin araması yapmak ve 
 Şu an içinde bulunulan besin bölgesindeki besinlerin bir kısmı tüketildikten sonra, yeni ve 

daha iyi bir besin bölgesine göç etmek veya aynı besin bölgesinde kalmak arasında karar 
vermektir. 

BBAO ilk olarak, Passino [18] tarafından dağıtım optimizasyonu ve kontrolü için 
önerilmiştir. Son zamanlarda, çeşitli mühendislik problemlerinin çözümünde de kullanılmaya 
başlandığı görülmektedir. Örneğin; harmonik tahmin [19], çok amaçlı optimizasyon 
problemleri [20], görüntü işleme [21,22,23], manipülator sistemlerin modellenmesi [24], araç 
rotalama problemi [25], RFID ağ optimizasyonu [26], radyal dağıtım sistemleri 
optimizasyonu [27], elektrohidrolik sistemlerin tasarımı [28], global optimizasyon [29] gibi 
mühendislik problemlerinde başarıyla uygulanmıştır. 

BBAO aldoritması; kemotaksis, üreme ve eliminasyon-dağılma olmak üzere üç ana aşamadan 
oluşmaktadır [18]: 

 Kemotaksis: E. Coli bakterileri kamçılarıyla saat yönünün tersine dönerse bakteri ileriye 
doğru hareket ederken, kamçılar saat yönünde döndüğünde bakteri yavaşlamakta ve 
bulunduğu yerde salınmaktadır. E. Coli bakterisinin besin araması, son iki davranışı 
arasındaki değişimlere bağlıdır ve bu iki davranış sonucunda bakteri kemotaktik adı verilen 
adımı atmış olmaktadır. Bakterinin besin arama sürecinde, kamçıların dönmesi bakterinin 
şuan ki ortamının değerlendirilmesine göre olur. Daha sonra, şuan ki pozisyonun değiştirilip 
değiştirilmeyeceğine ve bazı parametreler ışığında (bir sonraki hareketin yönü ve adım 
uzunluğu) nasıl değiştirileceğine karar verilir. BBAO’da yön değiştirmenin formülü aşağıdaki 
gibidir: 

( 1, , ) ( , , ) ( ) (i)i ij k l j k l C i                                                                                                (4) 
Burada; 
i: Bakteri indisini, 
j: Kemotaksis olayının indisini,  
k: Üreme olayının indisini, 
l: Eliminasyon-dağılma olayının indisini, 

( , , )i j k l : i. bakterinin şuan ki pozisyonunu, 

( 1, , )i j k l  : i. bakterinin bir sonra ki pozisyonunu, 
( )C i : i. bakterinin yüzme veya yuvarlanma adım uzunluğunu, 
(i) : i. bakterinin yuvarlanma hareketini ifade etmektedir.  

Kemotaksis olayda bir bakteri besin konsantrasyonuna bağlı olarak, ya aynı yönde yüzmeye 
devam edecek ya da yönünü değiştirerek yuvarlanma hareketi yapacaktır. (i)  yuvarlanma 
hareketinin matematiksel olarak gösterimi aşağıdaki gibidir [23]:  

( )( )
( ) ( )T

ii
i i





 

                                                                                                                    (5) 

774



Burada ( )i , i. bakterinin yönü için [-1,1] aralığında rasgele belirlenen bir vektörü 
göstermektedir. Fakat DYDP’nin yapısından dolayı yön vektörü, {-1, 0, +1} kesikli değerler 
kümesine göre rastsal olarak oluşturulmuştur. 

E. Coli bakterisi besin maddesine ulaştığında diğer bakterileri uyarıcı etkiye sahip kimyasal 
bir madde salgılamaktadır. Bu madde, diğer bakterilerin besini bulan bakterinin bulunduğu 
yere doğru hareket etmesini sağlamaktadır. Bu olaya sürü zekası veya sürü davranışı adı 
verilmektedir. Sürü davranışı, isteğe bağlı olarak kullanılmaktadır.  

 Üreme: Bir besin arama periyodundan sonra, bazı bakterilerin besin arama stratejilerinin 
açıkça başarısız olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu bakteriler, yeterli besin bulma ihtimallerinin 
az olması nedeniyle popülasyondan çıkarılırlar. Popülasyon sayısını sabit tutmak için, 
çıkarılanların yerini almak üzere arama stratejisi iyi olan bakteriler aynı miktarda 
kopyalanmaktadır. Öncelikle her bir bakteri, konumlarındaki değerlendirme kriterine göre 
sıralanır. Daha sonra, sıralamanın son yarısındaki bakteriler popülasyondan çıkarılarak ilk 
yarısındakilerin her birinin aynı konumda yer alacak şekilde bir kopyası alınır. Bu işlem bir 
nevi bakterilerin bölünerek çoğalmalarının taklit edilmesidir. 
 Eliminasyon-dağılma: Bakterilerin davranışları, yaşadıkları çevresel durum 
özelliklerinden (sıcaklık, hızlı su akıntıları vs.) büyük oranda etkilenmektedir. Bu etkenler; o 
bölgedeki bakterilerin ölümüne veya bir kısmının sürüklenerek yer değişmesine neden 
olabilir. Eliminasyon ve dağılma olayı, kemotaksis olayına olumsuz etki edebileceği gibi, 
bakterilerin besince daha zengin olan bölgelere sürüklenmesini sağlayarak olumlu etki de 
yapabilir. Eliminasyon-dağılma olayı, belli bir olasılığa (Ped) bağlı olarak gerçekleştirilir. 
Eğer bir bakteri eliminasyon-dağılma olayına maruz kalırsa, o bakteri yok edilir ve yeni bir 
bakteri üretilir. Bu durum, söz konusu bakterinin konumunun değişmesi anlamına 
gelmektedir.  

BBAO algoritmasının temel adımları aşağıda verilmiştir [18]: 

Adım 1: Popülasyonu oluştur. 
Adım 2: Bakterileri değerlendirme fonksiyonuna göre değerlendir. 
Adım 3: Optimizasyon için üç döngü: 
            İç döngü: Kemotaksis olayı 
           Orta döngü: Üreme olayı 
           Dış döngü: Eliminasyon ve dağılma olayı 
Adım 4: Son çözümü belirlemek için optimal bakterinin kodunu çöz. 

IV. HESAPLAMA SONUÇLARI (COMPUTATIONAL RESULTS) 

DYDP için önerilen BBAO algoritması, Balakrishnan ve Cheng [8]’den alınan problem 
setinden P1-P2-P3-P4-P17 problemleri üzerinde denenmiştir. Algoritma literatürdeki şu 
çalışmalarla karşılaştırılmıştır: 
 Conway ve Venkataramanan (1994)’nın genetik algoritması (CVGA) 
 Balakrishnan ve Cheng (2000)’nin genetik algoritması (NLGA) 
 Baykasoğlu ve Gindy (2001)’nin tavlama benzetimi algoritması (SA)  
 Baykasoğlu et al. (2006)’nin karınca kolonisi algoritması (ACO) 
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Tablo 1’de, önerilen algoritmanın karşılaştırılmalı sonuçları verilmiştir. Bu sonuçlara göre 
önerilen yaklaşım, P1-P3-P4 problemleri için en iyi çözümden ortalama % 0.26’lık bir sapma 
göstermiştir. P2 probleminde en iyi çözümü bulurken, P17 için en iyi çözümü % 1.77 
oranında iyileştirdiği görülmektedir. Tablo 2’de ise, algoritmada kullanılan parametre 
değerleri verilmiştir. 

 Tablo 1. Önerilen algoritmanın karşılaştırmalı sonuçları 

Problem 
No 

Bölüm 
sayısı 

Periyod 
Sayısı CVGA NLGA SA ACO En İyi 

Çözüm 
Önerilen 

Algoritma 

En İyi 
Çözümden 
Sapma (%) 

P1 

6 5 

108,976 106,419 107,249 106,419 106,419 106,653 0.22 
P2 105,170 104,834 105,710 104,834 104,834 104,834 0 
P3 104,520 104,520 104,800 104,320 104,320 104,529 0.20 
P4 106,719 106,515 106,515 106,509 106,509 106,906 0.37 

P17 15 5 504,759 511,854 501,447 501,447 501,447 492,560 -1.77 

Tablo 2. Algoritmada kullanılan parametre değerleri 

Problem 
No 

Bakteri 
Sayısı 

(S) 

Eliminasyon-Dağılma 
Adım Sayısı  

(Ned) 

Üreme Adım 
Sayısı 
(Nre) 

Kemotaksis 
Adım Sayısı 

(Nc) 

Yüzme Adım 
Sayısı 
(Ns) 

P1 50 2 3 50 50 
P2 50 2 3 50 50 
P3 50 2 3 50 50 
P4 50 2 3 50 50 
P17 100 2 2 200 100 

V. SONUÇLAR VE TARTIŞMA (CONCLUSIONS AND DISCUSSION) 

DYDP’nin, NP-Hard bir yapıya sahip olmasından dolayı problem boyutu arttıkça çözüm 
zamanı üstel olarak artmaktadır. Bu durum, araştırmacıları analitik yöntemlerden ziyade 
sezgisel yöntemleri kullanmalarına yönlendirir. Bunun en önemli nedenlerinden biri, üzerinde 
durulan problemle ilgili fazla zaman harcamadan karar verme isteğidir. Sezgisel yöntemler, 
optimal çözümü garanti etmese de makul bir hesaplama süresinde optimale yakın sonuçlar 
verirler. Bu çalışmada DYDP için, BBAO tabanlı yeni bir sezgisel yöntem önerilmiştir. 
Önerilen yöntem, DYDP’de ilk defa kullanılmasına rağmen ümit verici sonuçlar elde etmiştir. 
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ÖZET  
ASTM F75 olarak ta bilinen Co-Cr-Mo biyomedikal alaşımları üstün mekanik özellikleri, yüksek korozyon 
direnci ve biyouyumluluk gibi özelliklerinden ötürü ortopedi uygulamalarında (el, ayak, kalça, diz vb. protezleri) 
sıklıkça kullanılmaktadır. Co-Cr-Mo biyomedikal alaşımları toz metalurjisi, dövme ve hassas döküm tekniği gibi 
farklı yöntemler ile üretilebilmektedir. Hassas döküm tekniği ile gerçek ölçülere çok yakın boyut ve 
toleranslarda karmaşık şekilli parçaların daha düşük maliyette üretilmesi, bu yöntemin diğer yöntemlere kıyasla 
en büyük avantajıdır. Bu çalışmada farklı bileşimlere sahip Co-Cr-Mo biyomedikal alaşımlarının hassas döküm 
tekniği ile üretilmesi amaçlanmaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler: ASTM F75, Co-Cr-Mo alaşımları, hassas döküm tekniği. 

 
ABSTRACT 

The Co-Cr-Mo biomedical alloys, also known as ASTM F75 alloys, are extensively used in the production of 
orthopedic implants such as hip prosthesis, interlocking nails due to their excellent biocompatibility, high 
corrosion resistance and high strength. Co-Cr-Mo biomedical alloys can be fabricated with various 
manufacturing processes such as powder metallurgy, forging and investment casting technique. Production of 
complex shaped parts with reduced cost and production of parts whose dimensions are very close to finished 
ones are the main advantages of investment casting technique over other manufacturing methods. In this study, it 
is aimed to fabricate Co-Cr-Mo biomedical alloys having different compositions via investment casting 
technique. 
 
Keywords: ASTM F75, Co-Cr-Mo alloys, investment casting technique. 

I. GİRİŞ 

1930‟ların başına kadar vitalyum çeliği olarak adlandırılan Co-Cr alaşımları başlangıçta 
altının alternatifi olarak diş hekimliğinde kullanılmıştır. Daha sonra ortopedik ürünlerde 
özellikle kalça protezlerinde ve vücut içinde kullanılan plakalarda en fazla kullanılan üç temel 
metalik biyomalzemeden birisi haline gelmiştir. Genel olarak Co-Cr alaşımlarının iki temel 
tipi mevcuttur: dökülebilir Co-Cr-Mo alaşımı ile sıcak dövme ile üretilen Co-Ni-Cr-Mo 
alaşımıdır. Co-Cr-Mo alaşımı uzun yıllardan beri dişçilikte ve son zamanlarda yapay eklem 
üretiminde kullanılmaktadır. ASTM F75 olarak ta bilinen Co-Cr-Mo alaşımlarının yapısında 
% 58-69 Co, %26-30 Cr, % 5-7 Mo ve çeşitli elementler bulunmaktadır [1-3]. Bu tip 
alaşımların yüksek Cr içeriği (atomik % 25-27) hem biyouyumluluk davranışını göstermesini 
sağlarken hem de koruyucu krom-oksit tabakası oluşturarak korozyon direncine de katkı 
sağlamaktadır. Ayrıca içerdiği Mo (atomik %5-7) sayesinde metal-karbür çökeltileri 
oluşturarak üstün mekanik özellik göstermektedir [4].  

Co-Cr-Mo biyomedikal alaşımları toz metalurjisi, dövme ve hassas döküm tekniği gibi farklı 
yöntemler ile üretilebilmektedir. Ortopedik cerrahi uygulamalarında kullanılan implantların 
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karmaşık şekilli ve farklı geometrilerde olması bu tip malzemelerin üretiminde hassas döküm 
yöntemini ön plana çıkarmaktadır. Hassas döküm tekniği ile gerçek ölçülere çok yakın boyut 
ve toleranslarda karmaşık şekilli parçaların daha düşük maliyette üretilmesi, bu yöntemin 
diğer yöntemlere kıyasla en büyük avantajıdır. Bu çalışma kapsamına üç farklı bileşimi sahip 
Co-Cr-Mo biyomedikal alaşımlarının hassas döküm yöntemiyle üretilmesi ve yapısal 
özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır.                                               

II. DENEYSEL YÖNTEM  

Bu çalışma kapsamında üç farklı bileşime sahip Co-Cr-Mo alaşımları hassas döküm 
yöntemiyle üretilmiştir. Tablo 1.’de verilen çalışılan alaşımlara ait spektrometre analizleri 
Oxford Foundry Master marka spektrometre ile ölçülmüştür. Seramik kabuk yöntemiyle 
hassas döküm işlemi; mum model oluşturma, salkım dizimi, seramik kabuk oluşturma, 
otoklav ile mumum kalıptan uzaklaştırılması, kalıpların sinterlenmesi, döküm öncesi ön 
ısıtma ve döküm adımlarını içermektedir. İlk adım olarak endüstriyel yeşil mum kullanılarak 
mum enjeksiyon makineleri vasıtası ile implantın mum modelleri oluşturulmuştur. Mumların 
yüzey ve boyutsal karakteristiği direk olarak ürünlerin yüzey ve boyutsal ölçü özelliklerini 
belirleyici bir unsur olduğundan dolayı bu adım çok önemlidir. Oluşturulan mum modeller,  
bir ana mum yolluğa bağlanılarak salkımlar meydana getirilmiştir. Mum modeller, ana yolluk 
üzerinde döküm esnasında ergiyiğin düzgün akışına; yani türbülans oluşumuna engel olan ve 
yüzey gerilimini yenmesi adına uygun bir açıyla konumlandırılmıştır. Salkımların seramik 
kabuk oluşturulması için iki farklı çamur hazırlanır. Bu çamurlar refrakter tozların salkım 
üzerine kaplanması için kullanılır. Birinci çamur ve ilk katman stuko malzemesi direk olarak 
ergiyik ile temas edeceği için kimyasal ve termal olarak kararlı olmak zorundadır. Ayıca ilk 
katman çamuru zirkon unu ve refrakter tozu direk olarak mum ile örtüşerek şeklini alacağı 
için tane yapısı buna uygun olarak küresel boyutlu ve çok küçük boyutlu zirkon kum 
kullanılır. İkinci katman çamuru, daha sonraki atılacak olan katlar için kullanılacak olan stuko 
malzemelerinin salkım üzerinde biriktirilmesi için kullanılır. Yine stuko refrakteri olarak 
termal olarak yüksek kararlılığa sahip olan, ilk katmandan sonra ara geçiş katmanı olarak 
30/80 Mullit ve ana destek katmanı olarak da 16/30 mullit kullanılır. Her salkım için, 8 kat 
oluşturulmuş ve atmosferik koşullarda kuruması sağlanmıştır. Ayrıca çamurların elde 
edilmesi için köpük kesici, yüzey enerjisini düşürücü ıslatıcı, bağlayıcı olarak kollaidal silika 
ve saf su kullanılır. Seramik kabukların içindeki mumum uzaklaştırılarak döküm için 
kalıpların oluşturulması gerekmektedir. Bunun için otoklav ile mum alma işlemi 
uygulanmıştır. Yaklaşık olarak 7-8 bar su buharı basıncı altında, otoklav tankı içerisinde 15 
dakika kadar maruz bırakılarak mum kalıp içerisinden boşaltılarak alınmıştır. İçi boşaltılan 
kalıplar henüz döküm için, termal ve mekanik olarak yeterli mukavemete sahip değildir. 
Bunun için yaklaşık olarak 650-750˚C sıcaklık altında yaklaşık 4 saat pişirilmek suretiyle, 
hem sinterlenmiş hem de yine içerisinde kalmış olan mum kalıntıları uçurularak 
uzaklaştırılmıştır. CoCrMo alaşımı için döküm, kısmen kontrollü hava şartlarında 
gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Eriyiğin doğrudan hava ile temasını engellemek adına eriyik 
yüzeyine kesintisiz argon gazı üflenerek kısmen kontrollü bir atmosfer sağlanması 
düşünülmüştür. Döküm sıcaklığı gerekli faz diyagramları ve ortam koşulları değerlendirilerek 
1585 ºC olarak seçilmiştir. Döküm ocağı kapasitesi 30 kg olan 35 KW 95 Hz İnductotherm 
marka indüksiyon ocağı kullanılmış ve döküm direk olarak kalıba yapılmıştır. Kalıp içine 
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dökülmüş olan alaşımın soğuması için beklenmiş ve üzerinde bulunan seramik tabaka kırıcı 
vasıtası ile uzaklaştırılır ardından ürünler salkım üzerinden kesilerek alınmıştır. 

    Tablo 1. Deneylerde kullanılan alaşımların kimyasal analiz sonuçları 
Numune Co Cr Mo Fe  Ni W Mn C Si 

Numune 1 64.3 28.0 5.5 0.404 0.0775 0.107 0.457 0.206 0.731 
Numune 2 64.9 27.6 5.33 0.728 0.0749 0.0868 0.283 0.206 0.673 
Numune 3 64.0 28.6 5.0 1.0 0.0945 0.0635 0.298 0.183 0.656 

  
Şekil 1. Co-Cr-Mo alaşımlarından hassas döküm yöntemiyle üretilmiş diz protezi bileşenleri. 

III. SONUÇLAR VE TARTIŞMA  

Çalışma kapsamında üretilen alaşımların kimyasal analiz sonuçları incelendiğinde üretilen 
tüm alaşım kompozisyonlarının ASTM F75 standardına uyduğu gözlemlenmiştir [2]. 
Özellikle Co, Cr ve Mo miktarlarının standartta verilen aralıktadır. Ayrıca bu tip alaşımlarda 
önemli bir parametre olan Ni miktarı her üç alaşım için de % 0.1’in altındadır. Standart Ni 
oranının maksimum % 2.5 olması gerektiği belirtmektedir. Ni oranı yüksek Co-Cr-Mo 
alaşımları Ni oranı düşük alaşımlara kıyasla daha fazla yük taşıyan bacak ve kol eklemlerinde 
daha sık kullanılmasına rağmen, yüksek Ni oranının alerji ve zehirlenmelere yol açması, hem 
de Ni’in manyetik özelliğinden ötürü özellikle MR (manyetik rezonans) cihazlarında görüntü 
alınan hastalarında ciddi problemlere yol açmaktadır [5].  

Üretilen numunelerin yapısal karakterizasyonu X-ışınları kırınımı (XRD) yöntemi 
kullanılarak yapışmıştır. Ölçümler Bruker D8 Advance model difraktometrede, tarama hızı 
2°/dk, 2θ=10-90° aralığında olacak şekilde ve dalga boyu 1.5406 Å olan Cu-Kα ışıması 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Numunelere ait kırınım desenleri Şekil.2’de verilmiştir.  

 
Şekil 2. Co-Cr-Mo alaşımlarına ait XRD kırınım desenleri. 
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Elde edilen XRD kırınım desenlerine göre tüm numunelerin YMK kafese sahip γ-Co yapısına 
ait olduğu görülmektedir. YMK γ-Co fazı Co-Cr-Mo alaşımlarının matris fazı olup sertlik ve 
dayanımı bu faz içerisinde bulunan M23C6 tipi çökeltilerle sağlanmaktadır. Saf Co oda 
sıcaklığında SPH kristal yapısına sahip olup 400 °C sıcaklıkta YMK γ-Co’a dönüşmektedir. 
Ortopedik uygulamalarda kullanılan cerrahi implantlar için Co-Cr-Mo alaşımlarının YMK 
yapıda olması, sertlik ve dayanım gibi mekanik özelliklerin ise yapıdaki karbür çökeltilerinin 
büyüklüğü, şekli (morfolojisi) ve dağılımı ile sağlanmaktadır [6,7].  

Sonuç olarak bu çalışmada ortopedik cerrahi uygulamalar için biyomedikal Co-Cr-Mo esaslı 
alaşımlar hassas döküm tekniği kullanılarak başarılı bir şekilde üretilmiş, üretilen alaşım 
YMK yapıya sahip γ-Co olduğu gözlemlenmiştir. 
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ÖZET 
Mühendisliklerde mevcut veriler kullanılarak, bilinmeyen verilerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde elde 
edilebilineceği modellerin oluşturulması her branşta sıkça kullanılmaktadır. Güvenirliği test edilmiş bu 
matematiksel modeller ile elde edilmesi zor, masraflı veya mümkün olmayan sonuçları belirli güvenirlilik 
seviyeleri içersinde tahmin edebilmek mümkün olmaktadır. Modelleme için bağımlı değişkenle bağımsız 
değişken/değişkenler arasında doğrusal veya doğrusal olmayan bir ilişkinin olduğunda, tek veya çok değişkenli 
regresyon analizi tercih edilmektedir. Ancak, bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasında her zaman 
doğrusal bir ilişkinin bulunması mümkün olmamaktadır. Bu durumlarda, belirsizlik durumları değerlendirebilme 
yeteneğine sahip olan Bulanık Mantık yöntemi veya daha karmaşık problemlerde sistemin kendisini eğitebildiği 
yapay sinir ağları ve genetik algoritma gibi yöntemler kullanılabilmektedir. Yapılan bu çalışmada her bir yöntem 
tek tek değerlendirilerek, modelleme yöntemleri kullanım alanlarına göre karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Modelleme yöntemleri, Regresyon analizi, Bulanık mantık, Yapay sinir ağları, Genetik 
algoritma. 
 

Computer Aided Mathematical Modeling Methods in Engineering 

ABSTRACT 
Using the available data in the engineering, the creation of models that can be obtained in a healthy and reliable 
manner with unknown data is frequently used in every branch. With these mathematical models tested to be 
reliable, it is possible to predict difficult, costly or impossible results within certain reliability levels. For 
modeling, when there is a linear or nonlinear relationship between the dependent variable and the independent 
variable/variables, single or multivariate regression analysis is preferred. However, it is not always possible to 
find a linear relationship between the dependent variable and the independent variables. In such cases, methods 
such as the Fuzzy Logic method, which has the ability to evaluate uncertainty situations, or artificial neural 
networks and genetic algorithms, where the system can train itself in more complex problems, can be used. In 
this study, each method was evaluated one by one and the modeling methods were compared according to their 
usage areas. 
 
Keywords: Modelling methods, Regression analysis, Fuzzy logic, Artificial neural networks, Genetic algorithm. 

I. GİRİŞ 

Mühendislik çalışmalarında çalışılan malzemenin veya ekipmanın özellik ve davranışlarını 
önceden bilmek oldukça önemlidir. Bunu elde etmek içinse, pek çok deney ve deneme 
yapmak gerekmektedir. Yapılan bu çalışmalar ise bazen yüksek miktarda zaman ve maliyet 
giderlerine sebep olmaktadır. Gerçekleştirilmesi daha kolay, ucuz ve numuneye zarar 
vermeyen yöntemlerle elde edilecek verileri kullanarak, farklı verilerin elde edilmesi uzun 
zamandan beri kullanılan ve sayısız araştırmacı tarafından kullanılan bir çalışma alanı 
olmuştur. Araştırmacılar, bilgisayar programları yardımı ile mevcut verileri kullanarak elde 
edilmesi zor ve problemli verileri tahmin etmek için istatistiksel yöntemler ve özel programlar 

782



kullanarak matematiksel modeller oluşturmuş ve oluşturdukları bu modellerin gerekli 
doğruluk testlerini gerçekleştirerek, diğer araştırmacıların kullanımına sunmuşlardır.  

Regresyon analizinde değişkenler bağımlı (sonuç) ve bağımsız (tahmin) değişkenleri olmak 
üzere iki gruba ayrılmaktadır, Bağımlı değişken, bağımsız değişken veya değişkenlerle 
açıklanmaya çalışılmaktadır. Bu amaçla öncelikle değişkenler arasındaki ilişkinin varlığı 
incelenmektedir. Yani bağımlı değişkenin değiştiği durumlarda bağımsız değişkenlerde 
değişiyorsa, değişkenler arasında bir ilişkinin varlığından söz etmek mümkündür. Regresyon 
analizi, bağımsız bir veya birden fazla değişken ile en küçük kareler yöntemini kullanılarak 
bağımlı bir değişkenin, oluşturulan matematiksel formül ile hesaplanması temeline 
dayanmaktadır.  

Klasik yaklaşımlarda bir değer ya kümenin elemanıdır veya değildir. Matematiksel olarak 
ifade edildiğinde varlık küme ile olan üyelik ilişkisi bakımından kümenin elemanı olduğunda 
(1) kümenin elemanı olmadığı zaman (0) değerini alır. Ancak gerçek hayatta her zaman bu 
durum geçerli olmamaktadır. Bu şekilde, belirsizlik durumlarının geçerli olduğu ve basit 
matematiksel modellerle çözüm üretilemediği durumlarda araştırmacılar tarafından Bulanık 
Mantık (Fuzzy Logic) kullanılarak problemlerin üstesinden gelinmeye çalışılmıştır. 1965 
yılında, Azeri asıllı Amerikalı sibernetikçi Lotfy A. Zadeh [1] tarafından geliştirilen bulanık 
mantık kuramında, her bir varlığın üyelik derecesi vardır ve ikili mantıkta kullanılan 0 ve 1 
değerlerinin yerine bu değerler arasındaki sonsuz değerlerin kullanıldığı bir mantık sistemidir. 

Doğrusal olmayan problemlerin çözümü ve modellenmesi için geliştirilen bir diğer 
modelleme sistemi ise Yapay Sinir Ağları (Artificial Neural Network) yöntemidir. Yapay 
Sinir Ağları (YSA), insan beyninin özelliklerinden olan, öğrenme yolu ile yeni bilgiler 
türetebilme, yeni bilgiler oluşturabilme ve keşfedebilme gibi yetenekleri herhangi bir yardım 
almadan otomatik olarak gerçekleştirmek amacıyla geliştirilen bilgisayar sistemleridir [2]. 
Basit bir şekilde insan beyninin çalışma şeklini taklit eden YSA’ları Yapay zeka teknolojileri 
içinde önemli bir yere sahiptir. YSA, veriden öğrenebilme, genelleme yapabilme, sınırsız 
sayıda değişkenle çalışabilme gibi birçok önemli özelliğe sahiptir. Bu özellikleri sayesinde 
oldukça önemli avantajlar sağlayan YSA mühendislikte aralarında doğrusal ilişki bulunmayan 
bağımsız değişkenler kullanılarak bağımlı değişken veya değişkenlerin tahmininde yaygın bir 
şekilde kullanılmaktadır. 

John Holland [3] tarafından 1975 yılında geliştirilen Genetik Algoritma (GA) yöntemi ise, 
Darwin’in en iyi olan yaşar prensibine dayalı olarak biyolojik sistemlerin gelişim sürecini 
modellemektedir. Doğada, organizmalar hayatta kalmak ve çoğalmak için yeteneklerini 
etkileyen belli karakteristiklere sahiptir. Bu karakteristikler organizmanın kromozomlarında 
bulunmaktadır. Doğada iyi özelliklere sahip bireyler yine iyi özelliklere sahip bireylerle 
eşleşerek çoğalmaktadırlar. Ortaya çıkan yeni bireyler, ebeveynlerden aldıkları 
kromozomlardaki özelliklerin bir birleşimi olup, doğal seçim sürecinde iyi özelliklere sahip 
bireyler hayatta kalırken, daha az iyi özelliklere sahip bireyler ise zamanla kaybolmaktadırlar.  

GA’da doğada olduğu gibi, seçim, çaprazlama ve mutasyondan oluşan üç basamaktan 
oluşmaktadır. Öncelikle, kromozomlarla temsil edilen çözümlerin nasıl oluşturulması 
gerektiğini göstermek amacıyla ikili sayı sistemine göre kodlama işlemi yapılmakta, ikinci 
adım olarak uygunluk değeri daha yüksek olan bireylerin seçimi gerçekleştirilerek daha 
yüksek performansa sahip çözümler üretmek amacıyla çaprazlama işlemi yapılmaktadır. 
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Mevcut çözümüm performansını daha da iyileştirmek amacıyla, çaprazlama sonucunda ortaya 
çıkan mevcut çözümler belli oranlarda değişime uğratılmakta ve bu süreç önceden belirlenen 
yeterliliğe ulaşıncaya kadar devam etmektedir[4]. Önceden hiç bilgisi olmamasına karşın, 
olayları ve bilgiyi öğrenme ve toplama yeteneğine sahip olan GA mühendisliklerde, 
özelliklede klasik yöntemlerle çözüm üretmenin mümkün olmadığı alanlarda oldukça 
kullanım alanı bulmuş olup sürekli olarak kullanım alanı daha da fazlalaşmaktadır. 

II. MODELLEME YÖNTEMLERİ 

II.I. Regresyon Analizi 

İki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkinin olup olmadığını, bir ilişki varsa yönü ve 
derecesi korelasyon analizi ile incelenirken, bu değişkenlerden birisinin belirli bir miktarda 
değiştiğinde diğerinin de hangi değeri alacağının tahmin edilmesinde kullanılmak amacıyla 
oluşturulan matematiksel formüle ise regresyon modeli denilmektedir. Regresyon modelinde 
bir bağımsız değişken yer aldığında söz konusu analiz basit doğrusal (lineer) regresyon analizi 
olarak isimlendirilirken, iki veya daha fazla bağımsız değişkenin yer aldığı durumda ise çoklu 
(multiple) doğrusal regresyon analizi olarak isimlendirilmektedir[5]. Bağımlı değişkenle 
bağımsız değişkenler arasındaki ilişki doğrusal modellerle açıklanabildiği gibi bazen doğrusal 
olmayan modellerle de açıklanabilmektedir. 

Bir regresyon denklemi oluşturulurken genellikle en küçük kareler, nadirense en büyük 
olabilirlilik yöntemi kullanılmaktadır. Basit doğrusal regresyon modelinde bir bağımsız 
değişken bir bağımlı değişken ile arasındaki ilişki kullanılarak tahmin edilmeye 
çalışılmaktadır (Şekil 1). Bu ilişkinin matematiksel modellenmesi ise Eşitlik 1 ile ifade 
edilmektedir. 

 
Şekil 1. Basit doğrusal regresyon modelinin şekilsel gösterimi. 

                    Y=a+bx±Ɛ         (1) 

Burada; 
Y: Bağımlı değişken, 
a: Sabit değer (regresyon doğrusunun Y eksenini kestiği nokta) 
b: Katsayı (Doğrunun eğimi), 
x: Bağımsız değişken  
Ɛ: hata varyansı’dır. 

Ancak, bağımlı değişkenin tek bir bağımsız değişken kullanılarak tahmin edilmesi her zaman 
mümkün olmamaktadır. Bu durumda birden fazla bağımsız değişken kullanılarak bağımlı 
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değişkenin tahmin edilmesine çalışılmaktadır. Bu durumda regresyon modeli Eşitlik 2’de 
belirtilen şekilde ifade edilmektedir.  

Y=a+β1x1+ β2x2+…….. + βnxn+ Ɛ            (2) 

Burada; 
Y: Bağımlı değişken, 
a: Sabit değer, 
β1, β2,……..βn: Bağımsız değişkenlerin regresyon katsayısı, 
X1,X2,……Xn: Bağımsız değişkenler, 
Ɛ: Denklemin hata varyansıdır. 

Bağımlı değişken ile bağımsız değişken arasındaki ilişkinin doğrusal olmaması durumunda, 
doğrusal regresyon yöntemi ile çözüm bulmak mümkün olmamaktadır. Bu durumda doğrusal 
olmayan regresyon analizi yöntemini kullanmak gerekmektedir. Doğrusal olmayan regresyon 
analizinde değişkenler arasındaki ilişkinin durumuna göre, logaritmik, kübik, üstsel ve 
exponansiyel özellikler kullanılarak oluşturulacak regresyon analizlerine müracaat 
edilmektedir. Bu yöntemler ve oluşturulacak denklemler topluca Tablo 1’de sunulmaktadır. 

Tablo 1. Doğrusal olmayan bazı regresyon modelleri ve denklemsel gösterimi. 
Model Denklemsel gösterimi 

Doğrusal Y=β0+β1t 
Logaritmik Y=β0+β1ln(t) 
Ters Y=β0+β1/t 
İkincil dereceden denklem Y=β0+β1t+β2t2 
Kübik Y=β0+β1t+β2t2+β3t3 
Bileşik Y=β0β1

t 
Üstsel Y=β0tβ1 
S Y=exp(β0+β1/t) 
Growth Y=exp(β0+β1t) 
Üstsel Y=β0eβ1t 
Logistic Y=(1/u+β0β1

t)−1 

Burada; Y: Bağımlı değişken, β0:Sabit katsayı, β1:Regresyon katsayısı, t: Bağımsız değişken. 

II.II. Bulanık Mantık Yöntemi (BM) 

Bilgisayarlar ikili sayı sistemi kullanmakta ve sadece 0 ve 1 kullanarak sorunlara çözüm 
üretilmeye çalışılmaktadır. Ancak gerçek hayatta seçenekler her zaman bu kadar kesin 
olmamakta ve 0 ve bir arasında sonsuz ihtimal bulunmaktadır. Belirsizliklerin hakim olduğu, 
doğrusal olmayan, iyi tanımlanamayan ve zamanla değişkenlik gösteren durumlarda 
regresyon analizi gibi klasik yöntemlerle modeller oluşturmak mümkün olamamaktadır. 
Yapay zeka yöntemlerinden birisi olan BM, bu tip belirsiz durumlarda, insan davranışına 
benzer şekilde mantıksal uygulamalarla çözümler üretmeye çalışmaktadır. BM yönteminde 
bulanık olan mantık olmayıp, bulanıklığı tanımlayan mantık olmaktadır. BM sistemlerinin 
klasik matematiksel yapıda çalışan sistemlerden temel farkı, bulanık küme kuramına 
dayanmaktadır. Bulanık küme kuramına göre, ele alınan bir gözlem veya veri birden çok 
bulanık kümenin belirli oranlarda elemanı olabilmektedir [6]. Klasik mantık ile BM 
arasındaki farklar Tablo 2’de verilmektedir. BM kavramı ilk defa Amerika’da ortaya çıkmış 
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olsa da, Japonya da daha fazla kullanım amacı bulmuştur. Pratik hayatta bu sistem 
kullanılarak elde edilen çözümlere, bulaşık makineleri, çamaşır makineleri, elektrik 
süpürgeleri, video kameralara, insansız uçakların kontrolünde, tren frenleme sistemlerinde, 
otomatik fren sistemi ve otomatik vites kontrolü kontrolü örnek olarak verilebilmektedir.  

Tablo 2. Klasik Mantık-Bulanık Mantık Arasındaki Temel Farklılıklar 
Klasik Mantık Bulanık Mantık 
A veya A Değil A ve A Değil 
Kesin Kısmi 
Hepsi veya Hiçbiri Belirli Derecelerde 
0 veya 1 0 ve 1 Arasında Süreklilik 
İkili Birimler Bulanık Birimler 

BM bulanık denetleyiciden oluşmaktadır. Şekil 1’de basit bir bulanık denetleyici 
görülmektedir. Bulanık denetleyici, giriş, veri tabanı, bulanıklaştırma, bulanık çıkarım, kural 
tabanı, durulaştırma ve çıkış işlemlerinden meydana gelmektedir. 

 
Şekil 2. Genel bir bulanık mantık sistemi [7]. 

Şekil 2’de gösterilen, Giriş/Veri Tabanı: Çözülmesi istenen problemi etkileyen giriş 
değişkenlerini ve bunlar hakkındaki tüm ilişkili verileri içerir. Bu birimin veri tabanı olarak 
adlandırılmasında yatan temel neden, içeriğinin nicel ve/veya nitel verilerden oluşabilmesidir. 
Sistemin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi bu birimin düzgün çalışmasıyla başlar.  

Bulanıklaştırma Birimi: Giriş/Veri Tabanı bölümünden gelen verilerin bulanık çıkarım 
mekanizmasında işlenebilmesi için gerekli dönüştürme işleminin yapıldığı birimdir. Üyelik 
fonksiyonları bu birimde çalıştırılırlar.  

Bulanık Kural Tabanı: Uygulamanın karmaşıklığına göre doğru orantılı olarak değişebilen 
çok sayıda kuralın birleşiminden oluşur. Kurallar genellikle “Eğer (IF) şart-O halde (THEN) 
eylem“ yapısında temsil edilir. Her bir kural bir giriş verisini bir çıkış verisiyle bağlamış olur. 
Bu birimdeki işlemler bulanıklaştırılmış veriler üzerinde gerçekleştirilir.  

Bulanık Çıkarım Mekanizması, bulanık kural tabanında bulunan birden çok bağlantılı kuralın 
çıkarım işleminin yapılmasını düzenler ve sonuçta uygun çıkışın uygun kural zincirinden 
geçerek hesaplanmasını sağlar. Başka bir deyişle, kural tabanının düzenlenmesi ve 
yönetiminden sorumludur. Durulaştırma birimi, bulanık çıkış değerlerinin girişteki probleme 
özgü ölçeğe dönüştürüldüğü birimdir. Çıkış birimi ise, bulanık mantık sisteminin probleme 
getirdiği çözümdür. Bulanık çıkarım mekanizmasından geçerek oluşan bulanık çıkışın 
durulaştırma biriminden de geçirilmesiyle elde edilir [7].  

II.III. Yapay Sinir Ağları (YSA) 

Bilgisayar ortamında kullanıla yapay zeka uygulamalarından birisi olan Yapay Sinir Ağları 
(YSA), insan beyninin öğrenme, hatırlama genelleme yapma yolu ile yeni bilgiler türetebilme 
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yeteneklerini taklit ederek karmaşık problemlere çözümler gibi yetenekleri herhangi bir 
yardım almadan otomatik olarak gerçekleştirmek amacı ile geliştirilen bilgisayar sistemleridir 
ve gerçek hayatta regresyon, optimizasyon, doğrusal olmayan sistemlerin modellenmesi 
işlemleri için finans, mühendislik ve tıp gibi pek çok alanda uygulama bulmaktadır. Tablo 
3’de geleneksel algoritmalar ile YSA’larının karşılaştırma tablosu verilmektedir.   

 Tablo 2. Geleneksel Algoritmalar ile YSA’ların Karşılaştırılması [8] 
Geleneksel Algoritmalar Yapay Sinir Ağları 
Çıkışlar, koyulan kurallara girişlerin uygulanması 
ile elde edilir. 

Öğrenme esnasında giriş çıkış bilgileri verilerek, 
kurallar koyulur. 

Bilgiler ve algoritmalar kesindir. Deneyimden yararlanır. 

Hesaplama; merkezi, eş zamanlı ve ardışıktır. Hesaplama; toplu, eş zamansız ve öğrenmeden sonra 
paraleldir. 

Bellek paketlenmiş ve hazır bilgi depolanmıştır. Bellek ayrılmış ve ağa yayılmıştır. 
Hata toleransı yoktur. Hata toleransı vardır. 
Nispeten hızlıdır. Yavaş ve donanıma bağımlıdır. 

Biyolojik sinir ağlarının sinir hücresi olduğu gibi YSA’da da yapay sinir hücreleri vardır. 
Yapay sinir hücreleri mühendislik biliminde proses elemanları olarak da adlandırılmakta olup, 
YSA’larının en temel ve küçük birimleridir. Bir yapay sinir hücresi girdiler, ağırlıklar, 
birleştirme, aktivasyon ve çıktı olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır (Şekil 3). Girdi 
tabakası, dışarıdan girdileri alan nöronları içerir. Ayrıca, önemli olan bir nokta, girdi 
tabakasındaki nöronların girdi değerler üzerinde bir işlem uygulamamasıdır. Sadece girdi 
değerleri bir sonraki tabakaya iletirler ve bu yüzden de bazı araştırmacılar tarafından ağların 
tabaka sayısına dahil edilmezler. Çıktı tabakası ise çıktıları dışarı ileten nöronları içeren 
tabakadır. Girdi ve çıktı tabakaları tek tabakadan oluşurken bu iki tabaka arasında birden fazla 
gizli tabaka bulunabilir. Bu gizli tabakalar çok sayıda nöron içerirler ve bu nöronlar tamamen 
ağ içindeki diğer nöronlarla bağlantılıdırlar. Çoğu ağ türünde, gizli tabakadaki bir nöron 
sadece bir önceki tabakanın tüm nöronlarından sinyal alır. Nöron işlemini yaptıktan sonra ise 
çıktısını bir sonraki tabakanın tüm nöronlarına gönderir [9] 

 
Şekil 3. YSA genel yapısı [10] 

Toplama fonksiyonu bir yapay sinir hücresine ağırlıklarla çarpılarak gelen girdileri toplayarak 
o hücrenin net girdisini hesaplayan bir fonksiyondur. Bazı durumlarda gelen girdilerin değeri 
dikkate alınırken bazı durumlarda ise gelen girdilerin sayısı önemli olabilmektedir. Bir 
problem için en uygun toplama fonksiyonu belirlenirken geliştirilmiş bir yöntem yoktur. 
Genellikle deneme yanılma yoluyla toplama fonksiyonu belirlenmektedir. YSA’nın bir 
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özelliği olan “doğrusal olmama” aktivasyon fonksiyonlarının doğrusal olmama özelliğinden 
gelmektedir. Aktivasyon fonksiyonu seçilirken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise 
fonksiyonun türevinin kolay hesaplanabilir olmasıdır. Geri beslemeli ağlarda aktivasyon 
fonksiyonunun türevi de kullanıldığı için hesaplamanın yavaşlamaması için türevi kolay 
hesaplanır bir fonksiyon seçilir. Adım, sigmoid, tanjant hiperbolik, eşik değer, sinüs ve 
doğrusal bu fonksiyonlardan bazılarıdır. Günümüzde en yaygın olarak kullanılan “Çok 
katmanlı algılayıcı” modelinde genel olarak aktivasyon fonksiyonu olarak “Sigmoid 
fonksiyonu” kullanılmaktadır [11]. 

YSA’nın bilgi işleme yöntemi, bilinen programlama ve algoritmaların kodlanmasından farklı 
olup, diğer programlarda olduğu gibi veriler bir veri tabanında değil, ağlar üzerinde 
ağırlıklandırılarak saklanmaktadır. Ağırlıklar ilk olarak ±1 aralığında rastgele sayıların 
atanması ile belirlenirken daha sonra hata payını en düşük seviyeye indirilinceye kadar 
güncellenerek en iyi sonucu veren değerlerin bulunmasına çalışılmaktadır. Ağırlık değerinin 
yüksek veya düşük olması değişkenin önem derecesini belirtmez. Ancak, ağırlığı sıfır olan 
girdilerin çıktı üzerinde herhangi bir etkisi olmamaktadır. Ağırlıkların sahip olduğu değerler 
YSA’larının o andaki bilgi durumlarını temsil etmektedir. Olaylarla ilgili veriler derlenerek 
sisteme öğretilmekte, öğrenen sistem daha sonraki işlemleri elindeki örneklere benzeterek 
sonuç üretmektedir. YSA’nın eğitilmesinden kasıt, eldeki örneklerin tek tek ağa gösterilmesi 
ve ağın örnekteki olaylar arasındaki ilişkiyi belirlemesidir. Her ağ önce eğitim seti ile eğitilir. 
Ağ bütün örneklere doğru cevap vermeye başlayınca eğitim tamamlanmış demektir. Daha 
sonra ise test edilir. Ağın hiç görmediği örnekler ağa gösterilerek ağın verdiği cevaplara 
bakılır. Ağ kendisine gösterilen örnekleri öğrenerek görmediği örnekler hakkında bilgi 
üretebilir. Ağa gösterilen örnekleri belli sınıflara ayrıştırarak daha sonra gelen bir örneğin 
hangi sınıfa gireceğini karar verebilir. Ağa eksik bilgiler verildiği zaman ağın bu eksik 
bilgileri bulması istenir. Bu tür olaylara çözüm üretir. Ağa gösterilen yeni örneklerde eksik 
bilgi olmasına rağmen sonuç üretebilirler [12]. 

II.IV. Genetik Algoritma (GA) 

Doğada yüzyıllar boyunca canlılar devamlı olarak bir evrim süreci içersindedirler. Bu süreçte 
çocuklar anne ve babadan iyi olan özellikleri alarak çoğalmaya devam ederlerken, iyi 
özellikleri almayan bireyler doğal ortamda rekabet edemeyerek yok olmaktadırlar. Bilgisayar 
teknolojisinde de bu en iyiyi bulma arayışı, doğadan esinlenerek en iyi olanın süreç içersinde 
tutulduğu, zayıf olanın ise iptal edildiği sistemler üzerine çalışmalar yapılmaktadır. İlk defa 
1975 yılında John Holland tarafından içerisinde birden fazla olası çözüm kümesi barındıran 
canlıların doğal seçilim sürecinden esinlenilerek bilgisayar ortamında kullanılması Genetik 
Algoritma (GA) ile söz konusu olmuş olup, kullanım alanı her geçen gün daha da artmaktadır.  

GA’lar, gen, kromozom ve popülâsyondan oluşmaktadır. Burada kendi başına anlamı olan ve 
genetik bilgi taşıyan en küçük birim gen olup, bir yada birden fazla genin bir araya gelmesiyle 
oluşan ve probleme ait tüm bilgileri içeren parçalar kromozom olarak adlandırılmaktadırlar. 
Kromozomların birleşmesi ile ise popülasyon oluşmaktadır.  

GA genel anlamda, dizilerden oluşan bir popülasyona (nesil) çoğalma, çaprazlama ve 
mutasyon operatörlerinin uygulanmasını içerir. Bu operatörlerin uygulanmasından sonra yeni 
bir popülasyon (yavru nesil) oluşur. Yeni nesil eski ebeveyn nesil ile yer değiştirir. Her 
dizinin (kromozomun) bir uyum değeri vardır. Yeni nesiller (yeni diziler) bu uyum değerlerin 
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göre seçilirler. Her yeni üretilen nesilde daha uyumlu iyi nesiller üretilmeye çalışılır. GA 
uygulamada ilk aşama başlangıç popülasyonun oluşturulup, uyum değerinin hesaplanmasıdır. 
Daha sonra mevcut nesile, temel genetik operatörler (çoğalma, çaprazlama, mutasyon) 
uygulanır. Her nesil için uyum değeri hesaplanır. Bu durum durdurma kriteri sağlanana kadar 
devam eder[11]. GA’nın akım şeması Şekil 4’de görülmektedir.  

GA’da ilk işlem ilk popülasyonun oluşturulması olsa da, bu adımdan önce kodlama işlemi 
yapılmaktadır. Kodlama işleminde mevcut verilerin GA’nın kullanabileceği şekle çevrilmesi 
aşamasıdır. Kodlamada ikili, değer, ağaç ve sıralı kodlama teknikleri kullanılıyor olsa da en 
fazla tercih edilen ikili kodlamadır. Kodlama işleminden sonra, rastgele değerlerden ilk 
popülasyon oluşturulmaktadır. İlk popülasyon oluşturulduktan sonra hedeflenen değerle 
oluşturulan popülasyonların uyum değerleri incelenmektedir. Burada hedeflenen uyum 
değerleri yüksek olan popülâsyonların bir sonraki adım olan çoğalma işlemine aktarılırken 
düşük olanların sistemde tutulmamasıdır. Çoğalma işlemi ise, seçilmiş bireyleri bir eşleme 
havuzuna kopyalama işleminden ve havuzda bireyleri çiftler halinde gruplara ayırma 
işleminden oluşmaktadır. Çaprazlama operatörü GA’lardaki en önemli operatördür. Yüksek 
uygunluk değerine sahip iki kromozomun yapıları kullanılarak yeni bireyler oluşturulması 
esasına dayanır. Çaprazlama işlemi genel olarak ikili dizilerin parçalarının değiş tokuşu 
şeklinde gerçekleştirilmekte olup, tek noktalı, iki noktalı ve sıralı çaprazlama gibi yöntemleri 
bulunmaktadır. Şekil 5’de tek noktalı çaprazlamaya bir örnek görülmektedir.  

 
Şekil 4. GA’nın iş akım şeması [12] 

 
Şekil 5. Tek noktalı Çaprazlama [13] 
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Çaprazlama işleminden sonra genetik çeşitliliği sağlamak ve var olan daha iyi çözümü 
bulabilmek için mutasyon işlemi gerçekleştirilmektedir. Bu adımda, en iyi sonuç veren belirli 
bir yüzdelik dilimindeki kromozomlar hariç tutularak, diğer kromozomlardaki genlerin küçük 
bir kısmının değerleri değiştirilerek gerçekleştirilir. Sistemin son döngüsünde mutasyon 
işlemi yapılmamaktadır. Elde edilen bu yeni kromozomlar artık sistemin yeni bireyleri 
olmakta, aynı döngü, sistemin başlangıcında belirlenen döngü (iterasyon) sayısına veya 
belirlenen uygunluk değerine ulaşıncaya kadar devam etmektedir.  

III. MODELLEME YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

III.I. Regresyon Analizi 

Regresyon analizi yaparken öncelikle veri setinin uygunluğunun test edilmesi gerekmektedir. 
Bağımlı ve bağımsız değişkenler sayılardan oluşuyorsa regresyon analizi uygulanabilirken, 
bağımlı değişkenimizin oran ve ya katagorik bir veri olması durumunda lojistik regresyon 
uygulanması gerekmektedir. Ayrıca, verilerin dağılımları incelenerek normal dağılıma 
uygunluklarının gözlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla verilerin tanımlayıcı istatistik bilgileri 
(Mod, Medyan, aritmetik ortalama değerleri) ile basıklık ve çarpıklık değerlerinin incelenmesi 
gerekmektedir. Verilerin normal dağılıma uymadıklarının tespit edilmesi durumunda ya 
dağılıma uygun bir analiz yöntemi seçmek veya verileri normal dağılıma uyduracak 
normalizasyon işlemlerini yapmak gerekmektedir. Hangi durumlarda nasıl bir normalizasyon 
işleminin uygulanması gerektiği topluca Tablo 3’de verilmektedir. 

Tablo 3.Normal dağılıma uymayan verilerde normalizasyon yöntemleri. 
Veri Dağılımında 
Karşılaşılabilecek 

Sorun 

Ilımlı 
pozitif 

çarpıklık 

Şiddetli 
pozitif 

çarpıklık 

Negatif çarpıklık 
1.Seçenek 

Negatif 
çarpıklık 

2. Seçenek 

Aşırı negatif 
derecede çarpıklık 

Verilerin normal 
dağılıma uyması 

için çözüm 
önerileri: 

Karekök 
Dönüşümü 

Logaritmik 
Dönüşüm 

Pozitif çarpık bir 
dağılıma dönüştür 

ve burada 
kullanılan 

yöntemi kullan 

X2 yada X3 
dönüşümü 

veya 
log(x/(1-x)) 
dönüşümü 

Gözlem 
değerlerinin tersi 
alınır (1/x), oran 

ise logit(p)= 
loge(p/(1-p)) 

Basit doğrusal regresyon işlemi, el ile hesaplanmak mümkün olsa da, çok değişkenli ve 
doğrusal olmayan regresyon analizinin manuel olarak yapılması zor, zaman alıcı ve hata 
yapma ihtimalinin yüksek olmasından dolayı istatistiksel paket programlar 
kullanılmaktadırlar. Bu konuda en çok kullanılan yazılımlara ise SPSS, SYSTAD ve Minitab 
örnek olarak verilebilir.  

Çok değişkenli regresyon analizine başlarken dikkat edilmesi gereken bir konu ise, hangi 
bağımsız değişkenlerin modele dahil edilecegidir. Oluşturulacak modelin 
kullanılabilirliliğinin yüksek olması amacıyla en az bağımsız değişken kullanılarak bağımlı 
değişkenin tahmin edilmesi hedeflenmektedir. Bundan dolayı model oluşturuldukça 
değişkenlerin modele katkıları kontrol edilerek yeterli katkı sağlamayan değişkenin modelden 
çıkartılması tercih edilen yöntemlerden birisi olmaktadır. Bu konuda öncelikle bağımlı 
değişkenle korelasyonu yüksek olanlar tercih edilirken, bağımsız değişkenler arasında 
korelasyonu yüksek olan iki değişkenin de aynı anda modele dahil edilmesi çoklu korelasyon 
olarak adlandırılan problemi oluşturmaktadır. Bu nedenle bağımsız değişkenler arasında 
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korelasyon değeri 0.9’dan büyük olan birden fazla değişken mevcutsa modele bunlardan 
sadece birisinin dahil edilmesi gerekmektedir. Dikkat edilmesi gereken diğer bir konu ise 
bağımsız değişkenler arasında otokorelasyon’un bulunması da istenmeyen bir durum olup, bu 
durum Durbin-Watson analizi ile anlaşılabilmektedir. Durbin-Watson değeri ±2 aralığı 
dışında olduğu durumlarda otokorelasyon söz konusu olup, bu değişkenlerin ikisinin de aynı 
anda modele yerleştirilmesi hataya veya istatistiksel olarak güç kaybına neden olmaktadır. 
Değişkene girecek bağımsız değişkenler belirlendikten sonra dikkat edilmesi gereken bir 
diğer konu ise örneklem büyüklüğünün belirlenmesidir. Bu konuda basit bir şekilde bağımsız 
değişken sayısının 10 katı [14] veya 30 [15] katının uygun olduğunu belirten yaklaşımlar söz 
konusudur [5]. İstatistiksel paket programlarda çoklu doğrusal regresyon işleminde kullanılan 
birden fazla yöntem bulunmaktadır. Bunlar, tüm değişkenlerin modele dahil edilmeye 
zorlandıkları Enter metodu, modelin belirlenen güvenlik düzeyi için uygun F değerini 
sağlayıp sağlamadığına bakılarak modele katılan değişkenlerin birer birer F testinde geçer 
sonucu buluncaya kadar artırıldığı ve F testinde uygun değer bulunduğunda sistemin 
durdurulduğu ileri seçim (Forward Selection) veya tüm değişkenlerin modele dahil edilerek 
birer birer azaltıldığı geri şeçim (Bacward selection) metodu kullanılabildiği gibi, ileri doğru 
ve geriye doğru seçim metotlarının bileşimi sayılabilinecek adım adım seçme (Stepwise) 
yöntemi kullanılabilmektedir. Bu yöntemde değişkenler modele birer birer dahil edilmekte ve 
yeterli katkıyı sağlıyorlarsa modelde kalmakta, sağlamadıklarında ise modelden 
atılmaktadırlar, her bir değişken tek tek modele sağladıkları katkılar göz önüne alınarak, 
modele dahi edilip çıkartılarak regresyon analizi tamamlanmaktadır. 

Yukarıda belirtilen hususlara dikkat edilerek oluşturulan modelin mutlaka doğrulama 
testlerinin gerçekleştirilmesi de gerekmektedir. En sık yapılan yanlışlardan birisi, modelin 
geçerliliği konusunda gözlenen veriler ile hesaplanan verilerin korelasyon (r) veya 
determinasyon (belirlilik) katsayısı (r2) bir modelin geçerliliği konusunda yeterli 
görülmektedir. Ancak modele katılan verilerin uygunluğunun belirlenmesi amacıyla t testi ve 
modelin bütününün geçerliliğinin test edilmesi için istenen güvenirlilik düzeyleri için F 
testlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.  

III.II. Bulanık Mantık 

Bilgisayarlarda yapay zeka yöntemlerinden birisi olan BM’ın klasik sistemlere göre 
avantajları; belirsiz, zamanla değişen, karmaşık, iyi tanımlanmamış sistemlerin denetimine 
basit çözümler getirmesi, değerlerin az sayıda üyelik fonksiyonlarına indirgenmeleri nedeni 
ile genellikle daha küçük bir yazılımla daha hızlı bir şekilde sonuçlanması, kullanıcıların 
modeller üzerinde müdahalelerine sistem çalışırken izin vermesi olarak sayılabilir. Ancak, bu 
sistemin klasik yaklaşıma göre dezavantajları da bulunmaktadır. Bunlar ise; bulanık 
denetimde kullanılan kurallar deneyime çok bağlı olması, üyelik fonksiyonlarının seçiminde 
belirli bir yöntemin olmaması sebebiyle en uygun fonksiyonun denemelerle bulunması 
gerekmektedir. Bu işlem ise oldukça uzun zaman alabilmektedir. Ayrıca, denetlenen sistemin 
bir kararlılık analizi yapılamaması ve sistemin nasıl cevap vereceği önceden kestirilememesi 
de bu sistemin dezavantajlarından sayılabilmektedir. Bu durumda yapılacak tek şey ise 
benzetim çalışmasıdır. Ayrıca Bulanık mantık yönteminin, matematiksel bir formül ortaya 
koymadan çözüm üretmesi de söylenebilir. Çünkü matematiksel bir model olmadığı için 
bulunan çözümün uygulanabilmesi için sürekli bilgisayar ortamına ihtiyaç duyulmaktadır.  
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III.III. Yapay Sinir ağları 

Geleneksel sistemlerde ise bilgi eksik olduğunda sonuç üretilemez. Bu özellik YSA’nın, 
geleneksel sistemlere göre önemli bir üstünlüğüdür. Ağın bazı hücrelerinin bozulması ya da 
çalışamaz durumda olması durumunda bile ağ çalışmaya devam eder. Ağlarda herhangi bir 
problem ortaya çıktığında bozulma göstermezler. YSA’da bilgi tüm ağa yayılmış durumdadır. 
Tek bir bağlantının bir anlamı yoktur. YSA’nın önemli bir özelliği de sadece sayısal bilgilerle 
çalışmalarıdır. 

Günümüzde YSA, eksik bilgilerle çalışabilme ve normal olmayan verilere çözüm üretebilme 
yeteneklerinden dolayı pek çok alanda kullanılabilmektedir. Doğrusal olmayan, çok boyutlu, 
karmaşık, kesin olmayan, eksik, kusurlu, hata olasılığı yüksek veriler ve problemlerin çözümü 
için özellikle bir matematiksel model ve algoritmanın bulunmaması durumlarında yaygın 
halde YSA ağları uygulamaları yapılabilmekte ve başarılı sonuçlar elde edilmektedir. YSA bu 
teorik uygulamaların ötesinde günlük hayatta kullanılan finansal konular, mühendislik ve tıp 
bilimi gibi birçok alanda uygulanabilmektedir [12]. 

Bir YSA yapısı ve sinir hücrelerinin sayısı değişiklik göstermelerine rağmen, YSA’nın 
oluşumu için kabul görmüş herhangi bir kural bulunmamaktadır. Gerekli gizli katman 
sayısından az gizli katmana sahip YSA komplike fonksiyonların çözümünde yetersiz kalırken, 
çok fazla gizli katmana sahip yapay sinir ağları ise istenmeyen kararsızlıklarla 
karşılaşmaktadır. Gizli katman sayısı belirlendikten sonra karşılaşılan problem ise her bir 
tabakada kaç tane nöronun yer alacağına karar vermektir. Girdi katmandaki nöron sayısı 
sistem içerisindeki girdilerin sayısına eşittir. Aynı şekilde, çıktı katmanı da istenilen çıktı 
sayısıyla belirlenebilmektedir. Ancak, gizli katmanda en verimli şekilde kaç tane nöronun 
bulunacağı konusunda herhangi bir matematiksel test bulunmamaktadır. Deneme ve yanılma 
yöntemi uygulanarak karar verilmelidir [16]. 

YSA’larının bu kadar geniş kullanım alanı bulmasına etki eden avantajları ise; YSA’lar 
oldukça kompleks ve farklı problemlerde iyi sonuçlar verebilmeleri, bir çok hücreden 
meydana gelmelerinden dolayı bu hücreler eş zamanlı olarak çalışarak karmaşık işlevleri 
yerine getirmeleri, süreç içerisinde bu hücrelerden her hangi biri işlevini yitirse dahi sistem 
güvenli bir şekilde çalışmasına devam edebilmesi, eğitim esnasında kullanılan nümerik 
bilgilerden, problemin genel özellikleri elde etmesi ve böylelikle eğitim sırasında 
kullanılmayan girdiler için de, anlamlı yanıtlar üretebilmesidir. Ayrıca, bilgiler ağın 
tamamında saklanır. Geleneksel programlamada olduğu gibi bilgiler veri tabanları veya 
dosyalarda belli bir düzende tutulmaz, ağın tamamına yayılarak değerler ile ölçülen ağ 
bağlantılarında saklanmaktadır. Hücrelerden bazılarının işlevini yitirmesi, anlamlı bilginin 
kaybolmasına neden olmaz. Sistem doğrusal olmayan problemlerin çözümü için uygundur.  

Bu sistemin dezavantajları ise; öncelikle donanıma bağımlı olması söylenebilmektedir. 
Ayrıca, uygun ağ yapısının ve ağın girdi parametrelerinin belirlenmesinde belirli bir kural 
olmayıp, deneme yanılma yolu ile belirlenmektedirler. Bu ise oldukça zaman alıcı bir süreçtir. 
Ağın eğitiminin ne zaman bitirileceğine dair kesin bir değerin olmaması ve ağın 
davranışlarının açıklanamamasıdır. Bir probleme çözüm üretildiği zaman bunun nasıl ve 
neden üretildiği konusunda bir bilgi bulmak mümkün olamamaktadır. Bu durum ağın ürettiği 
çözüme güveni azaltmaktadır. Tek bir katmandan oluşan bir algılayıcı sadece doğrusal 
fonksiyonları tahmin edebilir. Giriş ve çıkış katmanı arasında gizli katmanlara sahip olan ileri 
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beslemeli çok katmanlı algılayıcılar ise tek katmanlı algılayıcıların karşılaştıkları sınırlamaları 
ortadan kaldırmaktadırlar. 

III.IV. Genetik Algoritma  

Makinelerin öğrenmesi temeline dayanan ve yapay zeka türlerinden olan GA olasılık 
kurallarına göre çalışan yöntemler olup, şartlara uyum sağlayabilir. Bunun anlamı, önceden 
hiç bilgisi olmamasına karşın, olayları ve bilgiyi öğrenme ve toplama yeteneğine sahip 
olmasıdır. Ancak, geniş arama algoritmalarının aksine, genetik algoritmalar en iyiyi seçmek 
için tüm farklı durumları üretmeyip, mükemmel çözüme ulaşamama riski bulunmaktadır. 
Çözüm uzayının tamamını değil yalnızca bir kısmını tarayarak zaman kısıtlamalarını hesaba 
katan en yakın çözümlerden biridir.  

Sürekli ve ayrık parametreleri optimize etmesi, türevsel bilgiler gerektirmemesi, amaç 
fonksiyonunu geniş bir spektrumda araştırması, çok sayıda parametrelerle çalışma imkânının 
olması, paralel bilgisayarlar kullanılarak çalıştırılabilmesi, karmaşık amaç fonksiyonu 
parametrelerini, lokal minimum veya maksimumlara takılmadan optimize edebilmesi ve 
sadece tek çözüm değil, birden fazla parametrelerin optimum çözümlerini elde edebilmesi 
gibi avantajlara sahip olan GA’larda dikkat edilmesi gereken hususlar ise; popülasyon 
büyüklüğü, mutasyon oranı ve çaprazlamanın kaç noktadan yapılacağıdır. Kromozom 
sayısının çok fazla olması çalışma süresini artırırken az tutulması ise kromozom çeşitliliğini 
yok ederek uygun çözümler bulmaktan uzaklaştırabilmektedir. Genel olarak 20-30 arası 
popülasyon büyüklüğünün uygun olduğu düşünülmektedir. Aynı şekilde mutasyon oranını 
yüksek tutulması, daha fazla yapı bloğu oluşmasına neden olurken aynı zamanda GA’nın asıl 
amacı olan iyiye gidişi bir tarafa bırakarak, bazı iyi kromozomlarında bozunmasına yol 
açabilmekte ve rastsal bir aramaya dönmesine yol açabilmektedir. Ancak bazen bu durum, 
aynı zamanda kayıp olan genetik malzemenin tekrar bulunmasına da yol açabilmektedir.  

Sonuç olarak GA’lar ile kompleks ve klasik yöntemlerle çözülmesi mümkün olmayan arama 
uzayının büyük ve karmaşık olduğu, mevcut bilgiyle sınırlı arama uzayında çözümün zor 
olduğu, problemin belirli bir matematiksel modelle ifade edilemediği, geleneksel 
yöntemlerinden istenen sonucun alınmadığı problemlerde başarı ile kullanmak mümkün 
olmaktadır. Ancak, Birkaç parametreli analitik fonksiyonun çözümünde klasik metotlar daha 
hızlı olup, bu durumlarda klasik yöntemler daha hızlı ve kabul edilebilir sonuçlar verdiği için 
GA tercih edilmesi her zaman doğru sonuçları vermemektedir.  

IV. SONUÇLAR 

Bağımlı değişken ile bağımsız değişken/değişkenler arasında doğrusal bir ilişkinin bulunması 
durumunda, doğrusal regresyon analizi, doğrusal olmayan, ancak, matematiksel olarak 
açıklanabilen (logaritmik, ters, kübik, üstsel vb.) bir ilişkinin olması durumunda ise, doğrusal 
olmayan regresyon analizi tercih edilmektedir. Ancak, analize başlamadan önce, verilerin 
normal dağılıma uyup uymadıkları, çoklu ve otokorelasyon varlığı kontrol edilerek, modele 
dahil edilen değişken sayısına göre, uygun örneklem büyüklüğü için modellerin oluşturulması 
gerekmektedir. 

Model oluşturulduktan sonra da, modelin geçerliliğinin mutlaka test edilmesi gereklidir. Bu 
amaçla en yaygın olarak kullanılan parametreler, regresyon (r) ve belirlilik (r2) katsayılarıdır. 
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Bu değerler, modelin geçerliliğinde oldukça belirgin parametreler olmasına rağmen, bir 
modelin geçerli olduğunu söylemede yetersizdirler. Modelin geçerli olduğunu söyleyebilmek 
için, regresyon veya belirlilik katsayısına ek olarak, modele katılan verilerin uygunluğunun 
belirlenmesi amacıyla t testi ve modelin bütününün geçerliliğinin test edilmesi için istenen 
güvenirlilik düzeylerinden F testinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Olasılık grafiği ve 
residual (artık) grafikleri de modellerin geçerliliğinde bakılabilecek grafiksel test 
yöntemlerindendir. 

Bilgisayarlarda yapay zeka yöntemlerinden birisi olan BM, zamanla değişen, karmaşık, iyi 
tanımlanmamış sistemlerin denetimine basit çözümler getirmesi, değerlerin az sayıda üyelik 
fonksiyonlarına indirgenmeleri nedeni ile genellikle daha küçük bir yazılımla daha hızlı bir 
şekilde sonuçlanması, kullanıcıların modeller üzerinde müdahalelerine sistem çalışırken izin 
vermesi gibi avantajlarından dolayı özellikle kesin olmayan ve belirsizlikler içeren 
durumlarda oldukça geniş kullanım alanı bulmuş olup, geçerli ve doğru sonuçlar verdiği artık 
bilinen bir gerçektir. Ancak, bulanık denetimde kullanılan kurallar deneyime çok bağlı 
olması, üyelik fonksiyonlarının seçiminde belirli bir yöntemin olmaması ve bulunan 
çözümlerin başka verilere uygulanabilmesi için mutlaka bilgisayara ihtiyaç duyulması da 
zayıf yönleri olarak belirtilebilmektedir. 

Günümüzde YSA, eksik bilgilerle çalışabilme ve normal olmayan verilere çözüm üretebilme, 
eğitim esnasında kullanılan nümerik bilgilerden, problemin genel özellikleri elde etmesi ve 
böylelikle eğitim sırasında kullanılmayan girdiler için de, anlamlı yanıtlar üretebilmesi 
yeteneklerinden dolayı pek çok alanda kullanılabilmektedir. Doğrusal olmayan, çok boyutlu, 
karmaşık, kesin olmayan, eksik, kusurlu, hata olasılığı yüksek veriler ve problemlerin çözümü 
için özellikle bir matematiksel model ve algoritmanın bulunmaması durumlarında başarılı 
sonuçlar elde edilmektedir. 

Bu sistemin dezavantajları ise; öncelikle donanıma bağımlı olması, uygun ağ yapısının ve 
ağın girdi parametrelerinin belirlenmesinde belirli bir kural olmaması ve bu parametrelerin 
deneme yanılma yolu ile belirlenmesi, ağın eğitiminin ne zaman bitirileceğine dair kesin bir 
değerin olmaması ve ağın davranışlarının açıklanamamasıdır. Bir probleme çözüm üretildiği 
zaman bunun nasıl ve neden üretildiği konusunda bir bilgi bulmak mümkün olamamaktadır. 
Bu durum ağın ürettiği çözüme güveni azaltmaktadır. Ayrıca, YSA, problemi çözerken belirli 
bir çözüm kümesine takılıp diğer olası çözümleri atlayabilmektedir. Bu dezavantaj aynı 
zamanda yerel minimuma takılma olarak da adlandırılmaktadır. Bu noktada YSA algoritması, 
yerel minimumlara takılma olasılığı düşük bir optimizasyon algoritması olan GA ile 
desteklenmiştir. 

Önceden hiç bilgisi olmamasına karşın, olayları ve bilgiyi öğrenme ve toplama yeteneğine 
sahip olan GA ile kompleks ve klasik yöntemlerle çözülmesi mümkün olmayan arama 
uzayının büyük ve karmaşık olduğu, mevcut bilgiyle sınırlı arama uzayında çözümün zor 
olduğu, problemin belirli bir matematiksel modelle ifade edilemediği, geleneksel 
yöntemlerinden istenen sonucun alınmadığı problemlerde başarı ile kullanmak mümkün 
olmaktadır. GA’nın çalışması esnasında ise, popülasyon büyüklüğü, mutasyon oranı ve 
çaprazlamanın kaç noktadan yapılacağı dikkat edilmesi gereken sonuçladır. 

Sonuç olarak, modelleme için bilgisayar yazılımlarının yardımı ile kullanılabilecek birden 
fazla çözüm yöntemi bulunmasına rağmen, verimli ve kabul edilebilir sonuçlar alabilmek için 
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öncelikle modelleme yapılacak sorunun iyi analiz edilmesi ve verilerin durumuna uygun 
yöntemin seçilmesi başarının anahtarı olmaktadır. Bir yöntemin bir problemde çok yüksek 
performans göstermesi, onu diğer yöntemlerden üstün kılmayıp, sadece sorunun çözümüne 
uygun yöntem olduğunu göstermektedir. 
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ABSTRACT 
In this paper, the neutronic performance in fixed bed nuclear reactor (FBNR) using CERMET fuel with % 30 
Weapon Grade PuO2 +% 30 ThO2 + %40 UO2 were investigated. The criticality and burn up values calculations 
are performed with SCALE 5.1/XSDRNPM. Time evolution of criticality and burn up grades of the FBNR were 
computed. Initial criticality were obtained as 1.32. The burn up and operation time’s values until 1.06 criticality 
values were computed ad 160 GWD/t and 28 years. Obtained results were compared for original fuel of FBNR 
and it was provided a good performance as regards extending burn up. 
 
 Keywords: Burn up, Fixed Bed Nuclear Reactor, Thorium, Uranium, Plutonium.   

1. INTRODUCTION 

The Fixed Bed Nuclear Reactor (FBNR) was developed by IAEA Coordinated Research 
Project (CRP) on Small Reactors without On-site Refueling. FBNR was depends on PWR 
technology. FBNR was used High Temperature Reactor type fuel elements [1-3]. In previous 
study, TRISO type fuel element with a graphite matrix and a SiC cladding was used as fuel 
[4]. After, CERMET fuel was developed and used. CERMET fuel contained zirconium matrix 
and cladding [5]. Recently, the criticality and burnup behaviours of FBNR using  weapon 
grade plutonium, reactor grade plutonium and the totality of the minor actinides mixed 
thorium was investigated [6,7].Alkan was performed the criticality and burnup behaviours of 
FBNR using  weapon grade plutonium, reactor grade plutonium and the totality of the minor 
actinides mixed natural uranium[8]. These studies was shown a good performance as regards 
thorium and natural uranium utilization in FBNR with respect to reactor criticality.  

In this study, the time dependent neutronic performance of FBNR using CERMET fuel with 
% 30 Weapon Grade PuO2 +% 30 ThO2 + %40 UO2 was investigated. Obtained criticality and 
burnup results were compared with previous studies.  

2. NEUTRONIC CALCULATIONS 

Neutronic calculations are performed with the SCALE5.1 in S8-P3 approximation using the 
238-neutron group’s data library, derived from ENDF/B-V [9]. FBNR reactor geometry was 
shown in Fig. 1. FBNR net power generation was 70 MWe. CERMET type fuel as nuclear 
fuel was used. CERMET type fuel structure was in Fig. 2.  The isotopic compositions of the 
new fuels in the present study was % 30 Weapon Grade PuO2 +% 30 ThO2 + %40 UO2. 

Weapon Grade Plutonium composition was % 96 239Pu and 4 % 240Pu. FBNR was used H2O 
as coolant. CERMET fuel technical parameters was given in Table 1.  
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Figure 1. Basic Structure of FBNR with main modules 

 
Figure 2. CERMET Fuel Element (15 mm diameter) 

Table 1. Composition and Dimensions of CERMET Unit Cell 
Material Density (g/c3) Diameter (cm) Volume (cm3) Mass (gr) Mass Fraction 

UO2 in Fuel Element 10.5 0.05 (for 1 kernel) 0.705 7.402 0.570 

Zirconium 6.5  0.858 5.577 0.430 

Total 8.304 1.440 (fuel zone) 1.563 12.979 1 

Cladding Zirconium 6.5 Thickness 0.03 0.204 1.324  

Fuel Element 8.09 1.5 1.767   

H2O inside dodecahedron 0.747 Face to face 1.62 1.178 0.880  

Total Unit Cell (average) 5.156  2.945 15.183  

3. RESULT AND DISCUSSIONS 

Fixed bed modular reactor is high temperature reactor. An enrichment grade of 9 % UO2 was 
used of FBNR as original fuel. Previous study, the criticality values (keff) were determined for 
original fuel. The initial keff  were obtained as 1.28. The burn up values corresponding keff = 
1.06 were computed ~ 54 000 MWD/t. Also, the operation time corresponding burn up values 
were ~ 8 years [4]. Alkan et al., investigated of the effects of the neutronic performance 
weapon grade plutonium mixed natural uranium. Alkan et al., obtained a good performance as 
regards neutronic analysis. These study, the criticality (keff) were obtained as ~1.28. The 20 % 
weapon grade plutonium fuel mixed natural uranium would allow reactor operation periods ~ 
17 years without fuel change with burn up levels of ~102 GW.D/t [8]. 
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In this study, thorium nuclear fuel was used with weapon grade plutonium fuel mixed natural 
uranium. Thorium can be contributed both extending burn up with generating 233U isotopes 
and utilization. The initial criticality values of % 30 Weapon Grade PuO2 +% 30 ThO2 + %40 
UO2 isotopic compositions of the new fuels in the present study was given as 1.32. Reactor 
operation time with% 30 Weapon Grade PuO2 +% 30 ThO2 + %40 UO2 isotopic compositions 
was about~ 28 years as shown in Figure 3.  The burn up values corresponding this operation 
time was ~ 160 GWD/t. The operation time and burnup results obtained in this study was 
shown a good performance from previous study. The operation time with in this study was 
increased about 20 years [4] and 10 years [8 ] from previous study. Also, the high burn up 
values were obtained with with% 30 Weapon Grade PuO2 +% 30 ThO2 + %40 UO2 fuel. 

Figs. 4 and 5 shown the time-dependent density changes of fissionable isotopes for with% 30 
Weapon Grade PuO2 +% 30 ThO2 + %40 UO2 fuel. There was modest accumulation of 233U, 
240Pu, 241Pu and 242Pu fuels. On the other hand,  239Pu decreased rapidly with operation time.  
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Figure 3. Time dependent of criticality and burnup values for % 30 Weapon Grade PuO2 +% 30 ThO2 + %40 
UO2 fuel 
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Figure 4. Density variations of isotopes with % 30 Weapon Grade PuO2 +% 30 ThO2 + %40 UO2 fuel 
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Figure 5. Density variations of isotopes with % 30 Weapon Grade PuO2 +% 30 ThO2 + %40 UO2 fuel 

4. CONCLUSIONS 

In this study, the investigation of the neutronic performance of FBNR for % 30 Weapon 
Grade PuO2 +% 30 ThO2 + %40 UO2 fuel were performed. Weapon grade, thorium and 
natural uranium as alternative fuel were used in the neutronic calculations. Incineration of 
nuclear waste and utilization of thorium was aimed in this study. Also, CERMET fuel can be 
contributed very high burn up grades of FBNR. FBNR burn up grades with % 30 Weapon 
Grade PuO2 +% 30 ThO2 + %40 UO2 fuel was obtained as 160 GWD/t, furthermore 
corresponding operation times of ~ 28 years. The obtained results obtained in this study was 
shown a good performance from previous study as regards operation time and burn up value. 
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ÖZET  
Gıda prosesinin hijyene dayalı olarak yapılabilmesi için hijyeni etkileyen faktörlerin tümünün tasarım 
başlangıcında dikkate alınması önemlidir. Gıda ürünlerinde özellikle açık proseslerde mikroorganizmaların 
birikmesi riski ekipmanların kötü tasarlanması ile artar. Ayrıca tasarım aşamasında ürünün türü ve üretim 
prosesinin aşamaları da dikkate alınmalıdır. Hijyenik gıda üretiminde kullanılacak proses ekipmanları 
standartlarla belirlenmiş temel hijyenik istekleri karşılamalıdır. Ekipmanlar için kullanılan konstrüksiyon 
malzemeleri, ürün, çevre, temizlik kimyasalları ve dezenfektanlar ve temizleme ve dezenfeksiyon yöntemleri 
tümüyle uyumlu olmalıdır. Kaynak dikişleri gibi ürüne temas eden yüzeyler kolayca temizlenmeye uygun yeterli 
pürüzsüzlüğe sahip olmalıdır. Kaynak ve yapıştırma gibi çözülemeyen bağlantı yöntemleri vidalı bağlantılara 
tercih edilmelidir. Vida dişleri, somunlar, cıvatalar ve perçinler mümkün olduğunca ürünle temas etmemelidir. 
Vidalı bağlantılar kullanıldığında özel sızdırmazlık tedbirleri alınmalıdır. Çatlaklar, boşluklar, aralıklar, yarıklar, 
çukurcuklar ve vida dişlerinin aralarında kirler birikebilir ve proses ekipmanının temizlenebilmesini engeller. 
Aynı nedenler ve temizliği kolaylaştırmak için iç köşeler uygun şekilde yuvarlatılmalıdır. İçinden belli 
periyotlarda sıvı gıda, temizlik ve dezenfeksiyon solüsyonları ve su geçen tüm boru hatları ve ekipman yüzeyleri 
korozyon riskini ve birikmeyi en aza indirgemek için kendi kendini direne edecek şekilde düzenlenmelidir. 
Yataklar bakteri girişini engellemek ve yağlayıcıların gıda ürünlerine bulaşmasından sakınmak için ürün alanının 
dışına monte edilmelidir. 
Bu çalışmada, gıda endüstrisi için çok önemli olan hijyen açısından tasarım detaylı olarak araştırılmış ve 
malzeme ve imalat yönteminin seçimi, şekillendirme ve temizlenebilme vb. açılardan tasarım ve şekillendirme 
kuralları belirlenmiştir. Hijyenik tasarım uygulamaları; bakteriler gibi mikrobiyolojik, yağlayıcılar ve kimyasal 
temizlik malzemeleri gibi kimyasallar ve cam ve ahşap gibi fiziksel olarak bulaşan kalıntılardan kaçınılması ve 
engellenmesi için en önemli araçlardandır. Ekipmanların uygun hijyenik tasarımı ürün akışını düzenler, 
istenmeyen yerlerde ürünlerin birikmesini engeller ve ekipmanların temizleme süresini azaltarak birim zamanda 
daha fazla üretim yapmayı sağlar. Bundan dolayı bu kurallara uygun tasarlanan ekipmanlar, hijyen açısından 
kötü tasarlanmış ekipmanlara göre pahalı olmasına rağmen uzun sürede maliyetler açısından daha efektiftir. 
 
Anahtar Kelimeler: Hijyen, tasarım, gıda endüstrisi 
 

ABSTRACT  
It is important to consider all of the factors that affect hygiene in the beginning of the design so that the food 
process can be done based on hygiene. Accumulation of microorganisms in food products, especially in open 
processes, increases with bad design of equipment. In addition, the type of product and the stages of the 
production process must be considered during the design phase. Process equipment to be used in hygienic food 
production should meet basic hygienic requirements determined by standards. The construction materials, 
products, environment, cleaning chemicals and disinfectants used for equipment and cleaning and disinfection 
methods must be fully compatible. Surfaces that come into contact with the product, such as weld seams, must 
have sufficient surface roughness to be easily cleaned. Connection methods such as welding and adhesives 
bonding should be preferred with threaded fasteners. 
Welding or continuous bonding are preferred over fastenings. Exposed screw threads, nuts, bolts, screws and 
rivets must be avoided whenever possible in product contact areas. Alternative methods of fastening can be used 
where the washer used has a rubber compressible insert to form a bacteria-tight seal. Niches such as pits, cracks, 
crevices, open seams, gaps, lap seams, inside threads that accumulate dirt and hamper the cleanability of the 
process equipment are not allowed. For the same reasons and to facilitate cleaning, the inner corners must be 
rounded appropriately. All pipelines and equipment surfaces in the product zone must be so arranged that they 
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are selfdraining to minimize contamination and corrosion risks when liquid food, cleaning and disinfection 
solutions, and rinsing water are retained during idle periods. Bearings should be mounted outside the product 
area to avoid contamination of food products by lubricants and to exclude the ingress of bacteria. 
In this study, hygiene based design was investigated which is very important for the food industry, and the 
choice of material and manufacturing method, shaping and cleaning etc. The design and shaping rules from the 
angles have been determined. Hygienic design applications; Are the most important means for avoiding and 
preventing chemicals such as microbiological, lubricants and chemical cleaning materials like bacteria, and 
physically contaminated residues such as glass and wood. Proper hygienic design of equipment arranges the flow 
of products, prevents the accumulation of products at undesired locations, and reduces the cleaning time of the 
equipment, allowing more production per unit time. Therefore, the equipment designed for this rule is more cost 
effective in terms of long-term costs, although it is more expensive than hygiene-poorly designed equipment. 
 
Keywords: Hygiene, design, food industry 

I. GİRİŞ  

Gıda ürünlerinde açık proseslerde mikroorganizmaların birikmesi riski ekipmanların kötü 
(yetersiz) tasarlanması ile artar. Açık tesislerde çevre koşulları uygun ekipman tasarımına ek 
olarak hijyen işlemlerini önemli oranda etkiler. Ayrıca ürünün türü ve üretim prosesinin 
aşamaları da dikkate alınmalıdır. Üretim işlemi ve proseslerin farklı aşamalarında farklı 
seviyelerde hijyenik gereksinimler talep edilir. Prensip olarak ekipman tasarımı ve çevre 
şartları ürünlerde uygun mikroorganizma konsantrasyonunda herhangi bir artışa engel 
olmalıdır. Steril ve hijyenik uygulamalar için standartlar olmasına rağmen deneyimler bu 
kuralların tam olarak uygulanmadığını göstermektedir [1]. 

1989 yılında kurulan Avrupa Hijyenik Mühendislik ve Tasarım Grubu (EHEDG, European 
Hygienic Engineering and Design Group, www.ehedg.org) cihaz üreticileri, gıda sanayi, 
üniversiteler, araştırma enstitüleri, gıda ile ilgili devlet kuruluşlarının oluşturduğu bir 
konsorsiyumdur. Gıda ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesi sırasında hijyen uygulamalarının 
gelişmesini ve yaygınlaşmasını hedef edinmiştir. Bunun hijyenik mühendislik ve tasarım 
çözümleri ile sağlanması konusunda faaliyetler yürütür. Gıda güvenliği kavramı altında 
tanımlanan HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) , ISO 22000 gibi çözümlere 
gıda-makina-tasarım-mühendislik-hijyen kesişiminde uygulamaya yönelik çözümler üretir ve 
bununla ilgili yayınlar yapar, toplantılar düzenler. Tasarımcılar ve ekipmanı kullanan gıda 
üreticileri hijyen ile ilgili  bu standartlara uymak zorundadırlar [2,3]. 

Hijyen mühendisliği ve hijyenik tasarım uygulamaları, bakteriler gibi mikrobiyolojik, 
yağlayıcılar ve kimyasal temizlik malzemeleri gibi kimyasallar ve cam ve ahşap gibi fiziksel 
bulaşan kalıntılardan kaçınılması ve engellenmesi için en önemli araçlardandır. Ekipmanların 
uygun hijyenik tasarımı ürün akışını düzenler, istenmeyen yerlerde ürünlerin birikmesini 
engeller ve ekipmanların temizleme süresini azaltarak birim zamanda daha fazla üretim 
yapmayı sağlar. Bundan dolayı hijyenik olarak kötü tasarlanmış ekipmanlara göre pahalı 
olmasına rağmen uzun sürede maliyetler açısından daha efektiftir. Bu çalışmada hijyen 
açısından tasarımda dikkate alınması gereken kurallar detaylı olarak araştırılmıştır.  

II. HİJYENİK TASARIM 

Hijyenik tasarım, bir gıda üretim fabrikasının ekipman ve tesisat alt yapısı tasarımını kapsar. 
Proses tasarımı kapsamında güvenli ürün ve işlemlerin tasarımı yapılır. Hijyenik tasarım, 
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aslında bir anlamda gıda üretimi altyapısı olup, gıdayı üretmek için gerekli tüm fiziksel 
gereksinimleri eş zamanlı olarak kapsar. Bununla ilgili ana maddeler aşağıda verilmiştir: a) 
fabrika yerleşimi ve inşaatı, b) bina yapısının tasarımı, c) yüzey kalitesinin seçimi, d) 
tehlikeleri kontrol etmek için çalışma alanlarının ayrılması e) hammadde ve ürünün akışı, f) 
çalışan personelin hareketleri ve kontrolü, g) proses ekipmanlarının tasarımı ve kurulumu, h) 
hava, su, buhar, elektrik vb. tesisatların (hizmetlerin) tasarımı ve kurulumu.  

Hijyenik uygulama kapsamında, güvenli ve sağlıklı gıda üretimi ile ilgili yapılması gereken 
tüm önlemler sonucu, üretim alt yapısı hijyenik bir şekilde korunur ve gıdaya yabancı madde 
bulaşmasının önüne geçilir. Bu çerçevede yapılması gereken hususlar aşağıda sıralanmıştır: a) 
bakım b) ortalığın düzenli tutulması c) temizlik ve dezenfeksiyon d) yerinde temizlik 
(gerekiyorsa) e) haşere mücadelesi f) kişisel hijyen. HACCP kapsamında yapılan tehlike 
analizi ile gıdanın kalite ve güvenliğini etkileyebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bunların 
gıdaya bulaşmasının önüne geçebilmek için prosesin her aşamasında kontrol altına alınarak 
bulaşmanın önlenmesi sağlanır. Bu sırada dikkate alınan ana tehlike başlıkları aşağıda 
verilmiştir: a) Fiziksel (cam, plastik, haşere ya da parçaları, metal, toz vb.) b) Kimyasal 
(temizleme kimyasalları, yağlayıcılar vb.) c) Biyolojik (bakteri, küf, maya vb.) [4,5]. 

Hijyen Açısından Ana Tasarım İstekleri 

Güvenilir gıda üretmeyi amaçlayan proses ekipmanları en azından aşağıdaki temel hijyenik 
istekleri karşılamalıdır: 

 Ekipmanlar için kullanılan konstrüksiyon malzemeleri, ürün, çevre, temizlik kimyasalları 
ve dezenfektanlar ve temizleme ve dezenfeksiyon yöntemleri ile tümüyle uyumlu 
olmalıdır. 

 Ürünle temas eden kaynak dikişleri gibi ürüne temas eden yüzeyler kolayca 
temizlenmeye uygun yeterli pürüzsüzlüğe sahip olmalıdır. 

 Gıda ekipmanı, ekipmanın ürünle temas eden ve etmeyen tüm yüzeylerinde bakteri 
oluşumu, yaşaması, büyümesi ve yeniden üremesini engelleyecek şekilde tasarlanmalıdır. 

 Kaynak veya yapıştırma bağlantıları vidalı bağlantılara tercih edilmelidir. Muhafazasız 
vida dişleri, somunlar, cıvatalar, vidalar ve perçinler mümkün olduğunca ürünle temas 
etmemelidir. Vidalı bağlantılar kullanıldığında özel sızdırmazlık tedbirleri alınmalıdır. 

 Çatlaklar, boşluklar, aralıklar, yarıklar, çukurcuklar ve vida dişlerinin aralarında kirler 
birikebilir ve proses ekipmanının temizlenebilmesini engeller. 

 Ölü alanlar ve uç noktalar, cepler vb. gıda akışını engelleyip, birikime neden olan ve 
yeterli temizlik ve dezenfeksiyonu engelleyen bölgelerden kaçınılmalıdır. 

 Yatay düz alanlar, çıkıntılar, boşluklar, çukurlar ve kenarlar vb. ürün parçalarının 
birikmesine neden olan unsurlardan kaçınılmalıdır. 

 Aynı nedenler ve temizliği kolaylaştırmak için iç köşeler uygun şekilde yuvarlatılmalıdır. 
 Kirlerin birikmesine neden olabilecek ürünle temas etmeyen ekipmanın kendi dış 

yüzeyleri, diğer ekipmanlar, döşeme, duvarla temas eden bölgelerdeki kir birikimlerinden 
sakınılmalıdır. 

 Ekipman tasarımının elektrik, hidrolikler, buhar, hava ve su gibi diğer sistemler ile de 
hijyenik uyumu sağlanmalıdır.  
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 Yataklar bakteri girişini engellemek ve yağlayıcıların gıda ürünlerine bulaşmasından 
sakınmak için ürün alanının dışına monte edilmelidir. Yataklar ürün alanının içinde 
olduğunda tasarım, temizleme sıvılarının içeriye girmesine izin vermelidir. 

 Gıdalarla temasta bulunan tüm yüzeyler, kullanım koşulları altında gıdaya inert olmalıdır 
ve gıdaya absorbe edilmemelidir. 

 Gıdayla temasta olan tüm yüzeyler pürüzsüz ve gözeneksiz olmalıdır, zira küçük 
parçacıklı gıdalar, bakteri veya böcek yumurtaları mikroskobik yüzey çatlaklarında 
yakalanmaz ve ayrışması zorlaşır, böylece kirlenmenin potansiyel bir kaynağı haline 
gelir. 

 Gıda ile temasta bulunan tüm yüzeyler muayene için görünür olmalı veya teçhizat 
muayene için kolaylıkla sökülebilmelidir, aksi halde rutin temizlik prosedürlerinin bakteri 
veya böceklerden bulaşma ihtimalini ortadan kaldırdığı kanıtlanmalıdır. 

 Gıda ile temasta bulunan tüm yüzeyler manuel temizlik için kolay erişilebilir olmalı ya da 
kolayca erişilebilir değilse elle temizlenmek için kolayca demonte edilebilmeli veya 
yerinde temizleme teknikleri kullanılıyorsa, sökülmeden elde edilen sonuçların sökme ve 
manuel temizleme ile elde edilen sonuçların eşdeğeri olduğu kanıtlanmalıdır [6,7].  

Malzeme Seçimi 

Gıda işleme ekipmanları, proses boruları ve şebekelerde kullanılan malzemeler; homogen, 
hijyenik (düzgün, pürüzsüz, absorbe etmeyen, toksik olmayan, kolay temizlenebilir, su 
geçirmez vb.), soy (yağ ve tuzlar ile reaksiyona girmeyen), kimyasal olarak dirençli 
(korozyona dirençli), fiziksel olarak dayanıklı ve mekanik olarak stabil (neme, buhara, ısıya 
ve soğuya dirençli, temizleyen ve steril eden maddelere karşı dirençli, darbe, gerilme ve 
yorulmaya dayanıklı, aşınmaya dirençli), kolay bakım yapılabilen ve EHEDG standartlarına 
uygun olmalıdır. Ek gereksinimler olarak kolay temin edilebilmeli, kolay 
şekillendirilebilmeli, kaynak edilebilmeli ve talaşlı şekillendirmeye uygun olmalıdır. İmalat 
esnasında işlenirken (eğme, bükme, kesme, ekstrüzyon ve çekme vb.) korozyon direncini 
sağlamak gibi amaçlar ile malzemelere ek işlemler gerekebileceği dikkate alınmalıdır. Bundan 
dolayı malzemeler yüzey işlemlerine uygun olarak seçilmelidir. Karbonlu çelikler korozyon 
hassasiyeti nedeni ile ürünle temas alanlarında kullanılmamalıdır. Paslanmaz çeliklerin 
korozyon dayanımı yüksek olduğundan gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Paslanmaz çeliklerin seçiminde çeliğin maruz kalacağı gerilmelerle birlikte talaşlı 
şekillendirilebilme, plastik şekil verebilme, kaynak edilebilme, sertlik gibi özellikleri ve 
maliyeti etkilidir.  Gıda endüstrisinde genellikle kullanılan paslanmaz çeliklerin AISI, DIN ve 
EN standartları Tablo. 1 de verilmiştir.  

Tablo 1. Gıda endüstrisinde kullanılan çelik standartları [8] 
AISI DIN/EN Tipik analizleri 

  % C % Cr % Ni % Mo  % Ti % N 

304L DIN 1.4307 (EN X2CrNi18-9) < 0.03 18 9    

316L DIN 1.4435 (EN X2CrNiMo18-14-3) < 0.03 18 14 3   

410 DIN 1.4006 (EN X12Cr13) < 0.12 13 < 0.75    

409 DIN 1.4512 (EN X2CrTi12) < 0.03 11.5   < 0.65  

329 DIN 1.4460(EN X3CrNiMoN27-5-2) < 0.05 27 5.5 1.7  < 0.20 

803



Genellikle gıda endüstrisinde makina ve ekipmanlarda Cr-Ni ve Cr-Ni-Mo’ li östenitik 
çelikler kullanılır. AISI SS 304(L) serisi paslanmaz çelikler gıda işleme ekipmanlarının 
konstrüksiyonunda gıda işleme prosesi destek sistemlerinde kullanılır. Bununla birlikte AISI 
SS 304 serisi paslanmaz çelikler yüksek yoğunluktaki gıdaların çoğunda bulunan tuz veya 
sodyum hipoklorite karşı hassastır. Uygun şartlarda ekipmanların dış yüzeyleri, motor ve 
elektriksel panolarda kullanılmaktadır. Çünkü daha ucuz olan AISI SS 304(L) serisi 
paslanmaz çelik daha uzun sürede korozyona uğramaktadır, bu seri çelikten biraz daha 
maliyetli olan AISI SS 316/316L seri çeliklerin kullanılması kesin olarak daha yararlı 
olacaktır. AISI SS 316(L) serisi paslanmaz çelikler gıda proses ekipmanları için 
konstrüksiyon malzemesi olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. İlave olarak AISI 304 
çeliğine Mo ilavesi (AISI-316) korozyon direncini iyileştirilir ve bu çelikler valfler, pompa 
gövdeleri, rotorlar ve miller için kullanılabilir. AISI 316(L) çeliği ise borular ve basınçlı 
kaplarda kaynak edilebilirliği nedeni ile tercih edilir. Bununla birlikte 150 C’ye yaklaşan 
sıcaklıklarda AISI SS 316 serisi paslanmaz çelikler de bile yüksek kloride maruz 
kaldıklarında yüksek gerilme bölgelerinde gerilmeli korozyon çatlağı oluşabilir. Bundan 
dolayı, bu tür problemleri aşmak için duplex çelikler ve nikel alaşımları vb. paslanmaz çelik 
tipleri geliştirilmiştir. En iyi bilinen bakır uygulamaları geleneksel olarak kullanılan 
mayalanma ve damıtma (destilasyon) kaplarıdır. Bakır tam olarak gıda güvenliği için problem 
teşkil etmez, ancak bakır kapların gıda ile direkt temasından sakınılması tavsiye edilir. Ayrıca 
bakır, besinle teması uygun olmayan güçlü alkali deterjanlar, sodyum hipoklorit, asidik ve 
tuzlu gıdalardan etkilenebilir. Pirinç alaşımları (%60-70 Cu, %30-40 Zn) ve bronzlar (%80-95 
Cu, %5-20 Sn) alkali ve asidik deterjanlar, tuzlu ve asidik gıdalarla oluşan korozyona 
çeliklerden daha yatkındırlar. Ayrıca paslanmaz çeliklerde bakteri birikimini önlemek için 
yüzeyler titanyumla kaplanabilmektedir [8,9]. 

Alüminyum alkali deterjanlar, sodyum hipoklorit ve asitli gıdalar tarafından saldırıya 
uğrayacağından kaplanmamış alüminyum kapların kullanımı sınırlı olmalıdır. Anodize 
edilmiş alüminyumun besinle teması kabul edilebilir. Kurşun, kadmiyum ve cıva gibi 
malzemelerin besinle temasından kesinlikle kaçınılmalıdır. Bununla birlikte bu malzemelerin 
elektrik ve elektronik ekipmanlarda yaygın olarak kullanıldığı dikkate alınmalıdır. Gıda ile 
temas edebilecek alaşımlar sadece Al, Cr, Cu, Au, Fe, Mg, Mn, Mo, Ni, Pt, Si, Ag, Sn, Ti, Zn, 
Co, V ve C elementlerini içermelidir. Plastikler korozyon dirençleri ve tribolojik özellikleri 
nedeni ile yatak yüzeylerindeki gibi metal metale teması engellemek için kullanılabilir. Bu 
malzemeler kokusuz, pürüzsüz, gözeneksiz ve temizleme sonrası mikroorganizmaların 
barınacağı çatlak, yarık ve çizikleri içermeyen yapıda olmalıdır. Plastikler ürün bileşenleri ve 
mikroorganizmaları absorbe etmemelidir, yüksek mekanik dayanıma (yaşlanma, sürünme, 
gevreklik, yorulma vb) ve iyi aşınma direncine sahip olmalıdır, ısı ve soğuğa karşı ve 
elektrostatik şarja dirençli olmalıdır. Bantlar, contalar ve elektrik kabloları vb plastik 
malzemeler kullanıldığında çatlama ve kırılma olmaması için -50°C ile 121°C aralığındaki 
sıcaklıklarda çalışılmasına azami dikkat edilmelidir. Ayrıca plastik malzemeler bu 
sıcaklıklarda korozif gıda gazları, temizlik ve dezenfeksiyon malzemeleri, oksidasyon 
malzemeleri, solventler, asitler ve alkalilere karşı dirençli olmalıdır. Ekipman üretiminde 
plastik malzemelerin kimyasal ve sıcaklık dirençleri test edilmelidir. Elastomerler yağlar, 
temizlik malzemeleri ve dezenfektanlara karşı dirençlidir, kimyasal akışkanlar ve sıcaklık 
değişimleri etkisinde genişleme ve büzülme göstermeyebilirler. Millerde kullanılan ve 
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aşındırıcı bir ürün ile temasta bulunup abraziv aşınmaya maruz kalan statik sızdırmazlık 
elemanlarının imalatında kullanılan elastomerlerin abraziv aşınmaya karşı dirençli olmaları 
gerekmektedir. Bununla birlikte elastomerler yağ sızıntısından, ürün üzerindeki çatlaklara kir 
ve bakteri birikmesi ve yapışmasının artmasından, yetersiz temizleme ve dezenfeksiyon 
sonucu olarak üründen, temizlik malzemelerinden, dezenfektanlardan, termal ve mekanik 
gerilmelerden metal parçalara kıyasla daha fazla etkilenerek bozulabilirler. Kısmen 
hasarlanan contalar ve sızdırmazlık elemanlarının altına klorit içeren sıvılar girebilir, aşınmış 
sızdırmazlık elemanı ve komşu metal arasında oluşan yüksek klorid konsantrasyonu 
paslanmaz çeliklerde aralık korozyonuna bile neden olabilir. Gıda ile teması uygun olan 
malzemeler flor elastomerler, doğal kauçuk, silikon, neopren, EPDM, nitril ve nitril/butildir. 
[10,11]. 

Yalıtım için kullanılan ahşap gibi diğer malzemelerin gıda ile temasına izin verilmemelidir. 
Cam gıda ile temas eden yüzeylerde kullanılabilir, ancak potansiyel kırılabilme özelliği 
dolayısı ile tavsiye edilmez. Pyrex® gibi özel formüllü cam malzemelerin başarısı 
kanıtlanmıştır. Cam malzemeler kullanıldığında ısı ve kırılmaya dirençli ve uzun ömürlü 
olmalıdır. Cam, içi görülmesi gereken kaplar ve ışık istenen yerlerde ve çok sınırlı olarak da 
cam borularda kullanılabilir. Seramikler asitlere karşı fazla, alkalilere karşı yeterli dirence 
sahiptir. Sertlikleri yüksek olup 100-400 MPa basınca dayanıklıdırlar. Diğer uygun 
malzemelerin kaplanmasında kullanılırlar (örneğin seramik membranlar, çok hassas ürünlerin 
proses ekipmanları veya boru konstrüksiyonlarındaki gibi uygulamalarda). Seramiklerin ana 
dezavantajı kırılgan ve gözenekli olmalarıdır. Gıda güvenliği için, gıda ile temas edecek tüm 
seramik yüzeyler düzgün, çatlaksız, çiziksiz ve kusursuz olmalıdır. Çünkü küçük dozda 
bakteriler çatlaklar içerisinde gizlenebilir, gıda ile temas eden küçük koloniler büyük kültürler 
oluşturabilir  [12]. 

Yüzey Pürüzlülüğü  

Malzemelerin yüzeyleri çatlamaya, korozyona ve aşınmaya karşı dirençli olmalıdır. En 
önemlisi, mikroorganizmaları barındırabilecek yüzey kusurlarına sahip olmamalı, kolay 
temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir olmalıdır. Genel olarak, yüzey ne kadar pürüzlü ise, o 
kadar kolay madde birikimine ve bakteri oluşumuna neden olur. Kuru malzeme veya ıslak 
yapılan temizlikte yüksek nem içeriği ile ilişkili olarak mikrobiyal büyüme riskinin 
bulunduğu durumlarda, standartlarda Ra <0.8 μm' lik bir ortalama yüzey pürüzlülük değeri 
önerilmektedir. [13,14]. 

Gıda endüstrisinde kullanılacak yüzeylerin 0,8 μm' den yüksek Ra değerine sahip olmaması 
önerilmekte ve daha yüksek Ra değerlerine sahip yüzeylerin hijyenik açıdan daha kalitesiz 
olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla, daha düzgün yüzeylere neden olan daha düşük ortalama 
yüzey pürüzlülük (Ra) değerlerinin tasarımın hijyenik özelliklerini iyileştirmesi beklenebilir. 
Yapılan çalışmalarda yüzey pürüzlülüğünün artması ile bakteri birikmesinin doğru orantılı 
olarak arttığı görülmüştür [15,16]. 

Yüzeyler çukurlar, kıvrımlar, çatlaklar ve oyuklar gibi kusurlardan arındırılmış olmalıdır. 
Ortalama yüzey pürüzlülük değeri Ra, yüzey pürüzlülük ölçümleri için en yaygın olarak 
kullanılan parametredir. Pürüzlülük temaslı veya temassız yöntemler kullanılarak ölçülebilir. 
Temaslı ölçüm metodları profilometreleri içerir. Temassız yöntemler de kullanılmaktadır. 
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Ürünle temas etmeyen yüzeyin yüzey pürüzlülüğü en fazla 3.2 μm olmalıdır. Ürünle temas 
eden yüzeyler kolayca temizlenip dezenfekte edilebilecek kadar düzgün yüzey pürüzlüğüne 
sahip olmalıdır. Yüzeyin son durumu su ve pisliklerin birikebileceği çatlak, çukur ve yarık 
bulundurmamalıdır. İlaç endüstrisinde genellikle Ra ≤ 0.4 yüzey pürüzlüğü değeri kabul 
edilirken gıda endüstrisinde bu değer Ra ≤ 0.8 μm dir. Hijyenik alanlarda yüzey pürüzlük 
değeri Ra 2.5 μm’ yi aşmamalıdır. Bozulmuş yüzeylerde temizlik yapmak daha güçtür [17]. 

Gıda Prosesinde Kullanılan Ekipmanların Hijyenik Tasarımı ve İmalatı 

Kaynaklı bağlantılar vidalı ve cıvatalı vb mekanik bağlantılara tercih edilirler. Ekipmanların 
çözülemeyen bağlantılarında kaynak tercih edilir, ancak kaynaklı bağlantılarda bir 
mikrobiyolojik problem kaynağı oluşturabilecek çatlaklar, gözenekler ve boşluklar 
oluşabileceği dikkate alınmalıdır. Ürünle temasta olan bölgelerde yer alan tüm kaynak 
dikişlerinin sürekli olması tercih edilir. Ürünle temas eden kaynak dikişleri Ra ≤ 0.8 μm 
yüzey pürüzlüğünde işlenmelidir. Kaynaklarda hata kontrolü yapılmalıdır [18,19]. 

Ürün parçalarının birikebileceği metal-metal ara yüzeylerindeki boşluklardan sakınmak için 
aralıklı veya nokta kaynakları ile metal-metal üzerine bindirme yapılması standartlarca kabul 
edilmez (Şekil 1.a). Eğer kaynak dayanımını arttırmak için bindirme kaynağı kaçınılmazsa, 
göz önünde olmayan bölgelerin drenaj ve temizlik koşullarının özellikle dikkate alınması 
gereklidir. Levhaların kalın olması durumunda üst üste bindirilen kısımların üst tarafında gıda 
birikebileceği ve temizliğin güç olacağı düşünülerek eğim verilmelidir (Şekil 1.b). Bununla 
birlikte bindirme kaynağı yerine alın kaynağının tercih edilmesi daha iyidir (Şekil 1.c).  

 
Şekil 1. (a) Kesintili ve eksik bindirme kaynak dikişi (uygun değil), b) Sürekli ve düzgün bindirme kaynak dikişi 

(uygun), c) Sürekli ve düzgün alın kaynak dikişi (uygun) [4,6,12]. 
1 Gıda, 2 Gıda birikintisi, 3 Boşluk, 4 Kesintili kaynak dikişi, 5 Sürekli kaynak dikişi, 6 Pahlı köşe 

 
Keskin köşeler (≤ 90°) ve ekipmanların keskin köşelerindeki kaynaklardan (Şekil 2a ve b) 
kaçınılmalıdır. Yuvarlatılmış köşeler (eğimli kenarlar), köşelerden uzakta kaynak dikişleri ve 
tercihen ürünle temas etmeyen kenarlarda kaynaklar önerilmektedir (Şekil 2c). Gıda 
bölgelerindeki köşe yuvarlatmaları minimum 6 mm yarıçapında olmalıdır. Eğer malzeme 
kalınlığı 4 mm den küçükse, minimum yuvarlatma yarıçapı 3 mm olmalıdır. Köşe yuvarlatma 
yarıçapının 3 mm den daha büyük yapılamadığı yerlerde, temizlenebilirliği test edilerek 
kanıtlanmalıdır.  

 
Şekil 2. Köşe kaynağı uygulamaları (a) ve (b) uygun olmayan, (c) Uygun [6,12]. 

1 Gıda, 2 Gıda birikintisi 
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Metal-metal birleştirmelerde yapıştırıcı kullanımından kaçınılmalıdır. Eğer çözülemez 
bağlantılar için yapıştırıcı kullanılacaksa temas edeceği malzemelere, ürünlere ve 
temizlik/dezenfekte malzemelerine uyumlu olmalıdır. Tüm yapıştırıcılar sürekli ve mekanik 
olarak etkili olmalı ve birleştirdikleri ana malzemelerden ayrılmamalıdır. Birleştirilen 
levhalarda eğer çözme (demontaj) kaçınılmaz ise çözülebilir bağlantı vidalı bağlama 
elemanları (vidalar ve cıvatalar vb) ile yapılabilir. Ürün bölgesi içinde çıkıntı yapabilecek altı 
köşe başlı somun-cıvata çifti ile veya ürün içinde açıkta kalan vidalar ile yapılan bağlantılara 
izin verilmemelidir. Boşlukların yanı sıra vidalar, cıvatalar ve somunlar aynı metal-metale 
temas korozyonuna neden olabilir, açıkta kalan dişler boşluklar ve ölü alanlar oluşturabilir 
(Şekil 3 ve 4). 

 
Şekil 3. Uygun olmayan vidalı bağlantılar [4]. 

1 Ürün alanı, 2 Metal-metale temas alanı, 3 ölü alanlar 4 Boşluklar 

Şekil 3’ te görüldüğü gibi vidalar, vida dişlerinde kirler birikeceğinden ve metal-metale (2) 
temas korozyonu oluşabileceğinden, ayrıca aralıklar, ölü alanlar (3), boşluklar (4) 
yaratabileceğinden gıda ürünlerine (1) temas etmemelidir. Gömme başlı vidalar şu nedenler 
ile önerilmez: yerleşeceği deliğin doğru işlenememesi ya kirlerin birikebileceği bir oluşumu 
(a) veya ürün akışının içinde çıkıntı yaparak çepeçevre oluşan boşluklara ürün parçacıklarının 
birikmesine (b) neden olabilir. Farklı baş yapılarına sahip vidalar ürün akışı içine çıkıntı 
yapacağından uygun değildir (c). Silindirik gömme başlı vidalar (d), başları Allen anahtar ile 
döndürüleceği ve baştaki boşluğa gıda parçacıkları birikebileceğinden gıda alanında 
kullanılmasına izin verilmez [4,6,12]. 

Ürün bölgesi içindeki (1) cıvata uçları ve somunlara izin verilmemelidir (Şekil 4), çünkü 
metal-metale temas korozyonuna neden olabilir (2), ürün içine taşan dişler (3) ve boşluklarda 
(4) ürün parçacıkları birikebilir. Ürün parçacıkları aynı zamanda bağlantı elemanları çevresine 
yapışır ve mikrobiyal bir salgı oluşumuna neden olabilir. Taşan dişler uygun uzunlukta 
kesilmeli veya mümkünse şapkalı somun kullanılmalıdır.  

 
Şekil 4. Uygun olmayan vidalı bağlantılar [4,6] 

1 Ürün alanı, 2 Metal-metale temas alanı, 3 Ürün içine taşan dişler 4 Boşluklar 

Cıvata başlarının doğru tasarımı ve metal kaplı elastomer contalar ile yeterli sızdırmazlığının 
sağlanması onların hijyenik hale gelmesini sağlayabilir (Şekil 5). Altı köşe başlı cıvataların 
kafası düz veya kubbe şeklinde olmalıdır. Şapkalı somunlar dışarıda kalan dişleri kapamak 
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için kullanılabilir. Cıvata başı ile ürünle temas yüzeyleri arasındaki boşlukların sızdırmazlığı, 
içinden geçtiği delik ile cıvata şaftı arasındaki boşlukları da korumalıdır. Ürün tarafındaki (1) 
boşlukları önlemek için vidalar, pimler ve saplamalar ürün olmayan tarafa (2) kaynak edilerek 
kullanılmalıdır (Şekil 5a). Altı köşeli (4) ve kubbe şeklinde (5) bir cıvata başının (3) kolay 
temizlenebilmesi eğimli bir dairesel kısımla (6,7) sağlanabilir, dişlerin sızdırmazlığı için 
metal kaplı (8) elastomer conta (9) kullanılır (Şekil 5b). 

 
Şekil 5. Uygun çözülebilir vidalı bağlantılar [4,6]. 

1 Ürün alanı, 2 Kaynaklı vida, 3 Yuvarlak başlı cıvata 4,5,6,7 Yuvarlak başlı rondelalı cıvata, 8,9 Metal kaplı 
elastomer conta 

Çözülebilir bağlantılarda aralıklar olmamalı ve ürün tarafındaki yüzeyler sürekli ve düzgün 
olmalıdır. Ayrıca metal-metale temastan kaçınılmalıdır. Ürün tarafındaki parçaların karşılıklı 
uçları arasındaki boşlukların elastomerler yardımıyla sızdırmazlığı sağlanmalıdır. 
Sızdırmazlık elemanına uygulanan basınç vida yardımı ile ayarlanabilmeli ve boşluk ayarları 
ürünün ters tarafına yerleştirilen bir pim ile sağlanmalıdır  (Şekil 6a). Flenşli bağlantılarda 
basınç kontrol edilebilmelidir (Şekil 6b).  

 
Şekil 6. Vidalı bağlantılar için uygun sızdırmazlık uygulamaları [4,6] 

1 Ürün alanı, 2 Sızdırmazlık elemanı, 3 pim, 4 cıvata 

Sızdırmazlık elemanı için yuva tasarımı, ürün bölgesindeki ısı nedeniyle sızdırmazlık elemanı 
malzemesinin sıkışmasını engellemek amacı ile genleşme için bir boşluk kalacak şekilde 
yapılmalıdır. Yüksek devir sayılarında çalışan miller ara bir burç içine yerleştirilen radyal bir 
yuvarlanmalı yatak ile desteklenir. Tek bir dinamik sızdırmazlık elemanı mikro-
organizmaların geçişini engelleyemez (Şekil 7a). İyi tasarlanırsa, kolayca temizlenebilir fakat 
millerin biraz eksenel hareket göstermesi nedeni ile bakteri sızdırmazlığı sağlanamaz. Bu 
nedenle bir tek dinamik sızdırmazlık yapılması steril ekipmanlar için uygun değildir. Şekil 7a’ 
da gösterildiği gibi temizlenmesi güç olduğundan sızdırmazlık elemanı yakınındaki ürün 
kenarında dar dairesel boşluklardan sakınılmalıdır. Sızdırmazlık elemanı çevresindeki boşluk 
mümkün olduğunca geniş olmalıdır. Sızdırmazlık elemanı çevresindeki boşluk mümkün 
olduğunca geniş olmalıdır. Çift sızdırmazlık düzenlemesi yapılan miller bir bariyer ortamının 
kullanımına izin verdiğinden mikrobiyolojik açıdan daha uygun görülebilir.  Şekil 7b, biri 
yuva içine rijit olarak yerleştirilmişken diğeri mil ile hareket eden sızdırmazlığı gösterir. İki 
sızdırmazlık elemanları yüzeyleri yağlanmalıdır. Ekipmanın dışından içerisine mikro-
organizma transferini engellemek için yeterince uzun süre anti mikrobik sıvılara maruz 
kalacak şekilde iki sızdırmazlık arasındaki mesafe yeterince geniş olmalıdır. 
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(a)                                          (b) 

Şekil 7. Mil ve yataklar için sızdırmazlık uygulamaları (a) Uygun değil, (b) Uygun  [4,5] 
1 Radyal yuvarlanmalı yatak, 2 Tek dinamik sızdırmazlık elemanı, 3 Mil çevresindeki boşluk, 4 Bir çift 

sızdırmazlık tertibatı, 5 Bariyer ortamı 6 Mil çevresindeki boşluk 

Ürün alanında yataklamadan kaçınılmalıdır, ancak uygulamada uç yatak kullanımı gerekli ise 
kullanılabilir. Örneğin, karıştırıcıların milleri çok uzunsa, stabilitesi için kabın alt kısmına uç 
bir yataklama gerekebilir. Uç yatağı ürünün drenajını engellemeyecek ve aynı zamanda 
desteklerinin kolayca temizlenmesine izin verecek şekilde tabanın dışına monte edilmelidir.  

Şekil 8’ de görüldüğü gibi uç yataklardaki (2) çok dar boşluklar (1) ve taban (3) ile arasındaki 
boşluğun çok küçük olması nedeni ile temizlik engellenebilir. Sıvıların drenajına izin 
vermeyen veya ürünün birikebileceği yerler olan düz yüzeylerden (4) kaçınılmalıdır. Uç 
yatağı çevresinde temizleme solüsyonları ve ürünün serbest akışını sağlamak için tabanın (5) 
uzağına monte edilmelidir. Tercihen yataklar kaide ayakları (6) ile sağlam monte edilmelidir. 
İçi boş konstrüksiyonlar tercih edilmezler, ancak kullanılması zorunlu ise, tam olarak kontrol 
edilmiş kaynakla doldurularak sızdırmazlık sağlanacak şekilde imal edilmelidirler. Yuvarlak 
ayaklar düz olanlara tercih edilirler. Ayaklar tankın altına (7) tabana düz olarak kaynak 
edilmelidir. Tüm kaynaklı ve komşu bölgeler birlikte düzgün yüzey oluşturacak şekilde 
taşlanmalı ve parlatılmalıdır. Yataklama alanında temizlik ve sıvı yağlama yapabilmek için 
karıştırıcı milinde kanallar (8) oluşturulmalıdır. Eğimli ve yuvarlatılmış yüzeyler (9)  uç 
yatağı üzerinde pisliklerin birikme olasılığını azaltır ve sıvıların daha uygun drenajına izin 
verir (ör. temizlik solüsyonları). 

 
Şekil 8. Mil uç yataklaması (a) Uygun değil, (b) Uygun [6,12] 

1 Dar yatak boşluğu 2 Yatak burcu 3,5 Tabanla mil-yatak arasındaki mesafe 4 Düz yüzeyler 6 Kaide ayakları 
7 Ayak kaynakları 8 Karıştırıcı mil kanalları 9 Eğimli ve yuvarlatılmış yüzeyler 

 
Şekil 9a’ da bir vida (3) vasıtası ile emniyete alınan mil-göbek bağlantısı görülmektedir. Bu 
bağlantıda vida başı etrafında ve vida dişleri arasında ürün birikebilir. Mil-göbek bağlantısı 
metal-metale bir temas (6’) oluşturup ürün ve bakteri girişine izin verebilir. Karıştırıcı 
kanatları (4) göbeğe kaynak edilmelidir, bazen vidalı bağlantılar da kullanılabilir. Dışarıda 
kalan vida başları gıda güvenliği için bir tehlike oluşturabilir ve kanat-göbek bağlantıları yeni 
bir metal-metale temasa (6) neden olur. Bu problemden kaçınmak için göbekle kanat 
arasındaki bağlantı ince bir conta ile sızdırmaz hale getirilmelidir. Ürüne temas eden kama 
bağlantıları (5) önerilmez, çünkü kama bağlantısı boşluklarında ürün ve mikro-organizmalar 
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kalabilir. Göbeğin (2) mile (1) emniyetle bağlanması için mil ucuna açılan vida dişleri üzerini 
kapatacak şekilde bir somun (7) vidalanır. Kaynakla yapılmayan pervane göbeği-mil 
bağlantısı ve göbek ve uç kapak bağlantısı aralıklara ve ürün ve bakteri girişine izin verebilen 
metal-metale temaslara (6’ ve 6’’) neden olabilir. Kama bağlantılarında aynı zamanda bu 
yolla ürün ve mikro-organizmalar birikebilir. Uç kapak üzerindeki anahtarın temas edeceği 
yüzeylerin (9) keskin köşeleri temizliği güçleştirebilir (Şekil 9b).  

 
Şekil 9. Mil-göbek bağlantısı (a,b) Uygun değil, (c,d) Uygun [6,12] 

1 mil, 2 göbek, 3 vida, 4 Karıştırıcı kanatları, 5 Kama, 6,6’,6’’ metal-metale temas, 7 somun, 7’ uç kapak, 8 ve 8’ 
sızdırmazlık elemanı, 9 ve 9’ yuvarlatılmış uç kapak köşeleri 

Gıda kalitesi için pervane göbeğinin mile bağlantısında (8) sızdırmazlık basınç kontrolü 
altındaki contalar ile sağlanabilir ve pervane somunu karıştırıcı mili ucunu (8’) emniyete 
almalıdır. Tasarım açısından, kama yuvası (5) kenar yuvarlatma yarıçaplarının 3 mm den 
küçük olmaması önerilir. Uç kapak üzerindeki anahtarın temas edeceği yüzeylerin köşeleri 
yuvarlatılmalıdır (9’) (Şekil 9c). Tümüyle kaynaklı pervane montajları (ör. göbekler, kanatlar, 
uç kapaklar) en çok tercih edilenlerdir. Mile kaynak edilen pervane göbekleri sökülebilir 
göbeklere tercih edilirler. Buna rağmen tasarımcılar göbeği kaydırabilir ve kanatları mil 
üzerine kaynak ile doğrudan doğruya takabilirler. Sonuç olarak aynı zamanda uç kapağı (7’)  
mile kaynak edilebilir (Şekil 9d). 

 
Şekil 10. Kaynakla imal edilmiş mil-göbek bağlantıları [4] 

 
Göbek şapkalı somunlu cıvatalar ile mil üzerinde emniyete alınmış olsa bile, ürüne açık olan 
vida başı çevresinde ve içinde ürün birikebilir. Kaynak edilmemiş mil-göbek bağlantıları aynı 
zamanda metal-metale temas noktalarında aralıklara neden olabilir ve yuvadaki ölü alanların 
sızdırmazlığı sağlanamaz. Conta olmaması nedeni ile ürün ve mikro-organizmaların içeri 
girmesi ve birikmesi gözlenebilir (Şekil 10). 

 
Şekil 11. Hijyenik olan ve olmayan flenşli bağlantılar (a) Uygun değil, (b,c,d,e,f) Uygun [6,12] 
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Karıştırıcıların cıvata ve somun ile yapılan flenşli bağlantılarda cıvata başı ve somun altında 
elastomer conta bulunmadığından gıda ürünü ve bakteri girişine izin verebilen iki metal yüzey 
arasında boşluklar (1) kalabilir. Ayrıca, cıvata dişleri etrafında ve içinde (2) artıklar 
birikebilir. Çepeçevre O-ring veya düz contaların olmaması metal-metal arasında diğer bir 
boşluğa neden olur ve bu oyukta (3) besin ve mikro-organizmalar kalabilir (Şekil 11a). 
Şapkalı altı köşe başlı cıvata ve somunlar (4) vasıtası ile yapılan karıştırıcı bağlantıları, cıvata 
başı ve somun altında elastomer conta (5) yerleştirilerek yapıldığında metal metale temas 
engellenerek boşluklar ortadan kaldırılır. O-ring (6) ve düz contaların (7) çepeçevre olması 
nedeniyle karıştırıcı bağlantısı içine ürün ve mikro-organizmalar giremez. Köşeler de 
yuvarlatılmalıdır (8). Buna rağmen hala karıştırıcı flenşli bağlantılarında üst tarafında 
artıkların barınabileceği yatay bir düz yüzey oluşur (Şekil 11b,c). Steril uygulamalar, bağlama 
elemanı donanımlarının karıştırıcı flenşli bağlantılarının alt kısmında olmasını gerektirir ve 
bağlantının üst tarafındaki parçalar bu yerlerde artıkların toplanmasını engellemek ve 
maksimum drene edilebilirliği sağlamak için minimum 15-45° eğimli (9) yapılmalıdır (Şekil 
11d,e). Steril bir ortamdaki karıştırıcı flenşli bağlantılarının çoğunda iç dişlerin açıkta 
kalmasını engellemek amacıyla eş çalışan yüzeylerin sızdırmazlığı O-ring veya düz contalar 
ile sağlanan vidalı miller ile bağlanır. Uç kapak üzerinde anahtarın temas edeceği köşeler (10) 
yuvarlatılmalıdır (Şekil 11f). Milin tank içine kaynak edilerek bağlanması tercih edilir, eğer 
hijyenik tasarıma uygunsa tank içine milin vidalı bağlantıları (Şekil 11f) ve flenşle 
bağlantılarının da (Şekil 11a-e) kullanılmasına izin verilir. Tasarımcılar vidalı mil 
bağlantılarını kullandıklarında tasarım yüklerine ve mil çapına uygun olarak seçilmesini 
sağlamalıdırlar. Vida dişlerine ürünün girmesini engellemek, eş çalışan yüzeylerin 
sızdırmazlığını sağlamak için O-ring veya düz contalar kullanılmalıdır (Şekil 11f). Hijyenik 
cıvatalı flenş bağlantıları özel uygulamaların olduğu yerlerde kullanılır.  

Tüm boru hatları ve ekipman yüzeyleri kendi kendine boşalabilmelidir, çünkü artık sıvılar 
mikrobiyal kirliliğe neden olabilir veya temizleme sıvıları ürünün kirlenmesine neden olabilir. 
Ekipmanın drenaj kabiliyetinin zayıflamayacağı şekilde kurulumuna dikkat edilmelidir. 
İçinde gıda depolanan kaplar ve tanklar kendi kendini drene edebilir şekilde tasarlanmalıdır 
(Şekil 12).   

 
(a)                                                               (b) 

Şekil 12. Depolar ve tanklar için drenaj sistemi örnekleri (a) Uygun değil, (b) Uygun (1) 

Üretim alanında kullanılacak her türlü profil birikime izin vermeyecek, kolay 
temizlenebilecek şekilde seçilmeli ve uygulanmalıdır (Şekil 13).  
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(a)                                  (b) 

Şekil 13. Profil çözümleri (a) Uygun değil, (b) Uygun [2,20] 

Ekipman, nemin tutulmasını, zararlıların içeri girmesini ve tozların birikmesini önleyecek 
şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir. Tasarım muayene, bakım, temizlik ve gerektiğinde 
dezenfeksiyon işlemlerini kolaylaştırmalıdır. Yüzeyler korozyona dayanıklı malzemelerden 
yapılmalıdır veya korozyona karşı dirençli (kaplanmış veya boyanmış) olmalıdır. Ekipman 
ayakları, su veya kir birikmeyecek şekilde tasarlanmalıdır. Kirlilikten kaçınmak için izolasyon 
malzemeleri düzgün bir şekilde monte edilmeli ve kapatılmalıdır (Şekil 14). 

 
(a)                                                 (b) 

Şekil 14. Temizleme ve çalışmayı kolaylaştıracak ekipman yerleşimi (a) Uygun değil, (b) Uygun (5) 

III. SONUÇ 

Gıda endüstrisi ve tüketiciler açısından hijyen çok önemlidir. Bu nedenle gıda üretiminde 
kullanılacak ekipmanların tasarımında hijyen öncelikle dikkate alınmalıdır. Malzeme ve 
imalat yönteminin seçimi, şekillendirme ve temizlenebilme vb. açılardan tasarım ve 
şekillendirme kuralları uluslararası kuruluşlarca belirlenmiştir. Bunlar, 9000-2008, ISO 
22000, EN ISO 14159 gibi ISO standartları ile FDA, HACCP, EHEDG vb kuruluşların 
yönergelerini içerir.  

Ekipmanların uygun hijyenik tasarımı ve uygulamaları güvenli ve sağlıklı gıdalar üretmenin 
ana faktörleridir. Hijyenik olarak tasarlanmış gıda işleme ekipmanları ana ürün akışında ürünü 
korur. Bu, ana ürün akışına katılarak ürün kalitesini etkileyecek ve bozabilecek ürün 
birikmelerinin olmamasını garanti ederek gıda kalitesini korur. İyi hijyenik tasarım, ürünün 
tüketicinin sağlığını olumsuz yönde etkileyecek maddelerle kirlenmesini önleyerek gıda 
güvenliğini garanti eder. İyi hijyenik tasarım aynı zamanda ekipmanın temizlenmesi için 
gereken süreyi azaltır. Temizlik süresinin bu şekilde azaltılması, ekipmanın kullanım ömrü 
boyunca, başlangıçta daha pahalı olan hijyenik olarak tasarlanmış ekipmanların (zayıf 

   valf 

pompa 

boşluk 
 

motor yoğuşma 
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tasarlanmış ekipmanların benzer şekilde kullanılması ile karşılaştırıldığında), uzun vadede 
daha uygun maliyetli olmasını sağlayacaktır. Buna ek olarak, temizleme için azaltılmış 
çalışma süresi, üretim artışı için bir fırsat yaratabilir.  
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ÖZET  
Bu çalışmada; Bursa İli, İznik İlçesi, Müşküle Köyünde yer alan akiferin, jeoelektriksel yöntemlerden biri olan 
düşey elektrik sondaj yöntemi ile incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla arazide bir adet Wenner dizilimi 
yapılmıştır. Elde edilen düşey elektrik sondaj verileri RES2DINV adlı program ile değerlendirilmiştir. Program, 
tabaka kalınlıklarını ve zeminin gerçek rezistivite değerlerini verir. Bu çalışma ile sondaj kuyusu açmadan suyun 
varlığı hakkında fikir sahibi olunmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Düşey elektrik sondaj yöntemi, Wenner dizilimi, RES2DINV. 
 

ABSTRACT  
The aim of this research is to study the ground resistivity of a region located at İznik, Müşküle by using vertical 
electrical resistivity (VES) method which is one of the geoelectrical methods. For that purpose, one Wenner 
array was applied on the ground. The measured VES data is analyzed via software named RES2DINV. The 
program gives layer thicknesses and real resistivity values. So we have an idea about the existence of water 
without opening the drilling well. 
 
Keywords: Vertical electrical sounding, Wenner array, RES2DINV. 

I. GİRİŞ  

Su tüm dünyada hayati bir öneme sahiptir. Yüzeysel sularının yanı sıra yeraltı suları da 
önemlidir. Su sondajı öncesinde jeoelektriksel yöntemler uygulanıp suyun varlığı hakkında 
bir öngörü sahibi olunmalıdır.  

Jeoelektriksel yöntemler arama jeofiziğinde en yaygın kullanılan yöntemdir. Temelde yerin 
elektrik iletkenlik özelliğinden yararlanan bu yöntem yer altında gömülü, gözle görülmeyen 
ekonomik öneme sahip varlıkların aranmasında kullanılmaktadır. 

Bu çalışmada Bursa İli, İznik İlçesi, Müşküle Köyünde yer alan akiferde önceden planlamış 
hatta jeoelektriksel rezistivite ölçümü yapılmıştır. Bu çalışmada, sahada yapılan jeoelektriksel 
rezistivite ölçümü incelenmiştir. Arazide bir adet Wenner dizilimi yapılmıştır. Bunun 
değerlendirilmesinde RES2DINV [4,5] adlı program kullanılmıştır. Bunun sonucunda gerçek 
özdirenç değerleri ve tabaka kalınlıkları elde edilmiştir. İki boyutlu haritalar oluşturulup 
yorumlanmıştır. 

II. JEOELEKTRİKSEL YÖNTEMLER 

Jeoelektrik yöntemler temelde 3 farklı şekilde uygulanır. Bunlar doğal potansiyel yöntemi 
(SP:Self potential), indüklem polarizasyon yöntemi (IP: Induced polarisation), elektrik 
özdirenç yöntemidir (rezistivite yöntemi, düşey elektrik sondaj yöntemi (DES), Vertical 
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Electrical Sounding(VES)). Düşey elektrik sondaj yöntemi, 2 adet akım elektrodu ile yer 
altına gönderilen elektrik akımının oluşturduğu potansiyel farkın 2 adet potansiyel elektrodu 
ile ölçülmesi prensibine dayanmaktadır. Bu yöntemin amacı, yüzeyden yapılan potansiyel 
ölçümleri ile yeraltı tabakalarının derinlik ve özdirenç değerlerinin belirlenmesidir. DES 
yönteminin arazi uygulamasında çözülmek istenilen probleme bağlı olarak farklı geometrik 
dizilimler mevcuttur. En yaygın kullanılanları Schlumberger, Wenner, Dipol-Dipol 
dizilimleridir. [1].  

A,B akım ve M,N gerilim elektrotlarının farklı konumlarına göre farklı elektrot dizilimleri 
önerilmiştir. Pratikte yeraltına A ve B gibi iki noktadan elektrot akımı gönderilir, M ve N gibi 
ayrı iki noktadan potansiyel farkı ölçülür. Şekil 1’de Wenner dizilimine yer verilmiştir. 

 
Şekil 1. Wenner dizilimi ve dizilim katsayısı 

Dizilim için K dizilim katsayısı (geometrik faktör) hesaplandıktan sonra aşağıdaki eşitlik 
yardımı ile “görünür özdirenç” hesaplanır.  

 
 

(1) 

ρ= Görünür özdirenç(ohm-m) 
∆V= Ölçülen gerilim farkı(mV) 
I= Yere verilen akım(mA) 
K= Dizilim katsayısı (geometrik faktör) 

Gerçekte yerküre izotrop, yarısonsuz ortam yerine karmaşık yapılardan oluşmuştur. Bu 
nedenle özdirenç bağıntıları yerin gerçek özdirenç değerlerini vermez. Yer içine verilen akım 
ve yeryüzünde ölçülen gerilimin birtakım denklemlerle elde edilen özdirenç değerlerine 
“görünür özdirenç” adı verilir. Görünür özdirenç sadece izotrop, yarısonsuz ortam durumunda 
gerçek özdirence eşit olur [1]. Burdan yeraltındaki katmanların gerçek özdirenç ve tabakaların 
kalınlıklarının elde edilebilmesi için logaritmik kağıtta görünür özdirenç değerleri düşey 
eksene, elektrot aralığı yatay eksene işlenir. Tabakaların gerçek rezistivitelerinin ve 
kalınlıklarının elde edilmesi için birtakım teknikler mevcuttur. Bunlar şu şekilde sıralanabilir. 

* Ardışık yaklaşım yorum yöntemleri 
* Asimptotik değerlendirme 
* Yaklaşık değerlendirme teknikleri 
 * Model eğrilerle değerlendirme 
  * İki katman model eğrileri ile değerlendirme 
  * Üç katman model eğrileri ile değerlendirme 
  * Yardımcı nokta kartları ile değerlendirme 
* Doğrudan yorum yöntemleri 

A M N 

a a 

B 

a 
K=2 π a 
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Bu yöntemlerden ardışık yaklaşım yorum yöntemleri en az kullanılanı iken, bilgisayar 
gelişinceye kadar en çok kullanılanı asimptotik değerlendirme yöntemi olmuştur [3]. 
Günümüzde ise bilgisayar kullanımının yaygınlaşması ile bu yöntemler eski önemini yitirmiş 
olup bunların yerine IPI2WIN [2], RES2DINV [4,5] gibi programlar tercih edilmektedir. 

III. ÇALIŞMA ALANI VE ARAZİ UYGULAMASI 

İnceleme alanında yapılan ölçümler; Bursa İli, İznik İlçesi, Müşküle Köyü sınırları içerisinde 
köy merkezinden yaklaşık 1,4 km kuzeydoğuda ve denizden ise yaklaşık 130-140 metre 
güneyde bulunmaktadır. Bölgede ovalar geniş yer tutmaktadır. 

Çalışma sahasında Bakacak Formasyonu olarak adlandırılan üst kretase yaşıl kaya birimleri 
yayılım göstermektedir. Filiş fasiyesindeki çökel topluluğundan oluşan birim yer yer kalın tüf 
ara katkılıdır. Çalışılan sahada geniş alanlar kaplayan birim içinde kireçtaşı olistolitleri de 
gözlenmektedir.  

İnce-orta-kalın tabakalı olabilen kumtaşı, kiltaşı, çamurtaşı, konglomera, kireçtaşı, marn, tüf, 
silttaşı ardanımından oluşur. Görülen çamurtaşları içindeki gevşek tutturulmuş konglomera ve 
kumtaşlarından başka sert karbonat çimentolu kumtaşları da üst seviyelerde yaygındır. 
Çakılların çoğu çörtü kireçtaşı ve şist ve kuvars kökenlidir.  

Bu çalışmada, bahsedilen bölgede 1 adet Wenner dizilimi uygulanmıştır. Bu dizilimde 44 
elektrot kullanılmıştır. Elektrot aralığı 5 metredir. Toplam açılım aralığı 215 metre olacak 
şekilde jeoelektriksel özdirenç ölçümü alınmıştır. 

IV. SONUÇLAR 

Arazi ölçümleri RES2DINV programı ile değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler sonucunda 
gerçek özdirenç değerleri ve tabaka kalınlıklar elde edilmiştir. RES2DINV programı ile 
yapılmış değerlendirme sonucuna Şekil 2'de yer verilmiştir. 

 
Şekil 2. RES2DINV yazılımı ile yapılmış değerlendirme sonucu 

Program değerlendirmelerine bakarak gerçek özdirenç değerlerinin düşük olduğu yerlerde 
sulu formasyonların mevcut olduğu düşünülmektedir. Özdirenç değerlerinin düşük olduğu 
formasyonların su sondajı için uygun olabileceği düşünülmektedir. Şekil 2'de görüldüğü üzere 
sarı renkli ve turuncu renkli bölgeler sulu formasyonların bulunduğu kısımlardır. Su 
sondajının bu bölgelerde yapılması öngörülmektedir. 
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ÖZET 
Bu çalışmada, QUEND700 / XAR400 çeliklerinin sinerjik kontrollü darbeli MIG/MAG kaynak yöntemi ile T – 
bağlantı iç köşe kaynağında işlem değişkenlerinden tel besleme hızı ve % ark boyunun dikiş geometrisi 
değerlerine etkisi incelenmiştir. Kaynaklı birleştirme işlemleri Qirox Cloos Premium kaynak robotlu Cloos 
Qineo Pulse 600 A gazaltı kaynak makinası ile gerçekleştirilmiştir. Deneyler için koruyucu gaz ( % 80 Argon, % 
18 CO2 ve          % 2 O2 karışımı ), kaynak teli ( Ø 1,2 mm ER110SG ), kaynak hızı ( 30 cm/dak. ), tel besleme 
hızı ( 6, 7.5 ve 9 m/dak. ) ve ark boyu ( -15%, 0% ve +15% ) seçilmiştir. Deney sonuçları makroyapı fotoğrafları 
ile değerlendirilmiştir.   
 
Anahtar Kelimeler: Darbeli MIG/MAG, dikiş geometrisi, T-bağlantı kaynağı, sinerjik kontrol. 
 

ABSTRACT 
In this study, the effect of wire feed rate and % arc neck on bead geometry values was investigated which on the 
T - joint inner corner weld with synergic controlled GMAW for QUEND 700 / XAR 400 steels. Welding 
operations were carried out with Qirox Cloos Premium welding robot and Cloos Qineo Pulse 600A gas metal arc 
welding machine. For the experiments, the shielding gas (80% Argon, 18% CO2 and 2% O2 mixture), electrode 
(Ø 1,2 mm ER110SG), welding speed (30 cm / min), wire feed speed (6, 7.5 and 9 m / min) and arc length (-
15%, 0% and + 15%) were selected. Experimental results were evaluated with macrostructure photographs.  
 
Keywords: Pulsed GMAW, bead geometry, T-joint, synergic control.  

I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Ekskavatör kovalarının imalatında QUEND 700 / XAR 400 benzeri mukavemeti ve aşınma 
dayanımı yüksek çeliklerin kaynaklı birleştirilmesinde ark kaynak yöntemleri yaygın olarak 
uygulanmaktadır. Kaynaklı imalatta yüksek ısı girdisi nedeniyle karşılaşılan problemler 
darbeli akım ark kaynak yöntemlerinin gelişimine sebep olmuştur [1-7]. Darbeli akım ark 
kaynak yöntemlerinde işlem değişkenleri seçimi karmaşıktır [1,2,4,7-9]. Bu nedenle, kaynak 
makinası üreticileri elektronik sanayindeki gelişmeler ile birlikte sinerjik kontrollü darbeli 
akım ark kaynak makinalarını üretmişlerdir [2,4,6,7,9-14]. Her üretici firma kaynak 
ekipmanlarını malzeme, tel çapı ve koruyucu gaz vb. değişkenleri değerlendiren algoritmalar 
oluşturarak kaynaklı imalat endüstrisinin hizmetine sunmuşlardır [2,4,6,9-14]. Sinerjik 
kontrollü darbeli MIG/MAG uygulamalarında en önemli değişken seçimi tel besleme hızıdır 
[2,7,9,10,13]. Genellikle diğer değişkenleri kaynak makinası uygulama koşulları için kendisi 
ayarlamaktadır. Bununla birlikte ark boyu ve ark dinamiği gibi kaynak akımı ile kaynak 
gerilimi değerlerinde değişime neden olan ayarlamaları operatörün seçimine sunan kaynak 
ekipmanları da mevcuttur [15].  
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Tel besleme hızı kaynaklı birleştirme ısı girdisi ve dikiş geometrisi değerlerini etkilemektedir 
[1,7,10,13,14,16]. Sinerjik kontrollü kaynak ekipmanları algoritma farklılığı nedeniyle tel 
besleme hızının etkisi de farklılık göstermektedir. Ark boyu değeri başlangıç olarak kaynak 
teli çapının 10 katı seçilmektedir. Ark boyunun kaynak gerilimini etkilediği için ısı girdisi ve 
dikiş geometrisi değerlerinde değişime neden olacaktır. Bundan dolayı, kaynak 
ekipmanlarında ark boyu ayarı yapılabilmektedir. Sinerjik kontrollü darbeli ark kaynak 
ekipmanlarında ark boyu ayarlamaları üretici firma ürünleri arasında farklılık göstermektedir. 
Bu durum -50 ile +50 gibi ince ayar değerleri şeklinde olabilmektedir. (–) değerler ark boyu 
artışı, (+) değerler ark boyu azalışı şeklinde etkiler [15]. 

Dikiş geometrisi değerlerinin kaynaklı birleştirme mukavemetine etkisi nedeniyle, sinerjik 
kontrollü darbeli ark kaynağı kaynak ekipmanları algoritma farklılığından ve literatürde 
sinerjik kontrollü darbeli ark kaynak ekipmanları ile T – bağlantı iç köşe kaynağı 
çalışmalarını bulamadığımızdan dolayı tel besleme hızı ve ark boyu değişkenlerinin dikiş 
geometrisine etkisini araştırmak yararlı olacaktır.  

Bu çalışmada, QUEND700 / XAR400 çeliklerinin sinerjik kontrollü darbeli MIG/MAG 
kaynak yöntemi ile T – bağlantı iç köşe kaynağında işlem değişkenlerinden tel besleme hızı 
ve ark boyunun dikiş geometrisi değerlerine etkisi makroyapı fotoğraflarıyla incelenmiştir.  

II. İLGİLİ ÇALIŞMALAR (RELATED WORK) 

Ekskavatör kovalarının imalatında QUEND 700 / XAR 400 veya benzeri çelikler ile T-iç köşe 
kaynaklı bağlantı uygulanmaktadır. QUEND 700 yüksek mukavemetli yapı çeliğidir. XAR 
400 ise aşınma dayanımı ve mukavemeti yüksek çelik malzemedir. QUEND 700 çelikleri ile 
XAR 400 çeliklerinin karbon eşdeğerleri yaklaşık % 0,4 civarıdır. Bu nedenle, karbon 
eşdeğerliği yönüyle benzer malzemelerin kaynağı denilebilir.  

Bu çalışmada, Qirox Cloos Premium robotlu Cloos Qineo Pulse 600 A kaynak ekipmanlı 
sinerjik kontrollü darbeli MIG/MAG yöntemi uygulanarak QUEND 700 / XAR 400 çelik 
malzemelerinin T-iç köşe bağlantılarında tel besleme hızı ve ark boyu işlem değişkenlerinin 
dikiş geometrisi değerlerine etkileri deneysel çalışmalarda incelenmiştir. Deneysel 
çalışmalarda kullanılan QUEND 700 / XAR 400 çeliklerinin kimyasal bileşimleri Tablo 1 de 
ve kaynak teli kimyasal bileşimleri Tablo 2 de verilmiştir. 

 Tablo 1. Esas metallerin kimyasal bileşimleri 
Malzeme % C % Mn % Si % P % S % Cr 

Quend 700 0,137 1,243 0,303 0,013 0,001 0,478 
XAR 400 0,15 1,04 0,35 0,014 0,001 0,29 

 Tablo 2. Kaynak telinin kimyasal bileşimi 
Malzeme % C % Mn % Si % Mo % Ni % Cr % Cu 
ER110SG 0,09 1,70 0,75 0,50 2,0 0,30 0,20 

Sabit çalışma parametrelerimiz; kaynak hızı 30 cm/dak., koruyucu gaz M 20 ( % 18 CO2 –    
% 2 O2 ve % 80 Argon ), gaz debisi 14 lt/dak., kaynak tel çapı 1,2 mm ve torç açısı 45o 

şeklindedir. Kaynak dikiş geometrilerine tel besleme hızı ve ark boyu değişkenlerinin etkileri 
deneysel çalışma planı ( ark dinamiği % 0 sabit ) Tablo 3 de sunulduğu gibidir. 
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Tablo 3. Deneysel çalışma planı. 
Numune No. Tel besleme hızı (m/dak.) Ark boyu % 

1 
 

6 

-15 

2 0 

3 +15 

4 
 

7,5 

-15 

5 0 

6 +15 

7 
 

9 

-15 

8 0 

9 +15 

Dikiş geometrileri makroyapı fotoğraf çalışmaları ile incelenmiştir. Standart metalografi 
çalışmaları ile kesme, zımparalama ve polisaj uygulanmıştır. Makroyapı fotoğrafları % 10 
Nital çözeltiyle dağlama yapılarak Epson Perfection V500 optik mikroskobunda x 10 
büyütmede çekilmiştir. Dikiş geometrisi kök nüfuziyeti (P), duvar (kol) uzunluğu (L), dikiş 
kalınlığı (a) ve dış bükeylik (H) ölçümleri ile değerlendirilmiştir (Şekil 1). Ölçüler 
SolidWorks 2016 SP5 programı ile tespit edilmiştir. Tablo 4 de deney sonuçları, Şekil 2 de 
makroyapı fotoğrafları, Şekil 3-8 de tel besleme hızı ve % ark boyu değişkenlerinin dikiş 
geometrisine etkileri grafik olarak sunulmuştur. 

III. DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIŞMA (EXPERIMENTAL RESULTS AND 
DISCUSSION) 

Şekil 2 deki makroyapı fotoğraflarından yapılan ölçümlerden elde edilen dikiş geometrisi 
değerleri Tablo 4 de sunulmuştur. Tablo 4 deki değerler ile tel besleme hızının kök nüfuziyeti 
(P), dikiş kalınlığı (a) ve dış bükeylik (H) dikiş geometrisine etkileri Şekil 3-5 de grafiksel 
olarak incelenmiştir. Ark boyunun kök nüfuziyeti (P), dikiş kalınlığı (a) ve dış bükeylik (H) 
dikiş geometrisine etkisi ise Şekil 6-8 de grafiksel olarak incelenmiştir. 

Tel besleme hızının dikiş geometrisine etkisi 

Sinerjik kontrol çalışma prensibinde tel besleme hızı artışı ile kaynak akımının arttığı ve ark 
boyunun azaldığı, tel besleme hızı - kaynak akımı ilişkisinin ark boyu ile dengelendiği 
açıklanmaktadır [1,14]. Şekil 2 deki deneysel veri notları tel besleme hızı artışı ile % ark boyu 
parametrelerinin her biri için kaynak akımı değerlerinde artış şeklinde olmuştur ve literatür ile 
uyumludur [13,14]. % Ark boyu negatif değerde ark boyu uzun, 0 değerde orta ve pozitif 
değerde ise kısadır. Bu durum % ark boyunun negatif değerden pozitif değere değişimi ile ark 
boyunun kısaldığı şeklinde açıklanabilir. Sonuçlar sinerjik kontrol çalışma prensibinde tel 
besleme hızı - kaynak akımı ilişkisinin ark boyu ile dengelendiği bilgisiyle uyumludur [7]. Tel 
besleme hızının her bir durumu için ark boyu kısalığı ile kaynak gerilimi değerleri azalış 
göstermiştir. Tel besleme hızı artışı ile kaynak gerilimi değerleri artış şeklinde olmuştur.  
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Tablo 4. Tel besleme hızı ve ark boyunun kaynak dikiş geometrisine etkisi deneysel çalışma sonuç değerleri. 
Numune No. Tel besleme hızı (m/dak.) Ark boyu % P ( mm) L (mm) a (mm) H (mm) 

1  
6 

-15 1,51 6,26 4,43 0,46 
2 0 1,31 5,66 4.00 0,90 
3 +15 1,32 5,56 3,93 0,72 
4  

7,5 
-15 1,45 6,66 4,71 0,63 

5 0 1,62 5,73 4,05 1,19 
6 +15 0,45 6,78 4,79 1,19 
7  

9 
-15 2,15 7,46 5,28 0,67 

8 0 1,54 7,85 5,58 0,76 
9 +15 1,07 6,80 4,81 1,35 

 

   
(6 m/dk - % -15 / 173A - 25.0V)         (6 m/dk - % 0  / 172A - 24.2V)         (6 m/dk - % +15 / 183A - 22.6V) 

   
(7,5 m/dk - % -15 / 209A - 26,2V)     (7,5 m/dk - % 0 / 209A - 25.1V)        (7,5 m/dk - % +15 / 212A - 23,5V) 

   
(9 m/dk - % -15 / 250A - 28,3V)        (9 m/dk - % 0 / 243A - 27,1V)           (9 m/dk - % +15 / 245A - 26,0V) 

Şekil 2. Makroyapı fotoğrafları ve dikiş geometrisi değerleri. 

Şekil 3. tel besleme hızının kök nüfuziyetine etkisi grafiği incelendiğinde, genel olarak ark 
boyu 15% hariç tel besleme hızı artışı ile kök nüfuziyetini artırdığı söylenebilir [10]. Ark 
boyu 15% koşulunda ise genel olarak kök nüfuziyeti azalış şeklindenir. Tel besleme hızı artışı 
ile ısı girdisi değerlerinde artış olmuştur ve literatürle uyumludur [10,17]. Ark boyu azalışı ile 
ısı girdisi değerleri azalış göstermiştir. Bu durum sinerjik kontrollü kaynak ekipmanında tel 
besleme hızı artışı ile kaynak akımı ve kaynak gerilimi artışının normal çalışma karakteristiği 
olduğunu, % ark boyu ile ısı girdisinin ayarlanabileceği şeklinde açıklanabilir. Sonuç olarak, 
yüksek kök nüfuziyeti için tel besleme hızı ve ark boyunun (-15%) artırılması önerilmektedir.    
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Şekil 3. Tel besleme hızının kök nüfuziyetine etkisi grafiği. 

Şekil 4. tel besleme hızı – dikiş kalınlığı ilişkisi grafiği incelendiğinde, tel besleme hızı artışı 
ile dikiş kalınlığının yükseldiği söylenebilir. Bu durum, tel besleme hızı artışı ile kaynak 
akımı ve kaynak gerilimi değerlerinde artış sonucu ısı girdisi değerlerinin artması 
nedeniyledir.   

 
Şekil 4. Tel besleme hızının dikiş kalınlığına etkisi grafiği. 

Şekil 5. tel besleme hızı – dışbükeylik ilişkisi grafiği incelendiğinde ise tel besleme hızı 
artışının dışbükeylik değerlerini artırdığı görülmektedir ve alın bağlantı literatür sonuçları ile 
uyumsuzdur [16]. Bu durumun, kaynak gerilimi artışı ve ısı girdisi artışı nedeniyle olduğu 
şeklinde yorumlanmıştır.  

Sonuç olarak, tel besleme hızı artışı, kök nüfuziyetini ( ark boyu 15% hariç ), dikiş kalınlığını 
ve dışbükeylik değerlerini artırmaktadır.  

 
Şekil 5. Tel besleme hızının dışbükeyliğe etkisi grafiği. 

% Ark boyunun dikiş geometrisine etkisi 
% Ark boyu negatif değerde ark boyu uzun, 0 değerde orta ve pozitif değerde ise kısadır. Bu 
durum % ark boyunun negatif değerden pozitif değere değişimi ile ark boyunun kısaldığı 
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şeklinde açıklanabilir. Bu parametre sinerjik kontrollü kaynak ekipmanlarında ince ayar için 
kullanılmaktadır. Kaynak ekipmanı üreticilerine göre farklılık göstermektedir. Deneysel 
çalışmalarda kullanılan kaynak ekipmanı tel besleme hızı artışı ile kaynak akımı değerlerinde 
artış göstermiş, % ark boyu etkisi kaynak akımı değerlerinde karmaşık sonuçlar sunmuştur. 
Kaynak gerilimi değerleri ve ısı girdisi ise ark boyu kısalımı ile azalmıştır. Bu sonuç, genel 
MIG/MAG kaynağı esaslarına uygundur.  

Şekil 6. % ark boyunun negatif değerden pozitif değere geçişi, başka bir ifadeyle, ark 
boyunun kısalışı ile kök nüfuziyeti değerlerinin genel olarak azaldığını göstermektedir. Bu 
durum, kaynak gerilimi ve ısı girdisi azalışının kök nüfuziyetini azaltıcı etki yaptığı sonucunu 
vermektedir.  

Sonuç olarak, yüksek kök nüfuziyeti için ark boyu uzun olan -15% ince ayar yapılması 
tavsiye edililebilir. 

Şekil 7. deki % ark boyu – dikiş kalınlığı grafiği % ark boyunun negatif değerden pozitif 
değere geçişi, başka bir ifadeyle, ark boyunun kısalışı ile dikiş kalınlığını azaldığı şeklinde 
yorumlanabilir. Bu durum, kaynak gerilimi ve ısı girdisi azalışı nedeniyledir.    

Şekil 8. % ark boyu – dışbükeylik ilişkisi grafiği, % ark boyunun negatif değerden pozitif 
değere geçişi, başka bir ifadeyle, ark boyunun kısalışının dışbükeylik değerlerini artırdığı 
şeklinde yorumlanmıştır. Bu durum, çok genel anlamda kaynak gerilimi azalışının bir 
etkisidir. Bu sonuç, genel MIG/MAG kaynağı esaslarına uygundur.  

 
Şekil 6. % Ark boyunun kök nüfuziyetine etkisi grafiği. 

 
Şekil 7. % Ark boyunun dikiş kalınlığına etkisi grafiği. 
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Şekil 8. % Ark boyunun dışbükeyliğe etkisi grafiği. 

Sonuç olarak, % ark boyunun negatif değerden pozitif değere geçişi, başka bir ifadeyle, ark 
boyunun kısalışı kök nüfuziyetini ve dikiş kalınlığını azaltmakta, dışbükeyliği ise 
artırmaktadır. Kök nüfuziyeti ve dikiş kalınlığının büyük, dışbükerliğin ise küçük değerlerde 
olması istenilen bir durum olduğu koşullar için ark boyunun uzun (-15%) olduğu çalışma 
parametreleri önerilmektedir.  

IV. SONUÇLAR VE TARTIŞMA (CONCLUSIONS) 

Qirox Cloos Premium robotlu Cloos Qineo Pulse 600 A kaynak ekipmanlı sinerjik kontrollü 
darbeli MIG/MAG yöntemi uygulanarak QUEND 700 / XAR 400 çeliklerinin T-iç köşe 
bağlantılarında tel besleme hızı ve ark boyu işlem değişkenlerinin dikiş geometrisi değerlerine 
etkileri deneysel çalışma sonuçlarına göre; 

1. Tel besleme hızı artışı, kök nüfuziyetini ( ark boyu 15% hariç ), dikiş kalınlığını ve 
dışbükeylik değerlerini artırmaktadır. 

2. % ark boyunun negatif değerden pozitif değere geçişi, başka bir ifadeyle, ark boyunun 
kısalışı kök nüfuziyetini ve dikiş kalınlığını azaltmakta, dışbükeyliği ise artırmaktadır.  

3. Kök nüfuziyeti ve dikiş kalınlığının büyük, dışbükerliğin ise küçük değerlerde olması 
istenilen bir durum olduğu koşullar için ark boyunun uzun (-15%) olduğu çalışma 
parametreleri önerilmektedir.  

4. Maksimum dikiş kalınlığı 0,7 x t = 4,2 mm dikkate alındığında 2, 3 ve 5 nolu numune 
koşulları uygun sonuçlar vermiştir. Bunlar arasından 3 nolu 6 m/dk - % +15 parametre 
tavsiye edilmektedir. 

5. Kaynak hızı 30 cm/dak. elde edilen kaynak dikiş geometrileri dikkate alındığında 
maksimum dikiş kalınlığı esası dikkate alınarak yapılacak çalışmalar için düşük bir 
hızdır. 6 ile 9 m/dak. tel besleme hızı aralığı için daha yüksek kaynak hızları tavsiye 
edilmektedir. 

 
TEŞEKKÜR 

Deneysel çalışmalardaki katkılarından dolayı OM Mühendislik firmasına teşekkür ederiz.  
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ABSTRACT  
This research study proposes a new active control structure to suppress vibrations of a small-scale wind turbine 
blade with attached magnetorheological (MR) fluid patch actuated by an electromagnet. An interaction model of 
the MR patch electromagnetic actuator is derived and a force characterization is realized. A Linear Quadratic 
Gaussian (LQG) controller is designed using the state space model of the flexible blade element. The LQG 
controller is experimentally realized using the blade structure under the impact load and steady state aerodynamic 
load conditions. The results of experiments show that the MR patch is effective for suppressing vibrations of the 
blade structure.  
 
Keywords: Active vibration control, MR patch actuator, LQG control, flexible blade. 

1. INTRODUCTION 

Active vibration control system improves the performance in terms of reduction in vibration 
amplitude of the structures compared with passive systems. Actively controlled flexible 
structures with embedded piezoelectric (PZT) layers have been studied by many researchers to 
create smart or adaptive structures for responding on changing external conditions. Although 
PZT layer has great potentials especially for aerospace applications, there are some difficulties 
in realization for large engineering systems. 

The magnetorheological fluids are non-Newtonian fluids consisting of ferromagnetic particles 
that can change its rheological properties under application of an external magnetic field. The 
MR fluid has distinct properties for engineering applications and can be used in vibration 
control studies [1-5]. One of the most known engineering applications of the MR fluid is the 
MR damper used in vehicle suspensions with semi active control. In these dampers, the 
damping force is controlled by changing the viscosity of the MR fluid with applied electric 
current of a coil inside the damper. On the other hand many researchers have investigated the 
behavior of sandwich structures containing MR fluid under magnetic field and active vibration 
control [6-8]. 

In this study, the ferromagnetic feature of the MR fluid is employed for an electromagnet 
actuator. The MR layer patch is attached on a flexible blade element and attracted by the 
electromagnet to suppress the vibration of the flexible structure. There is no damping force 
generation like MR damper in this application. It may be possible to use an iron plate as an 
attracting element for the electromagnet instead of using MR layer patch. But the iron plate in 
the same volume of the patch is 2.5 times heavier than the MR patch and it may change the 
natural frequencies of the attached structure. Also, homogeneity and rigidity of the structure 
may be deteriorated if a ferromagnetic metal fixed on the flexible structure. Moreover, the MR 
layer patch is easily formed and may take the shape of the structure when it is attached.  
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 In this study, a small-scale wind turbine blade having a shape of airfoil with SH3055 code 
number is studied to suppress vibrations modes by using MR patch actuator. Active vibration 
control of wind turbine wings is an important research topic and studied in many references [9-
10]. In a wind turbine, when the air flows over the turbine blades with a certain angle of attack, 
lift and drag forces occur and drag forces cause vibrations on the blade. To reflect the real 
system disturbances in the experimental system of this study, an aerodynamic load is generated 
and the designed controller is tested under such effects. 

2. MODELING OF THE BLADE STRUCTURE 

The blade structure is produced based on the airfoil called with SH3055 code number and 
characteristics and wind tunnel aerodynamic tests for this airfoil is reported in references [11]. 
The airfoil is designed for use on small wind turbines. The blade structure is manufactured by 
a small wind turbine business company with an aluminum extrusion machine. The airfoil is 
made hollow to reduce the weight of the blade as shown in Figure 1(b).  

2.1 State-Space Model 

The layout of the cantilever blade structure with MR patch layer for control design study is 
shown in Figure 1(a). Here x  coordinate is related with the longitudinal dynamics and w   
coordinate shows the direction of vibration of the blade. The force that MR patch generated is 
shown by f  and applied to the beam at the distance ax . The distance sx  denotes the sensor 
location. The airfoil of the blade is shown in Figure 1(b). An inertia equivalent rectangular 
shape is calculated for modeling purposes.  

For each vibration mode of the cantilever blade structure, the separated equation of motion is 
given by 

2( ) 2 ( ) ( ) ( ) ( )    n n n n n n ax t x t x t f t x                                                                      (1) 
where n  is the mode natural frequency,    is the damping coefficient and ( ) n  is the mode 
shape function. The state space equation for each modal behavior is obtained using equation 
(1) as follows 

( ) ( ) ( ) ( )n n n n wnx t A x t B u t D d t                                                                                   (2) 

where ( )nx t  is the state vector, nA  is the system matrix, nB  is the control input matrix and ( )u t  
is the control input. The structure of the state vector and matrices are as follows 

2

( ) 0 1 0 0
, , ,  

( ) 2 ( ) ( )
n

n n n wn
n n n n a n d

x t
x A B D

x t x x   

       
          

        
                            (3) 

 
(a)                                                                                 (b) 

Figure 1. Control system structure (a) layout of the cantilever blade (b) airfoil and its inertia equivalent                        
rectangular shape 

827



In distributed parameter systems, the displacement measured by the sensor is modeled as the 
multiplication of the modal displacement with the mode shape function at the considered point. 
For the sensor location, the modal output is written as 

    ( )( , ) )(




 n n s
i n

w x t x xt                                                            (4) 

Using equation (4) for each vibration mode the output of the state space equation is obtained 
as 

                 ( )   0 ( )n n n ny C ttC x x                                                 (5) 

where the matrix nC  is computed using the following mode shape function. 

   
sinh sin( ) sinh sin (cosh cos )
cosh cos

 
    

 

 
     

 

n b n b
n n s n s n s n s n s

n b n b

L LC x x x x x
L L

      (6) 
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If the modeling is extended for N modes ( 1, ,n N  ), the state space structure is obtained as 
follows. 
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A reduced order state space model for the control design study can be obtained by considering 
the first two modes of equation (10). The reduced order state space equation is written as 

                    
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )

r r r r wr

r r r

x t A x t B u t D d t
y t C x t

  


                                             (9) 

Distributed parameter systems have theoretically infinite number of vibration modes. The 
state space model obtained as a full model in equation (10) considers certain number of 
modes. In this study, the full order model of the cantilever blade is built by considering the 
vibration modes up to 1.25 kHz. In practice, the modal contributions of the higher order modes 
are inconsiderable due to small modal amplitudes. Also, the reduced order model which 
contains the first two modes up to 60 Hz is used for controller designs. The frequency 
responses of the full and reduced order models are shown in Figure 2.  
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Figure 2. Frequency response of the blade model 

2.2 MR patch and actuator system 

The MR fluid is filled in the locked plastic bag and glued to ensure that leak-proof of the open 
edge is provided as shown in Figure 3. The MR patch is sticked on the blade with a tape to 
prevent bag flexibility under magnetic field.   

The thin plastic bag filled with MR fluid is fixed on the blade element as shown in Figure 4(a). 
The electromagnet is positioned opposing the MR patch with an air gap over the blade element 
to apply magnetic field to the MR patch as illustrated in Figure 4(b). When the current is applied 
to the electromagnet and a magnetic field is created, the iron particles in the MR patch become 
ordered and an attractive force on the blade is generated so that the vibrations are suppressed. 
The magnitude of the force depends on the magnetic flux given by the controller according to 
the displacement information of the blade obtained using an optical sensor in a feedback control 
structure. 

 
Figure 3. Structure of the MR fluid patch 

  
(a)                                                               (b) 

Figure 4. (a) MR patch attached on the blade, (b) Electromagnet and MR patch in the experimental setup 
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2.3 Force characterization 

The interaction between the electromagnet and the MR patch is illustrated as a cross section 
view in Figure 5. At the initial state as shown in Figure 5(a), the electromagnet is positioned 
over the blade with an air gap of 0w . When the current is started to apply to the electromagnet 
(Figure 5(b)), the MR patch is attracted by the electromagnet and an extension of   is occurred 
due to flexibility of the plastic bag. At this stage, the blade is not moving and the magnetic force 
and current that extend the MR patch are 0f  and 0i   respectively. After the extension of the 
patch is over the MR patch with the blade move toward the electromagnet. The electromagnetic 
force is defined as                                     
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2
0

( ( ))( )
( ( ))

ci i tf t k
w w t




 
                                        (10) 

where 2
01/ 4k N A . Here A is the area of the electromagnet, N is the number of the coil turn 

and 0  is the vacum permeability. Also  ci  is the control current.  The electromagnetic force is 

linearized around 0 0( , )i w  values as follows. 
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(a)                  (b) 

 
(c) 

Figure 5. Interaction model between the electromagnet and the MR patch (a) initial state (b) extension of MR 
patch (c) control of the blade 

Since the MR patch has some elasticity the response force of the MR patch layer to the 
electromagnet force input should be investigated. It is important to show how much 
electromagnetic force is transmitted to the MR patch. To understand the force variation at the 
MR patch side a load cell is installed under the blade as shown in Figure 4(b). It is not possible 
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to measure electromagnetic force directly but the magnetic field can be measured by a gauss 
meter.  The experimental force ef  exerted by the electromagnet obtained using the experimental 
data with the following equation  

                                           2

0
e

Af B


                                                                                 (12) 

where B is magnetic field measured by using a gauge meter. The variations of the experimental 
forces are shown in Figure 6. In these experiments, the air gap between the electromagnet and 
MR patch is set to 1 mm. Table 1 also shows the data of the measured experimental forces in 
different currents.  At large coil currents, the loss is increasing as seen in Figure 6 and Table 1. 

 
Figure 6. Variation of the experimental electromagnetic force and response force exerted by MR patch 

        Table 1. The measured forces in different current 

Applied Current 
[ A ] 

Force at MR Patch side 
[ N ] 

(Measured by load cell) 

Electromagnet Force 
[ N ] 

(Obtained from Gaussmeter 
measurements) 

 
Loss 

% 

5 13.87 16.77 17,29 
4.5 11.76 13.93 15.57 
4 9.88 11.30 12.56 
3.5 8.02 8.92 10.08 
3 6.10 6.61 7.71 
2.5 4.21 4.58 8.07 
2 2.56 2.92 12.32 
1.5 1.51 1.62 6.79 
1 0.63 0.74 14.86 
0.5 0.16 0.18 11.11 

To understand the dependence of the response force to the coil current and air gap another force 
characterization is realized.   For this aim the coil current of the electromagnet is increased from 
0.5 ampere to 5 amperes by setting the electromagnet at a fixed distance of 1 mm from the patch 
surface. Similarly, while the coil current set to 5 amperes, the distance between the 
electromagnet and the blade surface is increased by 1 mm for each measurement. Figures 7(a)-
(b) show the variation of response force with the coil current and the displacement respectively. 
As seen in these figures the characteristics of the force is nonlinear. 
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                                              (a)                                                                     (b) 

Figure 7. Variation the response force (a) with current (b) with displacement 
 

2.4 Aerodynamic Load 

To test the designed LQG controller under a steady state disturbance, an aerodynamic load 
effecting on the blade structure is created using an air nozzle. In the case of wind turbines, the 
air current flows over the wings with a certain angle of attack. Lift and drag forces occur as the 
air passes over the blades and drag force causes vibrations on the blade. The forces are defined 
as 

                                         2 21 1,
2 2L L N b D D N bF C L d v F C L d v                                    (13) 

where LC  and DC  are lift and drag coefficients. Also, NL  is the air load length, bd  is the width 
of the blade and v  is the relative wind speed. The wing is forced to bend by the effect of 
aerodynamic drag force DF . The lift and drag coefficient data of the SH3055 airfoil used in the 

blade element of this study is given in reference [12]. Using these data, the variation of LC  and 

DC  with angle of attack is shown in Figure 8(a). The variation of the drag force with air velocity 
is computed for different angle of attack as shown in Figure 8(b). 

An air nozzle is used to create the aerodynamic load in the experimental setup of the blade 
structure as illustrated in Figure 9(a). Air nozzle blows air to the end of the blade element in 
adjusted air speeds. In the experimental system, it is observed that the blade starts to vibrate at 
the angle attack of 14 degree of the nozzle due to increasing of the drag force on the blade. In 
this study, the angle of attack of the air nozzle is set to 17.2 degree.  

 
                                                (a)                                                                            (b) 
Figure 8. Aerodynamic load characteristics (a) Lift and drag coefficients, (b) Variation of the drag force with air 

velocity 
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 (a) 

 
 (b) 
Figure 9. (a) Air nozzle effecting aerodynamic load on the blade element (b) Steady state vibration of the blade 

element at different wind speeds 

3. LQG CONTROL DESIGN 

LQG control is a modern control design method and it is a combination of the optimal control 
(LQR) with the optimal state estimation (Kalman filter). In general, LQG control improves the 
time domain responses of the structural vibration systems. The state space model obtained in 
equation (11) for the blade element is considered as LQG control design model as follows. 

                            
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

r r r r wr

r r r

x t A x t B u t D d t w t
y t C x t v t

   

 
                                                  (14) 

where ( )w t  is the system noise and ( )v t  is the observation noise. These are zero mean, white, 
uncorrelated Gaussian random signals. The LQG control problem aims to minimize the cost 
function 
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where {}E   is the statistical expectation operator. Also, Q and R are the weighting matrices 
applied to the states and control inputs, respectively. The state estimate ˆrx  is formed using the 
Kalman filter state estimator as follows 
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where fK  is the Kalman filter gain and computed as 

                                                 1T
f rK SC V                                                                          (17) 

Here S  is the solution of the Algebric Riccati Equation(ARE) 

                                 1 0T T T
r r r rA S SA SC V C S W                                                       (18) 

where V and W  are the spectrum of the system and observation noises. The optimal control is 
formed using the LQR state feedback gain matrix F and the estimated state ˆrx . 

                                                               ˆ( )u t xF                                                                                      (19) 

  It is possible to combine the optimal control and Kalman filter by substituting equation (19) 
into (16) and arranging in the state space form 
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The LQG controller is in the state space form with the following controller matrices. 

                          
0

r r k kf r f
LQG

k k

A BA B F K C K
K

C DF
    

    
   

                                             (19) 

The LQG control structure is shown in Figure 8. The frequency response characteristics of the 
LQG controller is depicted in Figure 10. The closed-loop frequency response of the system is 
presented in Figure 12. The LQG controller suppressed the targeted vibration modes with 
significant reduction in magnitudes of the blade system. 

 
Figure 10. LQG control structure 
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Figure 11. Frequency responses of the LQG controller 

 
Figure 12. Frequency responses of the closed loop system 

4. EXPERIMENTAL SYSTEM 

The photo of the experimental system setup is shown in Figure 13. An aluminum alloy 6060 
elastic blade which is used in a small-scale wind turbine test system is studied for the aims of 
vibration suppression. A MR patch is attached on the surface of the blade and the blade is fixed 
at one end using a clamp. In the experimental system, a current drive is used to drive the 
electromagnet. Vibration analysis of the blade is performed with a Bruel&Kjaer 3053 device. 
The designed LQG controller is realized using dSpace 1104 control card. The controller is 
discretized and compiled in the state space form using a Matlab/Simulink file and installed on 
dSpace control card.  
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Figure 13. Experimental system setup 

The experimental frequency responses of the closed loop system with the LQG controller is 
obtained and presented in Figure 14(a). The results of the first two modes for the control design 
is also shown in Figure 14(b). 

 
(a) 

 
(b) 

Figure 14. Experimental frequency responses of the closed loop system (a) full system (b) first two modes 

The amount of reduction in the closed loop frequency response gain is summarized in Table 2. 
The LQG controller provided significant gain reduction in the first vibration mode of the blade 
element. The reduction in the second mode is also acceptable level. 
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            Table 2. Amount of reduction in gains with LQG control 
Mode Number Gain reduction [dB] 

1.mode 28.55 
2.mode 8.7 

At first a transient response analysis is realized with LQG controller. The transient time history 
responses of the closed loop system with LQG control are shown in Figure 15. The control 
effectiveness is good at acceleration and displacement responses. When the air nozzle blows 
air to the end of the blade element in adjusted air speeds, the blade element starts to vibrate due 
to drag forces on it. This creates a steady state aerodynamic load on the blade. Note that air 
speed is taken as 15 m/s in the experiments. The designed LQG controller is tested under the 
steady state aerodynamic load. Experimental time history responses of the closed loop system 
for a continuous control case from a starting time are shown in Figure 16. Moreover, the 
repeated controlled and uncontrolled tests are realized to understand the response characteristics 
of the controller as given in Figure 17.  The controller shows the better control effectiveness to 
attenuate vibrations of the blade. The control input current is shown in Figure 18. 

 
(a) 

 
(b) 

Figure 15. Experimental time history responses of the closed loop system (a) acceleration (b) displacement 
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Figure 16. Experimental results of the closed loop system with steady state aerodynamic load 

 
Figure 17. Experimental results of the repeated controlled and uncontrolled blade vibrations, 

 
Figure 18.  Experimental control input 
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5. CONCLUSIONS 

In this study, vibration of a small-scale wind turbine blade is suppressed using a MR patch layer 
and electromagnetic actuator under the effect of steady state aerodynamic disturbance. A force 
based interaction model between MR patch and electromagnet is derived and some 
characterization works are presented. An LQG controller is designed to attenuate the vibration 
of the blade structure. Some experiments are realized to show the effectiveness of the proposed 
MR patch electromagnetic actuator for the transient and steady state aerodynamic loads. The 
experimental frequency responses and time history responses of the closed loop system 
demonstrated significant vibration reduction.  
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Farklı Ilık Asfalt Katkılarının Bitümlü Bağlayıcıların Mekanik 
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ÖZET 
Asfalt üretiminde uygulamaya konulan bilimsel gelişmelerden biri de ılık karışım asfalt teknolojisidir. Ilık 
karışım asfalt teknolojisi ile daha düşük sıcaklıklarda asfalt üretimi mümkün olmaktadır. Bu çalışmada, Pawma-
1 (% 0.35) ve Leadcap (%1.5) ılık karışım asfalt katkı maddeleri ile Stiren-Butadien-Stiren (SBS) (%2) katkı 
maddesi karışım numunelerinde denenmiştir. Modifiye bağlayıcılar hazırlanmış ve bağlayıcı deneyleri 
yapılmıştır. Çalışmada öncelikle TÜPRAŞ rafinerisinden temin edilen saf bitüm (B50/70), standart bağlayıcı 
deneylerine (penetrasyon, yumuşama noktası, özgül ağırlık) tabi tutulmuş ve kullanılabilirliği tespit edilmiştir. 
Sonra, Superpave bağlayıcı performans deneyleri (dönel viskozimetre (RV), dinamik kayma reometresi (DSR), 
kiriş eğme reometresi (BBR), dönel ince film halinde ısıtma (RTFO), uzun dönem yaşlandırma (PAV)) ile 
bitümlü bağlayıcının reolojik davranışları daha geniş bir çerçevede incelenmiştir.  
Deney sonuçlarına göre, Leadcap ve Pawma-1, bağlayıcının ısıya karşı duyarlılığını arttırırken SBS azaltmıştır. 
Bütün katkı maddeleri, bağlayıcının penetrasyonunu azaltıcı ve yumuşama noktasını arttırıcı yönde etki 
yapmışlardır. Hem 135°C’de hem de 165°C’de, Leadcap ve Pawma-1 katkılı bağlayıcıların viskozitelerinde 
azalma görülmüştür, SBS katkılı bağlayıcının viskozitesi ise artmıştır. DSR ve BBR deneyleri ile bağlayıcıların 
performans seviyeleri belirlenmektedir. DSR deneylerinde, tüm katkı maddeleri G*/sinδ değerini arttırmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Ilık Karışım Asfalt, Leadcap, Pawma-1, Stiren-Butadien-Stiren. 
 
Effects of Warm Mix Asphalt Additives on the Mechanical Properties of 

Bituminous Binders 

ABSTRACT  
One of the scientific advances put into practice in asphalt production is warm mix asphalt technology. With 
warm mix asphalt technology, it is possible to produce asphalt at lower temperatures. In this study, Pawma-1 
(0.35%) and Leadcap (1.5%) warm mix asphalt additives and Styrene-Butadiene-Styrene (SBS) (2%) additive 
were tested in the mix samples. Modifier binders were prepared and binder experiments were carried out. In the 
study, pure bitumen (B50 / 70) obtained from TÜPRAŞ refinery was subjected to standard binder tests 
(penetration, softening point, specific gravity) and usability was determined. Next, the rheological behavior of 
the bitumen binder with Superpave binder performance tests (rotational viscometer (RV), dynamic shear 
rheometer (DSR), bending beam rheometer (BBR), rolling thin film oven (RTFO), pressure aging vessel (PAV)) 
was investigated in a wider context.  
According to the test results, Leadcap and Pawma-1 increase the thermal sensitivity of the binder, while SBS 
decreases. All additives have an effect in reducing the penetration of the binder and increasing the softening 
point. At both 135 ° C and 165 ° C, the viscosity of Leadcap and Pawma-1 added binders decreased, the 
viscosity of the SBS additive binder is increased. The performance levels of the binders are determined by DSR 
and BBR experiments. In the DSR experiments, all of the additives increased G * / sinδ. 
 
Keywords: Warm Mix Asphalt, Leadcap, Pawma-1, Styrene-Butadiene-Styrene. 
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I. GİRİŞ 

Ilık karışım asfalt teknolojisi ile daha düşük sıcaklıklarda asfalt üretimi ve dökümü mümkün 
olmaktadır. Ilık karışım asfaltlardaki durum, sıcak karışım asfaltlara oranla 20oC ile 55oC 
daha düşük sıcaklıklarda bağlayıcının viskozitesini düşürerek bağlayıcının agregayı tamamen 
sarması ile, agrega ile bağlayıcı arasında gerekli aderansın sağlanmasıdır. Aynı mekanizma ile 
karışımın düşük sıcaklıklardaki işlenebilirliğini de iyileştirmektedir. Düşük sıcaklıklardaki 
karışımın sıkıştırma yeteneğini iyileştirerek kaplamanın yaşlanma sertleşmesine ve nem 
hasarına sebep olan geçirgenliğini de azaltmaktadır. Ayrıca ılık karışım asfalt teknolojisi, 
soğuk havalarda kaplama yapılacağı durumlarda ya da asfalt karışımın serilmeden önce uzun 
süre taşınmasının gerekli olduğu durumlarda fayda sağlamaktadır. Karıştırma ve sıkıştırma 
sıcaklıkları ile çevre sıcaklığı arasındaki farkın azalmasından dolayı, sıkıştırma için gerekli 
olan zaman aralığı artacaktır [1]. 

Ilık karışım asfalt teknolojisi, Kyoto Protokolü’ne cevaben sera gazlarının azaltılması 
amacıyla Avrupa’da başlatılmıştır. Daha sonra çevresel duyarlılığın artması ve enerji 
maliyetlerinin yükselmesi sebebiyle dünya genelinde popülaritesi artmıştır. Şu ana kadar pek 
çok ülkede, karıştırma ve sıkıştırma sıcaklıklarını düşürmek için birçok yöntem 
geliştirilmiştir. Ilık karışım asfalt teknolojisinin avantajlarını kısaca özetlersek: 

-Gaz emisyonunu azaltır. 

-Enerji tüketimini azaltır. 

-Asfaltın işlenebilirliğini ve sıkıştırma verimliliğini arttırır. 

-Soğuma süresini düşürdüğü için yolun trafiğe açılma süresini azaltır.    

Havalimanı kaplamalarında yapılacak onarım işlerinde, ekonomik şartlar sebebiyle yolun 
uzun süre trafiğe kapalı kalmaması gerektiğinden ılık asfalt kullanımı yerinde bir seçim 
olacaktır [2].  

Pawma-1, ülkemizde üretilen bir ılık karışım asfalt katkı maddesidir. Yurtdışında çeşitli 
ülkelerdeki arazi deneylerinde kullanılmış ve olumlu sonuçlar vermiştir [3]. Leadcap, Kumho 
Petrokimyasal şirketi ile Kore İnşaat Teknoloji Enstitüsü işbirliği ile geliştirilen bir ılık 
karışım asfalt katkı maddesidir. Laboratuvar çalışmalarında ve çeşitli ülkelerdeki arazi 
deneylerinde denenmiş ve olumlu sonuçlar alınmıştır [4].  

Dünyanın birçok yerinde ılık karışım asfalt ile arazi uygulamaları yapılmıştır. Ülkemizde 
2015 yılı haziran ayında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kimya Enstitüsü ile 
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından 
yürütülen "Ilık Karışım Asfalt Katkıları Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi" projesi 
kapsamında Ankara çevre otoyolunda ilk uygulama gerçekleştirilmiştir [5]. 

Cucalon ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada, ılık karışım asfaltların nem hasarına karşı 
dayanımları laboratuvar testleri ile araştırılmıştır. Çalışma sonucunda, ılık karışım asfaltların 
nem hassasiyetinin sıcak karışım asfaltlara göre daha yüksek olduğu, geri dönüştürülmüş 
asfalt ilavesinin ılık karışım asfaltlarda kayda değer bir faydasının görülmediği fakat soyulma 
önleyici katkıların karışımların nem hasarına karşı dayanımlarını önemli oranda iyileştirdiği 
tespit edilmiştir [6]. 
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Dokandari ve ekibi yaptıkları çalışmada, organik ılık karışım asfalt katkı maddesinin bitümlü 
karışımların yaşlanma özellikleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Deney sonuçlarına göre, 
bitümlü sıcak karışımlara oranla organik katkı içeren ılık karışım asfalt numunelerinin 
yaşlanmaya karşı daha dayanıklı olduğu görülmüştür [7]. 

Kim ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada, atık lastik parçacıkları ve Leadcap ılık 
karışım katkısı içeren bağlayıcıların yüksek, orta ve düşük sıcaklıklardaki reolojik özellikleri 
incelenmiştir. Ilık karışım asfalt katkı ilavesi ile bağlayıcının viskozitesi düşmüş, yüksek 
sıcaklıklardaki reolojik özellikleri iyileşmiş, düşük ısı çatlaklarına karşı dayanımı artmıştır. 
[8]. 

Mazumder,  Kim ve Lee yaptıkları çalışmada, Sasobit ve Leadcap katkılı bağlayıcıların 
performans özellikleri incelenmiştir. Katkı ilavesi ile bağlayıcıların viskozite değerleri 
azalmıştır. Her iki katkı maddesinde de viskozitedeki azalma benzer çıkmıştır. [9]. 

II. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

Çalışmada, Pawma-1 (% 0.35) ve Leadcap (%1.5) ılık karışım asfalt katkı maddeleri ile 
Stiren-Butadien-Stiren (SBS) (%2) katkı maddesi karışım numunelerinde denenmiştir. 
Modifiye bağlayıcılar hazırlanmış ve bağlayıcı deneyleri yapılmıştır. Çalışmada öncelikle 
TÜPRAŞ rafinerisinden temin edilen saf bitüm (B50/70), standart bağlayıcı deneylerine 
(penetrasyon, yumuşama noktası, özgül ağırlık) tabi tutulmuş ve kullanılabilirliği tespit 
edilmiştir. Sonra, Superpave bağlayıcı performans deneyleri (dönel viskozimetre (RV), 
dinamik kayma reometresi (DSR), kiriş eğme reometresi (BBR), dönel ince film halinde 
ısıtma (RTFO), uzun dönem yaşlandırma (PAV)) ile bitümlü bağlayıcının reolojik 
davranışları geniş bir çerçevede incelenmiştir. Saf bağlayıcıya ait tespit edilen özellikler 
Tablo 1.’de verilmiştir. 

Tablo 1. Saf bağlayıcıya ait özellikler. 
Özellikler Standart    Sonuç Şartname Limiti 
Penetrasyon (0.1 mm), 100 g, 5 s ASTM D5 53 50-70 
Yumuşama noktası (°C) ASTM D36 49,9 46-54 
Penetrasyon indeksi (PI) - -1,09 - 
Özgül ağırlık - 1,039 - 
Viskozite (cP, 135°C) ASTM D4402 400 - 
Viskozite (cP, 165°C) ASTM D4402 125 - 
Karıştırma sıcaklığı (°C) - 157 - 
Sıkıştırma sıcaklığı (°C) - 144 - 

RTFOT Sonrası 
Kütle kaybı (%) ASTM D2872 0,314 maks 0,5 
Penetrasyon (0.1 mm), 100 g, 5 s ASTM D5 27 - 
Kalıcı penetrasyon, (%) - 51 min 50 
Yumuşama noktası (°C) ASTM D36 54,3 - 
Yumuşama noktasındaki artış (°C) - 4,4 maks 9 
Penetrasyon indeksi (PI) - -1,52 - 

II.1. Penetrasyon Deneyi Sonuçları 

Penetrasyon deneyi TS EN 1426 standardı ile tanımlanır. Penetrasyon; 25°C sıcaklıkta, 100 
gram ağırlığındaki bir iğnenin 5 saniye süre ile bitüm içerisinde dikey olarak kat ettiği mesafe 
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olarak tanımlanmaktadır. Penetrasyonun birimi 0,1 mm'dir [10]. Saf ve modifiye bağlayıcılar 
üzerinde uygulanan penetrasyon deney sonuçları Şekil 1.’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 1. Bağlayıcıların penetrasyon deney sonuçları. 

Bütün katkı maddeleri bağlayıcının penetrasyonunu azaltıcı yönde etki yapmışlardır. Bu 
azalma oranı, Leadcap modifiyeli bağlayıcıda %26,41 olurken Pawma-1 ve SBS modifiyeli 
bağlayıcılarda %30,18 olmuştur. Penetrasyon indeksi değerleri Şekil 2.’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 2. Bağlayıcıların PI değerleri. 

Leadcap ve Pawma-1 katkıları ile PI değerleri azalırken SBS katkı maddesi PI değerini 
arttırmıştır. Leadcap modifiyeli bağlayıcıda bu azalma oranı %5,96 olurken, Pawma-1 
modifiyeli bağlayıcıda %47,98 olmuştur. SBS modifiyeli bağlayıcıda %18,25 artış olmuştur. 
Leadcap ve Pawma-1, bağlayıcının ısıya karşı duyarlılığını arttırırken SBS azaltmıştır. 
RTFOT deneyine tabi tutulmuş bağlayıcıların penetrasyon değerleri Şekil 3.’de, kalıcı 
penetrasyon değerleri Şekil 4.’de ve PI değerleri Şekil 5.’de gösterilmiştir.  

 
Şekil 3. RTFOT deneyine tabi tutulan bağlayıcıların penetrasyon deney sonuçları. 
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Şekil 4. Bağlayıcıların kalıcı penetrasyon değerleri. 

 

 
Şekil 5. RTFOT deneyine tabi tutulan bağlayıcıların PI değerleri. 

RTFOT deneyine tabi tutulan numunelerin penetrasyon değerleri birbirlerine yakın çıkarken 
en düşük penetrasyon SBS katkılı bağlayıcıda görülmüştür. En yüksek kalıcı penetrasyon 
değerleri Leadcap ve Pawma-1 modifiyeli bağlayıcılarda görülürken, en düşük kalıcı 
penetrasyon değeri SBS katkılı bağlayıcıda görülmüştür. En yüksek PI değeri SBS katkılı 
bağlayıcıda görülürken saf bağlayıcıda en düşük PI değeri görülmüştür. 
 

II.2. Yumuşama Noktası Deneyi Sonuçları 

Bitümün sıcaklığa karşı hassasiyetini ölçmek amacıyla yapılan bir deneydir. Yumuşama 
noktası deneyi TS EN 1427 standardı ile tanımlanır [11]. Saf ve modifiye bağlayıcılar 
üzerinde uygulanan yumuşama noktası deney sonuçları Şekil 6.’da gösterilmiştir. 

 
Şekil 6. Bağlayıcıların yumuşama noktası deney sonuçları. 
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Bütün katkı maddeleri bağlayıcının yumuşama noktasını arttırıcı yönde etki yapmışlardır. Bu 
artış oranı, Leadcap modifiyeli bağlayıcıda %1,6, Pawma-1 modifiyeli bağlayıcıda %2, SBS 
modifiyeli bağlayıcıda %8,41 olmuştur. En fazla artış SBS modifiyeli bağlayıcıda 
görülmüştür. RTFOT deneyine tabi tutulmuş bağlayıcıların yumuşama noktası değerleri Şekil 
7.’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 7. RTFOT deneyine tabi tutulan bağlayıcıların yumuşama noktası deney sonuçları. 

RTFOT deneyine tabi tutulmuş bağlayıcıların yumuşama noktası değerlerine göre, saf 
bağlayıcıda 4,4°C, Leadcap modifiyeli bağlayıcıda 7°C, Pawma-1 modifiyeli bağlayıcıda 
5,8°C, SBS modifiyeli bağlayıcıda 6,4°C’lik bir artış olmuştur. En fazla artış Leadcap 
modifiyeli bağlayıcıda görülmüştür. 

II.3. Dönel Viskozimetre (RV) Deneyi Sonuçları 

Dönel viskozimetre deneyi bağlayıcıların karıştırma ve sıkıştırma esnasında yeterli 
akışkanlığa sahip olup olmadıklarını belirlemek için yapılmaktadır. Dönel viskozimetre 
deneyi ile bitümlü karışımların karıştırma ve sıkıştırma sıcaklıkları belirlenmektedir. Deney 
135°C ve 165°C’de yapılmaktadır. Dönel viskozimetre deney sonuçları Şekil 8.’de 
gösterilmiştir. 

 
Şekil 8. Dönel viskozimetre deney sonuçları. 
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Deney sonuçlarına göre hem 135°C hem de 165°C’de Leadcap ve Pawma-1 katkılı 
bağlayıcıların viskozitelerinde azalma görülmüştür. SBS katkılı bağlayıcının viskozitesi ise 
hem 135°C hem de 165°C’de artmıştır. Karıştırma ve sıkıştırma sıcaklıklarının bulunduğu 
viskozite-sıcaklık grafiği Şekil 9.’da, bu grafikten tespit edilen sonuçlar Tablo 2.’de 
gösterilmiştir.  

 
Şekil 9. Bağlayıcıların viskozite-sıcaklık grafiği. 

Tablo 2. Viskozite-sıcaklık grafiğinden tespit edilen sonuçlar. 
Özellik Saf Leadcap Pawma-1 SBS 
Viskozite (cP, 135°C) 400 337,5 325 612,5 
Viskozite (cP, 165°C) 125 112,5 100 187,5 
Karıştırma sıcaklığı aralığı (°C) 160-154 156-149 154-148 171-165 
Sıkıştırma sıcaklığı aralığı (°C) 146-141 142-137 141-136 157-152 
Karıştırma sıcaklığı (°C) 157 152,5 151 168 
Sıkıştırma sıcaklığı (°C) 143,5 139,5 138,5 154,5 

Deney neticesinde saf bağlayıcının karıştırma sıcaklığı 157°C, SBS katkılı bağlayıcının 
karıştırma sıcaklığı 168°C bulunmuş, numuneler hazırlanırken agrega karışımı ve bağlayıcı 
malzeme bu sıcaklıklarda karıştırılmıştır. Leadcap ve Pawma-1 katkılı bağlayıcılarda ise 
karıştırma sıcaklıklarının bir miktar düşmesine karşın arzu edilen seviyelerde bir düşüş 
görülmemiştir. Bu sebeple bu katkıların daha önceki çalışmalarda kullanıldıkları gibi 
kullanılmaları yoluna gidilmiştir. Bu çalışmada ılık karışım numuneleri hazırlanırken Pawma-
1 modifiyeli bağlayıcılar 151oC’ye, Leadcap modifiyeli bağlayıcılar 153oC’ye kadar 
ısıtılırken, agregalar 135 °C’ye kadar ısıtılarak ılık karışım asfalt numuneleri hazırlanmıştır.  

II.4. Dönel İnce Film Halinde Isıtma (RTFOT) Deneyi Sonuçları 

Bağlayıcıların karıştırma ve sıkıştırma sürecindeki kısa dönem yaşlanması, laboratuvarda 
dönel ince film halinde ısıtma deneyi ile temsil edilmektedir. TS EN 12607-1’de belirtilen bu 
deney, 163°C sıcaklığa sahip etüve yerleştirilen 8 adet cam şişe kullanılarak yapılmaktadır. 
Deneyde, her bir şişeye 35 gram bitüm doldurulmakta ve 75 dakika süreyle düşey eksende 
dakikada 15 devir yapacak şekilde döndürülmektedir [12]. RTFOT deneyinin sonunda iki şişe 
kütle kaybının belirlenmesi amacıyla, diğer altı şişe ise bitümlü malzemelerin yaşlandıktan 

846



sonraki fiziksel özelliklerinin belirlenmesi amacıyla PAV, DSR, penetrasyon ve yumuşama 
noktası gibi deneylerde kullanılmıştır. Deney sonucunda bulunan kütle kayıpları Tablo 3.’de 
gösterilmiştir. 

 Tablo 3. RTFOT deney sonuçları. 

Bağlayıcı 
Kap 

Ağırlığı 
Kap + Bitüm 

Ağırlığı(Önce) 
Kap + Bitüm 

Ağırlığı (Sonra) 
Kütle Kaybı, maks (%0,5) 

Saf 1 155,38 190,38 190,32 0,314 
Saf 2 160,33 195,33 195,17 
Pawma-1 1 153,16 188,41 188,27 0,382 
Pawma-1 2 153,48 189,00 188,87 
Leadcap 1 155,34 189,99 189,88 0,299 
Leadcap 2 160,27 195,85 195,75 
SBS 1 160,25 195,28 195,18 0,442 
SBS 2 153,43 188,50 188,29 

 

II.5. DSR ve BBR Deneyi Sonuçları 

DSR deneyinde, bağlayıcı numune gerilmeye tabi tutularak numunenin viskoelastik 
özellikleri belirlenmektedir. BBR deneyi ise, bitümlü bağlayıcının düşük servis 
sıcaklıklarındaki sertliğinin ve termal çatlak oluşumuna karşı direncinin belirlenmesi 
amacıyla yapılan bir deneydir. Bu deney için PAV deneyinden elde edilen uzun dönem 
yaşlandırılmış bağlayıcılar kullanılmaktadır.  

DSR ve BBR deneyleri ile bağlayıcıların performans seviyeleri belirlenmektedir. DSR 
deneyleri yaşlandırılmamış, RTFOT deneyi ile kısa dönem yaşlandırılmış ve PAV deneyi ile 
uzun dönem yaşlandırılmış bağlayıcılar üzerinde uygulanmıştır. BBR deneyi ise PAV deneyi 
ile uzun dönem yaşlandırılmış bağlayıcılar üzerinde uygulanmıştır. PAV deneyi, RTFOT 
deneyi ile yaşlandırılmış numuneler üzerinde 100°C sıcaklıkta 20 saat süreyle 2070 kPa’lık 
basınç uygulanarak yapılmıştır. Yaşlandırılmamış bağlayıcılar üzerinde yapılan DSR 
deneyleri neticesinde bağlayıcıların yüksek sıcaklık performans seviyesi değerinin 64 olduğu, 
RTFOT deneyine tabi tutulan bağlayıcıların da 64°C’de şartname limiti olan 2,2 kPa olan 
G*/sinδ değerini sağladıkları görülmüştür. Bağlayıcıların düşük sıcaklık performans 
seviyelerinin belirlenmesi amacıyla PAV deneyine tabi tutulan bağlayıcılar üzerinde DSR ve 
BBR deneyleri uygulanmıştır. Yaşlandırılmamış bağlayıcıların DSR deney sonuçları Tablo 
4.’de gösterilmiştir.  Bağlayıcıların performans seviyeleri olan 64°C’deki tekerlek izi 
parametrelerini temsil eden G*/sinδ değerleri Şekil 10.’da gösterilmiştir. 

 Tablo 4. Yaşlandırılmamış bağlayıcıların DSR deney sonuçları. 
 
 

Bağlayıcı 

G*/sinδ (kPa)    (Şartname limiti min. 1 kPa)  
Performans 

Seviyesi 
  Sıcaklık (°C) 

58 64 70 
Saf 2,440 1,083 0,515 PG 64 

Leadcap 2,804 1,361 0,687 PG 64 
Pawma-1 2,612 1,167 0,503 PG 64 

SBS 5,010 2,180 0,992 PG 64 
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Şekil 10. Bağlayıcıların 64 °C’deki G*/sinδ değerleri. 

Tüm katkı maddeleri G*/sinδ değerini arttırmıştır. G*/sinδ değerini Leadcap  %25,67, 
Pawma-1 %7,76, SBS %101,29 oranında arttırmıştır. SBS modifiyeli bağlayıcıda en yüksek 
artış görülmüştür. Bağlayıcıların farklı sıcaklıklardaki DSR ve BBR deney sonuçları Tablo 
5.’de gösterilmiştir. 

 Tablo 5. Bağlayıcıların DSR ve BBR deney sonuçları. 
DSR Deney Sonuçları 

Sıcaklık (oC) 
G*/sinδ (kPa) Yaşlandırılmamış (Şartname limiti min. 1 kPa) 

Saf Leadcap Pawma-1 SBS 
64 1,083 1,361 1,167 2,18 
 G*/sinδ (kPa) RTFOT ile Yaşlandırılmış (Şartname limiti min. 2,2 kPa) 

64 2,358 2,889 2,222 5,762 
70 - - - 2,529 
 G*. sinδ (kPa) PAV ile Yaşlandırılmış (Şartname limiti maks 5000 kPa) 

25 1746 - - - 
28 - 1095 1743 1224 

BBR Deney Sonuçları 

Sıcaklık (oC) 
m-değeri (Şartname limiti min. 0.300) 

Saf Leadcap Pawma-1 SBS 
-6 0,295 0,478 0,327 0,373 

-12 0,524 0,292 0,272 0,255 
 Sünme sertliği (Mpa) (Şartname limiti maks. 300 MPa) 

-6 30,93 66,05 58,72 36,83 
-12 270,18 151,26 140,00 114,37 

Performans Seviyesi 
 64-22 64-16 64-16 64-16 

BBR deneyleri -6 ve -12oC sıcaklıklarda yapılmıştır. Saf bağlayıcı -12oC sıcaklıkta şartname 
sınırlarını sağlarken Leadcap, Pawma-1 ve SBS modifiyeli bağlayıcılar -6oC sıcaklıkta 
şartname sınırlarını sağlamıştır. PAV deneyi ile uzun dönem yaşlandırılmış bağlayıcılar 
üzerinde DSR deneyleri 25 ve 28oC sıcaklıklarda yapılmıştır. Bütün numuneler şartname 
sınırını sağlamışlardır. Deneyler neticesinde saf bağlayıcının performans seviyesi 64-22, 
modifiye bağlayıcıların performans seviyesi 64-16 olarak tespit edilmiştir.  
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III. SONUÇLAR 

Bu çalışmada Pawma-1 ve Leadcap ılık karışım asfalt katkı maddeleri ile SBS katkı maddesi 
karışım numunelerinde denenmiştir. Hazırlanan modifiye bağlayıcılar üzerinde standart ve 
Superpave bağlayıcı deneyleri yapılmıştır. 

Bağlayıcı deneyleri sonucunda bütün katkı maddeleri bağlayıcının penetrasyonunu azaltıcı 
yönde etki yapmışlardır. Leadcap ve Pawma-1 katkıları ile PI değerleri azalırken SBS katkı 
maddesi PI değerini arttırmıştır. Bütün katkı maddeleri bağlayıcının yumuşama noktasını 
arttırmıştır. Leadcap ve Pawma-1 katkılı bağlayıcıların viskozitelerinde azalma görülürken, 
SBS katkılı bağlayıcının viskozitesi artmıştır. Tüm katkı maddeleri G*/sinδ değerini 
arttırmıştır, SBS modifiyeli bağlayıcıda en yüksek artış görülmüştür. 
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ABSTRACT 
The structures that existed between the entities and the relations between them have started to be used in the 
fields of biology, technology and sociology recently. Complex networks are defined as massive structures with 
many entities and relations. Computers which are communicating with each other, biological living beings such 
as ants and bees and people who are friends in social media applications are examples of such systems. Many 
studies have been carried out to understand the behaviors of these systems in different scenarios by examining 
the structure and properties of these systems. A variety of mathematical and computational tools have been 
proposed to understand the general structure of the network. The most common and applied one is centrality. 
The centrality measures reveal the most important components in the network. In general, networks are classified 
as exponential and power law according to their degree distributions. The removal of random network entities 
from the system is called a failure. On the other hand, removal of entities which have high centrality from the 
system is called an attack. Network models exhibit different behaviors from each other in the case of failure or 
attack of some of the components. In this study, the change in system robustness of random and scale-free 
networks will be examined in the case of random and central removal of entities from the system.  
 
Keywords: Network analysis, Centrality, Random networks, Scale-free networks, Robustness 

1. INTRODUCTION 

Networks are collections of vertices and edges correspond to the relation between vertices. A 
vertex can be a human uses social media application, a city on a map and a router transfers 
messages between computers.  An edge can be a friendship relation between two social media 
users, a road between cities and a cable between routers. Network science deals with 
understanding and modeling the behavior of examples of such systems.  Features of network 
topology can be captured by well-defined measures. A variety of tools have been developed 
to quantify network measures. One of the important and favorable network measures is 
centrality.  

Centrality measures try to determine important vertices. The most general and applied ones 
are degree, closeness, betweenness, Katz and Eigenvector [1]. A vertex which has 
significantly many connections may spread information in a short amount of time.  Similarly, 
a vertex which connects two different clusters of vertices may be more important in some 
context. A comparison of properties of each measure will be discussed in the next section.   

How a network reacts when a few components are inoperable is an indicator of the robustness 
of the network. Network models are classified as either exponential or scale-free according to 
their degree distribution. The models defined by Erdös-Rényi (ER) [2] and Watts-Strogatz 
(WS) [3] are exponential models which present Poisson distribution. Scale-free networks 
model displays dissimilar reactions when some components of the system are malfunctioning 
or under attack [4].  
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In this study, we study the statistical properties of artificially created random and scale-free 
networks. Each network model has 2000 vertices and same number edges. Degree 
distributions of both networks are depicted in Figure 2. Then, we remove a fraction of vertices 
either randomly or more central ones from the network and analyze the effect of removal of 
vertices to the network structure.  

2. PRELIMINARIES 

2.1. Graphs 

A graph (G = (V, E)) is defined as set of vertices (V) and edges (E) that a pair of vertices is 
tied with an edge [5, 6]. Connections between vertices have different interpretations for 
various problems settings. Each edge can be a bridge as in Konigsberg, a road in navigation, a 
wire in a circuit and a friendship in social media analysis. Edges can be either directed or 
undirected. If there is a directed edge between v1 and v2, it means there is a path from v1 to v2. 
However, traversal algorithms must search another path in order to reach v2 from v1. A follow 
relation in Twitter is an example of directed edges. An undirected edge represents a bilateral 
relationship between vertices. A friendship in Facebook is an example undirected edges. 
There are two ways to represent a graph: adjacency list and adjacency matrix. If the graph is 
sparse adjacency list is preferred, otherwise, adjacency matrix will be a better choice.   

 

 
(a) (b) (c) 

Figure 1. (a) An undirected graph. (b) Adjacency-list representation of the graph. 
(c) Adjacency-matrix representation of the graph. 

2.2. Network Models 

A large number of highly interconnected units are observed in nature. Biological systems, 
communication networks and social media relations are a few such examples. Scientists are 
trying to understand the underlying principles how these independent units form a 
community. A variety of network models were proposed to simulate characteristics of each 
different community. Degree distribution, clustering coefficient and average path length are 
the three measures to differentiate network models from each other.  

2.2.1. Random Networks 

Simply, random network models assume that edges are formed randomly between vertices. 
There two types of random networks. The first model known as G(n, p) was proposed by 
Edgar Gilbert [7]. This model assumes that there are fixed number of vertices and edges are 
connected with the probability p. The second random model known as G(n, m) proposed by 
Erdös-Rényi [2].  This networks model generates a graph with fixed number of n vertices and 
m edges to study probabilistic properties of the model. This model assumes that initially all 
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vertices are disconnected and an edge is formed between randomly selected a pair of 
disconnected vertices. This process continues until the total number of edges reaches m.  

2.2.2. Scale-free Networks 

There are a variety scale-free networks models proposed by network scientists [8, 9]. 
However, Barabási-Albert [10] is the well-known scale-free model. Their model is also 
known as preferential attachment. Their model assumes that if there is a new edge occurs, it 
is probably connected to a vertex which has a higher degree than others. The model, initially, 
creates n0 (n0 <= n) and then connects a new node one by one. Eventually, the network 
presents a power law degree distribution.   
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Figure 2. Degree distributions of a sample Random and Scale-free networks 

2.3. Centrality Measures 

One of the core tasks of network analysis is to detect the most influential vertices. Centrality 
measures identify the significant vertices of a graph [11, 12]. However, being significant can 
depend on objectivity of the analysis process. There are many well-developed measures to 
identify such vertices. We will discuss the ones used in our analysis.   

2.3.1. Degree Centrality 

Degree of a vertex is the total number of edges connected to it. The degree centrality of a 
vertex can be expressed as its degree. The higher its degree, the more important the vertex is. 
People who have many connections or friends are accepted as more popular or recognized. In 
directed graphs, in-degree, out-degree or total degree values can be used separately. A popular 
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artist or athletes may have many fans that follow what they are doing or what they say. The 
degree centrality of a vertex vi is defined as: 

 (1) 
 
2.3.2. Betweenness Centrality 

Betweenness centrality indicates how frequently a vertex appears on the shortest paths 
between other nodes in the graph. It indicates the importance of a vertex to transfer 
information from one section of the network to other sections. Therefore, removal of vertices 
with highest betweenness may damage communications between other vertices. A higher 
betweenness centrality value indicates more central nodes. To compute betweenness  
centrality value for a vertex , a pair of vertices ( , ) is selected from vertex set. All 

shortest paths from  to  are determined using Dijkstra algorithm.  Then the fraction (the 

number of shortest path includes  / total number of shortest path) is calculated. This process 
is repeated for remaining pairs in the network. Betweenness centrality value of  is equal to 
the summation of all fractions.  The betweenness centrality of a vertex  is defined as: 

 
(2) 

where  is the total number of shortest paths from vertices  to  and   is the total 

number of those paths that includes  .  
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Figure 3. Visual illustrations of different centrality measures for both random and scale-free networks.  Red 

vertices have higher centrality value. Black vertices have lower centrality value. 
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3. EXPERIMENTS and ANALYSIS 

Firstly, artificial random and scale-free networks are generated to analyze the effect of failure 
and attack on them. Each network has 2000 vertices and almost same amount of edges. The 
degree distributions of both networks are presented in Figure 2. As expected, random graph 
has Poisson distribution. However, scale-free network presents power law distribution. 10 
vertices are removed from networks randomly in each iteration to implement failure strategy. 
Furthermore, attack strategy is achieved by removing 10 vertices which have the highest 
centrality in each cycle. Three different network properties (diameter, efficiency and 
clustering coefficients) are examined to observe the changes.  

Figure 4. Changes in the statistical properties of the random networks as a function of the fraction f of the 
removed nodes. (a) Diameter. (b) Efficiency. (c) Clustering coefficient. 
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Figure 5. Changes in the statistical properties of the scale-free networks as a function of the fraction f of the 
removed nodes. (a) Diameter. (b) Efficiency. (c) Clustering coefficient. 

4. CONCLUSION 

This study reveals that the topology of complex networks has important effects on the 
robustness of the system. Both random and scale-free networks display similar reactions 
against failure. Almost half of the vertices should be removed randomly from the system so 
that a significant difference in network statistics can be observed. On the other hand, both 
systems exhibit dissimilar reaction against attack. In the case of a few central vertices 
removed from scale-free networks, big changes were observed in network statistics. However, 
Random networks show stronger resilience against attacks due to homogeneity of the 
systems. Consequently, it is important to identify and protect central vertices in the complex 
networks so that appropriate defense mechanisms can be established. 
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ÖZET 
Türkiye’de meydana gelmiş olan son depremlerde betonarme binalarda da kabul sınırlarının ötesinde yapısal 
hasarların meydana geldiği görülmüştür. Binaların maruz kaldıkları depremlerde yeterli performansı 
gösterememelerini depremin özeliklerine, yerel zemin özeliklerine ve binaların kendilerinde bulunması gereken 
rijitlik, süneklik, stabilite, dayanım ve dayanıklılık özeliklerinden birinin ya da bir kaçının eksikliğine bağlamak 
mümkündür. Bu çalışmada betonarme perde duvar konumlarındaki değişimin söz konusu binaların deprem 
davranışı ve kaba inşaat maliyeti üzerine etkisi karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. Bu amaçla örnek olarak 
seçilen bina modeline betonarme perde duvarlar farklı konumlarda simetrik olarak yerleştirilmiştir. Simetrik 
olarak yerleştirilmiş betonarme perde duvarların konumlarındaki değişimin bina kaba inşaat maliyetleri (beton 
ve demir metrajları) ve deprem performansları, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelikte 
(DBYYHY)’de önerilen farklı yerel zemin sınıfları da dikkate alınarak, Sta4-CAD programı yardımıyla elde 
edilmiştir. Bu bildiride dikkate alınan her bir bina modelinin yapısal çözümlemesinden elde edilen bulgular 
karşılaştırmalı olarak irdelendiğinde, betonarme perde duvarların konumlarının ve yerel zemin sınıfının söz 
konusu binaların deprem davranışı ve kaba inşaat maliyetlerini değiştirdiği görülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: Betonarme perde duvar, bina kaba inşaat maliyeti, depreme dayanıklı yapı tasarımı, Sta4-
CAD, yerel zemin sınıfı. 

 
ABSTRACT 

Structural damages have been observed in reinforced concrete buildings beyond the acceptance limits in the 
recent earthquakes that have occurred in Turkey. In the earthquakes that buildings are exposed to can’t perform 
adequately; it is possible to attributed to the characteristics of the earthquake properties, the local soil properties 
and the lack of one or a few from the properties of stiffness, ductility, stability, strength and durability that 
buildings should have in themselves. In this study, the effect of the change in reinforced concrete shear wall 
locations on the earthquake behaviour and rough construction cost of the as mentioned buildings is examined 
comparatively. With this purpose, reinforced concrete shear walls to the building model selected as an example 
are placed symmetrically in different locations. Effect to the building rough construction costs (concrete and iron 
quantities) and to the earthquake performances of the changes in the positions of the symmetrically placed 
reinforced concrete shear walls are obtained to means of the Sta4-CAD program by considering the different 
local soil classes recommended in the Regulation on Structures to be Performed in Earthquake Regions 
(DBYYHY). It was seen that changed the earthquake behavior and rough construction costs of such buildings of 
the location of reinforced concrete shear walls and the local soil class when the findings obtained from the 
structural analysis of each building model considered in this notification were examined comparatively. 

 
Keywords: Reinforced concrete shear wall, the building rough construction cost, earthquake resistant design of 
structure, Sta4-CAD, local soil class. 

I. GİRİŞ 

Türkiye’de betonarme binaların hizmet ömürleri boyunca maruz kaldıkları en büyük kesit 
etkileri, topraklarının hemen hepsi aktif bölgesinde yer alması nedeniyle, genellikle depremler 
sonucunda oluşmaktadır. Bu nedenle, depremler sonucu oluşan özellikle kesme etkilerinin 
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karşılanması amacıyla, 1998 yılında yürürlüğe giren Türkiye Deprem Yönetmeliğinde (TDY-
1998), betonarme binaların tasarımında betonarme perde duvarların kullanılması 
önerilmektedir [1]. 

Depremler sonucu oluşan yatay yüklerin taşınmasında kullanılan betonarme perde duvarlar, 
plandaki uzun kenar kalınlığının kısa kalınlığa oranı en az yedi olan düşey taşıyıcı yapı 
elemanlarıdır. Betonarme perde duvarlar; yatay kuvvetler doğrultusundaki rijitlikleri göz 
önüne alındığında, genellikle kat kesme etkilerinin karşılanması ve yatay yer değiştirmelerin 
sınırlandırılması için kullanılmaktadır. Ayrıca betonarme perde duvarlar; perde-çerçeveli 
taşıyıcı sistemlerde süneklikle birlikte kazandırılan dayanım nedeniyle ve depremlerde hasar 
gören yapıların güçlendirilmesinde de yaygın olarak tercih edilmektedirler. Ancak betonarme 
perde duvarlar gereğinden fazla kullanıldığında temel sisteminde aşırı gerilmeler oluşmakta 
dolayısıyla ekonomik olmayan ağır bir temel sistemi gerekmektedir. 

Betonarme perde duvarlar günümüzde mimarlar tarafından merdivenkovası ve asansör 
çevrelerinde mimari projelerde yaygın olarak tercih edilmektedirler. Uygulamada tercih 
edilen betonarme perde duvarların kesitleri, mimari nedenlere ve deprem doğrultusunda etkili 
çalışmasını sağlamak amacıyla I, T, L, H, C, U, O, Y gibi farklı şekillerde düzenlenmektedir 
(bkz. Şekil 1). Diğer taraftan betonarme binaların tasarımında kullanılacak betonarme perde 
duvarların planda uygun şekilde yerleşimi büyük önem arz etmektedir. Bununla beraber 
mimari plan ve döşemelerin büyüklüğü de betonarme perde duvarların yerinin 
belirlenmesinde etkili olmaktadır. Bu nedenle mimar ve inşaat mühendisinin birlikte çalışması 
depreme karşı taşıyıcı sistemin düzenlenmesi bakımından oldukça önemlidir. Bu husus 
mimari projenin daha uygun hazırlanması dolayısıyla da taşıyıcı sistemin daha kolay ve 
gerçekçi düzenlenmesi sağlayacaktır. Ayrıca betonarme perde duvarlar burkulma stabilitesine 
sahip olmalı, planda simetrik ve temelde devrilmeye oluşturmayacak şekilde yerleştirilmedir. 
Özellikle rijitlik merkezini belirlemede etkili olan betonarme perde duvarların yerleşim 
düzeni yapı stabilitesi bakımından oldukça önemlidir. Diğer bir ifadeyle rijitlik ve kütle 
merkezlerinin çakıştırılması ya da birbirine yakın olması burulma etkilerini azaltmakta ve 
taşıyıcı sistemin stabilitesini artırmaktadır. Zira mimari tasarım aşamasında düzensiz taşıyıcı 
sistemlerin tercih edilmesi, depremler sırasında betonarme binalarda istenilmeyen durumların 
ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, bu gün yürürlükte bulunan deprem 
yönetmeliği depreme dayanıklı yapı tasarımı açısından yatay ve düşey yapı 
düzensizliklerinden kaçınılması gerektiğini ifade etmektedir [2]. 

 
Şekil 1. Uygulama kullanılan betonarme perde duvar geometrilerinden bazı görünümler [3]. 

Bu çalışmada, planda betonarme perde duvar konumlarındaki değişimin, Deprem 
Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelikte (DBYBHY) önerilen yerel zemin 
sınıfları da dikkate alınarak, binaların deprem davranışları ve kaba inşaat maliyetleri 
üzerindeki etkileri Sta4-Cad [4] programı yardımıyla karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. 
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Bu amaçla, örnek olarak seçilen betonarme bina modeline betonarme perde duvarlar farklı 
konumlarda yerleştirilmiş ve perde duvarların yerleşimindeki değişimin bina kaba inşaat 
maliyetleri (beton ve demir metrajları) ve deprem davranışına etkileri araştırılmaktadır. 
Çalışmanın sonunda farklı bina modelleri için yapısal çözümlemelerden elde edilen bulguların 
karşılaştırılmasıyla betonarme binaların, planda perde duvar yerleşimine bağlı olarak, daha 
emniyetli ve ekonomik tasarımları için bazı sonuç ve öneriler sunulmaktadır. 

II. SAYISAL UYGULAMA, BULGULAR VE İRDELEMELER 

Bu çalışmada örnek olarak seçilen betonarme bina modeline, betonarme perde duvarlar 
planda farklı konumlarda simetrik olarak yerleştirilmiş ve söz konusu bina modellerinin 
yapısal çözümlemeleri matris deplasman yöntemini kullanan Sta4-Cad programıyla 
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yapısal burulma nedeniyle ek kesit tesirlerinin oluşmaması için 
seçilen bina modellerinde her iki doğrultuda da rijitlik dağılımı simetrik olarak yapılmış diğer 
bir ifadeyle rijit merkezi ve kütle merkezi çakıştırılmıştır. 

Bu çalışmanın sayısal uygulamasında dikkate alınan betonarme modellerinin kat planları 
Şekil 2’de verilmektedir. Bu şekillerde görülen bütün modellerde açıklıklar (5 m), kat 
yükseklikleri (3 m) ve kat alanı (625 m2) eşit olarak seçilmiştir. Bugün yürürlükte bulanan 
“Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları” yönetmeliğine göre [5], bu bildiride 
dikkate alınan bütün modellerin C30 beton sınıfına ve S420 çelik sınıfına göre tasarlandığı 
kabul edilmektedir. Ayrıca, bu sayısal uygulamada dikkate alınan bütün bina modellerinde 
kolon ve kiriş boyutları sabit olarak seçilmiş ve bütün katlarda döşeme kalınlığı 15cm olarak 
kabul edilmiştir. Diğer taraftan yürürlükte bulunan “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar 
Hakkındaki Yönetmeliğe” göre dikkate alınan bütün modellerin 1. derece deprem bölgesinde 
inşa edileceği kabul edilmektedir. Bu çalışmanın sayısal uygulamasında dikkate alınan 
betonarme modellerinin yapısal çözümlemelerinde kullanılan diğer tasarım parametreleri de 
Çizelge 1’de özetlenmektedir. 

          Çizelge 1. Bu çalışmada dikkate alınan betonarme bina modellerinin diğer tasarım parametreleri. 
Bina Önem Katsayısı (I) 1 
Taşıyıcı Sistem Davranış (Süneklik) Katsayısı (R) 5 
Hareketli Yük Katılım Katsayısı 0,3 

Yerel Zemin Sınıfları Spektrum Karakteristik 
Peryotları (s) 

Z1 zemin sınıfı için TA=0,10 TB=0,30 
Z2 zemin sınıfı için TA=0,15 TB=0,40 
Z3 zemin sınıfı için TA=0,15 TB=0,60 

Temel Zemini Emniyet Gerilmeleri (kN/m2) 
Z1 zemin sınıfı için 1500 
Z2 zemin sınıfı için 600 
Z3 zemin sınıfı için 200 

Temel Zemini Yatak Katsayıları (kN/m3) 
Z1 zemin sınıfı için 250000 
Z2 zemin sınıfı için 100000 
Z3 zemin sınıfı için 30000 

Kirişlerin en kesit boyutları (cm) 30x50 
Kolonların en kesit boyutları (cm) 40x40 
Betonarme perde duvar kalınlıkları (cm) 20 
Döşeme kalınlıkları (cm) 15 
Kat yükseklikleri (m) 3 
Hareketli Yük (kN/m2) 2 
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Şekil 2. Bu çalışmada dikkate alınan betonarme bina modellerinin (zemin kat + 5 kat) planlarından görünümler. 

Bu çalışmada dikkate alınan betonarme bina modellerinin Sta4-CAD programıyla, 
DBYBHY’de önerilen Z1, Z2 ve Z3 zemin sınıfları için, gerçekleştirilen yapısal 
çözümlemelerinden elde edilen toplam donatı (demir) metrajlarının grafik olarak değişimi 
Şekil 3’de verilmektedir. Şekil 3’den görüldüğü gibi bu çalışmada dikkate alınan betonarme 
bina modellerinden en küçük toplam donatı metrajı değerleri model 8’den elde edilmektedir. 
Ancak betonarme perde duvarların bina iç kısmında bulunması nedeniyle binanın mimari 
kullanım esnekliğini kısıtlamaktadır. Bu nedenle mimari kullanım esnekliği de kısıtlanmadan 
en düşük toplam donatı metrajı model 1’den elde edilmektedir. Ayrıca çalışmada dikkate 
alınan tüm bina modellerinde yerel zemin sınıfı Z1’den Z3’e arttıkça elde edilen toplam demir 
metrajı miktarının arttığı görülmektedir. Diğer taraftan model 5’de betonarme perde duvar 
oranı dikkate alınan diğer modellerden daha az olmasına rağmen toplam demir metrajı 
miktarının diğer bina modellerinden büyük olduğu görülmektedir. Bu bulgular betonarme 
perde duvarların simetrik olarak dış akslara yerleştirildiği modellerdeki toplam demir metrajı 
değerlerinin dikkate alınan diğer modellere göre daha az olduğunu dolayısıyla da daha 
ekonomik olduğunu göstermektedir. 

Model 4 Model 5 Model 3 

Model 1 

5m

5m

5m
5m

5m

5m

5m

5m

5m

5m

Model 2 

Model 6 Model 7 Model 8 
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Şekil 3. Bu çalışmada dikkate alınan bina modellerinin toplam donatı (demir) miktarlarının farklı yerel zemin 

sınıflarına göre değişimleri. 
 

Burada bu çalışmada dikkate alınan bütün bina modellerinde (model 5 hariç) yapısal eleman 
boyutlarının değişmediği için beton metraj miktarlarının tüm zemin sınıflarında aynı 
olduğunu belirtmek uygun olacaktır. 

Bu çalışmanın sayısal uygulamasında dikkate alınan betonarme bina modellerinin Sta4-CAD 
programıyla, DBYBHY’de önerilen üç farklı yerel zemin sınıfına göre, gerçekleştirilen 
yapısal çözümlemelerden modal analiz (MA) ve eşdeğer deprem yükü (EDY) yöntemlerine 
göre elde edilen taban kesme kuvvetleri ve 1. doğal titreşim periyotları (T1) Çizelge 2’de 
verilmektedir. Bu çizelgeden de görüldüğü gibi betonarme perde duvarlarının konumlarının 
bina ağırlık merkezi yaklaştıkça peryot değerlerinin ve elde edilen taban kesme kuvveti 
değerlerinin arttığı görülmektedir. Diğer taraftan bu sayısal uygulamada dikkate alınan tüm 
bina modellerinde DBYBHY’de önerilen yerel zemin sınıfı Z1’den Z3’e arttıkça taban kesme 
kuvveti değerlerinin de arttığı görülmüştür. Ayrıca, model 5’de betonarme perde duvar 
oranının diğer modellerden daha az olması nedeniyle peryot değerinin sayısal uygulamada 
dikkate alınan diğer bina modellerinden daha büyük olduğu görülmektedir. Elde edilen bu 
bulgular hem yerel zemin türünün hem de betonarme perde duvarların konumlarının binaların 
deprem performansı açısından oldukça önemli olduğunu ortaya koymaktadır. 

Çizelge 2. Sayısal uygulamada dikkate alınan bina modellerinin maksimum taban kesme kuvvetleri ve doğal 
titreşim peryotları 

Taşıyıcı 
sistemler 

Farklı yerel zemin sınıflarına göre taban kesme kuvvetleri 
Periyot 

(T1) 
Z1 Z2 Z3 

MA Yöntemi EDY Yöntemi MA Yöntemi EDY Yöntemi MA Yöntemi EDY Yöntemi 
Model 1 571,879 734,247 691,676 899,432 691,676 899,432 0,387 
Model 2 564,734 727,272 698,042 915,478 717,09 942,492 0,415 
Model 3 623,627 797,095 731,136 942,955 731,136 942,955 0,37 
Model 4 556,495 717,172 687,066 902,764 715,065 942,724 0,422 
Model 5 546,181 681,133 676,627 857,399 742,671 946,148 0,616 
Model 6 613,29 785,556 728,397 942,955 728,397 942,955 0,598 
Model 7 593,347 762,345 710,349 923,545 710,349 923,545 0,435 
Model 8 569,236 731,199 691,076 899,579 691,076 899,579 0,389 
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DBYBHY’de önerilen Z1, Z2 ve Z3 yerel zemin sınıfları için bu çalışmada dikkate alınan 
bina modellerinin Sta4-CAD programıyla gerçekleştirilen yapısal çözümlemelerinden elde 
edilen kat seviyelerindeki yerdeğiştirme değerlerinin değişimleri sırasıyla Şekil 4-6’da 
verilmektedir. 

 
Şekil 4. Z1 zemin sınıfı için çalışmada dikkate alınan bina modellerinin katlara göre yerdeğiştirme değerleri. 

 
Şekil 5. Z2 zemin sınıfı için çalışmada dikkate alınan bina modellerinin katlara göre yerdeğiştirme değerleri. 

 
Şekil 6. Z3 zemin sınıfı için çalışmada dikkate alınan bina modellerinin katlara göre yerdeğiştirme değerleri. 
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Bu şekillerden de görüldüğü gibi tüm yerel zemin sınıfları için model 3’den elde edilen 
yerdeğiştirme değerleri dikkate alınan diğer modellerden daha küçük olmaktadır. Diğer 
taraftan betonarme perde duvar oranı, çalışmada dikkate alınan diğer modellerden, daha az 
olan model 5’in tüm zemin sınıfları için yerdeğiştirme değerleri büyük olmaktadır. Ayrıca dış 
(kenar) akslara yerleştirilen betonarme perde duvarlı binaların yerdeğiştirme değerlerinin daha 
küçük olduğu görülmektedir. Bu bulgular da ülkemizde mimari kullanım ve asansör için 
genellikle binaların orta (çekirdek) kısmına yerleştirilen betonarme perde duvarların deprem 
performanslarını olumsuz etkilediğini dolayısıyla özellikle mimari proje aşamasında bu 
hususun göz önünde bulundurulmasının oldukça önemli olduğunu ortaya koymaktadır. 

Betonarme bina tasarımında perde duvarların konumları burulma düzensizliği bakımından da 
oldukça önemli olmaktadır. Zira burulma düzensizliği plan ve rijitlik dağılımı açısından 
tamamen simetrik sistemlerde de oluşabilmektedir. DBYBHY’de önerilen Z1, Z2 ve Z3 
zemin sınıfları için, dikkate alınan bina modellerinin Sta4-CAD programı yardımıyla 
gerçekleştirilen yapısal çözümlemelerinden elde edilen burulma düzensizliği katsayılarının 
grafik olarak değişimi Şekil 7’de verilmektedir. 

 
Şekil 7. Bu çalışmada dikkate alınan bina modellerinin farklı yerel zemin sınıflarına göre burulma düzensizliği 

katsayısının değişimleri. 

Bu şekilden görüldüğü gibi model 6’nın tüm katlarında, model 5’in 1,2,3 ve 4’üncü katlarında 
ve model 7’nin 1’inci katında burulma düzensizliği katsayısı DBYBHY’de tanımlanan 
ηbi=1,2 değerini geçmektedir. Ayrıca sayısal uygulamada dikkate alınan bina modellerindeki 
betonarme perde konumları iç akslardan dış akslara doğru gittikçe burulma düzensizliği 
katsayısı azalmakta diğer bir ifadeyle perde konumları iç akslara doğru yaklaştıkça burulma 
düzensizliği katsayısı artmaktadır. Diğer taraftan üst katlara doğru burulma düzensizliği 
katsayısının azaldığı görülmektedir. Gerçekleştirilen yapısal çözümlemeden en büyük 
burulma düzensizliği katsayısı model 6’nın 1. katında ηbi=1,53 ve en küçük burulma 
düzensizliği katsayısı ise model 1’in 3,4,5 ve 6. katlarında ηbi=1,04 olarak elde edilmiştir. 
Ayrıca bu bildiride dikkate alınan bina modellerinde (model 2 hariç) en büyük burulma 
düzensizliği katsayısı zemin katlarda elde edilmiştir. Elde edilen bu bulgular da burulma 
düzensizliğini minimuma indirmek için betonarme perde duvarları simetrik olarak dış akslara 
yerleştirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. 
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III. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Bu bildiride, DBYBHY’de önerilen üç farklı zemin türlerine göre planda simetrik olarak 
yerleştirilen betonarme perde duvar konumlarındaki değişimin betonarme bina modellerinin 
deprem davranışı ve kaba inşaat maliyetine etkileri incelenmiştir. Bu çalışmadan elde edilen 
başlıca sonuç ve öneriler aşağıda özetlenmektedir. 

 DBYBHY’de önerilen yerel zemin sınıflarına göre en düşük toplam demir metrajı 
değerleri, mimari kullanım esnekliği de kısıtlanmadan, model 1’den elde edilmektedir. Bu 
sonuç dış akslara simetrik olarak yerleştirilmiş betonarme perde duvarlı modellerdeki 
toplam demir metrajı değerlerinin iç akslara yerleştirilmiş perde duvarlı modellere göre 
daha ekonomik olduğunu göstermektedir. Ayrıca bu çalışmada dikkate alınan tüm bina 
modellerinde en büyük donatı metrajı değerleri Z3 zemin sınıfında elde edilmektedir. 

 Bu çalışmada dikkate alınan bina modellerindeki betonarme perde duvarların konumları 
bina ağırlık merkezi yaklaştıkça peryot ve taban kesme kuvveti değerlerinin arttığı 
görülmektedir. Ayrıca dikkate alınan tüm bina modellerinde yerel zemin sınıfı Z1’den Z3’e 
arttıkça taban kesme kuvveti değerleri artmaktadır. Diğer taraftan model 5’den elde edilen 
peryot değerinin diğer bina modellerinden daha büyük olduğu görülmektedir. Bu bulgular 
yerel zemin türü ve perde duvar konumlarının betonarme binaların deprem performansını 
önemli ölçüde etkilediğini ortaya koymaktadır. 

 Perde duvar oranı dikkate alınan diğer modellerden daha az olan model 5’den elde edilen 
yerdeğiştirme değerleri tüm zemin sınıfları için daha büyük olmaktadır. Ayrıca betonarme 
perde duvarların dış (kenar) akslara yerleştirildiği modellerdeki yerdeğiştirme değerlerinin 
daha küçük olduğu görülmektedir. Bu sonuç ta genellikle asansör ve merdiven için orta 
kısmına yerleştirilen perde duvarların betonarme binaların deprem performanslarını 
olumsuz etkilediğini ortaya koymaktadır. 

 Bu bildiride dikkate alınan bina modellerindeki betonarme perde konumları iç akslardan 
dış akslara doğru gittikçe burulma düzensizliği katsayısı azalmaktadır. Diğer bir ifadeyle 
perde konumları iç akslara doğru yaklaştıkça burulma düzensizliği katsayısı artmaktadır. 
Ayrıca üst katlara doğru burulma düzensizliği katsayısının azaldığı görülmektedir. Elde 
edilen bu bulgular burulma düzensizliğini minimuma indirmek için betonarme perde 
duvarları simetrik olarak dış akslara yerleştirilmesinin daha uygun olacağını ortaya 
koymaktadır. 

 Bu çalışmanın bulgularının tartışılmasıyla Türkiye gibi aktif deprem kuşağında bulunan 
ülkelerde inşa edilen betonarme binaların tasarımında perde duvar konumlarının bina kaba 
inşaat maliyeti açısından da önemli olduğunu göstermektedir. 
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ÖZET 

Kent içi ulaşım problemi, büyükşehirlerin üzerinde önemle durduğu ve çözümünde sürdürülebilirliği sağlamaya 
çalıştıkları konuların başında gelir. Bu kapsamda, kent içi ulaşımda iyileşme sağlayacak projeler ortaya 
konulmaktadır. Ancak tüm projeleri aynı anda hayata geçirmek mümkün olmamaktadır. Ortaya konan projelerin 
ulaşımda sürdürülebilirliği sağlaması noktasında çeşitli faktörler bakımından değerlendirme yapılması gerekliliği 
ortaya çıkmaktadır. Değerlendirme ve seçim sürecinde analitik yöntemler olan çok kriterli karar verme 
yöntemleri sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada önce kent içi ulaşım projelerinin ağırlıklandırılmasında 
bulanık analitik hiyerarşi prosesi (AHP) kullanılmış ve sonra VIKOR yöntemi ile sıralama yapılmıştır. Karar 
verici için sözel ifadeleri analitik sürece dahil etmek için en iyi şekilde bulanık kümelerden yararlanılmış ve 
bulanık AHP kullanılmıştır. Sonuçta planlanan kent içi ulaşım projeleri için en iyi sıralama yapılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Proje seçimi, kent içi ulaşım, Bulanık AHP, VIKOR 
 

Project Selection with VIKOR Method Based on Fuzzy AHP for 

Sustainable Urban Transportation 

ABSTRACT 
The problem of urban transport is one of the issues that the city has emphasized. Planners are trying to achieve 
sustainability in solving this problem. In this context, projects to improve urban transportation are put forward. 
However, to carry out whole projects are impossible at the same time. it is revealed the necessity of evaluating 
the various factors in the point of ensuring the sustainability of the transportation projects. Multicriteria decision 
making methods which are analytical methods are frequently used in the evaluation and selection process. In this 
study, first fuzzy AHP was used for weighting urban transport projects and then sorted by VIKOR method. For 
the decision maker, fuzzy clusters have been exploited and fuzzy AHP has been used to best incorporate verbal 
expressions into the analytical process. As a result, the best ranking was made for planned urban transport 
projects. 
 
Keywords: Project selection, urban transport, fuzzy AHP, VIKOR 

I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Kentsel ulaşım, büyükşehirlerin üzerinde önemle durduğu ve bütçelerinin büyük bir kısmını 
ayırdıkları alandır. Birçok proje hayata geçirilmekte, planlanmakta ve halen yapımı devam 
eden projeler bulunmaktadır. Ulaşım yatırımları büyük kaynak gerektiren ve iyi planlanması 
gereken süreçlerdir. Ortaya konan projelerin ulaşımda sürdürülebilirliği sağlaması gelecek 
nesiller için ve akabinde yapılacak projeler için elzemdir. Çünkü kentsel ulaşımda 
yapılabilecek küçük düzenlemelerin bile büyük sonuçlar doğuracağı ortadadır. Aynı zamanda 
yapılacak proje tüm yönleri ile ele alınmalı ve etki alanı değerlendirilmelidir. 

Sürdürülebilirlik, hemen hemen her alanda sağlanmaya çalışılmaktadır. Sürdürülebilir ulaşım, 
erişilebilirlik ve kalitenin önemsendiği, çok modluluğun hâkim kılındığı, modlar arası 
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entegrasyonun sağlandığı, planlamada bütün maliyetlerin göz önüne alındığı, daha gerçekçi 
ve vizyoner planların yapıldığı, ulaşım talebinin etkin şekilde yönetildiği bir sistemdir. 
Sürdürülebilir ulaşım için ekonomik, çevresel ve sosyal hedefler başlıklarında 
çeşitlenmektedir [1]. Sürdürülebilir bir ulaşım için en verimli projelerin ortaya konulması, 
yapılacak projelerin bütün içinde değerlendirilmesi ve tüm etki faktörleri göz önünde 
bulundurulması gerekmektedir. Ancak bu şekilde yapılabilecek bir planlama sürdürülebilirliği 
sağlayarak gelecek projeler için zemin de oluşturabilecektir. 

Farklı kriterler ile ele alınan problemler kriter ve alternatif sayısının fazlalığı karar sürecini 
zorlaştırmaktadır. Bu noktada analitik yöntemler ön plana çıkmaktadır. Çok kriterli karar 
verme yöntemleri karmaşık karar süreçlerinde kolay ve anlaşılabilir süreçler ortaya 
koymaktadır. Bu çalışmada ikili karşılaştırma temeline dayanan AHP yöntemi ve ideal 
çözümden sapmaları dikkate alan VIKOR yöntemleri kullanılmıştır. Aynı zamanda, sözel 
ifadeleri analitik olarak ifade etmeye olanak veren ve bu konuda kolaylık sağlayan bulanık 
sayılardan yararlanılmıştır. 

Sürdürülebilir kent içi ulaşım, günümüzde ve gelecekte yolcuların şehri çevresel olarak tahrip 
etmeden, ekonomik, gelişmeyi sağlamak ve sosyal kalkınmayı ve adaleti geliştirmek suretiyle 
günlük yolculukların yapılması olarak tanımlanabilir [2]. 

Kent içi özel araç kullanımın sorumsuzca artması ve buna paralel olarak mevcut yoların artan 
özel araç kapasitesini kaldırmaması ve atmosfere yayılan gaz oranının artması 
sürdürülebilirliği sekteye uğratmaktadır. Bu noktada yapılabilecek özel araç sayısının 
azaltılması sağlanarak çevreye duyarlı ve her kesimin ihtiyaçlarına cevap verebilecek toplu 
ulaşımın yaygınlaştırılmasının sağlanması gerekliliğidir. Bu çalışmada da ele alınan yeni bir 
toplu ulaşım olan monoray için alternatif güzergâh projeleri arsından en uygun güzergahın 
tespit edilmesidir. 

Çalışmanın ikinci bölümünde proje seçiminden, üçüncü bölümde çalışmada kullanılan çok 
kriterli yöntemlerinden, dördüncü bölümde çalışmanın uygulamasından ve beşinci bölüm olan 
son bölümde çalışmanın sonuçları tartışılarak değerlendirmelerde bulunulmuştur. 

II. PROJE SEÇİMİ 

Proje seçimi, yöneticilerin ve kentsel ulaşımda ulaşım planlayıcıların zor arar süreçlerinden 
biridir. Literatürde proje seçimi hakkında hamurcu vd. [3] ANP ve hedef programlama ile 
kapasite bakımından çeşitlenen monoray projelerinin seçimini yapmışlardır.  Gür vd. [4] ANP 
ve hedef programlamayı kentsel ulaşım projelerinin seçimini yapmışlardır. Gür vd. [5] diğer 
bir çalışmalarında Ankara için monoray projelerinin seçimini yapmışlardır. Hamurcu ve Eren 
[6], ulaşımda teknoloji seçimi problemini ele alarak çok ölçütlü karar verme yöntemleri ile bir 
uygulama yapmışlardır. Hamurcu ve Eren [7] diğer bir çalışmalarında ANP ile monoray 
teknolojileri arasından seçim yapmışlardır. Hamurcu vd. [8] raylı sistem projelerinin seçimi 
için çok kriterli karar verme yöntemlerinden AHP ve hedef programlama ile metro, tramvay, 
hafif raylı sistem ve monoray projeleri arasından 3 farklı bütçe senaryosu üzerinden seçim 
yapmışlardır. Hamurcu ve Eren [9] raylı sistem projeleri öncelikendirilmesi için bir uygulama 
yapmışlardır. Hamurcu [10] yaptığı çalışmasında monoray güzergahlarının belirlenmesinde 
AHP-ANP ve TOPSIS yöntemlerini kullanmıştır ve 8 monoray güzergâhını değerlendirerek 
en uygununu bulmaya çalışmıştır. Hamurcu ve Eren [11] diğer bir çalışmalarında kentsel 
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alanda uygulanabilecek sağlık, ulaşım, kentsel tasarım ve mimarı, çevre ve altyapı gibi çeşitli 
alanları içeren projelerin seçimini yapmışlardır. Hamurcu ve Eren [12] AHP, [13] AHP-
TOPSIS ve [14] ANP-TOPSIS yöntemleri ile monoray güzergahlarının belirlenmesi için çok 
kriterli karar verme uygulamalarını gerçekleştirmişlerdir. 

III.  ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME 

Bu bölümde çalışmada kullanılan çok kriterli karar verme yöntemlerinden AHP ve VIKOR 
kısaca anlatılmıştır. Ayrı ayrı kullanımı olan bu yöntemler birlikte de kullanılmaktadır. Kara 
ve Ecer [15], tedarikçi seçimi, Soba vd. [15] ve Çakır [17], doktora öğrenci seçimim, Tadić 
vd. [18], lojistik alanında, Karaman ve Çerçioğlu [19], hastanede yatırım projelerinin 
seçiminde, Demircanlı ve Kundakcı [20], futbol transferinde, Uygurtürk ve Uygurtürk [21], 
otel seçiminde, Ar vd. [22], kuruluş yeri seçiminde, Jahan vd. [23] malzeme seçiminde, 
Dinçer ve Görener [24] performans analizinde AHP ve VIKOR yöntemlerini birlikte 
kullanmışlardır. 

AHP (Analitik Hiyerarşi Prosesi) 

Saaty tarafından geliştirilen AHP, çok kriterli karar verme problemlerinde alternatifler 
arasından seçim yapmaya yardımcı olur ve karar vericilerin etkin olarak sürece katılabildiği 
bir yöntemdir [25]. Subjektif veya soyut kriterleri hedef, ana ve alt kriterler ile alternatifler 
olmak üzere hiyerarşiye göre belirlenmesi ve düzenlenmesi özel bir değer taşır [26]. AHP 
yöntemi, modelleme ve analitik süreç ile bir grup kriterin göreli önemini belirlemek için 
kullanılan bir karar verme yaklaşımıdır [27]. AHP’nin genel adımları; 

1.Problemin belirlenmesi  
2.Kriter ve alternatiflerin belirlenmesi ile hiyerarşinin oluşturulması 
3.Kriterlerin önce kendi aralarında ve sonra her kriter için alternatiflerin ikili 

karşılaştırılması (Bu çalışmada sadece kriter ağırlıkları için uygulanmıştır) 
4.Karşılaştırmaların tutarlılığının test edilmesi 

- max  değeri hesaplanır. 

Tutarlılık göstergesi = max

1
n

n
 


                                                                                   (1) 

Tablo 1 ve eşitlik (2) yarımıyla tutarlılık oranı hesaplanır (R.G: Rassallık göstergesi). 
T.O = T.G/R.G                                                                                                             (2) 

       Tablo 1: Rassallık Tablosu 
n 3 4 5 6 7 8 9 

Değer 0.58 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 

Tutarlılık oranı 0.10’dan küçük ise karşılaştırma tutarlıdır denir. Aksi surumda 
karşılaştırmalar tekrar yapılmak üzere başa dönülür. 

VIKOR (VIse Kriterijumsa Optimizacija I Kompromisno Resenje) 

Opricovic tarafından geliştirilen VIKOR yöntemi, birbirleri ile çelişen kriterlerin olduğu 
karışık sistemlerin çözümü için kullanılmaktadır [28]. Daha sonra ise bu yöntemin, Opricovic 
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ve Tzeng (2004) tarafından tekrar düzenlenmesi ile karar problemlerinde kullanılabilir bir 
teknik haline gelmiştir [29]. 

Yöntemin temeli, alternatifler için değerlendirme kriterlerini de dikkate alarak bir “ideal 
çözüme yakınlık” ya da ortak kabul üzerinde anlaşmaya varılmış ideale en yakın çözümün 
bulunmasıdır. Kriterler açısından alternatifler değerlendirildiğinde uzlaşık sıralama en uygun 
çözüme yakınlık değerleri karşılaştırılarak bulunur [30]. 

Yöntem eşitlik (5)’deki denklem ile çoğunluğun maksimum grup faydasını ifade ederken, 
eşitlik (6)’daki denklem ile karşıtın minimum bireysel pişmanlığını dikkate alır [29]. 

VIKOR yöntemi aşağıdaki adımları içerir [31]. 

1. Her bir kriter için alternatiflerin aldığı en iyi ( *
i ) ve en kötü ( i

 ) değerler belirlenir, 
(İ=1,2,….n) içim; 

Kriter i fayda kriteri ise;  * max , mini ij i ijjj

                                                              (3) 

Kriter i maliyet kriteri ise;  * min , maxi ij i ijj j

                                                           (4) 

2. Wi  kriter ağırlıklarını göstermek üzere her bir alternatif için Sj ve Rj   değerleri 
hesaplanır. (j=1, 2,….,J) 

 * *

1
( ) / ( )

n

j i i ij i i
i

s w 



                                                                                         (5) 

 * *max ( ) / ( )j i i ij i ij
R w                                                                                    (6)  

3.  Her bir alternatif (j=1, 2,….,j) için Qj  değerleri hesaplanır. 
* * * *( ) / ( ) (1 )( ) / ( )j j jQ v S S S S v R R R R                                                       (7) 

Eşitlik (7)’de * min jj
S S  iken max jj

S S   olup * min jj
R R  iken ise max jj

R R   deeğrini 

ifade eder. Ayrıca v ifadesi en yüksek grup faydasının ağırlığı lup(1-v) ise kişisel pişmanlığın 
ağırlığıdır. Uzlaşma ancak v>0.5 üyelerin çoğunluk oyu, v=0.5 fikir birliği ya da v<0.5 veto 
ile üç şekilde sağlanabilir [29]. Genellikle maksimum grup faydasının ağırlığı için v=0.5 
değeri kullanılır [32]. 

4. Elde dilen S, R ve Q değerleri küçükten büyüğe doğru sıralanır. S, R ve Q değerlerinin 
sıralamaları yapılır ve sonuç sıralamaları bulunur. 

5. Sonuçta Q değerlerini küçükten büyüğe doğru sıralanır ve en iyi Q değerine sahip 
alternatifin seçilebilmesi için 2 şart vardır; 

6. Koşul I. Kabul edilebilir avantaj: en iyi ve en iyiye yakın seçenek arasında belirgin bir 
fark olduğunun kanıtlanmasını içeren koşuldur. 

(2) (1)( ) ( )Q A Q A DQ                                                                                                   (8) 

(8) numaralı eşitsizlikte A(1) en iyi alternatifi,  A(2) ise en iyi ikinci alternatifi temsil 
etmektedir. 

DQ=1/(J-1)                                                                                                                   (9) 
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(9) numaralı eşitlikte J alternatif sayısını ifade etmektedir. 4J   olması durumunda DQ=0,25 
alınabilir. En iyi ilk iki alternatif arasındaki fark ne kadar fazla ise en iyi alternatifi seçmenin 
daha kolay olacağı söylenebilir [33]. 

Koşul II. Kabul edilebilir istikrar: Bir alternatifin en iyi olduğunu söyleyebilmek için en 
yüksek Q değerine sahip olmasının yanı sıra S ya da R değerlerinin en az birinde de en iyi 
alternatif olması gerekir. Böylece kararın istikrarlı olduğu kabul edilir. 

Eğer koşullardan biri sağlanmıyorsa aşağıdaki uzlaşık çözümler önerilir [34]. 

-Eğer koşul II sağlanmıyorsa A(1) ve  A(2) alternatifleri uzlaşık çözümdür. 

-Eğer koşul II sağlanmıyorsa A(1), A(2), ………A(m) alternatifleri dikkate alınarak eşitsizlik şu 
şekilde ifade edilir. 

( ) (1)( ) ( )mQ A Q A DQ   

Uzlaşık çözüm kümesinde Q değerlerine göre sıralama yapılır. En iyi alternatif Q 
değerlerinden minimum değeri alandır. 

IV. UYGULAMA 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentsel ulaşımda birçok proje ortaya koymaktadır. Özellikle 
toplu ulaşımın öncelikli olduğu çalışmalarda yeni metro hatları açılmakta, projelendirilmekte 
ve halen yapımı devam eden projeler bulunmaktadır. Bunun haricinde henüz ülkemizde 
uygulaması olmayan monoray toplu ulaşımı Ankara için düşünülmektedir. Bu çalışmada da 
monoray projelerinin seçimi yapılmıştır. Bu değerlendirme sürecinde kullanılan nitel 
kriterlerden kaynaklı belirsizlik durumunda daha etkin karar vermeyi sağlayacak bir karar 
mekanizması kullanmak suretiyle kriterlerin önem düzeylerini belirleyerek en iyi projelerin 
sıralanmasıdır. 

Araştırma metodolojisi 

Ankara’da yapılması planlanan monoray projelerinin seçimi olan bu çalışmada alternatif 
güzergahlar çok kriterli karar verme yöntemleri ile seçilmiştir. İlk olarak belediyeden 
alternatifler hakkında bilgiler alınarak sürdürülebilir kentsel ulaşım için değerlendirme 
kriterleri belirlenmiştir. Belirlenen tüm kriterler kullanılmayarak sadece 6 kriter ile uygulama 
yapılmıştır. Daha sonra AHP yöntemi ile bu kriterlerin ağırlıkları bulunmuştur. Bunu 
gerçekleştirirken problemi matematiksel olarak daha iyi ifade edebilen bulanık sayılardan 
yararlanılmış ve üçgen bulanık sayılar kullanılmıştır. Daha sonra AHP ile bulunan kriter 
ağırlıkları VIKOR yöntemine girdi olarak kullanılmıştır. Alternatiflerin sıralanması ise 
VIKOR yöntemi adım adım uygulanarak bulunmuştur. 

Alternatiflerin belirlenmesi 

Alternatifler Ankara’da kurulması düşünülen monoray projeleri olarak belirlenmiştir. Uzman 
görüşleri doğrultusunda proje bilgileri yaklaşık olarak belirlenmiştir. Alternatifler Ankara’da 
yapılması düşünülen monoray projeleri arasından seçim yapılmaktadır. Henüz uygulaması 
olmayan monoray toplu ulaşımı için öngörülen projeler ilgili birim yöneticileri görüşleri 
doğrultusunda belirlenmiştir. Belirlenen projeler Tablo 2’de gösterilmektedir. 
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   Tablo 2. Alternatif Projeler ve Özellikleri 
Projeler Uzunluk (m) İstasyon Sayısı Toplam Araç Sayısı Yaklaşık Maliyet (*1000$) 

P1 19.168 18 144 709.216 
P2 4.069 4 32 150.553 
P3 11.526 10 88 422.052 
P4 11.596 10 88 126.052 
P5 7.763 7 60 287.231 
P6 8.076 8 60 298.812 
P7 5.020 5 40 185.740 
P8 11.140 11 80 412.180 

Kriterlerin belirlenmesi ve ağırlıkların bulunması 

Çeşitli alanlarda sürdürülebilirliği sağlamak için uygulamalar yapılmıştır. Bu çalışmada, 
kriterlerin belirlenmesinde sürdürülebilirliği temel alan çalışmalardan derlenen kriterler 
kullanılmıştır. Bu çalışmada kullanılan kriterler Tablo 3’te gösterilmektedir. Jehon vd. [35], 
taşımacılıkta sürdürülebilirliğin sağlanması yönünde eğilim olduğunu söyleyerek, çevresel, 
ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik kriterleri ve bu kriterlere bağlı alt kriterler üzerinden 
metropol bir şehir için uygulama yaparak projeleri çok kriterli karar verme yöntemleri 
neticesinde sürdürülebilir, az sürdürülebilir ve daha az sürdürülebilir olarak belirlenmiştir. 
Erez vd. [36], kentsel toplu ulaşım sistemleri alanında yapılan çok kriterli karar verme 
yöntemleri ile yapılan çalışmaları inceleyerek, değerlendirmede kullanılan kriterleri; 
ekonomik, teknik ve lojistik, çevresel, güvenlik, sosyal ve arazi kullanımı ve bu ana kriterlere 
bağlı çeşitli alt kriterler olarak sınıflandırmıştır. Bueno Cadena ve Vassallo Magro [37], 
taşımacılıkta sürdürülebilirlik için ulaşım projelerini ekonomik, çevresel ve sosyal ana 
kriterleri ve alt kriterler açısından çok kriterli bir değerlendirme yapmıştır. Bottero ve Lami 
[38], ANP yöntemi ile şehirler arası yol projelerinin sürdürülebilir hareketlilik bakımından 
iyileştirilmesi için uygulama yapılmışlardır. Bottero vd. [39], başka bir çalışmalarında fayda, 
fırsatlar, maliyetler ve risk ana kriterleri altında belirlenen çeşitli kriterler üzerinden 
sürdürülebilirliğin sağlanması noktasında farklı senaryolar için değerlendirmelerde 
bulunmuştur. Bhandari vd. [40], taşra sürdürülebilirliği sağlayacak yol projeleri için AHP 
uygulaması yapmıştır ve kriterleri, ekonomik, sosyal etki ve çevresel etki kriterleri altında 
çeşitli alt kriter ile değerlendirmiştir. 

Tablo 3. Belirlenen Kriterler 
Numara Kriterler Açıklama 

1 Mesafe(K1) Güzergahın daha geniş bir alanı etki altına alması 

2 Seyahat zamanı (K2) Kent içi ulaşımda daha kısa sürede ulaşımın sağlanması 

3 Kurulum maliyeti(K3) Projenin toplam maliyeti (Kurulum ve araç maliyeti) kapsar 

4 İstasyon sayısı(K4) Daha fazla noktayı birbirine bağlaması 

5 Nüfus oranı(K5) Yüksek nüfus oranının güzergahtan yararlanmasının sağlanması 

6 Çevresel etki(K6) Kurulacak projenin çevre zararının daha az olması  

Bu çalışmada Chang’ın Genişletilmiş Analiz Yönteminde kullanılan Bulanık Önem 
Dereceleri ölçeği kullanılmıştır. Bulanık önem dereceleri Tablo 4’de gösterilmiştir [41]. 
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                  Tablo 4. Bulanık Önem Dereceleri 
Dilsel değişkenler Üçgensel bulanık sayılar Tersi karşılaştırma 

Eşit önem (1,1,3) (1/3,1,1) 
Kısmen önemli (1,3,5) (1/5,1/3,1) 
Oldukça önemli (3,5,7) (1/7,1/5,1/3) 

Çok önemli (5,7,9) (1/9,1/7,1/5) 
Kesin önemli (7,9,9) (1/9,1/9,1/7) 

Uzman görüşleri doğrultusunda elde edilen kriterlerin ikili karşılaştırmaları Tablo 5’te ikili 
karşılaştırmalar matrisinde gösterilmiştir. 

  Tablo 5. Kriterlere Göre İkili Karşılaştırma Matrisi 

Üçgen bulanık sayılarla oluşturulan kriterlerin aralarındaki ikili karşılaştırmalar matrisi 
Chanh’in yöntemine göre yapılmıştır. Her bir kriter için bulunan kriter toplamları Tablo 6’da 
verilmiştir. 
                                      Tablo 6. Kriterin Sentetik Değerleri 

Toplam_K1 2,62 3,92 8,34 
Toplam_K2 1,85 2,34 4,53 
Toplam_K3 3,43 7,60 12,00 
Toplam_K4 6,29 12,40 18,67 
Toplam_K5 15,20 23,33 32,00 
Toplam_K6 20,00 30,00 38,00 

Bulunan Tablo 6’daki kriterlerin bulanık değerlerinin normalleştirilmiş hali Tablo 7’de 
gösterilmektedir. 

                                    Tablo 7. Normalleştirilmiş Bulanık Değerler 
K1 0,0231 0,0493 0,1689 
K2 0,0163 0,0294 0,0918 
K3 0,0302 0,0955 0,2430 
K4 0,0554 0,1558 0,3779 
K5 0,1339 0,2931 0,6479 
K6 0,1761 0,3769 0,7694 

Formül (3.24) kullanılarak karşılaştırma işlemi yapılmış ve ortaya çıkan karşılaştırma ve 
sonuç ağırlıkları Tablo 8’de gösterilmektedir. 

 Tablo 8. Kıyaslama için Bulanık Sayıların Karşılaştırılması ve Sonuç Ağırlıkları 
V(SK1>SK2) 1 V(SK2>SK1) 0,7760 V(SK3>SK1) 1 V(SK4>SK1) 1 V(SK5>SK1) 1 V(SK6>SK1) 1 

V(SK1>SK3) 0,7501 V(SK2>SK3) 0,4825 V(SK3>SK2) 1 V(SK4>SK2) 1 V(SK5>SK2) 1 V(SK6>SK2) 1 

V(SK1>SK4) 0,5160 V(SK2>SK4) 0,2237 V(SK3>SK4) 0,7567 V(SK4>SK3) 1 V(SK5>SK3) 1 V(SK6>SK3) 1 

V(SK1>SK5) 0,1266 V(SK2>SK5) 0 V(SK3>SK5) 0,3556 V(SK4>SK5) 0,6398 V(SK5>SK4) 1 V(SK6>SK4) 1 

V(SK1>SK6) 0 V(SK2>SK6) 0 V(SK3>SK6) 0,1918 V(SK4>SK6) 0,4771 V(SK5>SK6) 0,8492 V(SK6>SK5) 1 

Min Vi 

V(SK1>SKi) 0 V(SK2>SKi) 0 V(SK3>SK6) 0,1918 V(SK4>SK6) 0,4771 V(SK5>SK6) 0,8492 V(SK6>SKi) 1 

 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 
K1 (1,1,1) (1,3,5) (1/5,1/3,1) (1/5,1/3,1) (5,7,9) (1/9,1/9,1/5) 
K2 (1/5,1/3,1) (1,1,1) (1/5,1/3,1) (1/5,1/3,1) (1/7,1/5,1/3) (1/9,1/7,1/5) 
K3 (1,3,5) (1,3,5) (1,1,1) (1/7,1/5,1/3) (1/7,1/5,1/3) (1/7,1/5,1/3) 
K4 (1,3,5) (1,3,5) (3,5,7) (1,1,1) (1/7,1/5,1/3) (1/7,1/5,1/3) 
K5 (1/9,1/7,1/5) (3,5,7) (3,5,7) (3,5,7) (1,1,1) (1/5,1/3,1) 
K6 (7,9,9) (5,7,9) (3,5,7) (3,5,7) (1,3,5) (1,1,1) 
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Sonuçta ortaya çıkan değerler üzerinden normalizasyon işlemi yapılırsa; 

W=(0;0;0.0761;0.1894;0.3372;0.3971)T değerleri elde edilir. 

Bu değerlere göre kriterlerin sırasıyla önem yüzdeleri; K1, %0; K2, &0; K3, %7; K4;%18; 
K5, %33 ve K6, %39 olarak bulunmuştur. 

Aynı zamanda diğer bir sıralama yöntemi olan Liou ve Wang yöntemi olan toplam entegral 
değer yöntemi ile ana kriterler değerlendirilirken, genişletilmiş analiz yönteminin 1. Adımı ile 
elde edilen kriterlerin bulanık sentetik mertebe değerleri kullanılacaktır. Kriter değerleri 
bulunmak istenirse; 

=1/2*[a.u+m+(1-a)*l] bağıntısı ile bulunabilir.(0<=a<=1) Bu bağıntı ile hesaplama yaparsak; 

          Tablo 9. AHP Ağırlıklarının Belirlenmesi 
 Kriterler Ağırlık Vektörü Normalizasyon Değerleri 
Lt SK1 0,07263 0,0614 
Lt SK2 0,04175 0,0353 
Lt SK3 0,11603 0,0980 
Lt SK4 0,18622 0,1573 
Lt SK5 0,34201 0,2890 
Lt SK6 0,42483 0,3590 

Hesaplanan değerler yüzdelik oranda ifade edilirse; bağımsız değerlendiriciler için K1 %6; 
K2 %3; K %9; K4 %15, K5 %25 ve K6 %35 oranında önem arz ettiği sonucuna varılır. 
Bulunan bu ağırlıklar VIKOR yönteminde kullanılacaktır.  

VIKOR yöntemi 

VIKOR yöntemi, grup faydasının maksimum bireysel pişmanlığın ise minimum olduğu 
durumu dikkate almaktadır Problem için uygulama adımları sırasıyla verilmiştir. 

Alternatif projelerin değerlendirme matrisi Tablo 10’da gösterilmektedir. Eksi olan değerler 
maliyeti kriterleridir ki bu değerler fayda olacak şekilde düzenlenmiştir. Seyahat zamanı, 
nüfus oranı ve çevresel etki kriterleri uzman görüşleri doğrultusunda puanlanmıştır. 

Tablo 10. Alternatif Projelerin Değerlendirme Matrisi 

Projeler Uzunluk 
(m) 

Seyahat 
zamanı 

Yaklaşık Maliyet 
(*1000.000$) 

İstasyon 
Sayısı 

Nüfus 
oranı 

Çevresel 
etki 

P1 19.168 -9 -709 18 9 -7 
P2 4.069 -3 -150 4 3 -5 
P3 11.526 -7 -422 10 5 -3 
P4 11.596 -7 -126 10 5 -3 
P5 7.763 -5 -287 7 3 -5 
P6 8.076 -5 -298 8 5 -5 
P7 5.020 -3 -185 5 7 -5 
P8 11.140 -7 -412 11 5 -9 

Karar matrisi oluşturulduktan sonraki adımda kriterlerin fayda ve maliyet özelliklerine göre 
her bir kriterin en iyi ve en kötü değerlerin hesaplanması gerekmektedir. En iyi ve en kötü 
değerlerin hesaplanmış hali Tablo 11’de gösterilmektedir. - 
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 Tablo 11. Karar Matrisi En İyi ve En Kötü Değerleri 
  K1 K2 K3 K4 K5 K6 

f+ 19.168 5 -126 18 9 -3 
f- 4.069 -9 -709 4 3 -9 

 

Her bir alternatif proje için ortalama ve en kötü grup skorlarını gösteren Si ve Ri değerleri 
hesaplanıp Tablo 12’degösterilmektedir. Tablo 13’te maksimum ve minimum Si ve Ri 
değerleri gösterilmektedir. Hesaplanan Q değerleri ise Tablo 14’te gösterilmektedir. 

Tablo 12. Alternatif Projeler için R ve S Değerleri 
Alternatifler K1 K2 K3 K4 K5 K6 Si Ri 

P1 0,00000 0,03527 0,09804 0,00000 0,00000 0,23931 0,37263 0,23931 

P2 0,06137 0,00001 0,00012 0,00011 0,00009 0,00004 0,06175 0,06137 

P3 0,03106 0,00000 0,00146 0,00007 0,00006 0,00000 0,03265 0,03106 

P4 0,03078 0,00002 0,00000 0,00007 0,00006 0,00000 0,03093 0,03078 

P5 0,04636 0,00002 0,00079 0,00009 0,00009 0,00004 0,04739 0,04636 

P6 0,04508 0,00002 0,00085 0,00008 0,00006 0,00004 0,04613 0,04508 

P7 0,05751 0,00001 0,00029 0,00011 0,00003 0,00004 0,05799 0,05751 

P8 0,03263 0,00002 0,00141 0,00006 0,00006 0,00011 0,03429 0,03263 

Tablo 13. En Yüksek ve En Düşük S ve R Değerleri 
S* 0,03093 
S- 0,37263 
R* 0,03078 
R- 0,23931 

Tablo 14. Alternatif Projeler için Q Değerleri 
Alternatifler Q Değerleri 

P4 0,0000 
P3 0,0032 
P8 0,0094 
P6 0,0566 
P5 0,0614 
P7 0,1037 
P2 0,1185 
P1 1,0000 

Q=0,5’e göre Bulunan Q değerleri neticesinde sıralama yapılmıştır. Yapılan sıralamanın 
uzlaşık çözümü yansıtıp yansıtmadığını kontrol amacıyla Koşul 1 ve Koşul 2’nin sağlanıp 
sağlanmadığının kontrolünde Koşul 2 sağlanmıştır. Sıralama Tablo 15’ te gösterilmektedir. 

                                          Tablo 15. Belirlenen S, R ve Q Değerleri ve Sıralama 
Alternatifler Si Ri Q Sıralama 

P1 0,3726 0,2393 1,0000 8 
P2 0,0617 0,0614 0,1185 7 
P3 0,0326 0,0311 0,0032 2 
P4 0,0309 0,0308 0,0000 1 
P5 0,0474 0,0464 0,0614 5 
P6 0,0461 0,0451 0,0566 4 
P7 0,0580 0,0575 0,1037 6 
P8 0,0343 0,0326 0,0094 3 
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Yapılan sıralama sonucunda P4 en iyi alternatif proje olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer 
projeler sırası ile P3, P8, P6, P5, P7, P2 ve P1 şeklindedir. 

V. SONUÇLAR VE TARTIŞMA (CONCLUSIONS AND DISCUSSION) 

Bu çalışmada, belediyelerin en önemli karar noktalarından biri olan en uygun proje seçimi 
karar problemi incelenmiştir. Çalışmada sürdürülebilir ulaşım için kriterler belirlenenmiş ve 
belirlenen bu kriterler arasından 6 adedi kullanılarak belirsizliğin hâkim olduğu bu süreçte 
daha etkin karar vermeyi sağlamak amacıyla bulanık sayılar ile entegre kullanılan BAHP 
yaklaşımı kullanılmıştır ve VIKOR yöntemi ile 8 alternatif proje arasından seçim yapılmıştır. 
Yapılan seçim sonucunda P4 en iyi proje olarak ön plana çıkmıştır. 

BAHP yaklaşımına yönelik geliştirilen birçok yöntem bulunmakla beraber, bu çalışmada 
Chang’ın [x] Genişletilmiş Analiz yöntemi ile Liou ve Wang [x] tarafından geliştirilen 
Toplam Entegral Değer yöntemlerinin kullanılması tercih edilmiştir.  

Büyükşehir belediyeleri için stratejik öneme sahip olan proje seçimi problemlerinde bağımsız 
değerlendiriciler marifetiyle proje değerlendirilirken pek çok kriterin dikkate alınması 
gereklidir. Sürdürülebilir kentsel ulaşım ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak amacıyla 
ortaya konan projelerin hepsinin birden yapılması mümkün değildir veya çok büyü kaynak 
gerektirmektedir. Bu sebeple önceliklendirme ve seçim yapılması kentsel ulaşım 
planlamasında önem arz etmektedir. 

AHP yaklaşımı, hiyerarşik yapıda yer alan karar elemanları arasındaki etkileşimi dikkate 
almayan bir yöntemdir. Bu çalışmada 6 kriter üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Gelecek 
çalışmalarda kriter sayısı arttırılabilir. Proje değerlendirmede, kriterlerin birbirini etkilemesi 
durumu dikkate alınarak Analitik Ağ Süreci (ANP) ve bulanık mantık ile entegre çalışan 
Bulanık Analitik Ağ Süreci (BANP) yaklaşımları kullanılarak çözülebilir ve sonuçlar 
karşılaştırılabilir. Aynı zamanda diğer sıralama yöntemleri, TOPSIS, MOORA gibi 
kullanılabilir. 
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ABSTRACT  
In this study, adsorption and corrosion inhibition property of Schiff Base-derived from 2,5-Dichloroaniline 
(NBD) on mild steel (MS) was studied in 1.0 M HCl solution. For this aim, electrochemical and spectroscopic 
techniques were used. From the obtained measurements, It is determined that NBD is a good corrosion inhibitor 
for MS. The results obtained from the potentiodynamic polarization curves have shown that NBD significantly 
reduces the cathodic reaction rate by adding acidic media and acts as a cathodic type inhibitor. In addition, the 
morphology of MS surfaces exposed to corrosive media with and without NBD has been investigated by 
scanning electron microscopy (SEM). The inhibition efficiency of NBD varied from depending on the 
concentration and some time parameters. This is because some of the elements in the molecular structure of the 
NBD, which are assumed to be adsorption active centres, are bound to form a protective and homogeneous 
distributed inhibitor film on the MS. Thermodynamic parameters such as Kads, ∆G°

ads were calculated and it was 
determined that NBD was adsorbed to MS surface according to Langmuir adsorption isotherm.  
 
Keywords: Schiff base, acidic corrosion, impedance, SEM.  

I. INTRODUCTION 

Steel and alloys are the most widely used metals in the industry due to their physical 
properties and their reasonable costs. The main factor restricting the use of these materials is 
corrosion. Corrosion has a negative impact on human health and the environment as well as 
reducing the life expectancy of metals and causing financial loss. It is becoming more and 
more important to use acidic solutions especially for the cleaning of boilers and heaters, 
removal of rust and undesirable substances, oil wells acidification and petrochemical 
processes [1–3]. This problem can be solved in practice by the use of inhibitors, especially in 
closed circuit systems [4,5]. For this purpose, heterocyclic organic compounds containing 
nitrogen, sulfur or oxygen atoms are used as inhibitors. Experimental results show that 
inhibitor efficiency is dependent on functional groups present in the structure of the molecule 
[6,7]. In order to exhibit inhibitor properties for these compounds, they must firstly be 
adsorbed on the metal surface. The adsorption properties of the molecules are related with the 
molecular structures and the adsorption potentials are very important.  

Organic molecule in the selection of inhibitor, it is known that if there are groups such as -
OH-, -CHO, -COOH, -CN-, -SN, CO, -NH3, SO3, or double or triple bonds, unpaired 
electrons increase the efficiency by modifying the zero charge potential [8]. At the metal-
solution interface containing the organic molecule, four kinds of adsorption can occur: (i) 
electrostatic interactions between charged metal and charged molecules, (ii) the interactions 
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between the metal and the unpaired electron pairs in the molecule, (iii) interaction of the π-
electrons with the metal, (iv) the combination of all types of interaction [9]. Organic inhibitors 
are typically adsorbed by substitution with one or more water molecules adsorbed on the 
metal surface. The inhibitor molecule may combine with the metal ion to form a metal-
inhibitor complex on the metal surface. The forming complex can catalyse the dissolution of 
the metal as well as inhibit it, depending on the solubility of the complex to be formed. 
Literature studies reveal that Schiff base compounds are effective corrosion inhibitors 
[2,7,10–12]. Therefore, the effect of N–benzylidene–2,5–dichloroaniline, a newly synthesized 
Schiff base, as an inhibitor on the corrosion of mild steel in 1.0 M HCl solution have been 
evaluated in this study.  

II. MATERIALS AND METHODS 

Experimental studies have been performed by electrochemical methods such as 
electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and potentiodynamic polarization techniques. 
Chemical composition of mild steel used: (%): 0.08400 C, 0.21700 Cu, 0.06030 Cr, 0.01100 
P, 0.10200 Si, 0.01100 V, 0.00222 Nb, 0.01040 Mo, 0.01900 S, 0.01620 Sn, 0.00198 Co, 
0.07890 Ni, 0.40900 Mn and the remainder Fe (wt.%). Electrochemical measurements were 
performed with CHI 660B model electrochemical analyser under computer control, using 
three-electrode techniques, consisting of a mild steel rod working electrode, a platinum sheet 
which had a surface area of 1 cm2 counter electrode, and Ag/AgCl reference electrode. Mild 
steel specimens were embedded in polyester and 0.5024 cm2 surface area was in contact with 
the corrosive media. Cu-wire was used for the electrical connection. The surface preparation 
of the specimens was carried out using abrasive paper (150, 600 and 1000 grade), degreased 
with acetone, washed with distilled water and dried at ambient temperature. Prior to the 
electrochemical measurements, a stabilization period of 1 h was allowed, which was proved 
to be sufficient to attain a stable value for the open circuit corrosion potential (Ecorr).  

EIS measurements were carried out at the frequency range from 105 to 5x10-3 Hz at Ecorr by 
applying 5 mV amplitude. The polarization curves were performed by using potentiodynamic 
technique at -0.350 V cathodic potential and at +0.350 V (Ag/AgCl) anodic potential of 
corrosion potential at a scan rate of 1.0 mV s-1. The experiments were conducted in two parts; 
the first reading was from the open-circuit corrosion potential to the cathodic side and the 
second was from open-circuit corrosion potential to the anodic side. In order to investigate the 
inhibition effect of NBD Schiff base on the corrosion behaviour of mild steel in 1.0 M HCl 
solution, immersion time was studied. For this purpose, EIS techniques were used. During the 
long term tests, working electrode was immersed at 298 K for 120 h in a beaker which 
contained test solutions. Surface morphologies of mild steel electrodes were examined after 
120 h of exposure time in 1.0 M HCl and 1x10-3 M of NBD by SEM techniques. SEM 
measurements were obtained using a Leo 440 computer controlled digital scanning electron 
microscope. 

The chemical structure and systematic nomenclature of NBD investigated for inhibitor 
properties is given in Figure 1. 
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Figure 1. Chemical structure of the NBD compound studied as an inhibitor 

III. EXPERIMENTAL RESULTS AND DISCUSSION 

3.1. Evaluation of EIS Findings 

More reliable results can be obtained by this method, since it does not disturb the double layer 
at the metal/solution interface [13]. Consequently, EIS is specially a useful method to follow 
the evaluation of inhibitor–metal system over time [14]. The effect of inhibitor concentration 
(5x10-5 M, 5x10-4 M and 1x10-3 M) on mild steel was studied by using EIS measurements in 
1.0 M HCl in the absence and presence of NBD at 298 K and long term EIS tests were also 
performed.  

Two types of equivalent circuit models have been proposed for explaining EIS data and 
“fitting: fitting experimental data”. The Nyquist plots and proposed equivalent electrical 
circuits of the mild steel in 1.0 M HCl and concentrations used of NBD for 1, 48 and 120 h 
immersion are given in Figure 2.  

As can be seen in Figure 2, semi-elliptic curves start in the high frequency region and 
continue in the middle frequency region and end in the low frequency region. In Fig. 2, it is 
seen that as the NBD concentration increases, the polarization resistances (Rp) determined 
from the EIS diagrams increase. The resistance values determined for 1.0 M HCl, 5x10-3 M, 
5x10-4 M and 1x10-3 M concentration values after 1 hour immersion time are 72; 321; 435 and 
606 ohm, respectively. As a result of which the determined IE% values for the stated 
concentrations are 77.6%; 83.4% and 88.1% respectively.  

In Figure 2, it is seen that the equivalent circuit model proposed in inhibitor medium is 
different from the equivalent circuit model proposed in the inhibitor-free medium. In 
equivalent circuit model without inhibitor; Rs, Rp, RL, L and CPE are present in inhibitory 
media; Rp, Rf, Rpor {Rp = Rf + Rpor, (Rpor = Rct + Rd + Ra)} CPE1 (film capacitance) and CPE2 
(double layer capacitance). 
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Figure 2. Nyquist plots obtained at different immersion times in 1.0 M HCl solutions with and without 

NBD at different concentrations 

As clearly seen in Figure 2, the radius of the semi-circles formed in the high-frequency region 
in all the inhibitory media is greater than in the uninhibited media and the radius have 
increased as the inhibitor concentration increased.  

The impedance parameters, solution resistance (Rs), polarization resistance (Rp), inductive 
resistance (RL), inductance (L), constant phase element (CPE) and inhibition efficiency (IE%) 
values are given in Table 1.  

As seen in Table 1, the CPE values determined both in the inhibitor-free and in the inhibitory 
medium increased rapidly as the immersion time increased and decreased with increasing 
concentration of the NBD compound. Depending on the increase in NBD concentration, the 
decrease in “n” values as the immersion time increases may be interpreted as a proof of 
adsorption of Schiff base molecules to the mild steel surface 
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Table 1. Impedance parameters of mild steel in non-inhibitory and NBD containing media at different 
immersion times 

 

3.2. Evaluation of Potentiodynamic Polarization Findings 

Corrosion behaviour of mild steel has been investigated by potentiodynamic polarization 
curves in 1.0 M HCl, in 5x10-5 M and 1x10-3 M NBD at 298 K. The plots are given in Figure 
3. The potentiodynamic polarization parameters obtained from these curves are given and 
evaluated in Table 2. 

 
Figure 3. Cathodic and anodic polarization curves obtained for mild steel in 1.0 M HCl for 5x10-5 M and 1x10-3 

M concentrations of NBD at 298 K 

The corrosion current density was determined by Tafel extrapolation of the cathodic Tafel 
lines. The inhibition efficiencies (IE%) have been calculated from current density (icorr) values 
through the following equation: 

               (1) 

where icorr and i'corr are uninhibited and inhibited corrosion current densities, respectively.  

 

C (M) 
               
       Time 

Rs 

() 
Rp 
() 

CPE RL 
() 

L 
(H) 

IE 
(%) (µF/cm2) n 

1 h        
0 1.2 72 110 0.94 8 4 - 

5x10-5 2.0 321 89 0.90 - - 77.6 
5x10-4 2.0 435 70 0.87 - - 83.4 
1x10-3 2.0 606 60 0.82 - - 88.1 
48 h        

0 1.1 5 10123 0.94 0.7 1 - 
5x10-5 1.1 150 603 0.80 - - 96.7 
5x10-4 1.1 268 172 0.81 - - 98.1 
1x10-3 1.1 400 133 0.85 - - 98.8 
120 h        

0 1.4 4 36520 0.89 0.4 0.3 - 
5x10-5 1.0 30 3838 0.80 - - 86.7 
5x10-4 0.2 41 795 0.67 - - 90.2 
1x10-3 1.0 48 480 0.70 - - 91.7 
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Table 2. Potentiodynamic polarization parameters for mild steel in 1.0 M HCl solution containing 
5x10-5 M and 1x10-3 M concentrations of NBD at 298 K 

NBD Conct. 
(M) 

Temperature 
 (K) 

Ecorr 
(V/ Ag/AgCl) 

-c 
 (mV/dec) 

icorr  
(µA/cm2) 

IE  
(%) 

1.0 M HCl  -0.475 108 265 - 
5.0x10-5 298 -0.537 98 67 74.7 
1.0x10-3  -0.537 96 41 84.5 

As it can be seen from Table 2, the current density values examined at 298 K were decreased 
from 265 to 41 µA/cm2. Inhibition efficiency values increased from 74.7% to 84.5% with the 
increment of NBD concentration. The cathodic Tafel constant values (-βc) did not change 
significantly, which shows that the hydrogen evolution mechanism have not been affected by 
NBD addition. As the concentration of inhibitor increased, the values of corrosion current 
density decreased and the inhibition activity values increased accordingly. Increasing the 
concentration of Schiff's base in the acidic media significantly reduces the cathodic current 
density and carries the corrosion potential to more negative values (Figure 3). Therefore, 
NBD is thought to act as a cathodic inhibitor in 1.0 M HCl medium.  

As a result of one hour of electrochemical measurements; the% IE values calculated by two 
electrochemical techniques for NBD were found to be highly compatible with each other, and 
based on these results, it is possible to say that the newly synthesized Schiff base performed a 
good inhibition on the mild steel surface even at low concentrations in 1.0 M HCl.  

3.3. Evaluation of Adsorption Isotherm Findings 

The information on the interaction between the inhibitor molecules and the metal surface can 
be provided by the adsorption isotherm. Two main types of interaction can describe the 
adsorption behaviour of the organic compound: physical adsorption and chemisorption. These 
are related to the chemical structure of the inhibitor, the type of the electrolyte, the charge, 
and nature of the metal. In the obtaining of adsorption isotherms, surface coating fraction (θ) 
values determined by EIS method at the end of 1, 48 and 120 hour immersion times at 298 K 
were used. Since the highest R2 value in the plotted graphs is obtained by the Langmuir 
adsorption isotherm, it has been decided that the adsorption of all molecules to the mild steel 
surface is Langmuir adsorption isotherm. The values of Kads ve Go

ads calculated from the 
Langmuir adsorption isotherm are given in Table 3.  

Values of Go (Table 3) up to -20 kJ/mol are consistent with the electrostatic interaction 
between the charged molecules and the charged metal (physical adsorption) while those 
which are more negative than -40 kJ/mol represents sharing or transfer of electrons from the 
inhibitor molecules to the metal surface to form a coordinate type bond (chemisorption). 

Table 3. Change according to immersion time of Kads and Go
ads (kJ/mol) calculated from Langmuir adsorption 

isotherm at 298 K for NBD 
 
Time 
(hour) 

NBD 
Kads Gads 

(kj/mol) 
1 100000 -38,47 
48 500000 -42,46 

120 250000 -40,75 
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The Kads values of the NBD are very high. Go
ads values were found to be negative at the end 

of all immersion times. At the end of the 1, 48 and 120 hour immersion times at 298 K, the 
Kads values determined by the EIS method were very high and the Go

ads values were found to 
be high negative values, indicating that the NBD molecule adsorbed spontaneously to the 
mild steel surface by itself and showed an inhibitory effect and that the adsorption was strong 
adsorption. It also proves that the layer adsorbed on the steel surface is also stable.  

The inhibitor molecule can be interpreted to be adsorbed to the metal surface by forming a 
protective film layer (a chemically adsorbed film layer) which is the result of interaction of 
the non-covalent electron pairs of nitrogen atoms and a certain amount of chlorine atoms in 
the NBD structure and the free d-orbitals of the Fe atom. 

3.4. SEM Analysis Findings and Evaluation of Mild Steel Electrodes 

The effect of protective NBD molecules adsorbed on mild steel surface in 1.0 M HCl solution 
after 120 h of immersion was analysed by using SEM technique as shown in Figure 4. The 
micrograph reveals that the mild steel sample surface is highly damaged in the absence of the 
inhibitor molecules (Figure 4a). However, the surface was considerably protected against 
aggressive ions when 1x10-3 M NBD was added to the blank solution (Figure 4b). 

  
Figure 4. SEM micrographs of blank (a) and 1x10-3 M NBD (b) in 1.0 M HCl solution after immersion of 120 h. 

IV. CONCLUSIONS 

The effect of N-benzylidene-2,5-dichloroaniline (NBD) on corrosion behavior of mild steel in 
1.0 M HCl has been investigated by electrochemical corrosion tests and the following results 
were obtained; 

1) When mild steel electrodes are evaluated for EIS measurements obtained with and 
without NBD, Polarization resistances due to increase in inhibitor concentration 
increased. 

2) The long term corrosion tests clarified that the NBD protected the mild steel in HCl 
solution effectively with the inhibition efficiency values of 88.1%, 98.8% and 91.7% for 
1, 48 and 120 h, respectively at 1x10-3 M concentration. 

3) The increase in the Schiff base concentration in the acidic media significantly reduces the 
cathodic current density and carries the corrosion potential to more negative values. 
Therefore, NBD is thought to act as a cathodic inhibitor in 1.0 M HCl medium. 
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4) The adsorption of NBD obeyed the Langmuir adsorption isotherm model. 

5) Surface micrographs clearly indicate that a protective film formation occurred on the 
mild steel surface and this film inhibited the corrosion of mild steel. 
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ÖZET  
Otomotiv sektöründe kullanılan Gelişmiş Yüksek Mukavemetli Çelik (AHSS) türlerinden yaygın olarak 
kullanılan TRIP ve DP çelikleri Direnç Nokta Kaynağı ile kaynatılıp mekanik ve mikroyapı özellikleri 
incelenmiştir. Bu amaca yönelik olarak 1 mm DP1000 ve 1,5 mm TRIP800 levhaların faklı kaynak akımı ve 
kaynak sürelerinde kaynatılmıştır. Bu işlemden sonra çekme makaslama, mekanize soyma testleri ve sertlik 
ölçümleri yapılmıştır. Esas metal ve kaynak bölgesi faz analizi için SEM çalışmaları yapılmıştır. Elde edilen 
sonuçlar mekanize soyma ve çekme makaslama dayanımlarının, artan kaynak akımı ve kaynak süresine bağlı 
olarak arttığını ayrıca kaynak çekirdeğinin sertlik değerinin de esas metale göre yaklaşık %70 arttığını ortaya 
koymuştur 
 
Anahtar Kelimeler: Martenzitik çelik, DP ve TRIP çelikleri, Direnç Nokta Kaynağı, Gelişmiş Yüksek 
Mukavemetli Çelikler (AHSS), Mikroyapı ve Mekanik Özellikler. 
 

ABSTRACT 
TRIP and DP steels commonly used in the Advanced High Strength Steel (AHSS) types used in the automotive 
industry are boiled with Resistance Spot Welding and their mechanical and microstructural properties are 
investigated. For this purpose, 1 mm DP1000 and 1.5 mm TRIP800 plates are welded at different welding 
currents and welding times. After this procedure, tensile shear, mechanized peeling tests and hardness 
measurements were made. SEM studies were carried out for phase analysis of the main metal and weld zone. 
The results obtained showed that the strength of the mechanized peeling and tensile shear strength increased with 
increasing welding current and welding time, and that the hardness value of the weld nugget was increased by 
about 70% compared to the main metal.  
 
Keywords: Martensitic steel, DP and TRIP steels, Resistance Spot Welding, Advanced High Strength Steel 
(AHSS), Microstructure and mechanical properties 

I. GİRİŞ  

Otomobil endüstrisindeki artan gereksinimleri, emniyet, yakıt verimliliği, çevreci olma, 
üretile bilirlik, dayanıklılık ve kalite gibi başlıklar altında toplayabiliriz. Otomotiv 
endüstrisinin artan ihtiyaçlarını karşılamak adına otomobilin her bir parçası için en uygun 
malzemelerin geliştirilmesi önem kazanmaktadır. Ancak üretim kavramı salt olarak 
malzemelerin seçimiyle tamamlanamamaktadır [1,2]. Bu noktada malzemelerin daha üretim 
aşamasındaki özellikleri, uygulanan işlemler, şekillendirilme, birleştirilme yöntemleri, 
birleştirme sonrası işlemler, kalite kontrolü, üretim olgusunu oluşturan ana öğelerdir [2]. Bu 
çalışmada Otomotiv sektöründe kullanılan Gelişmiş Yüksek Mukavemetli Çelik (AHSS) 
türlerinden en yaygın olarak kullanılan iki farklı çeliğin yine bu sektörde genelde tercih edilen 
kaynak yöntemlerinden olan Direnç Nokta Kaynağı ile kaynatılıp bir takım mekanik 
özelliklerinin incelenmesi hedeflenmiştir. Bu hedefe yönelik olarak sektörden temin edilen 
çelik türleri öncelikle kendi türleri ile akabinde de birbirleri ile farklı kombinasyonlarda 
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kaynatılmıştır. Bu işlemden sonra TS EN ISO 14273‘e göre çekme makaslama, TS EN ISO 
14270‘e göre mekanize soyma testleri uygulanmış ve sonuçları grafik ve tablolar yardımıyla 
yorumlanmıştır. 

Birçok araştırmada [1-4], kaynak parametrelerinin çok yüksek değerlerde seçilmesinin, 
elektrot yapışması, kaynak metalinin sıçramalar sonucu kayıpların oluştuğu ve tekralanabilir 
kaynakların yapılamadığını belirtmiştir. Wan ve ark., AHSS'nin mükemmel dayanım ve 
şekillendirilebilirlik özelliğine sahip olması nedeniyle ağırlığı arttırmadan araç çarpışma 
performansını iyileştirme potansiyelini sağladığını bildirdi [3]. Zhang ve ark., AHSS 
kullanımıyla bir otomobilin ağırlığının% 25 oranında azaltılabileceğini belirtti [4]. Zhang ve 
ark., bir DP600 / DP780 çiftin Direnç Nokta Kaynağı özelliklerini araştırdı ve kaynaklı 
birleştirmenin makro özellikleri, mikro yapısı ve mekanik özelliklerini ayrıca bunların kaynak 
parametreleriyle olan ilişkisini değerlendirdi [5]. Pouranvari ve Marashi, çift fazlı DP600, 
DP780 ve .DP980 kalite çeliklerin mekanik performansını araştırmışlar ve ısıdan, mekanik 
özelliklerinde önemli rol oynadığını bulmuşlardır [6]. Long ve ark. Nokta kaynaklı yüksek 
mukavemetli çelik levhaların yorulma hatalarını karakterize etmişler [7]. 

Bu çalışmada ise 1 mm DP1000 ve 1,5 mm TRIP800 levhalar faklı kaynak akımı ve kaynak 
sürelerinde kaynatılmıştır. Bu işlemden sonra uluslararası standartlara göre çekme 
makaslama, mekanize soyma testleri ve sertlik ölçümleri yapılarak en iyi sonuçların elde 
edildiği kaynakların metalografik incelemesi yapılmıştır. 

II. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

Deneylerde kullanılan malzemelerin kimyasal kompozisyonu 

Bu çalışmada otomotiv sektöründe kullanılan iki farklı çekme mukavemetine sahip AHSS 
türü kullanılmıştır. Kullanılan bu malzemelerin kimyasal içerikleri Tablo 1.’de sunulmuştur 

 Tablo 1. Deneylerde kullanılan malzemelerin kimyasal kompozisyonu 
 Al Si P Ti Cr Mn Fe Ni Cu C Mo W Pb 

DP 1000 0.159 0.513 0.222 0.225 0.073 1.183 89.536 0.293 0.973 0,167 0.496 0.123 5.267 
TRIP 800 0.179 3.032 0.239 0.137 0.105 0.885 89.029 0.166 0.363 0,195 0.117 1.505 3.186 

Deneyler için 120 kVA, pnömatik, mikro işlemci kontrollü ve su soğutmalı, sabit tip Direnç 
Nokta Kaynak makinesi kullanılmıştır. Kaynak işlemine, öncelikle kaynak makinesinin, 
mikro işlemci sayesinde otomatik olarak devreye sokacağı çevrim adımlarının periyot (1 
periyot 0.02s) değerlerini ayarlayıp ardından başlanmıştır (Tablo 2.). 

  Tablo 2. Çevrim adımları ve değerleri 
Yaklaşma 
Zamanı 
(periyot) 

Sıkıştırma 
Zamanı 

(periyot)) 

Kaynak 
Akımı 
(kA) 

Kaynak 
Zamanı 
(periyot) 

Bekleme 
Zamanı 
(periyot) 

Uzaklaşma 
Zamanı 
(periyot) 

Soğutma 
Suyu 
(l/dk) 

Sıkıştırma 
kuvveti 

(kN) 
25 25 6-8-10 15-20-25 25 25 0,20 4 

Kaynatılan numuneler Çekme makaslama ve Mekanize soyma testlerine tabi tutulmuşlardır. 
Çekme makaslama testinde kullanılan numuneler TS EN ISO 14273 standardına uygun olarak 
45x105 mm ebatlarında kesilmiş ve yine aynı standartta belirtildiği üzere Şekil 1.’deki gibi 
kaynatılmıştır ardından Şekil 2 ‘de görüldüğü üzere çekme makaslama testine tabi tutulmuştur 
[8]. 
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Şekil 1. Çekme makaslama numunesinin kaynak şekli, ölçüleri ve uygulanışı 

 
Şekil 2. Çekme makaslama testinin uygulanışı 

Mekanize soyma testinde kullanılan numuneler TS EN ISO 14270 standardına uygun olarak 
45x125 mm ebatlarında kesilmiş standartta belirtildiği üzere üst üste konularak kaynatılmıştır 
(Şekil 3a.) [9]. Sonrasında Şekil 3b.’de ki şekle getirilerek mekanize soyma testi 
uygulanmıştır. Bu test yöntemindeki amaç yapılan kaynakların soyulmaya karşı maksimum 
dayanım değerlerini elde etmektir. 

 
Şekil 3. Mekanize Soyma Testi için numune ölçüleri (a) ve test için uygun şekil(b) 

Sertlik ölçümleri, diyagonal sertlik ölçümü Wolpert Wilson marka cihazda Vickers sertlik 
ölçüm yöntemi ile birinci levhadan ikinci levhaya doğru esas metalden başlayıp ITAB ve 
çekirdek bölgelerini geçerek ikinci esas metalde sonlanacak şekilde yapılmıştır. Sertlik 
değerleri belirtilen sertlik ölçüm yönünde 0,5 mm’lik aralıklarla 200 gr yük altında alınmıştır. 

Kaynakların çekirdek bölgelerinde ısının etkisi ile meydana gelen değişimlerin 
incelenebilmesi için esas metal ITAB ve çekirdek bölgelerinin görüntülenmesi için Taramalı 
Elektron Mikroskobu (SEM) JEOL JSM-6060LV marka mikroskop kullanılmıştır. Elde 
edilen görüntülere dayanarak bölgelerde meydana gelen değişimler gözlemlenmiş ve 
yorumlanmıştır. 

III. SONUÇLAR 

Çekme Makaslama Testinin Sonuçları 

Deneyden elde edilen maksimum dayanım değerleri 25 periyot için Şekil 4.’de, 20 periyot 
için Şekil 5.’de, ve 15 periyot için Şekil 6.’da grafikler yardımıyla gösterilmiştir. 
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Şekil 4. 6-8-10kA’de ve 25p yapılan kaynakların çekme makaslama dayanımı 

 
Şekil 5. 6-8-10kA’de ve 20p yapılan kaynakların çekme makaslama dayanımı 

 
Şekil 6. 6-8-10kA’de ve 15p yapılan kaynakların çekme makaslama dayanımı 

1,5 mm kalınlığındaki TRIP800 ile TRIP800 plakaların kaynağında en yüksek dayanım 10 kA 
ve 25p’da 16970N olarak ölçülmüştür. 1 mm kalınlığındaki DP1000 ile DP1000 plakaların 
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kaynağında en yüksek dayanım 8 kA ve 25p’da 14680N olarak ölçülmüştür. DP1000 ile 
TRIP800 plakaların kaynağında en yüksek dayanım 10 kA ve 25p’da 15070N olarak 
ölçülmüştür. Kaynatılan malzemelerin çekme makaslama dayanımlarına genel olarak 
bakıldığında sonuçların artan kaynak akımı ve kaynak süresine bağlı olarak arttığı 
görülmüştür. Ancak doğru orantılı olarak artan bu değerler sıçrama ve elektrot yapışmasıyla 
sonuçlanan 10kA in üzerindeki kaynak akımlarına ve daha yüksek kaynak sürelerine 
çıkıldığında düşüş gösterdiği de tespit edildiğinden optimum değerler olarak alınan bu 
değerlere göre kaynak akımı ve kaynak süresine bağlı olarak dayanımın arttığı 
değerlendirilmektedir. Kaynak yapılan tüm malzemelerde genel olarak martenzit yapısının 
bulunması (Şekil 13-15) ve kaynağın ardından hızlı soğuma sonrası bulunan martenzit 
miktarının artması mukavemet artışını etkilemektedir.  

Yapılan kaynakların esas metal, ITAB ve çekirdek sertliklerine bakıldığında (Şekil 10-12) 
kaynak akımının artırılması ile çekirdek sertliğinin de arttığı görülmektedir. 

Diğer bir husus ise kaynak işlemi sırasında akım ve kaynak süresi arttıkça yüzey girintisi 
artmakta ve buna bağlı olarak çekirdek kesitinde daralma meydana gelmektedir. Belki bir 
miktar çekirdeğin çapı artmakta ancak yüksekliği daralmakta olduğundan ve dayanımın bu 
kesite bağlı olmasından dolayı bu hususta da optimum değerin (10 kA) üzerine çıkılmaması 
gerektiği düşünülmüştür. 

Mekanize Soyma Testinin Sonuçları 

Deneyden elde edilen maksimum dayanım değerleri 25 periyot için Şekil 7.’de, 20 periyot 
için Şekil 8.’de, ve 15 periyot için Şekil 9.’de grafikler yardımıyla tanımlanmıştır. 

 
Şekil 7. 6-8-10kA’de ve 25p yapılan kaynakların mekanize soyma dayanımı 
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Şekil 8. 6-8-10kA’de ve 20p yapılan kaynakların mekanize soyma dayanımı 

 
Şekil 9. 6-8-10kA’de ve 15p yapılan kaynakların mekanize soyma dayanımı 

Kaynatılan malzemelerin mekanize soyma dayanımları, grafiklerden incelendiğinde burada da 
çekme makaslamada olduğu gibi genel olarak artan kaynak akımı ve kaynak süresine bağlı 
olarak dayanımın arttığı görülmüştür.1,5 mm kalınlığındaki TRIP800 ile TRIP800 plakaların 
kaynağında en yüksek dayanım 10 kA ve 25p’da 1995N olarak ölçülmüştür. 1 mm 
kalınlığındaki DP1000 ile DP1000 plakaların kaynağında en yüksek dayanım 10 kA ve 
25p’da 1590N olarak ölçülmüştür. DP1000 ile TRIP800 plakaların kaynağında en yüksek 
dayanım 10 kA ve 25p’da 1905N olarak ölçülmüştür. 

Yapılan incelemeler neticesinde ince taneli yapıya sahip bu çelik türlerinin yapılarında 
bulunan ferrit, beynit ve martenzit oranlarına bağlı olarak kaynak sırasında ki kaynak akımı, 
kaynak süresi ve soğuma hızının etkisi ile kaynakların çekme makaslama ve mekanize soyma 
dayanımlarını değiştiği görülmüştür. 

Mekanize soyma testinin sonuçları bu tür çeliklerin soyulmaya karşı diğer bir değişle kaynağa 
dik yönde uygulanan kuvvetlere karşı çekme makaslamaya oranla %90 gibi oldukça dikkat 
çekici bir fark olduğu görülmüştür. Çekme makaslama testinde kullanılan aynı kaynak 
parametreleri ve aynı çelik türleri kullanıldığı için bu düşüşün sebebinin kaynağa uygulanan 
kuvvetin yönü olduğu düşünülmektedir. Kaynağa uygulanan kuvvetin yönünün değişmesi 
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sonucu ortaya çıkan bu dayanım farkından dolayı tasarım yapılırken bu hususun göz önünde 
bulundurulması gerekmektedir.  

Sertlik Testinin Sonuçları 

Yapılan diyagonal sertlik ölçümünde çekirdeğin, ITAB’ın ve esas malzemenin sertlik değeri 
ölçülmüş ve sonuçları TRIP800 ile TRIP800’ün Şekil 10’da, TRIP800 ile DP1000’in Şekil 
11’de DP1000 ile DP1000’in Şekil 12’de ki grafikler ile belirtilmiştir. 

 
Şekil 10 TRIP800 ile TRIP800’ün 6-8-10  kA ve 25p’de ki sertlik değerleri 

 
Şekil 11 TRIP800 ile DP1000’in 6-8-10  kA ve 25p’de ki sertlik değerleri 

 
Şekil 12 DP1000 ile DP1000’in 6-8-10 kA ve 25p’de ki sertlik değerleri 
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TRIP800 ve DP1000’in hem kendi aralarında hem de birbirleri ile yapılan kaynaklarında, 
çekirdeğindeki sertlik değerlerinin esas metale göre yaklaşık %70’lik artış olduğu 
görülmüştür. (Şekil 10-12.).  En yüksek sertlik değeri 10kA ile yapılan çekirdek bölgesinde 
olmasına rağmen 6 ve 8kA ile yapılan kaynaklarda sertlik değeri çok fazla bir değişiklik 
göstermediği gözlemlenmiştir. Esas metalden çekirdeğe doğru ilerlenirken oluşan küçük 
sertlik farklılıklarının ani ısı girdisi ve de ani soğuma sonucu bu tür malzemelerde görülen 
tane irileşmesinden ve bu bölgelerdeki homojen yapı dağılımının ısı tesiri ile çekirdek 
bölgesinde (Şekil 13-15) kümeleşmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Metalografik İnceleme Sonuçları 

Kaynak işlemi esnasında malzemenin göstermiş olduğu dirence bağlı olarak artırılan kaynak 
akımı ısı girdisinin artmasına sebebiyet vermektedir. Bu ısı girdisi kaynak süresininde 
etkisiyle mikro yapının değişmesi kaçınılmaz olmaktadır. Yaptığımız kaynakların mikro 
yapıları incelendiğinde esas metal (EM), ısı tesiri altındaki bölge (ITAB) ve çekirdek 
bölgelerindeki değişiklikler olduğu gözlemlenmiştir. Bu bölümde incelen mikro yapılar 10 kA 
kaynak akımı ve 25 periyot kaynak süresinde ile yapılan kaynaklara 10000 büyütmede 
alınmış görüntülerdir. 

Martenzit       Ferrit   
 
 

 

 

(a) Esas Metal görüntüsü (b) ITAB görüntüsü (c) Çekirdek  görüntüsü 
Şekil 13. Kaynatılan TRIP 800 ile TRIP 800’ün Esas metal (a), ITAB (b) ve Çekirdeğin (c) SEM görüntüleri 

Martenzit       Ferrit    

(a) Esas Metal  görüntüsü (b) ITAB görüntüsü (c) Çekirdek görüntüsü 
Şekil 14. Kaynatılan DP1000 ile DP1000’in Esas metal (a), ITAB (b) ve Çekirdeğin (c) SEM görüntüleri 

  
(a) ITAB görüntüsü (b) Çekirdek görüntüsü 

Şekil 15. Kaynatılan DP1000 ile TRIP800’ün ITAB (a) ve Çekirdek (b) SEM görüntüleri 
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Kaynaklanan malzemelerin SEM görüntüleri incelendiğinde ITAB ve çekirdek bölgelerinde 
meydana gelen yapı oranlarında farklılıkları görülmüştür (Şekil 13 15.).Esas Metal’de 
bulunan ferrit ve beynit ITAB’da bir miktarını, çekirdekte ise yerini neredeyse tamamen 
martenzite bırakmaktadır (Şekil 13-15).  

IV. GENEL SONUÇLAR 

Yapılan incelemeler neticesinde ince taneli yapıya sahip bu çelik türlerinin çekme makaslama 
dayanım grafikleri incelendiğinde genel olarak sonuçların artan kaynak akımı ve kaynak 
süresine bağlı olarak arttığı görülmüştür. Kaynak süresinin artırılması çekirdeğin çapı 
artırmakta ancak yüksekliği daralmakta olduğundan ve dayanımın bu kesite bağlı olmasından 
dolayı bu hususta da optimum değerin (10 kA) üzerine çıkılması gerektiği düşünülmüştür. 
TRIP800 ve DP1000’in hem kendi aralarında hem de birbirleri ile yapılan kaynaklarında, 
çekirdeğindeki sertlik değerlerinde esas metale göre yaklaşık %70’lik artış olduğu 
görülmüştür. 
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ÖZET 
Kent içi ulaşım problemi için toplu ulaşım çözüm olarak görülmektedir. Çeşitlenen toplu ulaşım araçları ve 
türleri, planlayıcıları tercih konusunda çelişkiye düşürmektedir. Bu noktada belirlenen çeşitli değerlendirme 
kriterleri doğrultusunda seçim yapmak bir gereklilik haline gelmektedir. Lastik tekerlekli araçlar, metro, tramvay 
gibi raylı sistemler çeşitli özellikleri ile birbirinden ayrılmaktadır. Aynı zamanda seçimi yapılacak toplu ulaşımın 
planlayıcıların yanı sıra yolcu taleplerini karşılayabilir olması ve çevreye duyarlı sistemler olması ulaşımda 
sürdürülebilirlik için önemlidir. Bu çalışmada da çok kriterli karar verme yöntemlerinden analitik hiyerarşi 
prosesi (AHP) ve analitik ağ süreci (AAS) yöntemleri ayrı ayrı kullanılarak toplu ulaşım alternatifleri arasından 
seçim yapılmıştır. Her iki yöntemin sonuçları karşılaştırılarak değerlendirmeler yapılmış ve toplu ulaşım için 
önerilerde bulunulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Toplu ulaşım, Kent içi ulaşım, Çok kriterli karar verme, AHP, AAS 
 

Application of Multicriteria Decision Making for Selection of Public 

Transport Type 

ABSTRACT 
Public transportation is seen as a solution for urban transportation problem. Planners fall into contradiction in 
choosing from a variety of public transportation means and types. It is becoming a necessity to choose according 
to the various evaluation criteria determined at this point. Rubber-wheeled vehicles and rail systems such as 
subways and trams are separated by various features. At the same time, it is important for public transportation 
to be able to meet the needs of planners and passenger demand and for environmentally sensitive systems. In this 
study, the analytic hierarchy process (AHP) and analytic network process (ANP) methods are used separately for 
the public transportation alternatives. The results of both methods were compared and assessments were made 
and suggestions for public transportation were made. 
 
Keywords: Public transport, Urban transport, Multicriteria decision making, AHP, ANP 

I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Kent içi ulaşım problemi için toplu ulaşım çözüm olarak görülmektedir. Artan nüfus ve 
beraberinde getirdiği kentleşme kentsel alanlarda trafik sorunu başta olmak üzere birçok sorun 
ortaya çıkarmaktadır. Özellikle özel araç kullanımının artması trafikte sıkışıklığa sebep olup 
trafikte geçirilen süreyi arttırmaktadır. Trafikte sıkışıklığa da sebep olan bu durum lastik 
tekerlekli toplu ulaşım araçlarını etkilemekte ve trafikte geçirilen zamanı paylaşmaktadırlar. 
Bu sebepten dolayı çeşitli çözüm yolları geliştirilmekte yer yer toplu ulaşım için özel yollar 
ayrılmaktadır. Aynı zamanda toplu ulaşımda raylı sistemlerin gelişme göstermesi ve yüksek 
kapasite, güvenilirlik ve hız gibi parametreleri ile ön plana çıkıp kent içi ulaşımda 
yaygınlaşmaktadır. Bu sistemler de kapasite kurulum maliyeti, işletme maliyeti, hız ve şekil 
yönünden çeşitlenmektedir.  
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Dünyada ve ülkemizde kent içi ulaşımın büyük bir bölümü toplu taşımacılıkla 
gerçekleştirilmektedir. Toplu taşıma, araçlara değil, insanlara ulaşım kolaylığı ve olanağı 
sağlayan bir sistemdir. Bu nedenle kent içi ulaşımın düzenlenmesinde toplu taşıma 
sistemlerine öncelik vermek gerekmektedir [1].  

Lastik tekerlekli tolu ulaşım, minibüs, otobüs ve özel yola sahip metrobüsler aynı zamanda 
özel araçlar ile birlikte dolmuş diye nitelendirdiğimiz 15-16 kişilik küçük otobüsler; Raylı 
toplu ulaşım türleri, tramvay sistemleri, hafif raylı sistemler, metro sistemleri, monoray 
sistemleri ve feniküler sistemler kentsel ulaşımda kullanmaktadır. Tüm bu sistemler başlı 
başına kullanılabileceği gibi birbirlerini tamamlar sistemler olacakta kentsel ulaşımda 
kullanılmaktadır.  

Ulaşım planlayıcıları için ulaşım türünün seçimi karmaşık ve sancılı bir süreçtir. Çünkü 
birçok faktörü aynı anda göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Aynı zamanda çevreyi 
düşünerek çevre dostu sistemleri ve yolcuları düşünerek trafikte geçirilen süreyi azaltacak 
sistemlerin seçimi elzemdir. Ulaşım kararlarında çok yönlü düşünmek ve tek model de karar 
sürecini sonuçlandırmak için çok kriterli karar verme teknikleri uygun yöntemlerdir. Kriter 
sayısının çok olduğu durumlarda karmaşık problemler için kullanılan çok kriterli karar verme 
yöntemleri gün geçtikçe çeşitlenmektedir. Bu tekniklerden bazıları; WPM, WSM, ELECTRE, 
TOPSIS, PROMETHEE, ANP, SAW, VIKOR, DEMATEL, AHP, Gri ilişkisel Analiz 
v.b.’dir.  

Bu çalışmada raylı sistemler ve lastik tekerlekli sistemler arasından 8 farklı toplu ulaşım 
tipinden en uygun olan sistemin seçimini teknoloji, çevre ve ekonomik ana kriterleri etrafında 
çok kriterli karar verme yöntemlerinden AHP ve AAS ile önem seviyelerine göre 
seçim/sıralama yapılmış ve sonuçlar tartışılarak değerlendirmelerde bulunulmuştur.   

II. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI (LITERATURE WORK) 

Çeşitli alanlarda olduğu gibi kentsel ulaşımda da toplu ulaşım araçlarını seçimi, güzergâh 
seçimi, proje seçimi, yatırım alanlarının seçimi gibi yapılan çalışmalar dallanmaktadır. 
Akman ve Alkan [1], maliyet, ulaşım hattı özellikleri, araç özellikleri, çevreye duyarlılık ve 
müşteri memnuniyeti an kriterli üzerinden 14 alt kriter ile metro, metrobüs, tramvay, hafif 
raylı sistem ve monoray kentsel ulaşım alternatifleri arasından trafik yoğunluğunun 
azaltılmasına ve yolcu taşımacılığının kolaylaştırılması için aksiyonlarla tasarım yöntemi ile 
çok kriterli karar verme uygulaması yapmışlardır. Çalışmalarının sonucunda Hafif Raylı 
Sistemler ve Metrobüs, İzmit Toplu Taşıma sistemi yapısı için en uygun alternatifler olarak 
belirlenmiştir. Şengül vd. [2], belediyelerin toplu taşıma araç seçimi için bulanık AHP 
yöntemini kullanmışlardır. Değerlendirmede fiyat, yolcu kapasitesi, motor tipi, garanti, motor 
gücü, marka değeri ve ekonomik ömür kriterlerini kullanmışlardır. Aydın ve Kahraman [3], 
AHP ve VIKOR yöntemlerini kullanarak kentsel ulaşım için ekonomik, sosyal ve teknoloji 
ana kriterli altında çeşitli kriterler ile 9 adet farklı özellikli otobüs arsından seçim 
yapmışlardır. Tanış ve Öğüt [4], çalışmalarında orta ölçekli kentler için toplu taşıma 
seçeneklerinin teknik ve mali karşılaştırmasını yapmışlardır. 

Tirachini vd. [5], bir çalışmasında bu üç farklı toplu taşıma şeklini operatör ve kullanıcı 
maliyetleri açısından karşılaştırmaktadır. Tirachini vd. [6] Avustralya şehirlerindeki verilere 
dayanarak maliyet verimi açısından standart bir otobüs hizmetinin demiryolu moduna göre 
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daha iyi olduğunu düşünmektedir. Casello vd. [7], alternatif sistemlerin maliyetlerini 
hesaplamak yoluyla metrobüs ve hafif raylı sistem arasında seçim yapmak için bir yöntem 
sunmaktadır.  Sivakumaran vd. [8], erişim türünün etkisini göz önüne alarak, ana hat için 
ulaşım modu seçimini inceledikleri çalışmalarında raylı sistemlerin diğer alternatiflerine göre 
küçümsenmeyecek derecede önemli olduğunu vurgulamışlardır. Stutsman [9], metrobüs ve 
hafif raylı sistemi çeşitli yönlerden, maliyet etkinliği, çevresel etki ve toplumsal etkisi 
açısından karşılaştırarak bir çalışma sunmaktadırlar. Li vd. [10], kentsel güzergahta bir raylı 
sistem hattı için istasyon sayısı, yol ve ücret gibi bir dizi karar değişkenini optimize 
etmektedirler. Planlama alanındaki nüfus yoğunluğu, raylı sistem hattının tasarımında ana 
faktör olarak tanımlanmaktadır. Raylı sistem uzunluğunun sonuçları da analiz edilirken daha 
uzun bir demiryolu hattı daha fazla kapsama alanı sağlarken aynı zamanda yüksek maliyetler 
getirdiğinden bahsetmişlerdir. Chen vd. [11], ulaşım modu seçimini inceleyerek çeşitlerin 
seçimi için kritik faktörün nüfus yoğunluğu olduğunu belirlenmişlerdir. Li vd. [12], farklı 
şekillerde benzer problemi ele almışlardır. Ulaşım modu seçiminin hane halkının konut seçimi 
ve konut piyasası üzerindeki etkisini göz önünde bulundurarak, bu faktörlerin ulaşım modu 
seçiminde etkili olduğundan bahsetmektedirler. Sun vd. [13], toplu taşıma modlarının 
seçiminin bir planlama süreci boyunca nasıl optimize edilebileceğini araştırarak bir raylı 
sistem hattının genişletilmesi üzerine çalışmışlardır. 

Literatürde ulaşım türü seçimi problemi ile ilgili çalışmalar çeşitli alanlarda yapılmıştır. 
Lojistik, taşımacılık ve kentsel ulaşım bu alanların başında gelmektedir. Çoğunlukla otobüs, 
hafif raylı sistem ve metro gibi farklı ulaşım modlarının maliyet ve işletme verimliliklerinin 
karşılaştırılmasına odaklanılmıştır [14,18].  

Parajuli ve Wirasinghe [19], yolcuların ve operatörlerin ihtiyaçlarını eş zamanlı olarak 
birleştiren çok özellikli bir karar modeli geliştirdi. Çalışmalarında araç kapasitesi, hat 
kapasitesi, işletme hızı, maksimum sıklık, hız, maksimum ivme, yavaşlama ivmesi, acil 
durma ivmesi, istasyon aralığı, şerit genişliği, platform tipi, güvenilirlik, gürültü-ses kirliliği, 
emniyet, tırmanma kabiliyeti gibi kriterleri kullanmışlardır. Daganzo [20], ulaşım 
alternatifleri (Otobüs, metrobüs ve metro) için ideal istasyon aralığı ve ilerleme hızını 
belirleyen yenilikçi bir transit ağ tasarımı çerçevesi önermiştir. Tirachini vd. [5], transit servis 
frekansının ve transit hatlarının sayısının optimizasyonunu dikkate alarak metrobüs ve raylı 
sistem ve kullanıcı masraflarını karşılaştırmak için bir analitik model geliştirdi. Tirachini vd. 
[6] ayrıca, bir koridor üzerinde otobüs, metrobüs, hafif raylı sistem ve metroyu karşılaştırmak 
için toplumsal refah ve özel kâr maksimizasyon modelleri sundular, transit servis frekansı ve 
ücret değişkenleri karar değişkenleri olarak. 

Proje seçimi, yöneticilerin ve kentsel ulaşımda ulaşım planlayıcıların zor arar süreçlerinden 
biridir. Literatürde proje seçimi konusunda; monoray projelerinin seçimi [21,23]; ulaşım 
projelerinin seçiminde [24,28]; teknoloji seçiminde [29,30], güzergâh seçimi [31,32] üzerinde 
çalışmalar mevcuttur. 

III. AHP ve AAS YÖNTEMLERİ 

Çok kriterli karar verme yöntemlerinden sıklıkla ve yaygın kullanıma sahip olan AHP ve 
AAS yöntemleri ikili karşılaştırma esasına dayanan karar verme süreçleridir. Karar vericiler 
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için analitik yöntemlerin ve basit matematiksel işlemlerin uygulaması ile karar süreçlerinde 
kolaylık sağlamaktadır. 

AHP, problemin belirlenmesi ile başlayan süreç adımları kriter ve alternatiflerin kararı ile 
hiyerarşinsin kurulması, kriterler arası ve her bir kriter için alternatiflerin ikili 
karşılaştırılması, karşılaştırma tutarlılıklarının tespiti ve alternatiflerin önem ağırlıklarının 
bulunması olarak sonuçlanmaktadır. AHP, kriter ve alternatiflerin birbirinden bağımsız 
olduğu varsayımına dayanmaktadır. 

AAS, süreç olarak AHP ile aynı olup AHP’den ayrıldığı nokta kriter ve alternatiflerin 
birbirleri ile ilişkili olduğu varsayımındadır. Aynı zamanda AAS, ağ yapısına sahip olup 
önem değerlerinin bir değere yakınsaması ile önem ağırlıklarını ortaya koyar. 

AHP ve AAS, birçok alanda ayrı ayrı uygulaması olduğu gibi birlikte de kullanımı mevcuttur. 
Birlikte kullanımı genelde ayrı ayrı uygulanıp sonuçların tartışıldığı uygulamalardır. 
Yöntemlerin adımları ve yöntemler için detaylı bilgi için ulaşımda [33], yöntemlerin 
uygulamalarından [34], risk değerlendirme [35], hizmet kalitesinin değerlendirilmesinde [36], 
yer seçiminde [37] ve proje seçiminde [38] gibi çeşitli alanlarda yapılan çalışmalar 
incelenebilir. 

IV. UYGULAMA (APPLICATION) 

Bu çalışmada trafikte iyileşme sağlayabilecek kentsel toplu ulaşım türünün seçimi ele 
alınmıştır. Yer altından metro, yer üstünden metro, minibüs, otobüs, metrobüs, tramvay, 
monoray ve hafif raylı sistem olmak üzere 8 alternatif toplu ulaşım aracı değerlendirmeye 
alınmıştır. 

Araştırma Metodolojisi 

Çalışmada toplu ulaşım türünün seçimi problemi ortaya koyularak, kriter ve alternatifler 
literatür araştırması ve uzman görüşleri dikkate alınarak belirlenmiştir. Belirlenen alternatif 
ulaşım araçları hakkında özel bilgiler uzman görüşleri ve literatürde yapılan akademik 
çalışmalardan elde edildi. Alternatifler ve belirlenen özellikleri Tablo 1’de gösterilmektedir. 
Akabinde AHP ve ANP yöntemleri ayrı ayrı uygulandı ve sonuçta ortaya çıkan sıralanalar 
değerlendirildi. 

Alternatiflerin Belirlenmesi 

Alternatifler 2 tanesi aynı tür olmak üzere 5 farklı raylı sistem ve 3 lastik tekerlekli toplu 
ulaşım sistemi olmak üzere 8 alternatif arasından seçim yapılmıştır. Alternatif toplu ulaşım 
araçları ve özellikleri Tablo 1’de gösterilmektedir. Alternatiflerin özellikleri Memiş [39], 
Çalış [40] Hamurcu [26] ve uzman görüşleri ile belirlenmiştir. Alternatif toplu ulaşım araçları, 
hat esnekliği, inşa maliyeti, işletme maliyeti, kapasite, hız, deneyim, emisyon değerleri, 
gürültü etkileri, konfor, güvenlik ve alan kullanımı gibi özellikleri bakımından 
karşılaştırılmıştır. 

Kentsel ulaşımda günlük yolculuklarda trafik geçirilen sürenin azaltılması özellikle önemlidir. 
Bununla beraber güvenli ulaşım araçları tercih bakımından ön plandadır. Sistemlerin 
kurulumunda ise planlayıcıların üzerinde önemle durdukları maliyet faktörleri ile yüksek 
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kapasite ile daha fazla kişiye hizmet etmesidir. Aynı zamanda kurulacak sistemin çevreye 
duyarlı sistemler olması da sürdürülebilirlik için önemlidir 

 Tablo 1. Alternatif Toplu Ulaşım Türleri ve Özellikleri 
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Hat 
Esnekliği 

Yok Yok Tam Tam Kısmen Yok Yok Yok 

İnşa 
Maliyeti 

Yüksek Yüksek 
Mevcut 

yol 
Mevcut 

yol 
Düşük-

Orta 
Düşük-

Orta 
Orta Orta 

İşletme 
Maliyeti 

Düşük Düşük Yüksek Yüksek Yüksek Orta Düşük Düşük 

Kapasite 
Çok 

Yüksek 
Çok 

Yüksek 
Düşük Orta Orta Orta Yüksek Yüksek 

Hız 
Yüksek-

Orta 
Yüksek-

Orta 
Orta Orta Orta Orta Yüksek Orta 

Deneyim  Çok Çok Çok Çok Çok Çok Az Çok 

Emisyon 
Değerleri 

Düşük Düşük 
Çok 

Yüksek 
Çok 

Yüksek 
Çok 

yüksek 
Düşük Düşük Orta 

Gürültü 
Etkileri 

Az Yüksek 
Çok 

Yüksek 
Yüksek Kısmen Kısmen Çok az Orta 

Konfor Yüksek Yüksek 
Çok 

Düşük 
Düşük Orta Orta Yüksek Orta 

Güvenirlik Yüksek Yüksek Düşük Düşük Orta Orta Yüksek Orta 

Alan 
Kullanımı 

Düşük 
Yüksek-

Orta 
Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Düşük Yüksek 

Ülkemizde ve dünyada uygulama bakımından deneyimle etkinliği ortaya konan sistemler ve 
yeni yeni uygulamaya çıkan sistemler vardır. Çeşitli nüfus oranları ve yer şekilleri 
bakımından toplu ulaşım türü değişmektedir. Ancak yolcular bakımından belirli hedefleri 
karşılıyor olması tercih edilebilirliği arttıracaktır. Kurulu ve kentsel gelişmişliği büyük ölçüde 
tamamlamış ve artık yeni bir inşayı kaldırmayacak bir şehirde dahi kurulabilecek monoray ve 
yer altından metro alternatifleri mevcuttur.  Daha düşük nüfus oranlarında daha çok kullanılan 
ve maliyet bakımından etkin olan sistemler lastik tekerlekli sistemlerdir. Tüm bu çeşitlilikte 
seçim yapmak zorunluluğu planlama için gerekli hale gelmektedir. 

Kriterlerin Belirlenmesi 

Bu çalışmada ulaşımda sürdürülebilirlik üzerinde durularak Göktuğ’un yapmış olduğu 
çalışma [41] ve literatür doğrultusunda uzman görüşlerine dayanarak belirlenen kriterler 
Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 2.  Belirlenen Kriterler 
Kriter Alt Kriter Açıklama 

Teknolojik 
(A) 

Geçiş üstünlüğü(A1) Taşıtların yolcu kapasitesi, sistemin saatlik kapasitesi, 
sistemin fiziksel özerkliği, enerji tüketimi, altyapının 
jeolojik ve topoğrafik gereksinimleri teknolojik özellikler 
içinde karşılaştırma kriterleridir. Bunlar sefer sıklıkları, 
seyahat süreleri, güvenilirlik, araç konforları, yolculuk 
maliyeti, kötü hava koşullarında etkilenmeme, bilet 
alınmasındaki kolaylık, yaşlılar, fiziksel engelliler ve 
çocuklar için gerekli kolaylıkların varlığı, yolcuların 
beraberinde çanta, valiz vb. eşyalarını taşıyabilme 
olanakları sağlayabilen sistem kriteri. 

Kapasite(A2) 
Fiziksel özerklik(A3) 

Esneklik(A4) 
Güvenlik(A5) 
Konfor(A6) 

Düzenlilik(A7) 

Enerji tüketimi(A8) 

Ekonomik 
(B) 

Yatırım maliyeti(B1) Toplu taşıma sistemlerinde maliyet altyapı yapım ve 
işletme olmak üzere ikiye ayrılır. Sistem kapasitesi, altyapı 
tipi, ekonomik ömrü, finansman koşulları, faiz oranları ve 
kamulaştırma giderleri altyapı maliyetini etkileyen temel 
unsurlardır. İşletme maliyeti ise sistem kapasitesine, taşıt 
sayısına, faiz oranlarına, bakım yakıt, personel giderleri, 
işletenin türü ve örgüt yapısına bağlıdır. yol 
(elektriklendirme dâhil), taşıt, sinyalizasyon tesisleri, 
istasyon maliyetleri, depo ve atölye maliyetleri, etüt ve 
mühendislik hizmet maliyetleri ve önceden kestirilemeyen 
öteki giderlerden oluşmaktadır. Sistem altyapı maliyeti 
tünelde, viyadükte ve yüzeydeki kesimlerin uzunluğuna, 
gabariye, zemin cinsine ve inşa yöntemine bağlı olarak 
değişiklik göstermektedir. Taşıt maliyeti modele, üretildiği 
yere, konfor düzeyine ve markalarına bağlı olarak büyük 
oranda farklılık gösterebilir.   

İşletme maliyeti(B2) 

Çevresel 
(C) 

Hava kirliliği(C1) 

Sistemin çevreye etkileri (hava kirliliği, gürültü) , kaza 
olasılıkları çevresel kıyas kriterleridir. Sistemlerin trafikte 
yarattığı çevresel etkilerden en önemlisi hava kirliliğidir. 
Petrole dayalı ulaşım türlerinden kaynaklanan başlıca 
kirleticiler CO, HC, NO3,S02/H2S ve parçacıklarıdır.  

Gürültü(C2) 

Ulaşım sistemlerinin belirlenmesinde çevresel kriterlerden 
diğer biri olan gürültü konusunda genel olarak bilinen kural 
ağır araçların hafif araçlara oranla daha gürültülü 
olduğudur.  

AHP Yönteminin Uygulanması 

AHP yöntemi karar hiyerarşisinin kurulması ile başlayan süreci kapsamaktadır. Genel karar 
hiyerarşisinde seviye 1, hedef, seviye 2 kriterler, seviye 3, alt kriterler, seviye 4 alternatifler 
olmak üzere Şekil 1’de gösterilmektedir. 

 
Şekil 1. AHP Karar Hiyerarşisi 

899



Çalışmada hedef, ulaşım türü seçimi, 3 kriter ve 12 alt kriter ile karar hiyerarşisi kurulmuştur. 
Akabinde, öncelikle kriter arası ve sonra alt kriter ağırlıkları ikili karşılaştırmalar sonucunda 
önem ağırlıkları bulunmaktadır. Tablo 3’te kriterler arsı ikili karşılaştırma değerleri 
gösterilmektedir. 

                               Tablo 3. Ana Kriterlerin İkili Karşılaştırılması 
Kriterler Teknoloji Çevresel Ekonomik 
Teknoloji 1,000 0,3333 3,000 
Çevresel 3,000 1,000 5,000 

Ekonomik 0,333 0,200 1,000 
Tutarlılık Oranı: 0,033374724 

Kriterlerin karşılaştırılması sonrası ortaya çıkan önem ağırlıkları Tablo 4’te gösterilmektedir. 
Son olarak kriterlerin önem ağırlığı hiyerarşi boyunca kriterlerin ağırlıklarının çarpımı sonucu 
bulunmaktadır. 

     Tablo 4. Alt Kriterlerin Önem Ağırlıkları 

Ana-kriterler Önem ağırlığı Alt-kriterler Önem ağırlığı 

Teknoloji 
0,260498 

 

A1 0,1445595 
A2 0,0496920 
A3 0,1543110 
A4 0,2046363 
A5 0,0234296 
A6 0,0778391 
A7 0,1542485 
A8 0,1912840 

Ekonomik 
0,106156 

 
B1 0,6000000 
B2 0,4000000 

Çevresel 
0,633346 

 
C1 0,6000000 
C2 0,4000000 

Her bir kriter başlığı altında değerlendirilen alternatiflerin ağırlıkları ve tutarlılık oranları 
Tablo 5’te gösterilmektedir. Tutarlılık oranları (T.O) 0,10’un altında olması yapılan ikili 
karşılaştırmaların tutarlı olduğu sonucunu vermektedir. Aksi durumda işlemlerin yeniden 
yapılmak üzere başa dönmek gerekmektedir. Bu döngü tutarlılığın sağlanana kadar devam 
etmesi karar sonucunun doğruluğu için gerekmektedir. Bu çalışma da yapılan ikili 
karşılaştırmaların tutarlı olduğu görülmektedir. 

  Tablo 5. Alternatiflerin Önem Ağırlıkları 
 Alt. A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B1 B2 C1 C2 
X1 0,0300 0,0258 0,4923 0,8106 0,8647 0,6131 0,9034 0,2873 0,0431 0,2984 0,8650 0,5391 
X2 0,0300 0,0258 0,4251 0,8106 0,8647 0,6131 0,4621 0,2873 0,0431 0,2984 0,8650 0,4755 
X3 0,2550 0,5021 0,2862 0,0811 0,0779 0,0601 0,0651 0,0958 0,1173 0,0934 0,0956 0,1096 
X4 0,2550 0,2403 0,1632 0,0805 0,0813 0,1604 0,1556 0,0861 0,1066 0,0934 0,0914 0,1159 
X5 0,1478 0,1277 0,1396 0,2306 0,3142 0,2625 0,2532 0,1648 0,1938 0,0934 0,0914 0,2065 
X6 0,1225 0,2258 0,0883 0,4144 0,3142 0,1616 0,1661 0,2873 0,3098 0,2715 0,3991 0,2517 
X7 0,0685 0,0995 0,0668 0,4255 0,7944 0,4449 0,3241 0,2873 0,3812 0,4766 0,3991 0,4001 
X8 0,0912 0,0588 0,0438 0,4255 0,3848 0,3334 0,2389 0,2873 0,3121 0,4766 0,2336 0,3128 

T.O. 0,0510 0,0721 0,0948 0,0728 0,0848 0,0890 0,0979 0,0264 0,0991 0,0285 0,0210 0,0971 
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Kriter ağırlıkları ve her kriter için ağırlıklandırılan alternatiflerin ağırlıklarının matris çarpımı 
sonucunda alternatiflerin önem ağırlıkları ortaya çıkmaktadır. Alternatiflerin önem ağırlıkları 
Tablo 6’da gösterilmektedir. 

Tablo 6. Alternatif Toplu Ulaşım Türlerinin AHP ile Bulunan Önem Ağırlıkları 
Alternatifler Sembolik Gösterim Önem Ağırlığı 

Metro (Yer altında) X1 0,613473968 
Metro (Yer üstünde) X2 0,576939169 

Minibüs X3 0,116538939 
Otobüs X4 0,112724231 

Metrobüs X5 0,154127018 
Tramvay X6 0,306021659 
Monoray X7 0,367960779 

Hafif raylı sistem X8 0,269776521 

AHP sonucunda metro (yer altında), metro (yer üstünde) ve monoray ilk 3 sıralamayı 
oluşturmaktadır. Sonuçlarda raylı sistemlerin ön plana çıktığı görülmektedir. 

AAS Yönteminin Uygulanması 

AAS, AHP’den farklı olarak karşılıklı bağlılıkları dikkate alabilmektedir. Ve ağ yapısı 
şeklinde bir bağlantı söz konusudur. Bu çalışmada, teknoloji, çevresel ve ekonomik kriterli 
birbirleri ile ilişki içindedir. Aynı zamanda teknoloji kriterleri de kendi içinde birbirleri ile 
ilişki halindedir. Kriter ve alternatifler arasındaki bağlılık Şekil 2’de ağ yapışı şeklinde 
gösterilmektedir. 

 
Şekil 2. Kriter ve Alternatifler Arasındaki Bağlılık 

AAS yönteminde AHP’ye göre daha fazla işlem basamağı vardır. AHP’de olduğu gibi her 
kriter ve kriterler altında alternatifler yapılan ilişkilendirme doğrultusunda karşılaştırma 
işlemleri yapılmaktadır. Tablo 7’de “Gürültü” kriteri altında alternatiflerin ikili 
karşılaştırılması gösterilmektedir. 
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          Tablo 7. Ana Kriterin İkili Karşılaştırılması 

1 Hafif raylı sist >=9.5 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >=9.5 Metro(Yer alt)
2 Hafif raylı sist >=9.5 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >=9.5 Metro(Yer üst)
3 Hafif raylı sist >=9.5 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >=9.5 Metrobüs
4 Hafif raylı sist >=9.5 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >=9.5 Minibüs
5 Hafif raylı sist >=9.5 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >=9.5 Monoray
6 Hafif raylı sist >=9.5 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >=9.5 Otobüs
7 Hafif raylı sist >=9.5 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >=9.5 Tramvay
8 Metro(Yer alt) >=9.5 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >=9.5 Metro(Yer üst)
. … … … … … … … … … ……………………… … … .
. … … … … … … … … … ……………………… … … .
. … … … … … … … … … ……………………… … … .

26 Monoray >=9.5 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >=9.5 Otobüs
27 Monoray >=9.5 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >=9.5 Tramvay
28 Otobüs >=9.5 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >=9.5 Tramvay

Gürültü Kriteri Altında Alternatiflerin İkili Karşılaştırılması

 

Yapılan ilişkilendirme neticesinde ortaya çıkan tüm ikili karşılaştırmalar yapıldıktan sonra 
ortaya çıkan AAS ağırlıkları Tablo 8’de gösterilmektedir. 

                        Tablo 8. AAS Çözüm Sonucunda Alternatiflerin Önem Ağırlıkları 
Alternatifler Sembolik Gösterim Önem Ağırlığı 

Metro (Yer altında) X1 0,220054 
Metro (Yer üstünde) X2 0,179726 

Minibüs X3 0,049284 
Otobüs X4 0,044508 

Metrobüs X5 0,095542 
Tramvay X6 0,081071 
Monoray X7 0,196944 

Hafif raylı sistem X8 0.132871 

AAS yöntemi sonucunda AHP’de olduğu gibi raylı sisteler ön plana çıkmış ve ilk 3 
sıralamayı metro (yer altında), monoray ve metro (yer üstünde) olarak gerçekleşmiştir.  

V. SONUÇLAR VE TARTIŞMA (CONCLUSIONS AND DISCUSSION) 

Bu çalışmada kentsel ulaşımı iyileştirerek kent içi yolculukları rahat, konforlu ve hızlı ve 
güvenli bir şekilde yapılması için 8 alternatif toplu ulaşım türü arasından 3 kriter ve 12 alt 
kriter doğrultusunda seçim çalışması yapılmıştır. Seçim süreci çok kriterli karar ver me 
yöntemlerinden AHP ve AAS yöntemleri kullanılmıştır. Yapılan değerlendirme sonucu ortaya 
çıkan sonuçlar Tablo 9’da gösterilmektedir. 

              Tablo 9. Sonuçların Karşılaştırılması 
Alternatifler AHP Çözümü AAS Çözümü 

Metro (Yer Altında) 1 1 
Metro (Yer Üstünde) 2 3 

Minibüs 7 7 
Otobüs 8 8 

Metrobüs 6 5 
Tramvay 4 6 
Monoray 3 2 

Hafif Raylı Sistem 5 4 
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Sonuçlar incelendiğinde kapasite ve güvenlik bakımından raylı sistemler bir küme olarak ön 
plana çıkmıştır. Esneklik ve mevcut yolları kullanımı ile lastik tekerlekli toplu ulaşım kendi 
içinde kümelenerek raylı sistemlerden sonra gelmektedir. Kriterlerin değerlendirilmesinde 
sürdürülebilirlik açısından çevresel kriterlerin daha bir önemli olması ve güvenliğe daha önem 
verilmesi yapılan değerlendirmede çevreye daha az zarar veren ve güvenli olup yüksek 
kapasiteye sahip sistemleri ön plana çıkarmıştır. 

Sonuçta, sıralamalara da bakarak kendine ait hat boyunca diğer araçların kesmediği hat 
boyunca yol alması ile daha güvenli olan, çevreye daha az zarar veren ve kapasite bakımından 
yüksek olan raylı sistemler seçilmiştir. Metro (yer altında), metro (yer sütünden) ve monoray 
toplu ulaşımı görüldüğü üzere her iki yöntemlerde ön plana çıkmıştır. 

Gelecek çalışmalar için önce toplu ulaşımın raylı sistem ile mi yoksa lastik tekerlekli sistem 
ile mi yapılacağının seçimi yapılıp daha sonra raylı sistemler kendi içinde lastik tekerlekli 
sistemler kendi içinde ayrı ayrı çok kriterli karar verme yöntemleri ile değerlendirilebilir. 
Aynı zamanda farklı kriterler kullanılarak hem yolcular hem de planlayıcılar için yeni 
uygulamalar yapılabilir. Yöntem olarak sözel ifadeleri analitik yöntemler ile kullanılabilecek 
hale getiren bulanık sayılar sürece dahil edilebilir ve daha iyi sonuçlar da alınabilir. Bu 
çalışmada genel değerlendirme büyükşehir için seçin yapılmıştır. Bu çalışma daha özele 
indirgenerek şehirlerin karakteristikleri tam olarak ortaya konularak farklı şehirlerde 
uygulamalar yapılabilir. 
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ABSTRACT 
A parametric study on the performance characteristics was carried out using thermodynamic model in a natural 
gas fuelled twin spark SI engine. Brake torque, brake power, and break specific fuel consumption variations of 
twin spark SI engine were investigated considering three equivalence ratios and spark timings. In this way, the 
effect of natural gas being one of the most important alternative fuels on the performance characteristics of twin 
spark SI engine was revealed. 
 
Keywords: Twin spark SI engine, Natural gas, Engine performance characteristics, Equivalence ratio, Spark 
timing 

I. INTRODUCTION 

Performance characteristics of the spark ignition (SI) engines depend mainly on fuel type 
(liquid, gas or blended fuels) [1], operating parameters (engine speed, equivalence ratio and 
spark timing, etc.) [2] and engine design factors (combustion chamber shape, spark plug 
location and its number, intake valve layout, etc.) [3-5]. Presented study considers gas fuel 
(natural gas) and twin spark plug configuration with equivalence ratio and spark timing are 
within the aforementioned parameters. Natural gas (NG) is not a renewable fuel. But, it is an 
important alternative fossil fuel mainly composed of high rating methane with hydrogen and 
carbon. Therefore, NG was assumed pure methane for convenience in this study [6]. Use of 
twin spark plug in SI engine is of great importance because of the effect of the faster 
combustion by the way of shorter flame travel distance and enhanced flame front area in SI 
engines [5,7,8]. Equivalence ratio and spark timing are the two most important operating 
parameters to improve engine performance characteristics considered in this study. There is a 
limited number of studies on natural gas twin spark SI engine in the literature. Altın et al. [5] 
investigated the effect of equivalence ratio, spark timing with various spark plug 
configurations on some combustion characteristics in a natural gas fuelled twin spark (dual 
plug) SI engine. They found that equivalence ratio and spark plug configurations were more 
effective parameters on the total combustion duration than spark timing and also centrally- 

located single-plug configuration for equivalence ratio of 1.0 gave minimum combustion 
duration. Takada et al. [9] converted a heavy-duty, naturally aspirated diesel engine into a 
turbocharged, aftercooled, compressed natural gas engine having twin spark plug and tested 
engine using excess air ratio and ignition timing. They determined that twin spark plug 
ignition system improved brake thermal efficiency of the natural gas engine. Qureshi and Jani 
[10] carried out an experimental study to investigate performance and exhaust emission of 
four stroke single cylinder twin spark SI engine fuelled gasoline and CNG. They found that 
brake fuel consumption was reduced for the same power output as compared to single spark 
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using both fuels gasoline and CNG in twin spark arrangement. As seen from the literature 
survey, there was not found comprehensive study using theoretical model to investigate 
performance characteristics of the natural gas fuelled twin spark SI engine in the existing 
literature. It is assumed that, this study will contribute literature of this context. 

II. THEORETICAL MODEL 

Thermodynamic Model 

Quasi-dimensional two-zone (burned and unburned zone) thermodynamic model was used in 
this study [5,7,11]. Combustion process is governed by spherical flame front propagation in 
the combustion chamber. Flame front propagation was modeled using solid model of 
combustion chamber and described in Ref. [5] in detail.  Figure 1 shows main parameters of 
the model.  Governing equations of the thermodynamic model are given in Eqs. from 1 to 3 
[5]. Details of the thermodynamic model derivation can be found in Ref. [5,7,11]. Honda-Fit 
engine which was fuelled with natural gas was simulated in this study. Basic specifications of 
the engine are given by Table 1 in Appendix. FORTRAN code was written and run to solve 
thermodynamic model equations. 

 

 
Figure 1. Main parameters of the thermodynamic model [5].  
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Validation of the Thermodynamic Model 

Presented thermodynamic model was validated by performance characteristics of gasoline 
fuelled twin spark plug SI engine (Honda Fit) [12] since there was not an experimental data 
for Honda Fit to run with natural gas. History of the predicted and experimental data is shown 
in Figure 2. Data obtained from presented thermodynamic model is a good agreement with 
experimental data. Maximum difference between the predicted and experimental data was 
3.84% @ 5700 rpm and 11.3% @ 2800 rpm for brake power and torque, respectively.  
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Figure 2. Validation of the thermodynamic model 

Computation of the Engine Performance Parameters 

After cycle simulation completed, Eqs. 4-10 were used to calculate engine performance 
parameters of natural gas fuelled twin spark SI engine [11,13,14]. In Eq. 7, volumetric 
efficiency (v) was taken as 85% [15]. The coefficient “k” in the Eq. 8 depends on the stroke 
number of the engine cycle and the value is 2 for the four-stroke engine.  

 Mean indicated pressure 
/mi i hP W V  (4) 

Mechanical loss mean pressure 

, ,0.34 0.0113m m p mP V   (5) 

Mean effective pressure 

,me mi m mP P P   (6) 

Effective efficiency 

   0 0/e me s u vP RT F H P    (7) 

Brake power 

   / 60e me hP P V zn k  (8) 

Torque 
/d eM P   (9) 

Brake specific fuel consumption 

 3600 /e u eb H   (10) 

III. RESULTS AND DISCUSSIONS 

This study was carried out using three equivalence ratios (=0.8, 0.9 and 1.0) and spark 
timings (-30, -25 and -20 CA) for the natural gas fuelled twin spark SI engine. The effect of 
equivalence ratio on the engine performance parameters vs. engine speed were shown in 
Figure 2-a (brake power), -b (Torque) and -c (brake specific fuel consumption). In the 
analysis given Figure 2, spark timing was used -20 CA because of nearly optimum spark 
timing of the twin spark SI engine which was considered. As seen in Figure 2-a, brake power 
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increases by increasing engine speed for the three equivalence ratios investigated and reaches 
its maximum value at n=5000 rpm and =1 (stoichiometric ratio). Maximum values of the 
torque and minimum values of brake specific fuel consumption were obtained at =1 as seen 
in Figure 2-b and -c, respectively. It is seen from Figure 2-b that sensitivity of torque variation 
versus engine speeds is especially clear at higher equivalence ratios. It seen from Figure 2-b 
that there is not a drastic variation in torque after about n=3000 rpm for =0.9 and 1 but a 
decrease is obtained at =0.8 (lean mixture). Curves of the brake specific fuel consumption 
versus engine speed at higher equivalence ratios are getting closer as shown in Figure 2-c. 
The effect of spark timing on the engine performance parameters are shown in Figure 3-a, -b 
and -c. Optimum values of performance parameters were almost obtained at -25 oCA of spark 
timing as seen Figure 3. It was not found an important difference between -25 oCA and -20 
oCA of spark timing at =1. Performance parameters were negatively affected when spark 
timing was closed to top dead center. It was determined that brake power and torque 
decreased and break specific fuel consumption was increased especially at =0.8. 

        

                            (a) (b) (c) 
Figure 2. The effect of equivalence ratio on the engine performance parameters 

      
Figure 3. The effect of spark timing on the engine performance parameters 
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IV. CONCLUSIONS 

Performance characteristics of a NG fuelled twin spark plug SI engine were investigated in 
this study. Two-zone quasi-dimensional thermodynamic cycle model was used to simulate 
NG twin spark SI engine. The results of the presented study give the following conclusions. 

 Twin spark plug configuration improved performance parameters in lean mixture. 

 -25 oCA was found almost optimum spark advance in case of NG fuel.  

Nomenclature 

.  : Derivative to crank angle (°/s) 
A  : Area (m2) 
C  : Blowby coefficient 
CA : Crank  angle (°) 
CNG : Compressed natural gas 

pC  : Specific heat value at constant pressure (kJ/kg/K) 

vTD  : ln / lnv T   

vpD  : ln / lnv p   
sF  : Stoichiometric fuel/air ratio  

h  : Specific enthalpy (kJ/kg) 
hg : Convective heat transfer coefficient (W/m2/K) 
m  : Instantaneous mass in cylinder (kg) 
n  : Engine speed (rpm) 
NG : Natural gas 
p  : Cylinder pressure (bar) 

T : Temperature (K) 
v  : Specific volume (m3/kg) 
V  : Instantaneous cylinder volume (m3) 
x  : Mass fraction burned (-) 
Subscripts 
 
b  : burned 
m  : maximum 
u  : unburned 
w  : wall 
 
Greek letters 
 
  : Equivalence ratio (-) 
  : Crank angle (°) 
  : Angular velocity (1/s) 
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Appendix 
 
Table 1. Engine specifications [12]. 

Bore x Stroke (mm) 73 x 80 

Connecting rod length (mm) 135 

Compression ratio 10.8:1 

Ignition system DPSI 

Maximum power (kW@rpm) 63@5700 

Maximum torque (Nm@rpm) 119@2800 
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ÖZET  
Besinsel ve duyusal kalitesi yüksek ürünlere olan talebin artması gıda endüstrisini gıda etiketleme ve raf ömrü 
testleri üzerindeki çalışmalara odaklamıştır. Raf ömrü, işlenmiş ürünün önceden belirlenmiş mikrobiyel, besinsel 
ve duyusal özellikleri ve tüketici beğenisini koruduğu depolama süresi olarak tanımlanabilir. Bir çok işlenmiş 
gıda taze ile kıyaslandığında düşük su aktivitesi sebebiyle daha uzun raf ömrüne sahiptir ve bu yüzden standart 
depolama koşullarında raf ömrü testleri pazarlama açısından istenmeyen şekilde uzun zaman gerektirir. Diğer 
taraftan hızlandırılmış raf ömrü testleri seçilmiş gıdaların ağırlaştırılmış ve kontrollü depolama koşullarındaki 
bozunma oranlarının ve seçilmiş komponentlerindeki değişimlerin daha hızlı ve kolay belirlenmesi esasına 
dayanmaktadır. Çalışmanın amacı hızlandırılmış raf ömrü ve raf ömrü testlerinin esaslarını, raf ömrü 
belirlenmesinde etkili faktörleri, reaksiyon kinetiklerinin modellenmesini ve konuyla ilgili son çalışmaları 
özetlemektir. 
 
Anahtar Kelimeler: hızlandırılmış raf ömrü testi, reaksiyon hızı, aktivasyon enerjisi, meyve, sebze. 

 
Accelerated Shelf-Life Testing of Processed Fruit and Vegetables 

ABSTRACT 
Increasing demand on high nutritional and sensorial quality foods has led food industry to focus on food labeling 
and shelf-life studies. Shelf-life is the storage time during which food product retains pre-determined microbial, 
nutritive and sensorial properties and consumer acceptance. Most processed foods have extended shelf-life due 
to low water activity as compared to fresh counterparts and therefore shelf-life testing at regular storage 
conditions takes long period of times that is not favorable in marketing. Accelerated shelf-life testing on the 
other hand relies on storing selected food product under abusive and strictly controlled storage environment 
under which deterioration rates and changes in specific compounds are faster and easier to determine. This study 
aims to summarize the fundamentals of accelerated shelf-life and testing methods, factors that are affective in 
shelf-life determination, modeling reaction kinetics and recent studies relevant to subject. 
 
Keywords: accelerated shelf-life testing, reaction rate, activation energy,  fruit, vegetable. 

I. GİRİŞ 

Dünya genelinde gıda endüstrisi çok çeşitli ve yüksek kaliteli gıdalar sunma çabası 
içerisindedir. Bu başarı işleme, paketleme ve dağıtım süreci boyunca gıda ürünlerine 
kararlılık kazandırarak gerçekleştirilmiştir. Üretimden sonraki süreçte tüketiciye yüksek 
kaliteli ürün sunabilmek için raf ömrü çalışmaları üreticilere önemli bilgiler verir. Ancak 
gerçek zamanlı raf ömrü çalışmalarının tamamlanması çok uzun süre alabilir. Bu nedenle 
üreticiler ürünün piyasaya sunulmasına yardımcı olabilecek raf ömrünün hesaplanmasında 
hızlı, kolay ve kesin sonuç veren farklı yöntemler üzerinde çalışmaktadırlar. Endüstriye daha 
hızlı geri dönüş imkanı sunan yöntemlerden biri de hızlandırılmış raf ömrü testleridir.  

Hızlandırılmış raf ömrü testleri seçilmiş gıdaların ağırlaştırılmış ve kontrollü depolama 
koşullarındaki bozunma oranlarının ve seçilmiş komponentlerindeki değişimlerin daha hızlı 
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belirlenmesi esasına dayanmaktadır. Hızlandırılmış bir testin önceliği bir saklama koşulunun 
değiştirilmesiyle bozulmaya neden olan kimyasal ve fiziksel işlemin hızlandırılması ve ortam 
koşullarıyla ilgili öngörülen bir raf ömrü ilişkisinin tanımlanabilmesidir [1].  

Ülkemiz coğrafi konumu, üretime uygun verimli ve geniş tarım alanları, değişik bölgelerin 
ekolojik farklılıkları sayesinde önemli bir meyve ve sebze üretimi potansiyeline sahiptir. Yaş 
meyve ve sebzeler işletme imkanlarının yetersizliği ve ürünlerin kısa sürede bozulma 
eğiliminde olmaları nedeniyle işlenerek piyasaya sunulmaktadır. İşlenmiş ürünler taze 
haldekine kıyasla daha uzun raf ömrüne sahiptir. Raf ömrü testleri standart depolama 
koşullarında pazarlama açısından istenmeyen uzun zaman gerektirir. Bu çalışmada işlenmiş 
ürünlerin pazarlama sürecini kısaltan hızlandırılmış raf ömrü ve raf ömrü testlerinin esasları, 
raf ömrü belirlenmesinde etkili faktörler ve seçilmiş gıda komponentinin reaksiyon 
kinetiklerinin modellenmesi hakkında bilgiler verilmesi hedeflenmiştir. 

Raf Ömrü ve Raf Ömrü Testlerinin Esasları 

Gıda güvenliği açısından raf ömrü çok önemlidir. Raf ömrü bir ürünün tüketiciye önemli 
olumsuz değişikliğe uğramadan iletilebilmesi için fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik 
dayanım süreci olarak tanımlanır. Başka bir tanımla gıdalara uygulanan işlemlerden sonra 
ürünlerin kalite ve güvenlik açısından tüketici için kabul edilebilir düzeyde kalma süresidir. 
Bu üretim, dağıtım ve tüketimdeki tüm hizmetlerin bir sonucudur [2]. Raf ömrü süresince 
gıdada herhangi bir fiziksel ya da kimyasal değişiklik olmamalı, etiketindeki besin değerlerini 
taşımaya devam etmeli ve yenilebilir nitelikte olmalıdır [3]. Raf ömrünün esası gıdanın 
saklanması sırasında kaliteden sorumlu olan faktörlerin, kontrol altına alınan çevresel 
faktörlerin ışığında zamana bağlı değişimine dayanır [4]. Raf ömrü çalışmaları kalite 
değişimine yol açan etkenler ve yapılacak testlerin belirlenmesi esasına dayanmaktadır. 
Gözlemlenen ve kaydedilen tüm veriler kullanılarak ürünün kalitesi ve güvenirliliği 
bozulmadan ne kadar süre saklanabileceği belirlenir. Raf ömrünü belirlemek için kullanılan 
hızlandırılmış raf ömrü çalışmaları gıda endüstrisinde ürünlerin kalitesinde meydana gelen 
değişikliklerin doğru bir şekilde tahmin edilmesini ve ürünlerin pazarlama sürecinin 
hızlanmasını sağlamaktadır. Hızlandırılmış testlerin prensibi yüksek sıcaklıklarda elde edilen 
veriler kullanılarak ekstrapolasyonla daha düşük sıcaklıktaki raf ömrü hesaplamasına 
dayanmaktadır. Ardından sonuçlar normal koşullardaki raf ömrünü hesaplamak için kullanılır. 
O’Sullivan [5] hızlandırılmış depolama testlerinin, yüksek sıcaklık veya nem gibi ürünün 
bozulma hızını artıran faktörler eşliğinde raf ömrünün kısa sürede tespit edilmesine göre 
tasarlandığını ileri sürmüştür. Genel olarak hızlandırılmış testler için sıcaklık, nem ve ışık 
parametrelerinin doğru ve dikkatle kontrol edilebildiği koşullar kullanılmaktadır [5]. 

Raf Ömrünü Etkileyen Faktörler 
Raf ömrünü etkileyen faktörler iç ve dış faktörler olarak adlandırılmaktadır. İç faktörler 
hammadde türü ve kalitesi, ürün formülasyonu ve yapısı gibi değişkenlerden etkilenir. 
İşlenmiş gıdaların bozulmasına neden olan başlıca iç faktörler, mikrobiyolojik bozulma ve 
patojen gelişimi, renk, koku, lezzet ve doku değişimine neden olan kimyasal ve enzimatik 
aktivite, su aktivitesi, pH ve toplam asitliktir. Dış faktörler ise nihai ürünün gıda zinciri 
boyunca hareketi sırasında karşılaştığı faktörlerdir. Bunlar işlem sırasında zaman-sıcaklık 
profili, depolama ve dağıtım sırasında sıcaklık kontrolü, işleme, saklama ve dağıtım sırasında 
bağıl nem (RH), ışığa maruz kalma (UV ve IR) ve ambalaj atmosferinin bileşimidir [6].  
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Reaksiyon Kinetiği Temelli Modeller 

Kimyasal reaksiyonların oranlarını inceleyen reaksiyon kinetiği, gıda numunelerinin bozulma 
oranını incelemek için kullanılır [7]. Genel olarak gıda kalitesinin bozulma oranı, bileşimin 
(aw, askorbik asit, renk, enzimatik esmerleşme vb.) ve çevresel faktörlerin (sıcaklık, nem, 
ışık, oksijen) bir fonksiyonu olarak ifade edilmektedir. Kinetik modelleme, bir bozunma 
reaksiyonunun hız denklemine dayalı olarak gerçekleştirilir [6]. Pek çok çalışmada işlenmiş 
meyve ve sebzelerde raf ömrünü belirlemek için depolama süresince C vitamininin bozunma 
hızı kalite unsuru olarak kullanılmıştır. 

Gerçek raf ömrünü tahmin etmek için bozulma sürecinin zamanın bir fonksiyonu olarak nasıl 
davrandığını bilmek ya da değerlendirmek yeterlidir [8]. Kimyasal reaksiyonlarda bu bilgi 
reaksiyon mertebesi (n) ile sağlanır [1]. Askorbik asit konsantrasyon değişimini izlemek için 
kullanılacak eşitlik:  

                     (1) 

Eşitlikte V: reaksiyon hızını,  A: askorbik asit bozulma endeksi, n: reaksiyon mertebesi ve k:  
hız sabitini gösterir. [6], depolamada C vitamini ve diğer kalite parametrelerinin birinci derece 
kinetik modelle (n=1) en iyi şekilde modellendiği belirtmişlerdir.  

                  (2) 
Burada A0: t=0 anındaki askorbik asit içeriğinin başlangıç konsantrasyonu, t ise haftalık 
depolama süresini gösterir. 

Raf ömrü tahmini için ise aşağıdaki Eşitlik 3 kullanılabilmektedir. 

                                (3) 

Sıcaklıktaki bir değişikliğin reaksiyon oranını ne ölçüde etkileyebileceği konusunda bir 
tahminde bulunmak için de Arrhenius eşitliği literatürde en sık kullanılandır:  

 

                                                            (4) 

Eşitlikte Ea: aktivasyon enerjisi (kJ/mol), T: depolama sıcaklığı (K), kref: Referans saklama 
sıcaklığındaki hız sabiti (hafta-1), R: gaz sabiti (kJ /mol*K) olarak ifade edilmektedir. 

II. İLGİLİ ÇALIŞMALAR 

Dermesonlouoglou ve ark. [9] belirli sıcaklıklarda (-5, -8, -12 ve -16oC) muamele edilmemiş, 
glikoz, HDM (high DE maltodekstrin) ve oligofruktoz ile ozmotik ön muamele edilmiş 
dondurulmuş çilek örneklerindeki C vitamin kaybını zamana bağlı olarak incelemişlerdir. 
Dondurulmuş çilek için başlangıç C vitamini değeri 29.25 ± 5.18 mg/100g olarak 
ölçülmüştür. Vitamin kaybı birinci derece reaksiyonla tanımlanmıştır aşağıdaki eşitlikle ifade 
edilmiştir: 

 
(Cvito: t=0 anındaki vitamin C konsantrasyonu, Cvit: t=t anındaki vitamin C konsantrasyonu, 
kvit: vitamin C kaybının reaksiyon hızı). 
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Elde edilen verilere göre dondurma işleminden sonra izotermal donmuş depolama sırasında 
çilek numuneleri tüm sıcaklık aralıklarında ciddi bir C vitamini kaybı sergilemiştir. Diğer 
çalışmalar ile karşılaştırıldığında bu çalışmada C vitamini içeriği daha iyi bir uyum 
göstermiştir. Bozulma hızı (kvit)’nın sıcaklık bağımlılığı Arrhenius denklemi ile modellenmiş 
ve çalışılan tüm sıcaklık aralıklarında Ea sırasıyla 123.9 ± 8.1, 125.2 ± 11.7,  152.2 ± 5.6 ve 
182.8 ± 32.4 kJ/mol bulunmuştur. Referans sıcaklığındaki (-18oC) vitamin C kaybı için 
hesaplan reaksiyon hızı değerleri sırasıyla 0.0030 ± 0.0004, 0.0013 ± 0.0002, 0.0008 ± 0.0001 
ve 0.0004 ± 0.0002 gün-1 bulunmuştur. Sonuç olarak ozmotik ön muameleye tabii tutulmuş 
çilek örnekleri muamele edilmemiş örneklere kıyasla daha yüksek Ea değerleri göstermiştir. 
Elde edilen değerlere göre ozmotik dehidrasyon ön işlemine tabi tutulmuş dondurulmuş çilek 
örnekleri çalışılan tüm sıcaklıklarda raf ömrünü belirgin bir şekilde artırabileceği öne 
sürülmüştür. -18oC referans sıcaklığında dondurulmuş sebzeler için ozmotik dehidrasyona 
uğramış glikoz, HDM ve oligofruktoz ile muamele edilmiş çilek yarılarının raf ömrü sırasıyla 
277, 423 ve 821 gün olarak bulunmuştur. Geleneksel dondurulmuş çilek yarılarının raf 
ömrünün ise 120 günden fazla olmadığı sonucuna varılmıştır. 

Breda ve ark. [8] çalışmalarında insan diyetindeki önemi nedeniyle askorbik asit stabilitesini 
araştırmışlardır. Askorbik asit gıda işleme ve depolama sırasında beslenme kalitesinin 
korunması endeksi olarak kabul edilmiştir [10]. Bu çalışmada t = 0 anındaki başlangıç 
askorbik asit içeriği (A0) %100, son şartlar için askorbik asit içeriği (Af) ise %45 kabul 
edilmiştir. Son koşul depolama başlangıcında 200 ml su içerisine 15 g kurutulup toz haline 
getirilmiş Guavira (Campomanesia adamantium)’nın yaklaşık 98 mg askorbik asit sağladığı 
göz önüne alınarak tanımlanmıştır. Yetişkinler için önerilen günlük miktar 45 mg olduğu için 
%45 oranında C vitamini tutulması ürünün tavsiye edilen günlük C vitamini miktarını 
sağlayacağına karar verilmiştir. Deneysel veriler sonucunda toz haline getirilmiş Guavira’nın 
askorbik asit içeriği depolamanın 10. ve 50. günleri arasında çevresel koşulların etkisiyle 20. 
ve 50. günlerde keskin bir şekilde azaldığı ve daha sonra sabit kaldığı görülmüştür. 
Depolamanın 50. gününe kadar birinci dereceden reaksiyon kinetiği ve ardından depolamanın 
bitimine kadar (90 gün)  sıfırıncı dereceden kinetik izlenmiştir. Raf ömrünün birinci derece 
bozunma hızından elde edilen sonuçlar % 45 vitamin tutulması (28.99 gün) genel bozunma 
hızı denkleminden (48.82 gün) önemli ölçüde farklılık göstermediği yönündedir (p> 0.05). 
Sonuçlar göz önünde alındığında birinci dereceden kinetiğin C vitamini parçalanmasında 
önemli olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte reaksiyon hızı denklemlerinden raf ömrü 
tahmini sadece %50 bozunmaya yakın deneysel verileri ürettiği sonucuna varılmıştır. 
Sıcaklığın artmasıyla reaksiyon hızının arttığı gözlemlenmiştir. 35oC’deki depolama süresi 
Q10 ile 1.09 faktörü çarpılarak 45 gün olarak belirlenmiştir. 25oC depolama koşullarında raf 
ömrü 49 gün olarak belirlenmiştir.  

Hızlandırılmış raf ömrü ile ilgili önceki çalışmalara literatürde yer verilmiştir. Zhang ve 
ark.[11]  mikrodalga yardımlı termal sterilizasyon (MATS) ile işlenmiş gıdaların raf ömrünün 
sıcaklık ve paket gaz bariyeri özelliklerinden nasıl etkilendiğini araştırmışlardır. MATS ile 
işlenmiş patates püresine hızlandırılmış raf ömrü testi uygulanmıştır.  Model ürün 23, 37 ve 
50°C sıcaklıklarda sırasıyla 12, 6 ve 2,5 ay gibi bir süre ile saklanmıştır. Bulgular sıcaklık 
etkileri ve gıdanın rengine (ΔE), oksijen iletim hızı ve su buharı transmisyon oranının belirgin 
kombine etkisi olduğunu göstermiştir. Nem kaybı ve lipit oksidasyonu paketleme sonrasında 
depolama sürelerinden etkilenmiştir. Raf ömrü tahminleri için Q10 değerlerinin 2.85 ila 3.15 
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arasında değişen kabul edilebilir kalitede olduğu sonucuna varılmıştır. Son olarak ΔE =12 ve 
23°C depolamada modele uygunluğu ifade edilmiştir. Sonuçlar MATS ve diğer termal olarak 
işlenmiş gıdalar için ambalaj malzemelerinin seçimi için değerli bilgiler verdiğini destekler 
niteliktedir. 

Siuncinska ve ark. [12] ozmotik dehidrasyon ön işlenmiş ve ultrason destekli kurutulmuş 
vişne örneklerine hızlandırılmış raf ömrü testini uygulanmıştır. Çalışmada depolama sırasında 
üründeki biyoaktif bileşiklerin seviyesindeki değişiklikleri incelemişlerdir. Çekirdeksiz vişne 
donmuş halde ultrasonla kombine ozmotik dehidrasyona tabi tutulmuştur (25 kHz, 0.4 
W/cm2). Daha sonra sakkaroz çözeltisi (60oBx, meyve şurup oranı: 1/4, 40oC) içinde bir 
çalkalama plakası (30 rpm) yardımıyla konvektif olarak kurutulmuştur (60oC, 9 saat, 2.5 m/s). 
Ozmotik dehidrasyon 60oC ve 0oC’de 120 dakika süreyle uygulanmıştır. Ozmotik 
dehidrasyon sonrasında kütle transferi artmıştır (60oC’de kurutulmuş örneğin kuru madde 
içeriği 0oC’de kurutulmuş örneğe kıyasla daha fazla ve su aktivitesi daha düşük bulunmuştur). 
Depolama antosiyanin içeriğinin bozulmasına neden olmuş ve 8 haftalık depolamadan sonra 
örnekler arasında ciddi farklar görülmüştür. Sonuç olarak ultrason uygulamasının antosiyanin 
içeriği üzerinde olumsuz bir etkisi olduğu ve antioksidan kaybını hızlandırdığını 
bildirmişlerdir. 

Dermensonlouoglou ve ark [13] ozmotik dehidrasyonun dondurulmuş salatalık dokusunun 
kalitesi ve raf ömrü üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Başlangıçta ve donmuş depolama 
sırasında lezzeti en iyi duruma getirip bu ürünün lezzetini koruyan bir işleme metodu 
geliştirmek amaçlanmıştır. İşlem için alternatif ozmotik çözeltiler olan oligofruktoz ve 
yüksek maltodekstrin kullanılmıştır. Ön işlemden geçmiş ve dondurulmuş ürünün renk, doku 
ve duyusal özellikleri dört farklı sıcaklıklarda (5,  8, 12 ve 15°C) 3 aylık bir süre ile 
ölçülmüştür. Renk değişikliği kinetik olarak incelenmiştir. Sıcaklık bağımlılığı Arrhenius 
eşitliğiyle modellenmiştir. %7 oranında, ozmotik olarak ön işleme alınmış salatalıkların ön 
işleme alınmamış numunelere kıyasla renk değişim oranları 36’ya kadar düşürülerek belirgin 
şekilde geliştirilmiş stabilite sergilediği görülmüştür. Sonuçlar geleneksel olarak 
dondurulmuş dilimlenmiş salatalıkların ozmotik muameleye tabi tutulmuş salatalıklara 
kıyasla iyi organoleptik kalite gösterdiği tespit edilmiştir. 

Ganje ve ark. [14], mikro kapsüllü ve kapsülsüz zeytin yaprağı ekstraktını içeren domates 
salçasının renk ve pH değişimlerini görmek için Arrhenius eşitliği ile hızlandırılmış raf ömrü 
testlerini uygulamışlardır. Çalışmada 500 ve 1000 ppm kapsülsüz zeytin yaprağı özütü, 500 
ve 1000 ppm mikro kapsüllü zeytin yaprağı özütü ve 500-1000 ppm sodyum benzoat içeren 
yedi domates salçası örneği kontrol numunesi ile birlikte hazırlanmış olup üç farklı sıcaklıkta 
(30, 40 ve 50°C) pH ve renk değişimleri araştırılmıştır. Kontrol ve 1000 ppm sodyum 
benzoat örnekleri  renk ve pH değişimi için sırasıyla en yüksek (0.022 gün-1) ve en düşük 
(0.003 gün-1) hız sabitlerini vermiştir. Kapsüllenmiş örneklerin pH ve hız sabitleri 
kapsüllenmemiş olanlardan daha yüksek hatta 500 ppm düzeyindeki benzoat örneğinden de 
daha yüksek çıktığı sonucuna varılmıştır. Arrhenius eşitliğinin 500 ppm mikro kapsüllü 
örneklerin renk değişimlerini diğer örneklere göre daha iyi tahmin edebildiği ileri 
sürülmüştür. Ayrıca Arrhenius eşitliğinin kontrol ve benzoat ile muamele edilmiş 
numunelerin renk ve pH parametrelerini başarıyla tahmin edebildiği vurgulanmıştır 
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Wibowo ve ark. [15] çalışmalarında pastörize portakal suyunun raf ömrü boyunca meydana 
gelen önemli kimyasal değişikliklerin belirlenmesi ve hızlandırılmış raf ömrü testi 
bağlamında seçilen raf ömrü bileşiklerinin kinetik çalışmasının yapılmasını amaçlamışlardır. 
Portakal suyu normal depolama sıcaklıklarında depolanmakla kalmayıp aynı zamanda seçilen 
raf ömrü belirteçlerinin kinetiğini incelemek için artan sıcaklık koşullarında depolanmıştır. 
20°C'de 16 haftalık depolama sonrasında ɑ-pinen gibi mono terpen hidrokarbonlarda %50 
oranında bir azalma olduğu (azalmanın polimerizasyon ve buharlaştırma yoluyla oluştuğu 
aynı zamanda ışığa maruz kalarakta hızlandırıldığı bildirilmiştir) ve aynı sıcaklıkta 5 aylık 
bir depolama sonucunda aldehitlerde (heksanal, oktanal, nonanal ve dekanal) %50’den fazla 
bir azalma gözlemlenmiştir. Depolama esnasındaki aldehitlerin azalması PET ambalajı ile 
uçucu bileşiklerin absorbe edilmesinden kaynaklı olduğu düşünülmüştür. Artan saklama 
sıcaklıklarında (28°C ve üstü) esterlerin konsantrasyon düzeylerinde düşüş gözlemlenmiştir. 
Esterlerin (oktil asetat ve ɑ-terpinil asetat) oksidatif ve hidrolizi olası sebep olarak 
gösterilmiştir. Daha yüksek depolama sıcaklıklarında (35 ve 42°C) terpen hidrokarbonları, 
terpen alkolleri, terpen oksitler ve sülfür bileşiklerinin konsantrasyonlarında artış 
gözlemlenmiştir. Tüm sıcaklıklardaki değişiklikler belirlendikten sonra reaksiyonları 
Arrhenius kinetiği izlemiştir. Değerlendirmeler artan ve azalan bileşikler için depolama 
başlangıcında saptanan tepe boşluğu göz önünde bulundurularak her bir sıcaklıktaki en uzun 
zamana göre belirlenmiştir. Sonuç olarak uçucu bileşiklerin zamana ve sıcaklığa bağlı 
değişimleri hızlandırılmış testler ile açıkça görülmüştür. Bu tür bileşiklerin yer aldığı kalite 
bozunma reaksiyonu üründe kabul edilebilir olmayan bir kaliteye yol açtığında doğrudan raf 
ömrü tahmini için bir potansiyele sahip olabildiği ileri sürülmüştür. 

III. SONUÇLAR  

Günümüzde gıda ürünlerinin raf ömrü ilişkisi en zor görevlerden biri olup üretim, dağıtım ve 
tüketimdeki tüm proseslerin sonucudur. Uzun raf ömrü çalışmaları hız gereksinimini 
karşılamakta yetersiz kaldığı için inovasyonun bir parçası olarak hızlandırılmış çalışmalar 
geliştirilmiştir. Raf ömrü çalışmalarında temel olarak üzerinde çalışılan gıda maddesinin 
kimyasal ve fiziksel yapısı göz önüne alınmalıdır. Çalışmalarda çevresel faktörlerden 
sıcaklığın büyük önemi olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle yüksek sıcaklık testleri yaygın bir 
şekilde kullanılmaktadır. Geleneksel olarak yüksek sıcaklıklarda bozulma oranları sıcaklık 
bağımlılığının Arrhenius eşitliğine veya benzer bir modele uyduğunu varsayarak düşük 
sıcaklıklardaki karşılıpı hesaplanır. Sonuç olarak hızlandırılmış raf ömrü testleri üründe 
meydana gelebilecek olan olası problemlerin ortaya çıkmasını önlemek ve ürünün 
toplatılması, geri çağrılması gibi maddi ve manevi zararların önlenmesi için önemli testler 
olarak yerini artan ilgi ve çalışmayla korumaktadır. 

 
Referanslar 
 

[1] S. Mizrahi, Accelerated shelf-life tests. In: D. Kilcast, P. Subramaniam, The Stability and Shelf- Life of 
Food. Woodhead Publishing Limited, Cambridge, UK, 2011. 

[2] R.C. Martins, V.V. Lopes, A.A. Vicente and J.A. Teixeir, “Computational Shelf-Life Dating: Complex 
Systems Approaches to Food Quality and Safety,” Food and Bioprocess Technology, 1 (2008) 207-222.  

[3] “Diatek-Gıdalarda Raf Ömrü Hesaplanması,” 2017, http://www.diatek.com.tr 
[4] İ.S. Doğan, “Raf Ömrü Çalışmaları,” 2012, http://docplayer.biz.tr/13507961-Raf-omru-calismalari.html 

916

http://www.diatek.com.tr/
http://docplayer.biz.tr/13507961-Raf-omru-calismalari.html


[5] M.G. O’Sullivan, “CH25, case studies: meat and poultry. In: D. Kilcast, P. Subramaniam, Food and 
Beverage Shelf-Life and Stability. Woodhead Publishing Limited, Cambridge, UK, 2011. 

[6] B.T. Kebede, T. Grauwet, J. Magpusao, S. Palmers, C. Michiels, M. Hendrickx, A.V. Loey, “An integrated 
fingerprinting and kinetic approach to accelerated shelf-life testing of chemical changes in thermally treated 
carrot puree,” Food Chemistry, 179 (2015) 94-102. 

[7] O. Rao, J.R. Rocca-Smith, T.C. Schoenfuss and T.P. Labuza, “Accelerated shelf-life testing of quality loss 
for a commercial hydrolysed hen egg white powder,” Food Chemistry, 135 (2012) 464-472.  

[8] C.A. Breda, E.J. Sanjinez-Argandoňa, C.A.C. Correia, “Shelf life of powdered Campomanesia adamantium 
pulp in controled environments,” Food Chemistry, 135 (2012) 2960-2964. 

[9] E.K. Dermesonlouoglou, M. Giannakourou, P.S. Taoukis, “Kinetic study of the effect of the osmotic 
dehydration pre-treatment with alternative osmotic solutes to the shelf life of frozen strawberry,” Food and 
Bioproducts Processing, 99 (2016) 212-221. 

[10] A.N. Hiatt, L.S. Taylor, & L.J. Maurer, “Influence of simultaneous variations in temperature and relative 
humidity on chemical stability of two vitamin C forms and implications for shelf life models,” Journal of 
Agricultural and Food Chemistry, 58 (2010) 3532-3540. 

[11] H. Zhang, Z. Tang, B. Rasco, J. Tang and S.S. Sablani, “Shelf-life modeling of microwave-assisted thermal 
sterilized mashed potato in polymeric pouches of different gas barrier properties,” Journal of Food 
Engineering, 183 (2016) 65-73. 

[12] K. Siuncinska, D. Konopacka, M. Mieszczakowska-Frac, A. Polubok, “The effects of ultrasound on quality 
and nutritional aspects of dried sour cherries during shelf-life,” LWT-Food Science and Technology, 68 
(2016) 168-173. 

[13] E.K. Dermensonlouoglou, S. Pourgouri, P.S. Taoukis, “Kinetic study of the effect of the osmotic 
dehydration pre-treatment to the shelf life of frozen cucumber,” Innovative Food Science and Emerging 
Technologies, 9 (2008) 542-549. 

[14] M. Ganje, S.M. Jafari, A. Dusti, D. Dehnad, M. Amanjani, V. Ghanbari, “Modeling quality changes in 
tomato paste containing microencapsulated olive leaf extract by accelerated shelf life testing,” Food and 
Bioproducts Processing, 97 (2016) 12-19. 

[15] S. Wibowo, T. Grauwet, B.T. Kebede, M. Hendrickx, A.V. Loey, “Study of chemical changes in 
pasteurized orange juice during shelf-life: A fingerprinting-kinetics evaluation of the volatile fraction,” 
Food Research International, 75 (2015) 295-304. 

[16] A. Nawab, F. Alam and A. Hasnain, “Mango kernel starch as a novel edible coating for enhancing shelf-life 
of tomato (Solanum Iycopersicum) fruit,” International Journal of Biological Macromolecules, 103 (2017) 
581-586. 

[17] A. Rajchl, M. Voldřich, H. Čìžková, M. Hronová, R. Ševčìk, J. Dobiáš and J. Pivoňka, “Stability of 
nutritionally important compounds and shelf life prediction of tomato ketchup,” Journal of Food 
Engineering, 99 (2010) 465-470.  

[18] A.M. Youssef, S.M. EL-Sayed, H.S. EL-Sayed, H.H. Salama and A. Dufresne, “Enhancement of egyptian 
soft white cheese shelf life using a novel chitosan/carboxymethyl cellulose/zinc oxide bionanocomposite 
film,” Carbohydrate Polymers, 151 (2016) 9-19. 

[19] C. Alamprese, C. Cappa, S. Ratti, S. Limbo, M. Signorelli, D. Fessas, M. Lucisano, “Shelf life extension of 
whole –wheat breadsticks: Formulation and packaging strategies,” Food Chemistry, 230 (2017) 532-539. 

[20] J. Yang, Z. Pan, G. Takeoka, B. Mackey, G. Bingol, M.T. Brandl, K. Garcin, T.H. Mchugh, H. Wang, 
“Shelf- life of infrared dry-roasted almonds,” Food Chemistry, 138 (2013) 671-678. 

[21] M. Peleg, Advaced Quantitative Microbiology for Food and Biosystems: Models for Predicting Growth and 
Inactivation, CRC Press, Boca Raton, FL., 2006. 

[22] N. Yang, J. Hort, R. Linforth, K. Brown, S. Walsh and I.D. Fisk, “Impact of flavour solvent (propylene 
glycol or triacetin) on vanillin, 5-(hydroxymethyl) furfural, 2,4-decadienal, 2,4-heptadienal, structural 
parameters and sensory perception of shortcake biscuits over accelerated shelf life testing,” Food 
Chemistry, 141 (2013) 1354-1360. 

[23] R. Farhoosh, S.Z. Hoseini-Yazdi, “Shelf-life prediction of olive oils using empirical models developed at 
low and high temperature,” Food Chemistry, 141 (2013) 557-565. 

[24] S. Guerra, C. Lagazio, L. Manzocco, M. Barnaba, R. Cappuccio, “Risks and pitfalls of sensory data 
analysis for shelf life prediction: data simulation applied to the case of coffee,” LWT- Food Science and 
Technology, 41 (2008) 2070-2078. 

[25] S. Wibowo, T. Grauwet, B.T. Kebede, M. Hendrickx and A.V. Loey, “Study of chemical changes in 
pasteurised orange juice during shelf-life: A fingerprinting-kinetics evaluation of the volatile fraction,” 
Food Research International, 75 (2015) 295-304. 

[26] S. Wibowo, T. Grauwet, G.B. Gedefa, M. Hendrickx and A.V. Loey, “Quality changes of pasteurised 
mango juice during storage. Part II: Kinetic modelling of the shelf-life markers,” Food Research 
International, 78 (2015) 410-423. 

 

917



 

Bir Otto Motorda Benzine Etanol Katkısının Performans ve 

Emisyonlara Etkisinin İncelenmesi 

Murat Kapusuz1, Abdülvahap Çakmak2, Hakan Özcan1 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fak., Makine Müh. Böl., Samsun, 55139, Türkiye, 

murat.kapusuz@omu.edu.tr, ozcanh@omu.edu.tr 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Kavak Meslek Yüksek Okulu., Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Böl., 

Samsun, 55580, Türkiye, abdulvahap.cakmak@omu.edu.tr 

ÖZET 
Ham petrolün damıtılmasıyla elde edilen benzinin oktan sayısını arttırmanın en kolay ve ekonomik yöntemi 
benzine alkol türevi katkıların eklenmesidir. Bu çalışmada benzinin oktan sayısını artırmak ve egzoz 
emisyonlarını azaltmak amacı ile hacimce %15 oranında etanol benzine katılarak benzin-etanol yakıt karışımı 
(E15)  hazırlanmıştır. E15 yakıtı ve  saf benzin (SB) ile motor deneyleri gerçekleştirilerek elde edilen sonuçlar 
karşılaştırılmıştır. Motor deneyleri sabit gaz kelebeği açıklığında, kısmi yükte 1200 d/dk hız ve 12 kg yük ile 
başlatılmıştır. Deneyler gaz kelebeği açıklığı değiştirilmeden yük azaltılarak 7 devir için (1200 d/dk-1800 d/dk 
aralığında 100 d/dk artış ile) gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre etanol katkısı ile tork ve güç çok 
küçük miktarlarda azalmıştır. Efektif verimde kayda değer bir değişim gözlemlenmemiştir. CO ve HC 
emisyonları belirgin düzeyde azalmış, NOx emisyonu ise artmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Benzin, Etanol, Performans, Emisyon. 
 

Investigation of the Effects of Ethanol Addition to Gasoline on the 

Performance and Emissions an Otto Engine 

ABSTRACT  
It is known that addition of alcohol-based additives to gasoline fuel have an increasing effect on octane number. 
In this study, the aim was to increase the octane number of the gasoline and to reduce the exhaust emissions. So 
the gasoline with the added volume of 15% ethanol (E15) has been compared with pure gasoline. Engine tests 
were started with fixed throttle position, 1200 rpm speed, on partial load (12 kg). Experiments were performed 
for seven different engine speeds (with an increase of 100 rpm in the range of 1200 rpm to 1800 rpm) with the 
load reduced without changing the throttle position. According to the results obtained, with the addition of 
ethanol, torque and power were reduced in very small amounts. No significant change in effective efficiency 
observed. CO and HC emissions decreased significantly and NOx emissions increased. 
 
Keywords: Gasoline, Ethanol, Performance, Emission. 

I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Günümüz teknolojisinin ortaya çıkardığı düzen sürekli olarak enerji kaynaklarının 
tüketilmesine neden olmakta ve bu durum yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimi 
artırmaktadır. Ayrıca enerji üretiminde kullanılan yakıtlardan kaynaklanan emisyonlar büyük 
ölçüde hava kirliliğine yol açmaktadır. Günümüz şartlarında hava kirliliği özellikle sanayinin 
geliştiği şehirlerde büyük bir sorun haline gelmiş olup insan ve çevre sağlığını tehdit 
etmektedir. Açıklanan bu sebeplerden dolayı yenilenebilir, çevreci ve emisyonları azaltan 
yakıtların tercih edilmesi bir gereksinim haline gelmiştir.  
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Yapılan çalışmada özellikle şeker kamışı, mısır ve patates gibi tarımsal kaynaklı bitkilerden 
üretilebilen yenilenebilir, benzinin oktan sayısını artırıcı yönde etki yapan yanmayı oksijen 
yönünden zenginleştirerek daha kararlı hale getiren etanol benzine katkı olarak tercih 
edilmiştir.  

II. İLGİLİ ÇALIŞMALAR (RELATED WORKS) 

Metanol ve etanolün otto motor üzerine etkilerinin incelendiği bir çalışmada %5, %15 
oranlarında etanol ve metanol benzine ayrı ayrı karıştırılmış, performans ve egzoz emisyonları 
incelenmiştir. En yüksek güç üretimi %15 etanol katkılı yakıt ile elde edilirken yine en 
yüksek özgül yakıt tüketimi (ÖYT) bu yakıtta meydana gelmiştir. En yüksek ÖYT’nin bu 
yakıtta meydana gelmesi etanolün düşük alt ısıl değerinden kaynaklanmaktadır. Alkol 
karışımları kullanılması durumunda karbon monoksit (CO) ve hidrokarbon (HC) emisyonları 
azalırken karbon dioksit (CO2) ve azot oksit (NOx) emisyonlarında artış meydana gelmiştir 
[1]. Performans, emisyon ve yanma karakteristiğinin incelendiği başka bir çalışmada ise alkol 
kullanımının yanma verimini artırdığı, fakat ÖYT’yi kötüleştirdiği alkollerin yüksek motor 
hızlarında daha etkin olduğu gözlemlenmiştir [2]. Yüksek sıkıştırma oranlarının araştırıldığı 
bir çalışmada benzine %25, 50, 75, 100 oranlarında etanol katkısının etkileri incelenmiş olup, 
sıkıştırma oranı 6’dan 10’a yükseltilmiştir. Güç yönünden en optimum yakıtın %50 etanol 
katkılı benzin olduğu gözlemlenmiş, bu yakıt için sıkıştırma oranı 10’a çıkarıldığında güç 
%29 oranında artarken ÖYT, CO, CO2, HC ve NOx sırasıyla %3, 53, 10, 12, 19 oranlarında 
azalmıştır  [3]. Etanol katkısının incelendiği başka bir çalışmada %20 etanol katkısı 
performans ve egzoz emisyonları yönünden en optimum yakıt olarak tespit edilmiştir. Etanol 
katkısı güç ve performansı artırmış, CO ve HC emisyonlarını azaltırken CO2 emisyonlarını 
artırmıştır [4]. Yapay zeka ile modellemenin yapıldığı başka bir çalışmada benzine %0, 5, 10, 
15, 20 oranlarında etanol katkısı yapılarak performans ve emisyon incelemesi yapılmıştır. 
Güç, termal verim, NOx, CO2 emisyonları artarken ÖYT, CO ve HC emisyonları azalış 
göstermiştir [5]. Yüksel ve Yüksel [6] tarafından yapılan bir çalışmada geliştirilen yeni bir 
karbüratör tasarımı ile motora uygulanabilen etanol miktarı artırılmış, %60 oranında etanol 
katkısı yapılmıştır. Motor momenti artarken CO ve HC emisyonları sırasıyla %80 ve 50 
oranında azalmış, CO2 emisyonu ise %20 oranında azalmıştır. Bayraktar  [7] tarafından 
yapılan bir çalışmada benzine hacimce %1.5, 3, 4.5, 6, 7.5, 9, 10.5, 12 oranlarında etanol 
katkısı yapılmış, CO emisyonu ve motor performansı yönünden en iyi yakıtın %7,5 etanol 
katkılı benzin olduğu görülmüştür. Yapılan teorik karşılaştırmada ise %16,5 etanol katkılı 
benzin en uygun yakıt olarak belirlenmiştir. Etanol katkısı ve ateşleme avansının benzinli 
motorda etkilerinin araştırıldığı bir çalışmada %10, 20, 40 ve 60 oranlarında etanol katkısı 
yapılmış, sıkıştırma oranı 8, 9 ve 10 değerleri için deneyler yapılmıştır. Sonuç olarak ateşleme 
avansı geciktirildiğinde katkılar kullanılarak torkun arttığı, sıkıştırma oranı 10’a 
çıkarıldığında ise tüm ateşleme avansı değerlerinde torku arttırırken; etanol katkısı CO ve HC 
emisyonlarını azaltmıştır [8]. Hsieh ve ark. [9] tarafından yapılan bir çalışmada benzine %5, 
10, 20, 30 oranlarında etanol katkısı yapılmış, katkının tork ve yakıt tüketimini hafif miktarda 
artırdığı CO ve HC emisyonlarını belirgin düzeyde azalttığı, CO2 emisyonunu ise artırdığı 
gözlemlenmiştir. Etanol katkılı benzin ile çalıştırılan bir motorda hava yakıt oranının 
incelendiği bir çalışmada benzin yakıtına %5, 10, 20 ve 30 oranlarında etanol katkısı 
yapılarak performans ve emisyonlara etkileri incelenmiştir. Etanol katkısının torku artırdığını 
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CO emisyonunu ise azalttığı belirlenmiştir [10]. Matematiksel ve deneysel analizin 
karşılaştırıldığı bir çalışmada benzine %10, 20, 40, 60 oranlarında etanol katılmış, değişen 
ateşleme avanslarında performansa etkileri araştırılmıştır. Maksimum tork artan sıkıştırma 
oranı ile beraber %60 etanol katkılı yakıt ile elde edilmiştir [11]. Doğan ve ark. [12]  
tarafından yapılan bir çalışmada benzine %10, 20, 30 oranlarında etanol katılarak performans 
ve emisyon incelemesi yapılmıştır. Etanol oranı arttıkça ÖYT’nin arttığı, CO ve NOx 
emisyonunun azaldığı tespit edilmiştir.  

III.  MATERYAL ve YÖNTEM (MATERIAL and METHOD) 

Bu çalışmada dört zamanlı, tek silindirli, su soğutmalı, karbüratörlü bir otto motor kullanılmış 
olup motor üzerinde herhangi bir modifikasyon yapılmamıştır. Deneylerde Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, motor laboratuvarında bulunan Baturalp-Taylan 
firmasına ait motor deney ünitesi kullanılmıştır. Deney motoruna ait teknik özellikler Tablo 
1’de verilmiştir.  

                                Tablo 1. Deney motoru özellikleri 
Motor Özellikleri 

Özellik Birim Değer 
Zaman Sayısı        - 4 
Kurs Çapı cm 8,75 
Kurs Boyu cm 11 
Silindir sayısı - 1 
Soğutma tipi - Su soğutmalı 
Maksimum güç kW@1800rpm 4,5 
Maksimum devir rpm 1800 
Motor hacmi cm3 661,6 
Değ. sıkıştırma oranı - 6-10 (otto) 
Yakıt tipi - Benzin, Dizel, LPG 
Hız aralığı rpm 1200-1800 

Deneylerde her bir deney şartı için üç kez ölçüm alınmış olup her bir parametre için aritmetik 
ortalama dikkate alınmıştır. Motor deneyleri dört zamanlı, tek silindirli, su soğutmalı, 
karbüratörlü bir otto motorunda, sabit gaz kelebeği açıklığında, kısmi yükte 1200 d/dk hız ve 
12 kg yük ile başlatılmıştır. Gaz kelebek açıklığı değiştirilmeden yük azaltılarak 7 devir için 
(1200 d/dk-1800 d/dk aralığında 100 d/dk artış ile) gerçekleştirilmiştir. Motor üzerinde 
herhangi bir modifikasyon yapılmamış ve deneyler boyunca sıkıştırma oranı 8 ve ateşleme 
avansı ÜÖN’dan 10° KMA önce olacak şekilde sabit tutulmuştur. Motor soğutma suyu 
sıcaklığı ile yağlama yağı sıcaklığının %3’den; devir sayısının ise ±10 d/dk’dan daha az 
değiştiği durumlar kararlılık şartı olarak belirlenmiştir.  

Zehirsiz ve kolay ulaşılabilir olması, oktan sayısını artırıcı bir etkiye sahip olması, oksijen 
içermesi ve yanmayı iyileştirmesinden dolayı bu çalışmada yenilenebilir bir alkol türü olan 
etanol katkı olarak tercih edilmiştir. Motorda herhangi bir modifikasyon yapılmaması nedeni 
ile vuruntuya neden olmayacak şekilde literatürde göz önüne alınarak %15 hacimsel oran 
deney şartı olarak belirlenmiştir.  
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IV. BULGULAR ve DEĞERLENDİRME (FINDINGS and EVALUATION) 

Etanol katkılı yakıt kullanılması durumunda motor performans parametrelerinde çok düşük 
düzeylerde azalmalar gözlemlenmiştir. Tork yaklaşık olarak % 4,2 azalırken; güç değerleri 
ortalama olarak %3,9 azalmıştır. Bu durum etanolün düşük alt ısıl değerinden 
kaynaklanmaktadır. Buna rağmen özgül yakıt tüketiminde %2,9’luk bir iyileşme 
gözlemlenmiştir. Efektif verimde ise ortalama %1 oranında bir değişim gözlemlenmiştir. 
Yüksel ve Yüksel tarafından yapılan çalışmada, ayrıca Wu ve ark. tarafından yapılan 
çalışmalarda %60 ve daha fazla gaz kelebeği açıklıklarında performans için benzer sonuçlar 
elde edilmiştir [6, 10]. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar grafikler halinde Şekil 1 ve Şekil 
2’de verilmiştir.  

 
Şekil 1. Motor performans parametrelerinin devir ile değişimi 

 
Şekil 2. Emisyon parametrelerinin devir ile değişimi 
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CO emisyonlarında ortalama olarak %64 oranında bir azalma; HC emisyonlarında ise %33 
oranında azalma gözlemlenirken CO2 emisyonunda %5,5’lik bir artış gözlemlenmiştir.  CO, 
HC emisyonlarının azalması ve CO2 emisyonunun artması etanolün oksijen içeriğinden 
kaynaklanmaktadır. NOx  emisyonlarında %77,2 oranında artış tespit edilmiştir. NOx 
emisyonlarının artması ise daha iyi yanma şartları, etanolün yüksek alev hızı ve yüksek 
yanma odası sıcaklıklarından kaynaklanmaktadır. Najafi ve ark. tarafından yapılan deneysel 
ve modelleme çalışmasında emisyonlar için benzer sonuçlar elde edilmiştir [5].  

V. SONUÇLAR (CONCLUSIONS) 

Fosil yakıtların tüketiminin bir sonucu olarak artan CO2 emisyonu salınımını azaltmak için 
yenilenebilir kaynaklardan üretilen etanol benzine belirli oranlarda katılmaktadır. Sunulan bu 
çalışmada benzine hacimsel olarak yüzde 15 oranında etanol ilavesinin motor performans ve 
egzoz emisyonlarına etkisi deneysel olarak incelenmiştir. Literatürdeki diğer çalışmalardan 
farklı olarak bu çalışmada aynı anda motor yükü ve devir sayısı değiştirilerek motor deneyleri 
yapılmıştır.  

Elde edilen sonuçlara göre benzine etanol ilavesinin motor emisyonlarını önemli ölçüde 
etkilediği görülmüştür. Bu değişimin ana nedeni etanolün kütlece yaklaşık olarak yüzde 
35’inin oksijenden oluşmasıdır. Bu durum etanolün ısıl değerinin, aynı zamanda 
stokiyometrik hava miktarının azalmasına neden olmaktadır. Etanol katkılı yakıtın ısıl 
değerinin saf benzine göre düşük olması motor momentinde ve motor gücünde ortalama 
olarak sırasıyla %4,2, %3,9 oranında düşüşe neden olmuştur. Fakat ÖYT’de %2,9 oranında 
iyileşme meydana gelmiştir. ÖYT’deki bu iyileşmenin nedeni etanolün yüksek alev hızından 
ve oksijen içeriğinden dolayı yanmanın iyileşmesidir. Bu durum yanma verimini 
artırmaktadır. Ayrıca etanolün oksijen içeriği CO2 ve NOx emisyonları dışındaki egzoz 
emisyonlarında büyük oranda azalma elde edilmesini sağlamıştır. Etanol katkılı yakıtın 
kullanılması ile CO ve HC emisyonlarında sırasıyla %64 ve %33 azalma gerçekleşirken NOx 
emisyonlarında %77,2’lik artış meydana gelmiştir. Etanol katkılı yakıtın kullanımı ile yanma 
odasında oksijen konsantrasyonunun artması ve etanolün yüksek alev hızından kaynaklı 
yanma odasında sıcaklıkların yükselmesi sebebi ile NOx oluşumu arttırmıştır.  
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ÖZET 
Günümüzde hızla artan nüfus, iş gücü ve araç sahipliliği gibi etkenler, ulaşım ve trafik sorunlarını da beraberinde 
getirmektedir. Bu sorunlar çevre, enerji sürdürülebilirlik, sosyal denge gibi konular dikkate alınarak, bilimsel 
yöntemlerle çözümlenmesini ve düzenlenmesini gerekli kılmaktadır. Büyük kaynaklar gerektiren ve sonuçları 
ülkenin ekonomik ve sosyal yaşamını köklü biçimde etkileyen ulaştırma yatırımlarının gerekli kapsam ve 
ayrıntılar dahilinde analizler yapılarak değerlendirilmesi tartışmasız bir zorunluluktur. Gelişmekte olan ülkelerde 
ulaştırma ağı henüz tamamlanamadığı için büyük ulaştırma yatırımlarının gündeme gelmesi ve yatırım karar 
sürecinin yetersiz ve sağlıksız olması bu ülkeler için konunun önemini daha da artırmaktadır. Bu nedenle 
ülkemizde gerçekleştirilmesi gereken ulaştırma yatırımlarının değerlendirilmesi için başta sosyal ve ekonomik 
yapı ile özel koşullarımız ve veri olanaklarımız göz önüne alınmalıdır. Mevcut altyapıdan en verimli şekilde 
yararlanmak, ulaşımın yolculuk talebini zamanda, mekanda ve türler arasında değiştirmek ve yönetmek için yol 
gösterici şartlara ihtiyaç duyulmaktadır. Yatırımın karar verilmesinden önce, proje hazırlanırken de proje analize 
tabi tutulmaktadır. Hazırlık sürecinin tüm önemli aşamalarında projenin yapılabilirliği konusunda yeni analizler 
yapma şansı verir. Başarılı bir biçimde hazırlanan fizibilite etütleri, yalnızca hazırlık aşamasında önemli olmakla 
kalmayıp, aynı zamanda projenin uygulama aşamasında da kilit bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada, mecvut 
ulaşım ve fizibilite teknik şartnamesi incelenmiştir. Bu doğrultuda, şartnamenin eksiklikleri belirlenip, temel 
noktalara ışık tutulmuştur.Yeterli teknik bilgileri sağlamak amaçlanmıştır  
 
Anahtar Kelimeler: Ulaşım, fizibilite, ulaştırma yatırımları, teknik şartname. 
 

ABSTRACT  
Today, rapidly increasing population, factors such as work force and vehicle ownership bring transportation and 
traffic problems together. These problems need to be solved and regulated by scientific methods, taking into 
account such issues as environment, energy sustainability and social balance. It is an unquestionable necessity to 
evaluate transport investments that require large resources and whose outcomes have a fundamental impact on 
the economic and social life of the country by analyzing the necessary scope and details. As the transportation 
network in developing countries has not yet been completed, major transportation investments are on the rise and 
the investment decision process is inadequate and unhealthy. For this reason, social and economic structure, our 
special conditions and data facilities should be considered in order to evaluate the transportation investments that 
should be realized in our country. In order to make the most efficient use of the existing infrastructure and to 
change and manage the travel demand between the time, place and type of transportation, the conditions are 
needed. Before the investment is decided, the project is analyzed while the project is being prepared. It gives the 
opportunity to make new analyzes on the feasibility of the project at all important stages of the preparation 
process. Successful feasibility studies are not only important during the preparation phase, but also play a key 
role in the application phase of the project. In this study, the technical specifications of transportation and 
feasibility have been examined. In this direction, the deficiencies of the specifications are determined and the 
basic point light is kept. It is aimed to provide sufficient technical information. 
 
Keywords: Transportation, feasibility, transport investments, technical specification. 
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I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Ulaştırma sistemi, insan ve yüklerin bir yerden başka bir yere iletimlerinin, istenilen koşullara 
uygun, belirli ve iyi tanımlanmış bir şekilde sağlanması amacıyla bir araya getirilerek, 
işlevleri ve karşılıklı etkileşimleri organize edilen ilgili tüm fiziksel, sosyal, ekonomik ve 
kurumsal bileşenlerin kümesidir.  

Hız, konfor ve güvenliğe ilişkin talep ve ihtiyaçlar, ulaşım sistemlerinde bir çeşitlenmeyi 
beraberinde getirmektedir [1]. Bu amaçla, ulaştırma sistemlerinden birine ağırlık vermekle 
değil, bu sistemler arasında koordinasyonu sağlayacak bir alt yapının oluşturulması 
gerekmektedir. Bu da ulaşım ana planının hazırlanmasını zorunlu kılar. Sağlıklı bir ulaştırma 
hizmeti için bütün ihtiyaçlar, kaynaklar, sosyal ve kültürel etkileşimler bu planlama 
çerçevesinde ele alınmalı ve değerlendirilmelidir [2].  

Ulaşım, ülkelerin kalkınmışlık düzeyinin belirlenmesinde önemli bir göstergedir. Dünyada 
yolcu ve yük taşınmasında ulaşım türlerinden yalnız bir tanesini kullanan ülke neredeyse 
yoktur. Hemen hemen her ülkede karayolu, demiryolu, havayolu ve denizyolu taşımacılığının 
birkaçından yararlanılmaktadır [3]. 

Modern toplumlarda gelişmişliğin göstergelerinden biri de erişilebilirlik olarak kabul 
edilmektedir. Günümüzde erişilebilirlik kavramı içinde yeralan birçok konu, coğrafyanın ilgi 
alanı içindedir. Ulaşım, “erişilebilirlik” kavramının önemli bir bileşeni olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Ulaşım faaliyeti çeşitli yerler, bölgeler arasında ilişkinin kurulabilmesi, bu 
ilişkinin ölçülebilmesinde ve coğrafî görünümün şekillenmesinde önemli rol oynamaktadır. 
Ulaşımın görülebilen etkisi, en belirgin olarak kara ulaşımında ortaya çıkmaktadır [4]. 

Bir sistemin hedef ve amaçlara uygun olarak kurulabilmesi, sistem içindeki problemlerin 
çözülebilmesi, değişik koşullarda sistemdeki olası değişimlerin tahmin edilebilmesi ve 
sistemde değişiklikler yapılabilmesi için, sistemi ve çevresini oluşturan bileşenlerin 
(değişkenlerin) birbirleriyle olan ilişki ve etkileşimlerinin araştırılması ve belirlenmesi 
gerekir. 

Ulaştırma olanaklarının iyileşmesi, makroekonomik açıdan istihdamı, yatırımları ve üretim 
düzeyini; mikro ekonomik açıdan ise, satış ve dağıtma aşamasında işletmelerin faaliyetlerini 
olumlu yönde etkilemektedir [5]. Ulaştırma talebini etkileyen faktörlerden bir kısmı, 
ekonomik gelişme, iş gücü artışı, üretim artışı, tüketim artışı, ekonomik faaliyetlerin mekânsal 
alanda yayılımı, küreselleşme, uluslararası ikili ilişkiler ve anlaşmalar, enerji fiyatları ve 
turizm sektörü olarak ifade edilebilir  

Ulaştırma sektöründe, alt sistemlerin birbirlerini tamamlayıcı bir yapı içerisinde gelişebilmesi, 
ekonomik ve sosyal yaşamın gereksinimlerinin yerinde, zamanında, ekonomik ve güvenli 
biçimde karşılanabilmesi için system bir bütün olarak ele alınmalıdır [6]. Bu çerçevede, 
ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu ulaştırma hizmetlerinin ekonomik ve güvenli 
bir şekilde karşılanması, ulaşım türleri arasında ülke gereksinimlerine uygun dengenin 
sağlanması, ulaştırmada can ve mal güvenliğinin yanı sıra çevreye verilen zararın en aza 
indirilmesi, bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanılması gerekmektedir 
[6].         
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II. FİZİBİLİTE ETÜDÜ   

İnsanların istek ve ihtiyaçları sınırsız iken bu istek ve ihtiyaçları karşılayacak kaynaklar 
sınırlıdır. Kısıtlı kaynaklardan en fazla faydanın elde edilebilmesi için kaynakların doğru 
yönlendirilmesi çok önemlidir. Yatırım kararı ile kaynaklar yatırım yapılması düşünülen alana 
tahsis edilirler. Yatırım alternatifleri kullanacakları kaynak ve bunun sonucunda 
sağlayacakları katma değer açısından ele alınırlar. Bununla beraber her yatırım beklenen 
getiriyi sağlayamaz ve kaynakların israf edilmesine sebep olur. 

Bir yatırımın başarılı olması kaynakların en doğru şekilde kullanımına bağlıdır. Yatırım kararı 
mevcut durumun ve yatırım yapılması düşünülen alanın sağlıklı bir şekilde analiz 
edilmesinden sonra verilmelidir. 

Bütün yatırımcılar yatırımlarından maddi veya manevi katkı sağlamak için girişimde 
bulunurlar. Yatırım kararının önündeki en büyük engel projenin getirisinin iyi tahmin 
edilememesi veya alternatiflerinin iyi değerlendirilememesidir. Yanlış yatırım kararları 
yapılan hatalı değerlendirmelerin bir sonucudur. 

Yatırımlar yatırım fikrinin doğmasıyla başlar ve yatırımın gerçekleştirilmesi yahut yatırım 
fikrinden vazgeçilmesi ile sonuçlanır. Bu süreçteki en kritik nokta yatırım kararının verilmesi 
veya reddedilmesidir. Yatırım kararı vermeden önce karar kriterleri oluşturmak ve sağlıklı bir 
değerlendirme yapmak için fizibilite etütlerine ihtiyaç duyulur. Eğer yatırım yapılmaktan 
vazgeçilmiş ise etüt ve ön değerlendirme aşamalarında yapılan az bir masraf ile yatırımın 
yapılması sonucu oluşacak büyük miktardaki zararın önüne geçilmiş olunur. Bu yönüyle 
fizibilite etütleri kaynakların doğru kullanılmasını sağlar. 

Yatırım projesi; yatırımın ekonomik ömrü, yatırım dönemi ve tasfiye dönemi boyunca ve 
genelde belirsizlik ve risk ortamında; verimliliğinin ve yararlılık derecesinin ölçülmesi ile 
gerçekleşebilirliğinin belirlenmesi amacına yönelik bir plan olarak hazırlanır. Yatırım 
projesinin hazırlanması aşamasında ayrıca yatırım için gerekli olan fonların kaynakları 
üzerinde de durulur. Uzun süreli, büyük ölçüde kaynak ayırmayı gerektiren yatırım kararının 
sezgiler ile alınması düşünülmeyeceğine göre, bir seçenek olarak kararın doğruluğunu 
kanıtlayacak projeye dayandırılması gerekir. 

Bir yatırım projesinin hazırlanmasındaki aşamaları başlıca sekiz grupta toplamak 
mümkündür. 
• Proje fikrinin doğuşu, 
• Ön araştırma, 
• Fizibilite etüdü, 
• Genel değerlendirme ve yatırım kararının alınması, 
• Kesin proje, 
• Projenin uygulanması, 
• Deneme üretimi, 
• Üretime geçiş [7]. 
Fizibilite etüdü bir yatırım projesi fikrinin oluşmasından sonra yatırımcının tereddütlerini 
gidermesine yardımcı olan ve içerdiği ekonomik, teknik, hukuki ve finansal etütlerle yatırımın 
yapılması yahut yapılmaması konusunda karar vericiye yardımcı olan bir araçtır. Fizibilite 
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etütleri, kesin yatırım kararının verilmesinden ve uygulama (kesin) projelerinin 
hazırlanmasından önce yapılan ve projelerin teknik, ticari, finansal, ekonomik, sosyal ve 
kurumsal yapılabilirliklerini analiz eden kapsamlı bir çalışmadır [8]. Yatırım projesi 
fikirlerinin uygulamaya konulmasında en önemli karar aracı fizibilite etüdleridir. Fizibilite 
etüdü, kesin yatırım kararının alınmasından ve kesin projenin hazırlanmasından önce yapılan, 
ekonomik, teknik, ve mali etüdleri kapsayan bir rapordur. Fizibilite etüdleri, projenin, 
gerçekten fizibil olduğunu ve yatırımcıya yararlı olabileceğini kanıtlamak için hazırlanır.  

Fizibilite etüdlerinin hazırlanmasında genel olarak dört temel amaç göze çarpar: 

 Ellerindeki kaynakları etkin olarak kullanmak amacıyla gerek makro gerekse mikro 
açıdan yatırım kararını verecek olanlar fizibilite etüdü hazırlarlar. 

 Devlet çeşitli sektörlerde özel kesim yatırımlarını teşvik etmek ve desteklemek amacı 
ile yatırım teşvikleri ve krediler verir. Bunlardan faydalanmak isteyen özel firmalar 
projeleri için fizibilite etüdü hazırlarlar. 

 Yatırım yapacak kuruluşlar bunu gerçekleştirmek için eğer bir finansman 
kuruluşundan kredi talebinde bulunacaklarsa, finansman kuruluşuna sunmak üzere bir 
fizibilite etüdü hazırlarlar. 

 Projenin uygulanması aşamasında karşılaşılabilecek muhtemel güçlükleri önceden 
görmek ve önlemleri almak için fizibilite etüdü hazırlanır. 

Fizibilite etüdü çalışmaları yukarıda bahsedilen genel yararlar yanında, düşünülen yatırımın 
türüne göre, aşağıda verilen özel nitelikli amaçlara da hizmet etmektedir; 

 Yatırımın kesin olarak gerçekleştirilmesine karar vermek, 
 İşletmenin kuruluş yerinin belirlenmesine imkân vermek, 
 İşletmenin hangi büyüklükte kurulacağını (kapasite) tespit etmek, 
 İşletmenin kurulması için iç ve dış finansman ihtiyacının ne olduğunun tespit edilmesi 

sonucu, finansman kaynaklarının sağlanması için bankalara ve diğer finansman 
kuruluşlarına ön projeyi sunmak, 

 Yatırım indirimlerinden, kredi ve döviz tahsislerinden ve benzeri teşvik imkânlarından 
faydalanmak için ilgili kuruluşlara yatırım projesini tanıtıcı bir belge sunmak, 

 Projenin gerektirdiği teknik donanımın ve güçlüklerin neler olduğunu tespit 
edebilmek, 

 Projenin uygulanması döneminde karşılaşılabilecek güçlükleri önceden görmek ve 
gerekli tedbirleri almak, 

 Projenin gerçekleştirilmesi ile ilgili yasal engeller olup olmadığını araştırmak [9]. 

Ayrıca her yatırım başlangıçta ne kadar iyi etüt edilirse edilsin proje süresince bir takım 
riskler ve belirsizlikler ortaya çıkar. Risk ve belirsizlik faktörü karar aşamasında önemli bir 
etkendir. Yatırımcılar belirsizliğin miktarını ve riskin muhtemel etkilerini öğrenmek isterler. 
Fizibilite etütlerinde ekonomik ve mali analizlerde risk ve belirsizlik analiz yöntemleri 
kullanılarak riskin ve belirsizliğin karar kriterleri üzerindeki etkisi tahmin edilmeye çalışılır 
[8]. 
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III. FİZİBİLİTE ETÜDÜ AŞAMALARI  

Fizibilite etüdünün başarılı bir biçimde hazırlanması, yalnızca analiz aşamasında önemli 
olmakla kalmayıp aynı zamanda projenin uygulama aşamasında da kilit bir rol oynamaktadır. 
Proje uygulamasını yönlendirecek olan ana çizgiler fizibilite etüdü hazırlama aşamasında 
belirginleşir. 

Fizibilite etütlerinde kapsam olarak aşağıdaki başlıklardaki bilgilerin kapsam olarak yer 
verilmesi gerekmektedir.  

1. Çalışmanın özeti: Fizibilite etüdü çalışmasının her bölümündeki temel bulguların ve 
yapılan çalışmaların özet olarak sunulduğu bölümdür. 

2. Projenin tanımı ve kapsamı : Projenin sahibi kişi ya da kuruluş, projenin tanımı ve kapsamı, 
projenin amacı ve gerekçesi, proje fikrinin nasıl ortaya çıktığı, projenin uzun ve kısa dönemli 
amaçlarla ilişkisi, projenin diğer projeler ile ilişkisi, projenin sonuçlarından etkilenecek bölge, 
kuruluş, grup ya da kişiler, şimdiye kadar yapılan etüt ve araştırmaların maliyeti, projenin 
ihtiyaç duyduğu etüt ve araştırmaları kapsar. 

3. Projenin yeri: Projenin uygulama yeri hakkında bilgi verildiği bölümdür. Uygulama yeri 
hakkında fiziksel ve coğrafi özellikler, iklim, nufüs, istihdam gibi sosyo-ekonomik yapısıyla 
ilgili bilgiler, sektörel yapısı, eğitim ve sağlık hizmeti gibi bilgileri kapsamaktadır.  

4. Mevcut durumu: Projenin yapılacağı yer ile ilgili mecvut alt yapısının yer verildiği 
bölümdür. Mevcut ulaştırma sistemi ile ilgili de çalışmalar bu başlık altında toplanmalıdır.  

5. Talep tahminleri: Belirlenen hedef yılı itibariyle kentte ortaya çıkması beklenen yolculuk 
talepleri matematiksel yöntemlerle tahmin edilecektir. Hedef yılı yolculuklarının dağıtımı, 
türel dağılımın belirlenmesi ve ulaşım sebekesine yüklenmesi ile gelecekte ulaşım şebekesi ve 
ana koridorlar üzerinde olusması beklenen yolculuk taleplerinin tahmini gerçeklestirilecek, bir 
diğer deyisle eğilim alternatifi altında ortaya çıkması beklenen yolculuk talepleri tahmin 
edildiği bölümdür. 

6. Ulaştırma modeli oluşturma: Hedef yılındaki arazi kullanımı yapısına bağlı olarak kentte 
oluşması beklenen ulaşım taleplerinin belirlenebilmesi için stratejik düzeyde planlama 
çerçevesi ve bu talepleri karşılayacak araçları olusturmak, stratejik düzeydeki ulaşım 
projelerinin kentin ulaşım sistemi üzerindeki etkilerini ortaya koymak ve bu projelere iliskin 
olarak yapılabilecek fizibilite etütlerine esas olacak bilgiler ile bir ulaştırma modeli 
oluşturulmalıdır.  

7. İşletme planı ve organizasyon: Fizibilite konusu olan çalışmanın, hedeflenen yıl dikkate 
alınarak değerlendirme dönemi oluşturulacaktır. Bu döneme ait yolculuk talebi, ortaya 
çıkması beklenen trafik, bu trafiği karşılayacak gerekli araç sayısı ve araç kapasitesi gibi 
verilerin hazırlandığı bölümdür. 

8. Yetersizlik analizi: Mevcut ulaşım yapısının korunması ve sadece temel yılı itibariyle 
yapılması öngörülen projelerin dışında herhangi bir yatırımın yapılmaması hali olarak 
belirlenen eğilim alternatif sonucunda oluşacak yapıda ortaya çıkacak yetersizlikler, sorunlar 
ve darboğazların belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla önce halihazır ulaşım yapısındaki 
sorunlar ve darboğazlar; eldeki bilgiler, yetkililerle, kent halkını temsil eden sivil toplum 
örgütleri ve üniversiteler ile yapılan görüşmeler ve müzakereler çerçevesinde belirlenmelidir. 
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Yolculuk süreleri, ortalama yürüme mesafeleri, trafik sıkısıklığı, bekleme süreleri, yolcu 
konfor standartları, hava kirliliği, görüntü kirliliği, gürültü standartlarının da belirlenmesini 
takiben bu standartlarla hedef yılındaki alternatif üzerinde ortaya çıkan bulgular da 
değerlendirilmelidir. Kıyaslamalar sonucunda belirginlesen darboğazların çözülmesi, 
sorunların giderilmesi ve verimsizliklerin ortadan kaldırılması için öncelikle mevcut durum 
analizi yapılacak ve daha sonra kentiçi ulasımla ilgili asağıda belirtildiği gibi çesitli alternatif 
çözümler araştırılmalıdır. 

9. Modelin test edilmesi: Bu bölüm, projenin uygulama hususlarını, zaman çizelgesini ve 
ulaştırma hizmetinin uygulanmasına ilişkin adımların bir özetini sunar. Bu hususlar şunlardır: 
düzenleyici gereklilikler, entegrasyon, uygulama için yönetim yapısı, proje geliştirme 
faaliyetleri ve potansiyel finansman stratejileridir. 

İlk asamada alternatifler ana hatları ile belirlenerek genis bir öneri listesi olusturulmalıdır. Bu 
liste üzerinden kapasite ve teknik yapılabilirlik bazında ön değerlendirme yapılarak, tüm 
alternatiflerin arasından ayrıntılı teste ve değerlendirmeye tutulacak ana alternatifler 
seçilmelidir. Ön değerlendirme sonucunda seçilen az sayıdaki toplu taşım yol ağı–tür planı 
ana alternatifi (eğilim alternatifi-mevcut ulasım yapısının korunması hali ve diğer 
alternatifler) kıyaslanacak, alternatiflerin avantaj ve dezavantajları tespit edilmelidir. 

Önerilerin geçerliliğini test etmek için ulaşım modeli kullanılmalıdır. Tercih edilen ulaşım 
aracını türel dağılım üzerinde uygulayıp, gerçeğe uygun trafik kosulları yaratılacak ve trafiği 
rahatlatıcı/yoğunlastırıcı sonuçlar gösterilmelidir. Türel Dağılım üzerindeki değisiklikler tayin 
edilebilir olduğundan, aynı zamanda toplu tasım sistemindeki değisiklikler de 
görülebilecektir. 

10. Ekonomik fizibilite etüdü: Projenin  ekonomi açısından değerlendirilmesidir. Ekonomik 
fizibilite etüdünde, projenin ekonomik fayda ve maliyetleri belirlenmiştir. Ekonomik fizibilite 
etüdünde, genel ekonomi açısından bir değerlendirme yapıldığından göz önüne alınan 
değerlendirme dönemi içinde, projenin yapılması ve yapılmaması durumlarındaki ekonomik 
maliyetler ve faydalar hesaplanarak projenin ekonomik net güncelleştirilmiş değeri (ENPV, 
economic net present value), ekonomik iç verimlilik oranı (EIRR, economic internal rate of 
return) ve fayda / maliyet oranı (B/C, benefit /cost ratio) hesaplanmalıdır. Projenin ekonomik 
maliyetleri şunlardır: 

 Yapım maliyetleri  
 Araç maliyetleri  
 İşletme ve bakım maliyetleri  
 Projenin ekonomik faydaları;  

 Yolculuk zamanı kazançlarının ekonomik değeri 
 Araç işletme maliyetlerindeki azalma  
 Mevcut ulaştırma siteminde yer alan araçların yatırım maliyetlerinde azalma 
 Yol bakım maliyetlerinde azalma  
 Karayolu kaza maliyetlerinde azalma 
 Çevresel maliyetlerdeki azalma 
 Duyarlılık analizi 
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11. Mali fizibilite etüdü: Projenin ticari karlılığının değerlendirildiği mali analiz yapılırken, 
projeler bazında hazırlanacak keşif ve metrajlar doğrultusunda yatırım bedelleri 
hesaplanmalıdır. Yatırım gelirleri; bilet gelirleri, reklam, kira ve ortak geliştirme projeleri 
bazında, giderler ise; inşaat, işletmeye alma, işletme ve bakım bazında yıllar içinde 
değerlendirilmelidir.  

Mali değerlendirmede hesaba katılan gelir ve giderler şu başlıklar altında toplayabiliriz: 

 Hat ve sabit tesislerin yatırım giderleri, 
 Araçların yatırım giderleri, 
 İşletme ve bakım giderleri, 
 Finansman giderleri (Taahhüt ve Yönetim Komisyonları, Sigorta Bedelleri) 
 İşletme Gelirleri 

Mali değerlendirmede, ayrıca, yatırım ve işletme dönemlerindeki tüm nakit giriş ve çıkışlarını 
gösteren tablolar, projenin indirgenmiş nakit akışı tabloları, mali kaynaklar ve kaynakların 
kullanımını gösteren mali nakit akışı tabloları, yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan sağlanacak 
kredilerin geri ödeme planı tablosu, faiz ve komisyon gibi masrafların yer aldığı tablolar da 
olmalıdır.  

12. Sonuç: Yapılması düşünülen projenin yapılabilirliğini için hazırlanan etüdün, tüm 
başlıklarının derlendiği ve özet olarak sunulduğu bölümdür. 

IV. FİZİBİLİTE ETÜDÜ ŞARTNAMESİNİN ÖNEMİ 

Fizibilite; alternatif bir seçeneğin, bir strateji planının, bir tasarımın veya farklı bir yerin 
ekonomik olarak kanıtlandığı durunda, alternatif bir seçeneğin sosyal veya çevresel açıdan 
uygun görüldüğü durumda tercih edilmesi amacıyla hazırlanan çalışmadır. Bir fizibilite 
çalışması, bir projenin yapılabilirliğini belirlemek ve analiz etmeyi amaçlayan çok boyutlu bir 
çalışma dizisidir. Bu çalışma, ekonomik öngörüyü ilgilendiren sonuçların, sosyo ekonomik 
etkinlik ve çevresel etki gibi diğer önemli etkenlerle bağlantılı olarak değerlendirilmesine 
değinmektedir. Bir fizibilite çalışmasının belirleyici noktası, karar vericilerin önerilen seçenek 
veya projenin uygulanıp uygulanmayacağına karar vermesine yol açacak gerekli bilgilerdir. 
Bu aşamadaki hataların belirlenmesi, projenin daha iyi performans göstermesine katkıda 
bulunduğundan proje geliştirme gereksinimi önemli kabul edilmektedir. Böylece, bir projenin 
başarısı, fizibilite çalışması süresi boyunca belirlenen varsayımlar tarafından belirlenir.  

Bu amaçla, hazırlanan fizibilite teknik şartnamesinin amacı, ulaştırma projelerinin kanunen 
yapılması gereken çalışmalar hakkında yol gösterici şartları oluşturmaktır. Şartname ile 
yapılması düşünülen ulaştırma projelerinin fizibilite etüdü yapılması zorunlu hale gelecektir. 
Bu sayede yatırımın karar verilmesinden önce, proje hazırlanırken de proje analize tabi 
tutulmaktadır. Hazırlık sürecinin tüm önemli aşamalarında projenin yapılabilirliği konusunda 
yeni analizler yapma şansı verir.  
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V. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Yatırımlar ülkeler ve işletmeler için büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden yatırımlara karar 
vermeden önce gerçekçi bir şekilde hazırlanacak olan fizibilite etüdüyle, mevcut 
belirsizliklerin büyük bir bölümü ortadan kaldırılarak karar vermede kolaylık sağlanmış 
olacaktır. Fizibilite etüdü bir yatırım projesinin ekonomik, teknik ve mali yönlerinin kapsamlı 
bir incelemesidir. Bu incelemenin sonucunda yatırım önerisinin kabul veya reddine karar 
verileceği için yatırım proje aşamalarının temelini oluşturmaktadır. Projelerin 
hazırlanmasındaki ekonomik, teknik ve mali etüdler iç içe girmiş ve birbirini tamamlar 
nitelikte olmasına rağmen mali etüd yatırım projesinin maliyet ve finansman yönünü 
incelediği için diğer etüdlere göre daha önemli bir konumdadır. Çünkü yatırım toplam 
tutarının tespit edilmesi ve bu tutarın finansman şeklinin araştırılması sonucu yatırımla ilgili 
ilk karar verilip diğer aşamalara geçilebilecektir 

Yatırımların karar verme ve gerçekleşmesi aşamasında, mali ve ekonomik yönden 
değerlendirilme çalışmaları, fizibiliteleri yapımı konusundaki yöntemlerde farklılıkların ve 
ortak yönlerin ortaya konularak, fizibilite yapımının etkin bir hale gelmesi ile kamudaki 
kaynakların doğru kullanımı ve verimliliğin artırılması yönünden önem arz etmektedir. 

Türkiye'de ulaştırma yatırımlarının değerlendirilmesi konusunda; 

- Türkiye'de ulaştırma yatırımlarının değerlendirilmesi için önemli bir gelişme sağlanamamış 
olduğu, yapılmış etütlerin, genellikle etüdü yapanların takdir ve tercihlerini yansıttığı, resmi 
anlamda tanımlanmış bir değerlendirme yönteminin ve karar sürecinin bulunmadığı,  

- Uygulamaların genellikle yetersiz verilerle gerçekleştirilen fayda maliyet analizinden 
esinlenen yöntemler olduğu, 

- İyi tanımlanmamış yöntemlerle ve yetersiz verilerle gerçekleştirilen değerlendirmelere 
güven duyulmadığı ve daha çok yapımına karar verilen yatırımların desteklenmesi amacıyla 
kullanıldığı, 

- Etüt yapanlar, bu konuda şartname olmadığı için varsayımlar dahilinde bir çalışma 
hazırladıkları, 

- Değerlendirme çalışması ve karar sürecinin ilgili kurumların dağınık ve koordinasyonsuz 
örgütsel yapısı da mevcut eksiklikler içindedir. 

Bir değerlendirme sistemi örgütsel yapı ve karar süreci, herşeyden önce bilimsellik ve 
şeffaflık ilkelerine bağlı olmalıdır. Bu amaçla, şartname hazırlanmalıdır. Şartnamenin 
yürürlüğe girmesiyle tüm bu yetersiz durumların önüne geçilecektir. Kanunen yapılması 
gereken çalışmalar hakkında yol gösterici şartları oluşturulacaktır.  
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ÖZET  
Pazı (Beta vulgaris L. var Cicla) oldukça besleyici ve askorbik asit bakımından zengin bir kış sebzesidir. Bu 
çalışmada pazı yapraklarının kurutmasında akışkan yataklı ve halojen ısıtıcılı sistemlerin kurutma performansları 
kıyaslanmıştır. Performans parametreleri ağırlık kaybı ve rehidrasyon kapasitesi olarak belirlenmiştir. Pazı 
yaprakları 5x5 cm kare şeklinde kesilmiş ve her sıcaklık (60, 70 ve 80ºC) 3 paralelli olarak çalışılmıştır. 
Kurutma işlemi örnekler sabit tartıma gelene kadar devam etmiştir. Kurutma sonunda ağırlık kayıpları 60, 70 ve 
80ºC’de yapılan kurutma için sırasıyla akışkan yataklı sistemde %88.77, 87.47 ve 86.46 iken halojen ısıtıcılı 
sistemde %94.92, 98.66 ve 97.37 olmuştur. 1440 dakikalık rehidrasyon işlemi sonunda ağırlık kazanımları 
sırasıyla 60, 70, ve 80ºC’de yapılan kurutma için sırasıyla akışkan yataklı sistemde % 81.07, 77.32 ve 74.27 iken 
halojen ısıtıcılı sistemde %76.31, 83.61 ve 79.4 olmuştur. Sonuç olarak iki sistemde ağırlık kayıpları yakın 
olmasına rağmen halojen ısıtıcılı kurutucu ile daha yüksek ağırlık kaybı gerçekleşmiştir. Ayrıca en yüksek 
rehidrasyon kapasitesi halojen ısıtıcılı sistem ile sağlanmıştır.  
 
Anahtar kelimeler: Pazı, akışkan yataklı kurutma, halojen ısıtıcı, ağırlık kaybı, rehidrasyon. 

 

Comparison of Fluid Bed and Halogen Heating Systems in Chard 

Drying  

ABSTRACT 
Chard (Beta vulgaris L. var Cicla) is winter vegetable that is rich in ascorbic acid and very nutritious. In this 
study drying performances of fluidized bed and halogen heating systems were compared on during drying of 
chard leaves. Performance parameters were determined as weight loss and rehydration capacity. Chard leaves 
were cut in 5x5 cm squares and each temperature (60, 70 and 80ºC) was prepared in triplicates. The drying 
process continued until constant weight. The weight losses at the end of drying period were 88.77, 87.47 and 
86.46% in the fluidized bed while 94.92, 98.66 and 97.37 % in the halogen heated system for the drying at 60, 
70 and 80ºC respectively. The rehydration capacities were 81.07, 77.32 and 74.27 % in the fluidized bed and 
76.31, 83.61 and 79.4% in the halogen heated system for drying at 60, 70 and 80ºC after 1440min respectively. 
Although percent weight losses were very close in both systems, halogen heated system being slighty higher 
than fluidized bed dryer system. The highest rehydration capacity was provided by the halogen heated system. 
 
Keywords: Chard, fluidized bed dryer, halogen heated dryer, weight loss, rehydration.  

I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Yurdumuz ekolojisi ve coğrafi konumdan dolayı sebze ve meyve üretiminde ürün çeşitliliğine 
sahip olan ve tarımsal üretimde de önemli yer tutan ülkelerdendir. Ülkemizde üretilen ve ihraç 
edilen tarımsal organik ürünlerin çoğunluğunu yaş ve kuru sebze ve meyveler oluşturmaktadır 
[1].  Ülkemizde kurutularak değerlendirilen ürünlerin %63’ü yurt dışına ihraç edilmekte ve 
tüm ihracat gelirimizin %80’ini oluşturmaktadır [2].  Pazı (Beta vulgaris L. var Cicla) 
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oldukça besleyici ve askorbik asit bakımından zengin bir kış sebzesidir. Pazı polifenol 
bileşikler, flavonoidler ve antioksidan ve antienflamatuvar özellikte olan, toksinlerden 
arındırıcı ve kan şekerini dengeleyici birçok besleyici kompozisyonları içermektedir [3]. 
İçeriğinde yüksek miktarda sodyum bulunduran pazı aynı zamanda kalsiyum, fosfor, 
magnezyum, demir ve potasyum gibi elementleri de bulundurmaktadır [4]. Ancak yeşil 
yapraklı sebzelerde bulunan oksalat, sodyum, potasyum, kalsiyum ve magnezyum ile 
etkileşerek oksalat tuzlarını oluştururlar [5].  Bu durum kalsiyumun biyolojik değerini ve 
beslenmedeki önemini düşürmektedir [6]. 

Chenopodiaceae familyasından olan pazı dünyada yaygın olarak ve geleneksel batı diyetinde 
yüzyıllardır kullanılan sebzelerdendir ayrıca pazı genellikle taze, dondurulmuş ve konserve 
şeklinde tüketilmektedir [7,8]. Ülkemizde de yaş ve kuru şekilde tüketilmekte olan pazı 
üretimi 2016 yılı TÜİK verilerine göre bir önceki yıla oranla %5.13 artarak 5581 ton olarak 
gerçekleşmiştir [9]. Marul, ıspanak ve pazı gibi yeşil yapraklı sebzeler genellikle taze 
tüketilen sebzelerdir [10].  Hasattan tüketime kadar geçen zamanda besinsel içerikte meydana 
gelen değişiklikler depolama, pişirme ve işleme koşullarından etkilenmektedir. Sebze ve 
meyvelerde herhangi bir muhafaza yönteminin uygulanmaması ya da uygun olmayan 
muhafaza şartları besinsel içerik kaybına ve ürünlerin bozulmasına sebep olmaktadır.  Kolay 
bozulabilen gıdaların uzun raf ömürlü işlenmiş gıdalara dönüştürülmesi gıda sektörünün temel 
çalışma alanlarındandır. Gıdaların muhafazasında ısıl işlemler, iyonize radyasyon, yüksek 
hidrostatik basınç, darbeli elektrik alan ve dondurma yaygın olarak kullanılan 
yöntemlerdendir. Kurutma en eski ve yaygın kullanılan yöntemdir. Kurutma sırasında yaş 
üründen su ayrılır böylece istenmeyen mikrobiyel faaliyetler ve kimyasal reaksiyonlar için 
potansiyel azaltılarak raf ömrü uzatılır [11]. Kurutma ile ambalaj ve taşıma maliyeti azaltılır, 
taşıma ve depolamada kolaylık sağlanır ve oransal olarak besinsel içeriği artmış ürünler elde 
edilir.  Günümüzde kurutma işlemi pek çok teknik ve sistem kullanılarak yapılabilmektedir.  

Konveksiyonel kurutmaya alternatif olan akışkan yataklı kurutmanın temel prensibi yüksek 
hız ve sıcaklıktaki kurutucu havanın gıda ile teması ve geniş yüzey alanı sayesinde gıdadaki 
suyun hızla uzaklaştırılmasını sağlayarak ısının gıdadaki olumsuz etkilerini azaltmaktadır [1]. 
Akışkan yataktaki kurutma hızı geleneksel sıcak hava ile kurutma işleminden çok daha 
yüksektir [12,13]. Akışkan yataklı kurutmada ısı ve kütle transferi ile kuruma hızının yüksek 
olması ve kuruma süresinin kısa olması sistemin temel avantajlarındandır [14]. Farmasötik ve 
gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılan akışkan yataklı kurutma teknolojisi yüksek 
verimlilik ve düşük sermaye maliyeti ile birçok alanda ve endüstriyel uygulamalarda 
kullanılmaya uygundur [15,16,17]. 

Konveksiyonel kurutmaya alternatif bir diğer sistem olan halojen ısıtıcılı kurutucunun temel 
prensibi ise yüksek frekanslı dalgaların kurutulan materyalin içinden hızla geçişi sırasında 
absorblanarak ısı enerjisine dönüştürülmesi ve bu ısı sayesinde materyal içindeki suyun 
uzaklaştırılmasıdır. Halojen ısıtıcılı sistemde kurutulan gıdanın iç sıcaklığı yüzey 
sıcaklığından daha yüksek olmakta ve konvektif kurutmaya göre daha dinamik bir nem 
transferi gerçekleşmektedir [18]. Halojen ısıtıcılı kurutmada yüksek ısıl verimlilik ve kurutma 
hızının yanı sıra ekipmanların basit olması ve yüksek oranda yer tasarrufunun sağlanması 
sistemin avantajlarındandır. Bu avantajlardan dolayı gıda işlemede kurutma [19], kavurma 
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[20], pişirme [21], ve yağ asidi bileşenlerini belirleme [22]  gibi çeşitli işlemlerde kullanılan 
bir tekniktir. 

Literatürde kurutma çalışmaları çok yaygın olmasına rağmen pazı kurutma ile ilgili çalışmalar 
oldukça sınırlıdır. Son yıllarda Farabegoli ve ark. [7] pazı tohumlarından vitexin-2-O-xyloside 
ekstraksiyonunu, Colonna ve ark. [10] pazının besinsel kalitesinin hesaplamasını, Amalraj ve 
Pius [5] ise pazıda bulunan kalsiyumun biyo yararlılığını hesaplamayı ve Linero ve ark. [3] 
ise pazıda bulunan bazı elementlerin eldesini çalışmışlardır. Bu çalışmanın amacı pazı 
yapraklarının farklı sıcaklıklarda kurutulmasında akışkan yataklı ve halojen ısıtıcılı 
sistemlerinin kurutma performanslarının ağırlık kaybı ve rehidrasyon kapasiteleri bakımından 
kıyaslanmasıdır. 

II. MATERYAL ve METOT (MATERIAL and METHOD) 

Materyal 

Çalışmada Kahramanmaraş’ta lokal marketten alınan pazılar kullanılmıştır. Laboratuvara 
getirilen pazılar yıkanıp ayıklanarak analize kadar +4ºC’deki buzdolabında muhafaza 
edilmiştir. Analize başlamadan önce pazı yaprakları 5x5cm’lik kareler şeklinde kesilmiş ve 
her sıcaklık için üç paralelli olarak hazırlanmıştır. 

Kurutma Denemeleri 

Akışkan yataklı kurutmada Sherwood marka M501 model kurutucu ile 250 ml’lik mini tüpleri 
kullanılmıştır ve kurutma denemeleri 1.25 m3/dak (blower set value 30) hava hızında 
gerçekleştirilmiştir. Halojen ısıtıcılı kurutma denemeleri için ise Adam Equipment marka 
PMB 53 model kurutucu kullanılmıştır. Tartımı yapılan örnekler kurutucu haznelerine 
yerleştirilerek doğrudan kurutmaya başlanmıştır. Her iki kurutma denemesi de 60, 70 ve 80 ºC 
sıcaklıklarda gerçekleştirilmiş ve kurutma sırasında belirli zaman aralıklarında (ilk 20 dakika 
5 dakikalık periyotlarda devamında 10’ar dakikalık) kurutuculardan örnekler alınarak ağırlık 
değerleri kaydedilmiştir. Örneklerin ağırlık kayıpları ortalamalarının kurutma süresine karşı 
grafiğe işlenmesi ile kurutma karakteristikleri belirlenmiştir. 

Rehidrasyon Kapasitesinin Belirlenmesi 

Kurutulmuş örnekler tartılarak 50ml su içeren beherlere konulmuştur. Oda sıcaklığında 10, 
20, 30, 60 ve 1440 dakikalık rehidrasyon sonunda örnekler sudan alınarak fazla suları 
kurutma kağıdı ile uzaklaştırıldıktan sonra ağırlıkları kaydedilmiş ve %ağırlık kazanım 
ortalamalarının rehidrasyon süresine karşı grafiğe işlenmesi ile rehidrasyon karakteristikleri 
belirlenmiştir.  

Rehidrasyon kapasitesi aşağıdaki eşitliğe göre hesaplanmıştır. 

 RK (%) = (M0 – Mt) / M2 × 100                              [23]                     

Eşitlikte,  

RK: rehidrasyon kapasitesi (%) 

M0: başlangıçtaki kuru pazı yapraklarının kütlesi (g) 

Mt: t süre sonundaki pazı yapraklarının kütlesi (g) 
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III. DENEYSEL SONUÇLAR (EXPERIMENTAL RESULTS) 

Akışkan yataklı ve halojen ısıtıcılı kurutma sistemlerinde pazı yapraklarının 60, 70 ve 80 ºC’ 
deki kuruma karakteristiklerinin belirlenmesi akışkan yataklı sistemde 170dakika, halojen 
ısıtıcılı sistemde ise 70dakikada gerçekleştirilmiştir. Kurutma periyodunda yaş bazda % 
ağırlık kayıpları hesaplanmıştır. Akışkan yataklı ve halojen ısıtıcılı sistemlerde kurutma 
süresinin ağırlık kaybına etkisi Şekil 1.1 ve 1.2’de verilmiştir. Buna göre, beklendiği üzere, 
çalışılan sıcaklıklarda kurutma havası sıcaklığı arttıkça pazı örneklerinin su kayıpları da 
artmıştır. Tüm kurutma havası  sıcaklıklarında pazı örneklerinin başlangıç su içeriğine göre 
%50 su kayıpları 15-17dak arasında gerçekleşmiş ve örneklerin büyük orandaki su kayıpları 
ilk 40dak’da kaydedilmiştir. Her iki kurutma sisteminde de kurutma süresinin artmasıyla 
birlikte ağırlık kaybında da artış meydana gelmiş ve ağırlık kaybı halojen ısıtıcı ile daha 
yüksek olmuştur. Akışkan yataklı sistemde kurutma havası pazı yapraklarını havada askıda 
tutarak ısı ile direk teması sağlarken yaprakların büzüşmesine de sebep olmaktadır. Halojen 
ısıtıcı ile büzüşme olmayan kurumuş pazı yaprakları elde edilmiştir. Toplam kuruma süreleri 
boyunca ağırlık kayıpları 60, 70 ve 80 ºC için sırasıyla akışkan yataklı sistemde %88.77, 
87.47 ve 86.46 iken halojen ısıtıcılı sistemde %94.92, 98.66 ve 97.37 olmuştur. 

Kurutulmuş bir ürününün kalite kriterlerinden biri olan rehidrasyon kapasitesi ürünün taze 
halde içerdiği suyu tekrar kazanabilme yeteneği olarak kabul edilmektedir [24]. Her iki 
sistemde de kurutulmuş olan pazı yapraklarının rehidrasyon süreleri sonunda meydana gelen 
ağırlık kazanımları Şekil 2.1 ve 2.2’de verilmiştir. Şekillerde görüldüğü üzere, rehidrasyon 
süresi arttıkça pazı örneklerinin su kazanımları armıştır ve bu artış rehidrasyon sıcaklığı ile 
çok az farketmiştir. Akışkan yataklı ve halojen ısıtıcılı sistemlerde ilk 10dak rehidrasyon 
sonunda örneklerin ağırlık kazanımları %50 seviyesine ulaşmış bundan sonraki ağırlık 
kazanımları çok az gerçekleşmiştir. Rehidrasyon sıcaklığının pazı örneklerinin %ağırlık 
kazanımına etkileri halojen ısıtıcılı kurutma sisteminde daha belirgin olarak gerçekleşmiştir. 

 
Şekil 1. 1. Akışkan Yataklı Sistemde Pazı Yapraklarının Kurutma Süresinin Ağırlık Kaybına Etkisi. 

 
Şekil 1. 2. Halojen ısıtıcılı sistemde farklı sıcaklıklarda kurutulan pazı yapraklarının kuruma sürelerinin ağırlık 

kaybına etkisi. 
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Şekil 2. 1. Farklı sıcaklıklarda akışkan yataklı sistemde kurutulan pazı yapraklarının rehidrasyon süresine bağlı  

% ağırlık kazanımları. 

 
Şekil 2. 2. Farklı sıcaklıklarda halojen ısıtıcılı sistemde kurutulan pazı yapraklarının rehidrasyon süresine bağlı 

% ağırlık kazanımları. 

Akışkan yataklı ve halojen ısıtıcılı kurutma sistemlerinde farklı sıcaklıklarda gerçekleştirilen 
rehidrasyonda 1440dak sonundaki %ağırlık kazanımları Şekil 3’te verilmiştir. Buna göre 
akışkan yataklı kurutucu sistemde 1440dak rehidrasyon sonunda %81.07’lik ağırlık kazanımı 
60oC’de gerçekleşirken, halojen ısıtıcılı sistemde %83.61’lik ağırlık kazanımı 70oC’de 
olmuştur.  

 
Şekil 3. Farklı sıcaklıklarda akışkan yataklı ve halojen Isıtıcılı sistemlerde kurutulan pazı yapraklarının 
1440dak’lık rehidrasyon sonundaki % ağırlık kazanımları. 

IV. SONUÇLAR VE TARTIŞMA (CONCLUSIONS and DISCUSSION) 

Sonuç olarak pazı kurutmada 60, 70 ve 80 ºC’ lik kurutma koşullarında halojen ısıtıcılı sistem 
akışkan yataklı sistem ile kıyaslandığında daha etkin bir kurutma sağlamıştır. Halojen ısıtıcılı 
sistemde aynı oranda ağırlık kaybı için gereken kurutma süresinin akışkan yataklı sisteme 
göre daha kısa olması bir yandan kuruma süresinin azaltırken diğer yandan da enerji ihtiyacını 
düşürebilmektedir. Yine ağırlık kayıplarının yanı sıra % ağırlık kazanımları her iki sistemde 
yakın olsa da halojen ısıtıcılı kurutma ile endüstriyel üretimde yaygın kurutma sıcaklığı olan 
70 C’ de en fazla ağırlık kazanımı gerçekleşmiştir.   
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ÖZET 
Subkritik su ekstraksiyonu (SWE), katı ve yarı katı gıdalardan yüksek sıcaklık ve yüksek basınç altında solvent 
olarak suyun kullanıldığı bir ekstraksiyon tekniğidir. SWE kısa ekstraksiyon süresi ve yüksek verimlilikte 
olması, toksik olmama, atık problemi oluşturmama, organik solvent tüketimine ihtiyaç duymama, örnek 
hazırlama maliyetinin az oluşu ve otomasyona uygunluğu gibi avantajları sebebi ile geleneksel ekstraksiyon 
yöntemlerine tercih edilmektedir. Günümüzde SWE gıdalardan biyoaktif bileşenlerin eldesinde kullanılmaktadır. 
Bu çalışmanın amacı son yıllarda popülaritesi artan subkritik su ekstraksiyonunun temel prensipleri, kullanım 
alanları, potansiyeli ve diğer ektraksiyon yöntemlerinden farkı ile son yıllarda yapılan çalışmalar hakkında bilgi 
vermektedir.  
 
Anahtar kelimeler: Subkritik su ekstraksiyonu, biyoaktif bileşenler, ekstraksiyon, kinetik modelleme. 

 
Subcritical Water Extraction and Applications in Food Industry 

ABSTRACT 
Subcritical water extraction (SWE) is an extraction technique inwhich water is used as solvent under high 
temperature and pressure and is suitable for solid and semi-solid foods. Short extraction time, high efficiency, 
non-toxicity, low sample preparation costs and suitability for automation without the need in solvent and waste 
management are major advantages of the technique. Recently, SWE is used in extraction of bioactive 
components from foodstuffs. The present study aims to give brief information on  the basic principles of 
subcritical water extraction, applications, potentials and differences from other extraction methods and recent 
studies on the area. 
 
Keywords: Subcritical water extraction, bioactive components, extraction, kinetic modeling. 

I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Ekstraksiyon katı veya sıvı fazdaki bileşenlerin çözünürlük farkından yararlanılarak sıvı faza 
alınması işlemidir. Ekstraksiyon gıda komponentleri analizlerinde uygulanan ilk işlem 
basamağıdır. Uygulanan ekstraksiyon işlemi incelenecek bileşenler için seçici, hızlı, kolay 
uygulanılabilir, ucuz ve otomasyona uygun olmalıdır. Ekstraksiyon işleminde Soxhlet, 
perkolasyon, maserasyon, buhar distilasyonu gibi teknikler yaygın olarak kullanılan 
tekniklerdendir. Ancak bu tekniklerin ekstraksiyon süresinin uzun olması, organik solvent 
ihtiyaçlarının yüksek, ekstraksiyon verimlerinin düşük olması ve zararlı atık oluşturmaları 
gibi dezavantajları söz konusudur. Bu sınırlayıcı faktörlerden dolayı son yıllarda alternatif 
ekstraksiyon tekniklerinin geliştirilmesi hız kazanmıştır. Son yıllarda ekstraksiyon verimini 
arttırmaya yönelik yüksek basınç uygulaması, vurgulu elektrik alan, elektroplazmoliz, 
ultrasonifikasyon, gama ışınlaması ve elektriksel alan uygulamaları üzerindeki çalışmalar artış 
göstermiştir [1]. Polifenoller gibi biyoaktif bileşenlerin ekstraksiyonunda organik solventlerle 
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katı-sıvı ekstraksiyona dayanan geleneksel yöntemler mevcuttur ancak yöntemlerin çevreye 
ve gıda bileşenleri üzerine istenmeyen etkileri söz konusudur [2]. Basınçlı sıcak su 
ekstraksiyonu (PHWE) olarak da adlandırılan subkritik su ekstraksiyonu (SWE), klasik 
ekstraksiyon yöntemlerinin dezavantajlarını minimize etmek için geliştirilen katı-sıvı 
ekstraksiyon tekniklerindendir. SWE ile yüksek kaliteli ve yüksek verimli ekstraktların temini 
mümkün olmaktadır. SWE bitki ve gıda materyallerinde biyoaktif ve besleyici bileşenlerin 
ekstraksiyonu için ilgi çeken bir seçenek haline gelmiştir [3]. Ayrıca biyolojik açıdan aktif 
olan maddelerin ekstraksiyonunda da SWE tekniğinin daha kullanışlı olduğu kanıtlanmıştır 
[4]. Bu açıdan çalışma subkritik su ekstraksiyonunda temel prensipleri, ekipmanları, kullanım 
alanlarını, diğer ektraksiyon yöntemleriyle kıyaslanmasını ve son yıllarda konuyla ilgili 
çalışmaları özetlemeyi amaçlamaktadır. 

Subkritik Su Ekstraksiyon Ekipmanları 

Fırın, ekstraksiyon hücresi, basınç pompası, vanalar ve toplama kaplarından oluşan sistemde 
subkritik su ekstraksiyonu 100-374°C sıcaklık aralığında ve suyu sıvı fazda tutabilecek 
basınçta (374°C ve 22 MPa basınç suyun kritik noktasıdır) gerçekleşmektedir [2-5-6-7]. 
Yüksek basınç etkisiyle atmosferik basınçtaki uygulamalara kıyasla analit–solvent teması 
arttığından solventin matrikse penetrasyonu artmakta ve ekstraksiyon kolaylaşmaktadır. Sabit 
basınç altında solvent sıcaklığının arttırılması ile elektriksel yük depolayabilme yeteneği 
olarak da bilinen dielektrik (Ɛ) sabiti ve polarite azalırken [8-9-10] kütle transferi ve 
ekstraksiyon oranı artmaktadır [11]. Oda sıcaklığında ve atmosferik basınçta dielektrik sabiti 
metanol, etanol ve su için sırasıyla 33, 24 ve 79 iken, 250 ° C ve 5 bar basınç altında su için 
27’ye düşmektedir [12]. Su, sıcaklığının artmasıyla etanole benzer bir polarite göstermekte ve 
düşük-orta polar karakterdeki bileşenleri çözme kapasitesine erişmektedir. Böylece su, etanol 
ve metanol gibi davranabilmekte ve organik solventlerin yerine kullanılabilmektedir [13]. Bu 
sistemde uygun basınçta sıcaklığın arttırılmasıyla, suyun yüzey gerilimi ve viskozitesi 
azalmakta, oda koşullarında ve atmosferik basınç altında çözemediği pek çok bileşenin 
çözünürlüğünde artış meydana gelmektedir. Tüm bu etkilerin sonucu olarak SWE klasik 
ekstraksiyon yöntemlerine kıyasla daha hızlı ekstrakt eldesi ve daha az miktarda solvent 
kullanımı söz konusu olmaktadır [11]. 

II. İLGİLİ ÇALIŞMALAR (RELATED WORKS) 

Literatüre bakıldığında SWE tekniği genellikle meyve ve sebzeler ile atıklarından toplam 
fenolik madde ekstraksiyonunda ve toplam antioksidan kapasitesinin belirlenmesinde 
kullanılan alternatif bir tekniktir. Cvetanovic ve ark. [14] apigenin izolasyonu 
optimizasyonunda SWE kullanmışlardır. 45 bar basınç altında ve 115 ºC de 30 dakika 
gerçekleştirilen ekstraksiyon sonucunda elde edilen polifenolik bileşiklerin performansları 
UHPLC-HESI-MS/MS ile belirlemişlerdir. Zekovic ve ark. [15] kişniş tohumlarından 
polifenol ekstraksiyonunda SWE için farklı sıcaklık (100-200 ºC), basınç (30-90 bar) ve 
ekstraksiyon süresinde (10-30 dak) çalışmalarını yapmışlar ve optimum verimin sağlandığı 
şartlarda (100 ºC, 60 bar ve 10 dak) 3,4-dimetoksisinamik asit en yüksek verim (942 mg/100 
g DW) ile en baskın bileşik olarak bulmuşlardır. Cheigh ve ark. [16] ise siyah çay, kereviz ve 
ginseng yapraklarından flavonollerin ekstraksiyonu için subkritik su, sıcak su ve organik 
solvent ekstraksiyonunu gerçekleştirmişlerdir. Maksimum verimin sağlandığı 170 ºC’de 10 
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MPa basınç altında 15 dakikalık ekstraksiyon sonucunda subkritik su ekstraksiyonu ile etanol 
ve metanole göre sırasıyla 2-22.7 ve 1.8-23.6 kat daha yüksek verimli ekstraktların elde 
edildiğini ortaya koymuşlardır. 

SWE ile yaygın olarak kullanılan ekstraksiyon çeşitleriyle kıyaslamak amacıyla yapılan bazı 
çalışmalar literatürde mevcuttur. Örneğin Liau ve ark. [17]  yağı alınmış Camellia oleifera 
tohumlarından flovanoid glikozitlerin ekstraksiyonu için %60 lık etanol çözeltisinin 
kullanıldığı ultrasonik ve soxhlet ekstraksiyon yöntemlerinde ekstraksiyon sırasıyla 30 dakika 
ve 12 saatte tamamlanırken SWE ile 140 ºC sıcaklık ve 600 psi basınçta ekstraksiyon 10 
dakikada tamamlanmıştır. Ayrıca ekstraksiyon sonucunda SWE ile ultrasonik ekstraksiyona 
göre daha yüksek verimli ekstrakt elde edilmiştir (%78.5, %68.4 mg/g). Bir başka çalışmada 
ise Naffati ve ark. [18]) A. uva-ursi bitkisinden toplam fenol ve toplam flavonoid 
bileşiklerinin ekstraksiyonu için maserasyon ve SWE tekniklerini kullanmışlardır. SWE 
tekniğinde uygun ekstraksiyon şartının bulunması için sıcaklık (120-220 ºC), ekstaksiyon 
süresi (10-30 dak) ve subkritik suya ilave edilen HCl konsantrasyonlarında (% 0, 0.75 ve 1.5) 
belirli aralıklarla çalışmışlardır. SWE için maksimum verimin sağlandığı ekstraksiyon 
şartlarında (151.2 ºC, 10 dak ve %1.5 HCl ilavesi) toplam fenoller ile flavonoidlerin 
miktarları sırasıyla SWE için 9.8431 g GAE/100 g DW ve 1.7558 g CE/100 g iken 
maserasyonda maksimum verimin sağlandığı %30’luk etanol çözeltisinde ise bu değerler 
sırsıyla 7.287 g GAE/100 g DW ve 1.229 g CE/100 g olarak bulunmuştur. Aynı ekstraksiyon 
şartlarında yapılan bir başka çalışmada ise Pavlic ve ark. [5] ada çayında maserasyon ve SWE 
tekniklerini kullanarak toplam fenoller ile toplam flavonoidlerin verimlerini ve maksimum 
antioksidan kapasitesini belirlemişlerdir. SWE için maksimum verimin sağlandığı 
ekstraksiyon şartlarında (201.º5 C, 15.8 dak ve %0 HCl ilavesi) toplam fenoller, toplam 
flavonoidler ve maksimum antioksidan kapasiteleri (TEAC) sırasıyla 7.98 g GAE/100 g DW, 
4.93 g CE/100 g ve 38.34 mM Trolox/100 g DW iken maserasyonda toplam fenol ve toplam 
flavonoid değerleri sırsıyla 4.6876 g GAE/100 g DW, 3.5639 g CE/100 g olarak bulunmuştur.  
Vladic ve ark.[8]’ da Satureja montana bitkisinden toplam fenoller ve flavonoidler ile 
antioksidan aktivitesinin belirlenmesi için SWE ile 30 bar’lık sabit basınç altında 200 ºC 
sıcaklıkta 20.8 dakikalık ekstraksiyon sonucunda sırasıyla 11.24 g GAE/100 g, 6,84 g 
CAT/100 g ve 0.0028 mg/ml (IC50) iken etanolün (% 33.8-76.2) kullanıldığı solvent 
ekstraksiyonunda bu değerler sırasıyla 3.9-7.2 g GAE/100 g, 3.2-6.2 g CE/100 g ve 13-30 
µg/ml (IC50) olarak bulunmuştur. Bajer ve ark. [19] ise şili biberinden kapsaisinoid 
ekstraksiyonunu gerçekleştirmek için (20 MPa basınç, 120-240 ºC sıcaklık ve 5-60 dakika) 
SWE ve soxhlet ekstraksiyonunu kullanmışlardır. 20 MPa basınç 200ºC de suyun dielektrik 
sabiti 35.7 iken kapsaisinoid ekstraksiyonlarında yaygın kullanılan metanol için bu değer 33 
dür. Ekstraksiyon sonucunda kapsaisinoidin veriminin en yüksek olduğu ekstraksiyon 
şartlarında (200 ºC ve 10+20 dakika) SWE soxhlet ekstraksiyona göre %113 daha etkin 
olduğu sonucuna varılmıştır. Aliakbarian ve ark. [20] ise şarap atıklarını kullanarak toplam 
polifenoller ile flavonoidlerin miktarlarını ve antioksidan aktivitesini belirlemek için SWE ve 
solvent ekstraksiyonu yöntemlerini kullanmışlardır. SWE için optimum şartların sağlandığı 
11.6 MPa basınç ile 140 ºC de sıcaklıkta sırasıyla toplam polifenoller, flavonoidler ve 
antioksidan aktivitelerinden 31.69 mgGAE/gDP, 15.28 mgCE/gDP ve 13.40 µgDPPH/µlextract elde 
edilirken saf etanolün kullanıldığı solvent ekstraksiyonunda ise bu değerler sırasıyla 
7.87±0.48 mgGAE/gDP, 14.49±2.17 mgCE/gDP ve 22.57±1.87 µgDPPH/µlextract olarak 
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belirlenmiştir. Atıkların değerlendirilmesi için yapılan bir başka çalışma da He ve ark. [21] 
tarafından gerçekleştirilmiştir. Nar çekirdeklerinden fenolik bileşikleri ekstrakte etmişler ve 
elde edilen ekstraktların antioksidan aktivitelerini belirlemişlerdir.  

SWE tekniğinde solvent olarak tek başına su veya organik solvent kullanılabilirken su ve 
organik solventlerin belirli oranlarda karıştırılıp kullanılması da mümkündür. Organik 
solventlerin de kullanılmasından dolayı bu teknik literatürde basınçlı sıvı ekstraksiyonu (PLE) 
olarak da karşımıza çıkmaktadır. Cheigh ve ark. [22] satsuma mandarinin kabuklarını 
kullanarak flavanon eldesinde üç farklı solvent kullanarak solventin ekstraksiyon 
verimliliğine etkilerini incelemişlerdir. 100±10 atm basınç altında 160 ºC sıcaklıktaki 10 
dakikalık ekstraksiyon sonucunda hesperidin veriminin solvent ekstraksiyonuna göre etanol, 
metanol ve su için sırasıyla 1.9, 3.2 ve 34.2 kat, narirutin veriminin ise sırasıyla 1.2, 1.5 ve 3.7 
kat daha fazla olduğu sonucuna varmışlardır. Solventin ekstraksiyon süresine etkisini 
kıyaslamak için ise Singh ve Saldana [23] patates kabuklarından 8 çeşit fenolik bileşiklerin 
(Galik asit, klorojenik asit, kafeik asit, protokateşik asit, syringic asit, p-hidroksil benzoik asit, 
ferulik asit ve kumarik asit) ekstraksiyonunu gerçekleştirmişlerdir. 6 MPa basınç ile 180 ºC 
sıcaklıkta solvent olarak su ve metanolün kullanıldığı çalışmada su kullanılan grupta 
ekstraksiyon 30 dakikada tamamlanırken metanol kullanılan grupta ise 3 saatte 
tamamlanmıştır. Su kullanılan grupta 81.83 mg/100 g fenolik bileşikler elde edilirken metanol 
kullanılan grupta 46.59 mg/100 g fenolik bileşik elde edilmiştir. 

Son yıllarda SWE doğal ekstraktların eldesinde artan kullanım göstermektedir. Bitkisel 
kaynakların sitotoksik aktivitelerinin belirlenmesi amacıyla Svarc-Gajic ve ark. [24] zencefili, 
Lee ve ark. [25] ise ginseng yaprak ve köklerini kullanmışlardır. Lee ve ark. araştırma 
sonucunda sıcak sulu ekstraktların etonallü olanlara kıyasla kanser hücrelerine karşı sitotoksik 
aktivitelerinin daha etkili olduğunu bulmuşlardır. 

Literatürde yöntemin karbonhidratların ekstraksiyonu için de kullanıldığı görülmüştür. Luo ve 
ark. [26] Cordyceps militaris (CMP) mantarından SWE tekniğini kullanarak iki polisakkarit 
fraksiyonunu (CMP-W1 ve CMP-S1) CMP’den ekstrakte etmişler ve elde edilen 
polisakkaritlerin yapılarını inceleyerek bağışıklık sistemine etkisini araştırmışlardır. Benito-
Roman ve ark. ise çeşitli yıllarda [27, 28, 29] tahıllardan β-glukon ekstraksiyonu üzerine 
çalışmalar yapmışlardır. Yıldız-Öztürk ve ark. [30] ise optimum ekstraksiyon şartlarında (125 
C, 230 bar ve 45 dak) stevia yaraklarından38.67 mg/g stevioside, 35.68 mg/g rebaudioside 
ortaya çıkarmışlardır. Ayrıca  48.63 mggalik asit/gekstrakt, 29.81 gkuersetin/g ekstrakt  ve %92.50 DPPH 
serbest radikal elde etmişlerdir. 

Çevre ve insan sağlığı açısından zararlı, toksik ve kanserojen etkiye sahip olan organik 
yapıdaki polisiklik aromatik hidrokarbonların (PAH) ve pestisitlerin ekstraksiyonu içinde 
SWE tekniği uygulanabilmektedir. PAH ekstraksiyonu için Sushkova ve ark. [31] bitki 
materyallerinden PAH ekstraksiyonunu gerçekleştirmişlerdir. Ekstraksiyon sonucunda 
geleneksel hekzan ekstraksiyonunun verimi % 72 iken SWE ile % 98 verim sağlanmıştır. 
Chen ve ark. [32] ise SWE tekniği ile daha fazla pestisit kalıntılarının uzaklaştırılması için bir 
çalışma yapmışlardır. 

SWE tekniği esansiyel ve uçucu olan yağ asitlerinin eldesinde kullanılabilen bir yöntemdir. 
Sani ve ark. [33] Biebersteinia multifida bitkisinden hidrodistilasyon ve SWE kullanarak 
esansiyal yağ asitlerinin ekstraksiyonunu gerçekleştirmişlerdir. Ekstraksiyon sonunda 
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hidrodistilasyon ile elde edilen dört baskın yağ asitlerinin (fitol, hekzadekanoik asit, (E)-
nerolidol ve 6,10,14-trimethyl-2-pentadecanone) uçucu yağın %86 dan fazlasını içerdiği 
ortaya çıkmıştır. Esansiyel ve uçucu yağ asitleri ile ilgili yapılan birkaç çalışma literatürde 
mevcuttur  Khajenoori ve ark. [34] ise Zataria Multiflora bitkisinden 150 ºC sıcaklıkta ve 2 
MPa basınç altında esansiyel yağ ekstraksiyonunu bu sistem ile gerçekleştirip 4 çeşit 
modellemesini (termodinamik dağılım katsayısına dayalı, tek alanlı kinetik model, çift alanlı 
kinetik model ve dış kütle aktarım direnci modelleri)  yapmışlardır. 

Çeşitli kimyasal komponentlerin eldesinde de bu teknik yaygın olarak kullanılmaya 
başlamıştır. Örneğin Liu ve ark. [13] huş ağacı kabuğundan betulinic asit eldesi için 
184.52ºC’de SWE gerçekleştirmişlerdir. 27.37 dakikalık işlem sonucunda 28.03 mg/10 g 
betulinic asit elde edilmiştir. Ayrıca Saravana ve ark. [35] Saccaharina japonica ‘dan 
kimyasal bileşenler eldesinde , Ruiz-Aceituno ve ark. [36] çam fıstığından inositol eldesinde, 
Wang ve ark. [37] Sophora flavescens Ait.’ den alkaloid eldesinde ve Espinoza ve Morawicki 
[38] ise peyniraltı suyu izolatı eldesinde SWE tekniğini kullanmışlardır. 

Organik solventlerde çözünüp suda çözünmeyen boyar maddelerin ekstraksiyonu içinde SWE 
uygulanılabilir yöntemlerden sayılmaktadır. Boyar madde ekstraksiyonuna ait bir çalışma 
olarak Vazquez ve ark. [39] kök boyasıgillerden olan H. pustulata ‘dan suda çözünmeyen 
antrakinonların farklı sıcaklık (120, 170 ve 220ºC) ve basınç (45,60 ve 75 bar) 
uygulamalarıyla maksimum verimin elde edildiği aralıkları (170ºC ve 60 bar) 2 saatlik 
ekstraksiyon sonucunda bulmuşlardır. Bununla birlikte suda kolay çözünen fakat yüksek 
sıcaklıkta degredasyonu artan antosiyaninlerin ekstraksiyonları da bu yöntem kullanılarak 
yapılmaktadır. Uzel [40] kara havuçtan antosiyanin ekstraktesini bu yöntemi kullanarak elde 
etmiştir.  
Subkritik su ekstraksiyonu tek başına kullanılan bir sistem iken çeşitli sistemlerle de 
zenginleştirilmektedir ve ikinci sistem olarak genelde ultrason kullanılmaktadır. Ultrason 
destekli SWE sistemlerde Ma ve ark. (2015) Kaempferia galangal L. bitkisinden esansiyel 
yağları ekstrakte edip yağların antioksidan aktivitelerini incelerken, Chen ve ark. (2015) şeker 
pancarı küspesinden pektince zengin maddelerin, Chao ve ark. (2013) ise Lycium barbarum 
L. dan polisakkarit ekstraksiyonunu gerçekleştirmişlerdir. Bunlarla birlikte Smiderle ve ark. 
(2017) mantardan β-D glukan eldesi için mikrodalga destekli sistemi ve Liu ve ark. (2013) ise 
Chrysanthemum bitkisini karakterizasyon ve kalite kontrolü için HPLC ve UV absorbans 
dedektörlü kombine sistemi kullanmışlardır 

SWE tekniği yaygın kullanılan ekstraksiyon yöntemlerine göre çeşitli avantajlara sahip olsa 
da işleme ünitesi oldukça küçük bir sistemdir ve sistemin büyük ölçekli çalışmalarda 
getireceği maliyet ise dezavantajlarındandır. 

III. SONUÇLAR VE TARTIŞMA (CONCLUSION and DISCUSSION) 

Subkritik su ekstraksiyonunda, geleneksel ekstraksiyon yöntemlerine kıyasla, işlem süresi 
daha kısa ve ekstraksiyon verimi daha yüksektir. Çözücü olarak su kullanıldığından dolayı 
çevreye ve insan sağlığına dosttur. Pahalı organik çözücüler yerine kullanılan su işlem 
maliyetini de azaltmaktadır. Ticari uygulamalarda proses maliyetini düşürebildiği, üretim 
süresini kısalttığı, yüksek verimli ekstraktlar sağladığı ve çevreye dost bir sistem olduğundan 
ilgi çeken ve pekçok araştırmaya konu olabilecek bir yöntem olarak görülmektedir.  
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ABSTRACT 
It is desirable that the construction projects can be completed in the most appropriate manner at the desired time, 
cost or other purposes. If any of these requests are solely aimed, the appropriate project parameters can be 
determined and the results such as the optimal time or cost can be determined after an optimization process. If 
more than one goal is to be achieved at the same time, the decision making process becomes more difficult. In 
this case, rather than a single final result, multiple results can be obtained. A number of techniques are used to 
optimize both time and cost. In this study, the techniques proposed for this purpose in the literature have been 
examined and some of these techniques have been applied to the construction projects considered as time-cost 
problem. Also, the TLBO algorithm, popular in recent years, has been the preferred in the solution of the multi-
objective optimization problem. Construction project business activities which are taken into account as a time-
cost problem in the literature are examined as numerical examples. A computer program is developed to realize 
the time-cost trade-off problem by using MATLAB. 
 
Keywords: Optimization, Construction Project, Decision-making 

I. INTRODUCTION 

In the case of multiple purposes such as time and cost, multi-objective optimization 
techniques is preferred to solve construction projects. In single-objective optimization 
problem, the optimal solution is generally achieved, but it is not simple for the multi-objective 
optimization problems. Instead of a single solution, there are alternative solutions in the 
multi-objective problems. These solutions are generally defined as Pareto-optimal solutions. It 
is difficult to decide which solution is better than the other one in the large solution space.  

The total time of a construction project depends on the skill of the time estimator, applied 
technology, the financial plan and many other factors. The total cost of the same project can 
be found as a function of the time determined by manual or by using computer software.  The 
aim is to obtain a minimum time and a minimum cost in a time-cost trade off problems. After 
the time-cost relationship was firstly introduced by Bromilow in 1969 [1], many researchers 
presented similar studies for civil engineering projects [2]. 

If the variables of the time-cost trade-off problem are too many, the optimization algorithms 
and multi-objective optimization techniques can be used to found an optimum time and cost 
for a construction project. In this study, among the different algorithms given in literature, the 
teaching-learning-based optimization (TLBO) algorithm is applied to the time-cost trade-off 
problem as an optimization algorithm. Also, to make a decision between total cost and the 
total time of the construction project, the Modified Adaptive Weighting Method (MAWA) 
and Non-dominated Sorting-II (NDS-II) technique is used to find Pareto solution of the 
selected problem.  
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II. TIME-COST TRADE-OFF PROBLEM IN CONSTRUCTION PROJECT 

There are two objectives to be minimized in the time-cost trade-off (TCT) problems. These 
are project time and cost. The general form of the cost function can be given by following 
equation. 

 id
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Where, C is the total project cost, Cdij the direct cost of resources type j at activity i, Cid the 
indirect cost of project, r total number of resource types and l is the total number of activity.  

The indirect cost Cid is a function of the total project time and desired project time.   
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In Eq.(3), CL is the indirect cost rate, Cp the delay fine rate for unit time delay and desired 
project time Ta. The total project time T is given by Eq.(4);  

   litESTT ii ...,2,1max   (4) 

where, ESTi the earliest starting time of activity i. The detailed information can be found from 
the studies related to the time-cost trade-off problem such as [3]. In this study, to calculate the 
total project time the critical path method (CPM) is used. 

III. TLBO ALGORITHM with MAWA AND NDS-II 

III.I. TLBO algorithm  

As a meta-heuristic algorithm, TLBO algorithm which mimics teaching-learning process in a 
class between the teacher and the students (learners) is developed by Rao et al. [4] and applied 
first for solving the mechanical design optimization problems. To implement the TLBO two 
key steps known as “Teaching Phase” and “Learning Phase” must be performed, respectively. 
The “Teaching Phase” produces a random ordered state of points called learners within the 
search space. Then a point is considered as the teacher, who is highly learned person and 
shares his or her knowledge with the learners. However, the learning process is represented by 
interaction between each learner in the “Learning Phase”. After a number of sequential 
Teaching-Learning cycles, the distribution of the randomness within the search space 
becomes smaller and smaller about to point considering as teacher, which means that 
knowledge level of the whole class is close to teacher’s level and the algorithm converges to a 
solution. The general flow chart of TLBO is given in Fig. 1. 
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Fig. 1. Flow Chart for TLBO 

 
The detailed knowledge about this algorithm can be found from the studies Rao et al. [4] and 
Dede [5]. In this study, the teaching-learning-based optimization is adopted to find pareto 
solution by using Modified Adaptive Weighting Method (MAWA) and Non-dominated 
Sorting-II (NDS-II). 
 

III.II. Modified Adaptive Weighted Approach (MAWA) 

In the modified adaptive weighted approach [6], the following four conditions are recognized 
to use an alternative fitness function instead of time or cost [7]. This alternative fitness 
functions combines the time function and the cost function calculated for the time-cost trade-
off problem in the construction project. For this approach the Matlab-codes are given below. 
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Fig. 2. Matlab codes for MAWA 

Where vc is a value for the criterion of cost, vt is a value for the criterion of time,  v is value 
for the project,  wc is adaptive weight for the criterion of cost, and  wt is adaptive weight for 
the criterion of time. The alternative fitness formula in MAWA is calculated as, 
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where X is sequence number of the solution of a cycle; Zc, Zt represent the value of the 
objective of cost and time of the Xth solution respectively;   is a uniformly distributed 
random number between 0 and 1, which is introduced here to avoid zero or invalid value of 
the integrated value [7].  

After calculation of alternative function, the fitness function given in the Fig. 1 for the basic 
TLBO algorithm is replaced with this new function.  
 
III.III. Nondominated Sorting- II (NDS-II) 

The other approach is the Nondominated Sorting- II. When the population in initialized the 
population is sorted based on non-domination into each front. The first front being completely 
non-dominant set in the current population and the second front being dominated by the 
individuals in the first front only and the front goes so on. Each individual in the each front 
are assigned rank (fitness) values or based on front in which they belong to. Individuals in 
first front are given a fitness value of 1 and individuals in second are assigned fitness value as 
2 and so on [8]. The Matlab codes are given in the Fig.3. 

 

 

 

 

 

if   Zc_min~=Zc_max && Zt_min~=Zt_max 

 
  vc= Zc_min/(Zc_max-Zc_min); 
  vt= Zt_min/(Zt_max-Zt_min); 

  v= vc+vt; 
  wt =vt/v; 
  wc= vc/v; 

elseif  Zc_min==Zc_max && Zt_min==Zt_max 
 

  wt=0.5; 

  wc=0.5; 
elseif  Zc_min~=Zc_max && Zt_min==Zt_max 
 

  wt=0.9; 
  wc=0.1; 

elseif  Zc_min==Zc_max && Zt_min~=Zt_max 

 
  wt=0.1; 
  wc=0.9; 

end 
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Fig. 3. Matlab codes for Ranking in NDS-II 

 

Individuals are selected from the current population based on the rank value of each 
individual. If the rank values of the individuals are the same, another criteria called crowding 
distance are calculated for the sorting the individuals. 
The crowding distance is a measure of how close an individual is to its neighbors [8]. The 
Matlab codes are given in the Fig.4.  

 
Fig. 4. Matlab codes for crowding distance in NDS-II 

An individual is selected in the rank is lesser than the other or if crowding distance is greater 
than the other 1. The selection is based on rank and the on crowding distance on the last front. 
The population in the “Teaching Phase” and “Learning Phase” of the TLBO algorithm is 
changed with the population obtained from the function called Nondominated Sorting- II.  

T=[]; 
t=0; 
for k=1:nPop 

    empty_individual.Dominated=0; 
    pop=repmat(empty_individual,nPop,1); 
    t=t+1; 
    R{t}=[]; 
    F=setxor(T,1:nPop);  
    for i=1:numel(F)    
        for j=i+1:numel(F) 

            p=f(F(i),:); 
            q=f(F(j),:); 
            if all(p<=q) && any(p<q); 
                 pop(F(j)).Dominated=1; 
            end 
            if all(q<=p) && any(q<p); 
                pop(F(i)).Dominated=1; 
            end  

        end 
        if pop(F(i)).Dominated==0 
            R{t}=[R{t} F(i)]; 
        end 
    end 
    if numel(R{t})==0  
        R{t}=F;        

        break 
    end 
    T=[T R{t}]; 
    if numel(T)==nPop  
        break 
    end 
end 

for i=1:numel(R) 
    pop_rank(R{i})=i; 
end 
 

e=0.0000001;% to avoid singularity 
nPop=size(f,1); 
pop_CrowdingDistance=zeros(nPop,1); 

 for i=1:numel(R) 
    pop_cd=zeros(numel(R{i}),2); 
     for j=1:size(f,2)      

        [fsort, findex]=sort(f(R{i},j)); 
         pop_cd(findex(1),j)=inf; 
         pop_cd(findex(end),j)=inf;     

          for k=2:numel(R{i})-1          
            pop_cd(findex(k),j)=abs(fsort(k+1)-fsort(k-1))/abs(fsort(1)-fsort(end)+ e); 
         end 

    end 
    pop_CrowdingDistance([R{i}'])=sum(pop_cd,2); 
end 
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IV. NUMERICAL EXAMPLE  

A project of seven activities is considered as an example to show the application of the TLBO 
algorithm and the multi-objective approach MAWA and NDS-II. The configuration of this 
project is given in the Fig. 5 and the optional days and direct cost for the activity of the 
project are given in the Table 1. Indirect cost rate was $1500/day [3]. 

 
Figure 5. Configuration of seven activity project 

   Table 1. Options for seven activity example 
Activity number Precedent activity Duration(days) Direct Cost ($) 

1 - 14 20 24 
  

23000 18000 12000 
  

2 1 15 18 20 23 25 3000 2400 1800 1500 1000 
3 1 15 22 33 

  
4500 4000 3200 

  
4 1 12 16 20 

  
45000 35000 30000 

  
5 2, 3 22 24 28 30 

 
20000 17500 15000 10000 

 
6 4 14 28 24 

  
40000 32000 18000 

  
7 5, 6 9 15 18 

  
30000 24000 22000 

  

The pareto solutions obtained from this study are given in the Table 2 by comparing the other 
results. Also, the results are given in the Fig. 6 and the Fig. 7 for the MAWA and NDS-II, 
respectively. As seen from these figures, the duration of the project can be maximum while 
the cost is minimum. 

   Table 2. Options for seven activity example 

 
Pareto solutions 
Time (day) Cost ($) Duration of activity (day) 

T
hi

s s
tu

dy
 

TLBO-MAWA 

73 228000 20 15 15 20 28 24 9 
68 220500 14 15 15 20 30 24 9 
60 245500 14 15 15 16 22 14 9 
60 233500 14 15 15 12 22 24 9 
67 225900 14 18 15 20 24 24 9 

TLBO-NDS-II 

67 230300 14 20 15 16 24 24 9 
60 233500 14 15 15 12 22 24 9 
68 220500 14 15 15 20 30 24 9 
70 231500 14 25 15 20 22 24 9 
63 227400 14 18 15 16 22 24 9 

Zheng et al. [9] 66 236500 14 15 15 20 28 18 9 

 
Parveen and Saha [3] 
 

60 233500 14 15 15 12 22 24 9 
62 233000 14 15 15 20 24 18 9 
63 225500 14 15 15 16 24 24 9 
67 224000 14 15 15 20 28 24 9 
68 220500 14 15 15 20 30 24 9 

Gem and Cheng [10] 79 256400 24 18 15 16 22 14 15 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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Figure 6. Pareto solutions obtained from the MAWA approach 

 
Figure 7. Pareto solutions obtained from the NDS-II approach 

V. CONSLUSIONS 

The TLBO algorithm is modified for the multi-objective time-cost trade-off problem to 
minimize both project time and cost in the construction project. The MAWA and NDS-II 
approach are used in the developed computer programs to realize the multi-objective 
optimization problem. By the help of this developed program, the pareto solutions for the 
construction projects are obtained. The results obtained from this study are compared the 
results given by the other researchers.  
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ABSTRACT 
In order to achieve the desired result in the optimization of the structures, different designs are made by taking 
into consideration the design variables of the structure by means of a software program. One of the difficult 
stages in this process is to perform structural analysis. In structural analysis, finite element techniques or the 
others techniques can be used. However, this is not simple for every kind of structures. In this study, the 
SAP2000 structural analysis program was called as a sub-function in the optimization problem developed in the 
MATLAB computer programming language. Thus, the structural analysis does not need to be coded by the 
designer. The constraints of the optimization problem can be performed by means of the applicable 
programming interface of the SAP2000. Also, the recently proposed JAYA algorithm is also considered as an 
optimization algorithm. Two-dimensional truss structure, which is often discussed by researchers in the 
literature, is considered as a benchmarking problem. 
 
Keywords: JAYA, Optimization, SAP2000, Truss Structures. 

I. INTRODUCTION 

Many optimization methods have been proposed so far. The main purpose of these 
optimization methods is to obtain global minimum or maximum values of objective function 
such as minimum weight of total structure, maximum buckling load, maximum frequency or 
minimum cost of the structures. Another important factor for the optimization methods is its 
performance. Performance is measured by some parameters such as number of function 
evaluation and CPU time. So, the proposed optimization algorithm should have good 
performance according to the existing methods. The existing optimization methods such as 
genetic algorithm (GA), ant colony optimization (ACO), particle swarm optimization (PSO), 
harmony search (HS), teaching-learning-based optimization (TLBO) and simulated annealing 
(SA) are the most popular optimization algorithms.  

Optimization of truss structures has been studied as size, shape and topology optimization 
with the constraint or non-constraint problem. Wang et al. [1] presented a study for truss 
structure with combined size and shape optimization. A similar study has been made by Gil 
and Andreu [2] and Kaveh and Kalatjari [3]. Svanberg [4] and Zhouand Xia [5] optimized the 
truss structures for optimum geometry. Gholizadef et al. [6] made a shape optimization of 
structures using harmony search. Hasançebi and Erbatur [7], Rahami et al. [8], Tanget al. [9], 
and Rajan [10] optimized truss structures using genetic algorithm with sizing, geometry and 
topology design variables. Han [11] presented a shape optimization for general two 
dimensional structures. Kaveh and Laknejadi [12] made a study for layout optimization of 
truss structures. Ahrari and Atai [13] presented a novel truss optimizer based on the principles 
of the state-of-the-art Evolution Strategies by taking into account the size and shape 
optimization. Miguel et al. [14] employs the Firefly Algorithm (FA) in the simultaneous 
optimization of size, shape, and topology in truss structures. They applied the FA to 2D and 
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3Dtruss structures. Miguel and Miguel [15] made a study on shape and size optimization of 
truss structures considering dynamic constraints through modern metaheuristic algorithms 
(Harmony Search (HS) and Firefly Algorithm (FA). They used the multiple natural frequency 
of truss structure as a constraint of an optimization problem. Dede et al. [16] minimized the 
weight of the truss structures by using adopted Genetic Algorithm (GA). 

In this study, the JAYA (a Sanskrit word meaning victory) algorithm is used to optimize truss 
structures. This new technique originally was developed by Rao [17]. In the analysis of the 
structures, the SAP2000 software is used as a function in the developed program. The 
developed computer program is coded in the MATLAB programming language. By the help 
of the SAP2000, the computational difficulty of the finite element analysis of the truss 
structures is achieved. Also, the calculation of the total weight of the structures and the 
calculation of the constraint is so easy via SAP2000. Thus, the unnecessary loop used in these 
calculations is removed from the developed program.     

II. THE JAYA ALGORITHM 

After the created the initial population in the JAYA algorithm, by using the best solution and 
worst solutions in the current population, the new solutions are created for the next population 
by using the Eq.1. 

                    X'j,k,i = Xj,k,i + r1,j,i ( Xj,best,i - │Xj,k,i│) - r2,j,i ( Xj,worst,i- │Xj,k,i│) (1) 

Where, Xj,k,i is the value of the variable j for the best candidate and Xj,worst,i is the value of the 
variable j for the worst candidate. r1,j,i and the r2,j,i are the random number  in the range [0, 1]. 
For this equation, the simple Matlab codes can be given by the following Equations. 

                      pop_new(i,:)= pop(i,:)+rand(1,Dn).*(best_pop-abs(pop (i,:)))- 

                                              rand(1,Dn).*(worst_pop-abs(pop (i,:)))                                    (2) 

where, pop_new(i,:) is the ith new solution, pop(i,:) is the old solution, rand(1,Dn) is a vector 
that its elements consist of a random number in the range [0, 1]. The length of this vector is 
equal to the length of a solution in the population. Dn is the number of design variables,  
best_pop is the best solution and worst_pop is the worst solution determined according to the 
objective function of the optimization problem. If X'j,k,i is better than the Xj,k,i, the new 
solution is accepted and the old solution is removed from the population. Extensive details 
about the JAYA algorithm and its implementation had been presented by by Rao [17]. The 
simple flowchart for this algorithm is given in the Fig.1.  

This optimization algorithm has a simple algorithm and requires only common controlling 
parameters like population size and number of generations. The following studies can be 
found in the literature. Kurada and Kanadam [18] used the JAYA algorithm for the automatic 
unsupervised data classification.  Tea category identification using a novel fractional fourier 
entropy and Jaya algorithm is presented by the Zhang et al. [19]. Rao et al. [20] developed a 
multi-objective Jaya algorithm for the optimization of modern machining processes.  
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Figure 1. Flow chart for JAYA algorithm                          

III. OPTIMIZATON OF TRUSS STRUCTURE 

In this study, 2D dimensional truss structures are designed to be the minimum weight with the 
stress and displacement constraints. For this aim, the objective function for the truss structures 
is formulated as: 

 



nm

i
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k
k LAW

11
min   (3) 

Where W is the objective function which is also the minimum weight of the structure, ρ is the 
density of materials, A is the cross-section areas of the each member, nm is the number of 
member of the truss structures and ng is the number of group. For this problem, displacement, 
stress and stability constraints are given as: 
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Where c is the value of each constraints, δi and δu are the calculated and allowable 
displacement for point i, respectively. np is the number of points with restricted 
displacements. σj and σu are the calculated and allowable stress for member j, respectively. 
nm is the number of members in truss structure. The objective function must be changed as 
independent of constraints. For this aim, a penalty function calculating value of violation of 

Modify the solutions 
X'j,k,i = Xj,k,i + r1,j,i ( Xj,best,i - │Xj,k,i│) - r2,j,i ( Xj,worst,i- │Xj,k,i│) 

  
X'j,k,i  is better than Xj,k,i 

  

Yes No 

Use modified  
solution 

Use previous  
solution 

Is the termination 
criterion satisfied? 

  
solution 

No 

Find the best and worst solution in 
the current population 

Yes 

Define the parameter of the problem 
and create the initial population 
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constraints is determined. By means of this function, the objective function is changed to a 
function including constraints. Penalty function is given as: 

 



m

i
icC

1
 (6) 

Where m is the number of the constraints. Objective function is changed to penalized 
objective function by adding penalty function to it. The penalized objective function, Φ(x), 
can be formulated as: 

 ].1)[()( CPxWx   (7) 

Where P is a positive constant which is a variable for each problem. This constant can be 
determined by the user to take into account of the constraints. 

IV. USING SAP2000 in MATLAB via SAP2000-API 

The SAP2000 Application Programming Interface (API) is a tool that provides convenience 
to the user to solve their problems. The user codes written in a computer language can be 
executed by using SAP2000-API. Detailed documentation about the SAP2000 API, a file is 
provided along with the installation of SAP2000 named SAP2000_API_Documentation.chm 
including all the required information.  

In this study, structural analysis of the 2D structure is carried out using a developed program 
by the help of the SAP2000-OAPI [21] and the size optimization of the truss structure is 
studied. The cross-sectional areas, generated by the JAYA algorithm as design variables, are 
assigned to the truss members in the SAP2000.The finite element analysis of the structure is 
carried out by the SAP2000. Then, to calculate the constraint of the truss structure, the axial 
forces of the framed member and the nodal displacement are taken from the SAP2000 via API 
codes written in MATLAB. Another component of the objective function is the total weight 
of the truss structure. The weight of the structure is also taken from the SAP2000. So, it is not 
necessary to calculate the weight of the all framed member by using a loop. By the help of 
this capability of the SAP200-API, the number of the framed member is not a problem. A 
flowchart for using the SAP2000 software is given in the Fig.2. 
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Figure 2. Flow chart for using SAP2000 

 
Some of the advances of the using SAP2000-API for optimization of the structural problem 
are listed below. 

 Not necessary to write a computer code for finite element analysis 
 Not important the type of the structure (2D, 3D, truss, frame, solid, plane i.e.) 
 Not important the size of the structures 
 Not necessary to calculate the weight of the structure using a loop 
 Easy modeling of structures in a windows screen 
 Easy assigning a material properties 
 Easy assigning a cross-sectional area to the member of the structure 
 Easy implementing the size, shape and topology optimization of the structure 
 Easy calling the SAP2000 software to calculate the value of objective function 

V. NUMERICAL EXAMPLE 

Ten bar truss structure considered as an example is given in Fig. 3. The material properties of 
this structure: modulus of elasticity is 10000 ksi and density of material 0.1 lb/in3. The 
allowable stress for all members is set to ±25 ksi and allowable displacement for all free 
nodes is set to 2 in for the x and y directions. The minimum cross sectional area is set to 0.1 
in2. The nodal forces on the node 2 and node 4 are 100 kips. The lengths of the horizontal and 
vertical bar are 360 in. A screen view taken from SAP2000 is given in Fig.4 to show the 
getting forces and getting nodal displacements for any iteration of the optimization process.  

The best solution is [30.8200 0.1000  23.9100 14.4700 0.1000 0.1000 8.4800 20.8400 21.2300 
0.1000] in2 and the minimum weight of structure is obtained as 5,080.7 lb. Convergence 

Set the cross-sectional areas  
to the bar member 

Run SAP2000 software 
with API codes 

Close SAP2000Save optimum 

Link to SAP2000 & 
Open truss model 

Get weight of the structure  

Get nodal displacements of 
the corresponding joint  

Is the optimization  
process finish? 

Yes 

No 

Get forces of the bar members  
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history of the minimum weight for 10-bar plane truss is given in Fig. 5. The results obtained 
from this study and the results given in literature are given in Table 1. 

 
Figure 3. 10-bar truss structure 

 
Figure 4. Joint displacements and element forces in SAP2000 

The size of population is 40 and number iteration is 200. The convergence history for the 
weight of the truss structure is given in the Fig. 5. 

 
Figure 5. The convergence history for the weight of truss structure 

Table 1. Optimal design comparison for the 10-bar truss structure 
Design Variables 
(area, in2) 

Li et al. 
[22] 

Sönmez 
[23] 

Dobbs & 
Nelson [24] 

Dede and  
Ayvaz [25] 

This 
study 

A1 30.7040 30.5480 30.5000  30.5253 30.8200 
A2 0.1000 0.1000 0.1000  0.1000 0.1000 
A3 23.1670 3.1800 23.2900  23.2070 23.9100 
A4 15.1830 15.2180 15.4300  15.1940 14.4700 
A5 0.1000 0.1000 0.1000  0.1000 0.1000 
A6 0.5510 0.5510 0.2100  0.5463 0.1000 
A7 7.4600 7.4630 7.6490  7.4568 8.4800 
A8 20.9780 21.0580 20.9800  21.0340 20.8400 
A9 21.5080 21.5010 21.8200  21.5480 21.2300 
A10 0.1000 0.1000 0.1000  0.1000 0.1000 

Weight (lb) 5,060.92 5,060.88 5,080.00  5,060.8688 5,080.7 
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VI. CONCLUSIONS 

The JAYA algorithm is modified for the optimization of the truss structures by using 
SAP2000 software.  By the help of S2000-API, the optimization process of the truss 
structures is made easy. It is not necessary to write a computer code for the finite elements 
analysis of the structure.  Also, the developed program can be used for the other type of 
structures without any additions. The results obtained from this study are compared the results 
given by other researchers. The results show that the JAYA algorithm is an efficient 
algorithm in the optimization of the truss structures.  
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ÖZET  
Toplu taşıma insanlara ulaşım olanağı sağlayan sistemler bütünüdür. Kent içinde etkin, sağlıklı, ekonomik 
ulaştırma sistemlerinin kurulması önemli bir meseledir. Bu amaçla insana öncelik veren, yatırım ve işletmecilikte 
kaynakların verimli ve etkin kullanımını sağlayan, mevcut ulaşım altyapısının kapasitesini en üst düzeyde 
kullanan, çevresel, kentsel, insani ve tarihi değerleri dikkate alan, toplumun farklı kesimleri arasındaki eşitliği 
sağlamada katkıda bulunan ve modern teknolojileri kullanan ulaşım türlerinin kullanılmasına öncelik 
verilmelidir. Birçok değişkenin etkili olduğu ulaştırma yatırımlarında belirsizlik altında karar verilmesini 
gerektiren durumlar ortaya çıkabilmektedir. Bu belirsizliklerin önceden doğru şekilde analiz edilerek yatırımların 
değerlendirilmesi halinde sonuçlar daha gerçekçi ortaya konulabilmektedir. Karar vermeyi sağlayan 
değişkenlerin belirlenmesi, veri toplamadaki başarı, geliştirilen modelin verimini büyük orada etkileyecektir. Bu 
çalışmada, tasarım sürecine etki eden faktörler bir arada değerlendirilip çok kriterli karar verme 
yaklaşımlarından olan Analitik Hiyerarşik Proses ve Çoklu MOORA yöntemleri yardımı ile karar modeli 
oluşturulmuştur. Tasarım faktörlerinin farklı ölçülerle kullanıldığı alternatifler, karar analizi sonuçlarına göre 
sıralanarak hangi faktörün ne ölçüde kullanılması gerektiğini işaret etmektedir.   
 
Anahtar Kelimeler: Kent içi ulaşım, Toplu taşıma, Çok kriterli karar verme, Analitik Hiyerarşik Proses, Çoklu 
MOORA. 
 

ABSTRACT  
Public transport is the whole system that provides transportation to people. Establishing effective, healthy, 
economic transport systems within the city is an important issue. For this purpose, it is aimed that the 
transportation types that give priority to people, provide efficient and effective use of resources in investment 
and management, use the capacity of existing transportation infrastructure at the highest level, take 
environmental, urban, humanitarian and historical values, contribute to equality between different segments of 
society and use modern technologies should be given priority. There are situations in which many variables are 
required to be decided under uncertainty in transport investments. If these uncertainties are analyzed in advance 
and investments are evaluated, the results can be presented more realistically. The determination of the variables 
that make the decision, the success in data aggregation will greatly affect the efficiency of the model developed. 
In this study, factors affecting the design process are evaluated together and a decision model is created with the 
help of Analytic Hierarchical Process and Multiple MOORA methods which are multi criteria decision making 
approaches. Alternatives in which design factors are used with different measures are ordered according to the 
results of the decision analysis, indicating which factor should be used in which measure. 
 
Keywords: Urban transportation, Public transportation, Multi-criteria decision making, Analytic Hierarchical 
Process, Multiple MOORA. 

I. GİRİŞ  

Ulaştırma insanın ve eşyanın bir noktadan diğer bir noktaya belli bir amaç için yer 
değiştirmesidir. Söz konusu yer değişimin belli araçlar kullanılarak belli amaçlar 
doğrultusunda yapılması, ulaştırmanın ekonomik bir kavram olarak ele alınmasını gerektirir 
[1]. Şehirlerdeki nufüs artışı ile birlikte hareketlilik ihtiyacı da artmaktadır. Artan ihtiyaç 
sebebiyle ulaşım günümüzde gelişmiş yada gelişmekte olan şehirlerde önemli bir sorun haline 
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gelmiştir. Şehir içi ulaşımın toplu taşıma ile geliştirilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. 
Çünkü toplu taşıma, insanlara ulaşım kolaylığı ve olanağı sağlayan bir sistemdir. Ayrıca 
kentlerdeki nüfus yoğunluğu ve özel araç sayısının artması trafik tıkanıklığı, hava kirliliği, 
gürültü, fazla enerji tüketimi, vb. olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir. Bu yüzden 
kent içi ulaşımın temel amaçları, bu gibi sorunların çözümü, ulaşım ihtiyacının karşılanması 
ve kentsel gelişimin sağlanması olmalıdır [2]. Bu amaçlara erişmeye olanak verecek hedef ve 
politikalar ise: taşıtlara değil insana öncelik veren, yatırım ve işletmecilikte kaynakların etkin 
kullanımını sağlayan, mevcut ulaşım altyapısının kapasitesini en üst düzeyde kullanan, 
çevresel, kentsel, insani ve tarihi değerleri bozmayan aksine koruyan ve destekleyen, 
toplumun farklı kesimleri arasındaki eşitliği sağlamada katkıda bulunan, modern teknolojileri 
kullanan ulaşım türlerinin kullanılması olmalıdır [3]. Sıralanan hedef ve politikalara uygun 
düşen ulaşım ise ancak toplu taşıma araçları ile elde edilebilmektedir.   

II. KENTİÇİ ULAŞIMDA TOPLU TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ 

Ülke nüfusundaki artış, kentsel nüfus oranının hızla büyümesi ve gelişen ekonomik faaliyetler 
sonucunda kişi başına yapılan günlük yolculuk oranlarının giderek artması, toplam kentsel 
yolculuk sayılarında büyük artışlara neden olmaktadır. Bunun sonucunda kent içi ulaşım 
boyutları hızla artarken kapsamı genişlemekte, her geçen gün biraz daha yayılan ve sayıları 
artan kentsel alanlardaki yolculukların uzunlukları da artmakta ve daha çok yaya yolculuğu 
motorlu taşıt yolculuğuna dönüşmektedir [2].  

Kent içinde etkin, sağlıklı ve ekonomik bir ulaştırma sisteminin kurulması gerekir. Bu amaçla 
insanlara öncelik veren, yatırım ve işletmecilikte kaynakların verimli ve etkin kullanımını 
sağlayan, mevcut ulaşım altyapısının kapasitesini en üst düzeyde kullanan, çevresel, kentsel, 
ve tarihi değerleri bozmayan, koruyan ve destekleyen, toplumun farklı kesimleri arasındaki 
eşitliği sağlamada katkıda bulunan ve modern teknolojileri kullanan ulaşım türlerinin 
kullanılmasına öncelik verilmelidir. 

Bu konuda yapılmış çeşitli çalışmalar mecvuttur. Çelik, Aydın ve Gümüş [4] raylı taşıma 
sistemlerinde müşteri memnuniyetini anketler ile ele alıp, etkileyen faktörleri değerlendirmek 
için, istatistiksel analiz, bulanık analitik hiyerarşi süreci, trapezoid bulanık kümeler ve 
Choquet integralını birleştiren bir çerçeve ile ölçmüşlerdir. Çelik ve diğ. [5] ise İstanbul toplu 
taşımacılığında müşteri memnuniyetini değerlendirmek ve iyileştirmek için TOPSIS ve 
GRA'ya dayalı yeni bir aralıklı tip 2 çok kriterli karar verme metodunu kullanmışlardır. 
Akman ve Alkan [2] toplu taşıma alternatiflerinde karar vermeyi etkileyen değişkenleri 
aksiyom tasarım yöntemini kullanarak belirlemişlerdir. Saatçioğlu ve Yaşarlar [3] İstanbul’da 
ulaşım sorununun temel nedenlerini ve etkilerini ele almışlar ve karayolu, raylı ulaşım ve 
denizyolu ulaşımına ilişkin çeşitli çözüm ortaya koymuşlardır. Gümüş ve Yılmaz [6] İstanbul 
Boğazında yüksek hızlı toplu taşıma için deniz taşıtı seçimi kararını VAHP ve ANP 
yöntemleriyle incelemişlerdir. Karacasu [7], ELECTRE metodunu kullanarak kentiçi toplu 
taşıma yatırımlarını değerlendirmek için karar destek modeli oluşturmuştur. Akad ve 
Gedizoğlu [8] toplu taşıma türü seçimini etkileyen koşulları göre toplu taşıma sistemlerinin 
performansının nasıl değiştiğini analitik hiyerarşi yöntemini kullanarak simulasyon modeli 
geliştirmişlerdir. Kırlangıçoğlu [9] ise raylı sistemler güzergah tasarımında Coğrafi Bilgi 
Teknolojileri tabanlı, çok kriterli karar verme yöntemlerinin kullanıldığı bir model 
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geliştirerek, tasarım sürecine etki eden tüm faktörler bir arada değerlendirilmiştir. Jeansonne  
ve  Kapavik [10] çalışmalarında çok fonksiyonlu bir ulaşım transfer merkezi için en uygun 
yer seçiminde çok kriterli karar verme yöntemleriyle 20 faktör belirlenmiş ve 50 alternatif 
konum karşılaştırılarak en uygun yer tespit edilmiştir. Aydın ve Kahraman [11] çok kriterli 
karar verme yöntemleri ile toplu taşıma için araç seçimini geliştirmişlerdir.  

III. TOPLU TAŞIMACILIK SİSTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI 

Toplu taşıma sistemleri karayolu, raylı sistem ve deniz yolu olmak üzere üç alt türde 
sınıflandırılmaktadır. Karayolu toplu taşıma türleri otobüs, dolmuş-minübüs, son dönemlerde 
yaygın olarak kullanılan metrobüstür [3]. Günümüzde kent içi toplu taşımacılıkta kullanılan 
raylı ulaşım sistemleri; hafif raylı sistemler, tramvaylar, metrolar, banliyö trenleri, manyetik 
yataklı sistemler, ve üst yollu elektrikli, toplu taşıma sistemi olan monorail’dan oluşmaktadır. 
Bu sistemlerden ilk dördü ülkemizin değişik kentlerinde etkin olarak kullanılmaktadır [12]. 

Kent içi yolcu taşımacılığında en çok kullanılan toplu taşıma aracı otobüslerdir. Otobüs 
hizmetleri kentin tüm yerleşik alanını çeşitli ringlerle bir ağ gibi sarar. Otobüsler diğer toplu 
taşıma araçlarına göre daha az altyapı yatırımları gerektirmekte ve tek bir hat üzerinde yolcu 
taşıma zorunluluğu olmadığından, yollarda daha rahat hareket olanağı bulabilmektedir [3]. 
Dolmuş ve minibüs ise ara yolcu taşıma sistemleri olarak kullanılmaktadır. Bu tür sistemler 
yolculuk talebinin yüksek olduğu kentlerde verimsizliğe, trafik sıkışıklığına ve çevre 
kirliliğine neden olmaktadır.  

Türkiye’deki adı ile Metrobüs, dünyada yaygın olarak kullanılan adı ile Bus Radip Transit 
(BRT) yüksek standartlı bir toplu taşıma sistemidir. En önemli özelliği hızlı, rahat, konforlu 
ve altyapı maliyeti düşük bir toplu taşıma sistemi olmasıdır [13]. Metrobüs, lastik tekerlekli 
kendisine ayrılmış özel bir yolda hareket eden, elektrik enerjisiyle çalışan, boş ağırlığı 21 tonu 
bulan, hibrit motoruyla saatte 96 km hıza ulaşan, çevreyle dost, metro ile otobüsün birleşimi 
ile ortaya çıkmış bir toplu taşıma aracıdır [2]. 

Hafif raylı sistemler, esas olarak klasik tramvayın modernleştirilmiş ve evrimleşmiş halidir. 
Hafif raylı taşımacılık; tek araba veya kısa dizi halinde işletilebilen yer seviyesinde veya 
yükseltilmiş yollarda, diğer kullanıcılardan ayrılmış kendine ait özel bir yolu olan, kent içi 
elektrikli ulaşım sistemidir. Genellikle yapılaşmış ve nüfus artışlarının sınırlı kaldığı çevre 
bölgelerde etkin olarak kullanılmaktadır. Bir sürücü tarafından sinyalizasyon sistemine uygun 
olarak kumanda edilen, her 600-1000 m mesafede özel istasyonlarda yolcu indirip bindiren, 
ortalama 60-80 km/saat süratle kendine ait hatlarda işletilen raylı toplu taşıma sistemleridir. 
Hafif raylı sistemlerin saatlik yolcu kapasiteleri 10 bin-20 bin kişi arasında değişmektedir 
[12]. 

Bunun yanında tramvaylar, mevcut kent yolları üzerinde döşenen hatlarda elektrikle çalışan, 
yol ve trafik durumuna göre bir sürücü tarafından kumanda edilen, daha çok bir adım atılarak 
binilebilen alçak zeminli araçların kullanıldığı toplu taşıma sistemleridir. Yolcu taşıma 
kapasiteleri en çok 10 bin kişi/saat, ortalama ticari hızları 14–16 km/saat, durak aralıkları 400-
600 metre olup, kent içinde çevre kirlenmesi ve enerji tasarrufu açısından avantajlıdır [12]. 

Metro sistemleri ise diğer türlerin ulaşamadığı hızlara ulaşabilir ve genellikle 2-10 vagondan 
oluşurlar. Diğer toplu taşıma türlerine göre en yüksek kapasiteye sahip (60.000 kişi/saat) 
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sistemdir. Yüksek düzeyde otomasyon gerektirmektedir ve yüksek yatırım maliyetlerine 
karşılık en düşük işletme giderleriyle çalışmaktadır [12]. 

Toplu ulaşım türlerinin kapasite ve maliyetleri Şekil 1’de gösterilmektedir. Buna göre 
herhangi bir yöndeki en yüksek saatlik yolculuk talep düzeyi 10-12 bin yolcu düzeyine kadar 
otobüs sistemleri, saatte bir yönde 10-12 bin yolcu düzeylerinde tramvaylar etkin olarak 
kullanılabilmekte, talep düzeyleri 18-20 bin yolcu düzeylerine ulaştığında HRS öne çıkmakta, 
talep düzeyleri 30 bin yolcu düzeylerini aştığında söz konusu koridorun özelliklerine göre 
metro veya banliyö demiryolu sistemleri optimum ulaşım türleri olmaktadır. Metrobüs lastik 
tekerlekli taşımacılıkta bir yönde saatte 48 bin yolcu taşıma düzeylerine ulaşıldığında ve 
yüksek talep düzeylerinde raylı sistemlere kıyasla daha düşük maliyetlidir [3]. 

 
Şekil 1. Kent içi ulaşım türlerinin kapasite ve maliyet ilişkisi [3]. 

IV. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS İÇİ ULAŞIMI 

Karabük Üniversitesi, 29 Mayıs 2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5662 
sayılı kanun ile kurulmuştur. Karabük Üniversitesi 15 Fakülte, 4 Yüksekokul, 8 Meslek 
Yüksekokulu, 4 Enstitü ile eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. 
Kütüphane, stadium, cami, sosyal yaşam merkezi, kapalı spor salonu ve öğrenci yurtları da 
kampüs içinde yer almaktadır. 

Karabük Üniversitesi’nde ulaşım kentten kampüs kapısına kadar dolmuş, belediye otobüsleri, 
özel halk otobüsleri, özel yurt servisleri, özel araçlar ve yaya olarak sağlanmaktadır. Karabük 
şehir merkezinden 26 dolmuş, Safrabolu ilçesinden ise 20 dolmuş Karabük Üniversitesi’ne 
çalışmaktadır. 2 tanesi Aydınlık Evler mevkiinden olmak üzere, 200 Evler, Soğuksu-TOKİ, 
Esentepe, 5000 Evler mevkiilerinden birer tane olmak üzere 6 tane halk otobüsü 
çalışmaktadır. Soğuksu-TOKİ ve 200 Evler mevkiinden birer tane olmak üzere 2 adet 
belediye otobüsü çalışmaktadır.   

Kampüs içi ulaşım ise üniversite ana giriş kapısına gelen toplu taşıma araçlarının ve özel yurt 
servislerinin üniversite içerisinde önceden belirlenmiş duraklar ve yol güzergahında ring 
yapmaktadır. Toplu taşıma araçlarından yalnızca Safranbolu ve Bostanbükü’nden gelen 
dolmuşlar üniversite içine alınmaktadır. Karabük’ten gelen dolmuşlar içeri alınmamaktadır. 
Bunun yanısıra Safranbolu üniversite arasında belediye otobüsü bulunmamaktadır. Bu 
güzergahta ulaşım sadece dolmuşlarla sağlanmaktadır.  
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V. YÖNTEM 

Karar verme, hedef ve amaçların gerçekleştirilmesi yönünde seçenek eylem planlarından 
birisinin bilinçli olarak seçilmesidir [14]. Bir sistemin başarısı ve sürekliliği doğrudan 
verilecek kararlarla sağlanmaktadır. Alınan çok önemli kararlar kişilerin, kurumların veya 
sistemin varlığını, verimliliğini ve başarısını etkilemektedir. Bu durum karar verme problemi 
olarak tanımlanmaktadır [15].  

Karar verme sezgisel ve analitik olmak üzere iki şekilde gerçekleşmektedir. Sezgisel kararlar 
veri veya belgelerle desteklenmezken karar verici kendi öz değerlerine dayanarak çok sayıda 
bilgiyi sezgilerine göre değerlendirmekte ve kısa sürede karar almaktadır [16]. Analitik karar 
verme, sorunların hiyerarşik bir biçimde anlamlı daha küçük alt bölümlere ayrıştırılarak daha 
etkin çözümlenmesi esasına dayanmaktadır [17]. 

Bir karar kuralı, karar seçeneklerinin sıralanmasını sağlayan bir süreçtir [18]. Karar verici, 
karar kuralı yardımıyla seçeneklerin en iyi şekilde nasıl sıralanacağını ve hangi seçeneğin 
diğerine tercih edileceğini belirlemektedir. Çok ölçütlü karar verme, çıktı kümelerinin 
sıralanmasını ve bu çıktıları sağlayan karar seçeneklerinin tanımlanmasını içermektedir. 

Bu çalışmada Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinden birisi olan Çoklu Oran Analizine 
Dayalı Çok Kriterli Optimizasyon (Multi-MOORA) yaklaşımından faydalanılmıştır. Çoklu 
MOORA yaklaşımı; alternatiflerin, birden fazla MOORA tekniğine göre sıralanarak genel bir 
sıralama değeri elde etmelerini içermektedir. 

V.I AHP Yöntemi 

AHP, Saaty tarafından 1977 yılında karmaşık problemlerin çözümü için geliştirilen çok 
kriterli karar verme yöntemdir. AHP, karar seçeneklerini, belirlenen ölçütler çerçevesinde, 
önem sırasına göre sıralayan bir yöntemidir. AHP, nitel ve nicel ölçütleri 
değerlendirebilmenin yanında insan yargılarını da karar sürecine dâhil edebilen doğrusal 
ağırlıklı bir tekniktir [19]. 

AHP, problemi çözmek için en üst seviyede amacın bulunduğu, bir alt seviyede ana ölçütler 
ve varsa ana ölçütlerin bir düzey altında alt ölçütlerin yer aldığı hiyerarşik bir yapı içinde 
tanımlar. Hiyerarşik yapıda alttaki faktörlerin bir üstteki faktörü ne oranda etkilediği 
belirlenmeye çalışılır. Bu nedenle bir düzeydeki faktörler, bir üst düzeydeki faktöre göre 
birbiriyle karşılaştırılır [20]. 

AHP dört adımdan oluşmaktadır; karar vericinin amacı doğrultusunda kriterlerin ve ona ait 
olan alt kriterlerin belirlenip, hiyerarşik yapının oluşturulması ilk adımdır. AHP’de, öncelikle 
amaç belirlenir ve bu amaç doğrultusunda seçimi etkileyen kriterler ortaya konur. Daha sonra 
kriterler göz önüne alınarak potansiyel alternatifler belirlenir. Sonuçta karar için hiyerarşik bir 
yapı oluşturulmuş olur [21]. 

İkinci adımda, oluşturulan bu yapıdan sonra her bir kriter için alternatiflerin karşılaştırılması 
ve kriterlerin de kendi aralarında karşılaştırılması gerekir [20].  

Üçüncü adım ilişki matrislerinin normalleştirme işleminin gerçekleştirilmesidir. Bu işlem her 
bir matris sütununun toplamının bütün sütun elemanlarının değerlerine bölünmesiyle sağlanır. 
Normalleştirilmiş matris kullanılarak her bir satır değerleri toplanarak bulunur ve matrisin 
boyuta bölünerek her bir kriter için yüzde önem ağırlıkları belirlenir [20]. 

964



Kriterler arasında kıyaslamanın tutarlı olup olmadığının incelenmesi sonucun doğruluğunu 
etkileyen önemli bir faktördür. Bu nedenle elde edilen ilişki matrislerinin tutarlılığının 
irdelenmesi gerekmektedir. Tutarlılık, Saaty tarafından geliştirilen tutarlılık oranının (TO) 
hesaplanması ile elde tespit edilir [19]. Tutarlılık oranı aşağıdaki formülle hesaplanır: 

TI : Tutarlılık İndeksi ve RTI : Rassal Tutarlılık İndeksi olmak üzere. 

                                               RTI / TI  TO                                              (1) 

Tutarlılık indeksi ve rassal tutarlılık indeksi, (2) ve (3) kullanılarak hesaplanmaktadır;  

                                              1)-n)/(n -max (  TI                                              (2) 

λmax : Matrisin nispi ağırlığı 

                                                  )2(*98,1  nRTI                                      (3) 

 (2) ve (3) formülleri (1)’de yerine konursa tutarlılık oranı elde edilir. 

    )]2(*98,1/[)]1/()max[(  nnnTO                                        (4) 

 (4) formülü kullanılarak elde edilen tutarlılık oranı 0,1’in altında ise karşılaştırma matrisinin 
tutarlı olduğu söylenebilir [19]. 

AHP sürecinin son adımı kriterlerin önem ağırlıkları ile alternatiflerin önem ağırlıklarının 
çarpımı ve her bir alternatife ait öncelik değerinin bulunmasıdır. En yüksek değeri alan 
alternatif, karar problemi için en iyi alternatiftir [20]. 

Çalışmada, öncelikle alternatifleri değerlendirmek üzere ele alınan karar kriterleri uzman 
görüşleri yardımı ile belirlenmiş ve Analitik Hiyerarşi Proses (AHP) yaklaşımı ile bu 
kriterlerin ağırlıkları hesaplanmıştır. 

V.II  MOORA Yöntemi 

MOORA yöntemi Brauers ve Zavadskas tarafından 2006 geliştirilmiştir. Çok amaçlı 
optimizasyon yöntemi olan MOORA, yeni bir yöntem olup literatürde MOORAOran Metodu, 
MOORA-Referans Noktası Yaklaşımı, MOORA-Önem Katsayısı, MOORATam Çarpım 
Formu ve MULTI-MOORA adında farklı sürümleri yer almaktadır [22]. 

Multi-MOORA yönteminde dört farklı hesaplama yöntemi seçilmiştir. Bunlardan üçü oran 
değeri, biri ise alternatif puanlamalarının toplam çarpımlarından oluşmaktadır.  

1-MOORA Oran Yöntemi 

Alternatiflere ait puanlamalar matrisindeki her bir performans değeri aşağıdaki formül ile 
normalleştirilir. 
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*                                                         (5) 

Performans değerleri normalleştirildikten sonra maksimizasyon performans değerleri 
toplamından minimizasyon performans değerleri toplamı aşağıdaki gibi çıkartılır. 
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965



g, maksimize edilecek performans değerlerinin sayısı, n-g ise minimize edilmesi gereken 
performans değerlerinin sayısını vermektedir. 

2-MOORA Referans Noktası Yöntemi 

MOORA-Oran Yöntemi ile normalleştirilmiş performans değerlerinin; maksimizasyon 
durumunda aynı kriter altında en yüksek rij değeri, minimizasyon durumunda ise aynı kriter 
altında en düşük rij değerine göre mutlak uzaklıkları toplamı, o performans oran değerinin 
referans değerini (dij) aşağıdaki formüle göre sağlamaktadır. Bir alternatifin referans değeri 
sıfıra ne kadar yakın ise o alternatif, referans değeri sıfıra daha uzak olan alternatiflere göre 
daha üstün öncelik taşır. 

               *
ijijij xrd                                                    (6)   

3-MOORA Önem Katsayısı Yöntemi 

Bu yöntemde ise MOORA-Oran yöntemindeki hesaplamaya ek olarak normalleştirilen her bir 
performans değeri, bağlı oldukları kriterlerin ağırlıkları ile çarpılarak yine aynı şekilde 
maksimizasyon ya da minimizasyon durumuna göre toplama işlemi sonucu alternatiflerin 
önem katsayısı hesaplanmış olur. 

4-Tam Çarpım Yöntemi 

Bu yöntemde ise maksimizasyon durumundaki performans değerlerinin çarpımı 
minimizasyon durumundaki performans değerlerine bölümü o alternatifin tam çarpım 
değerini vermektedir. 

5-Multi-MOORA Yöntemi 

Multi-MOORA yöntemi ise bahsi geçen dört farklı yöntemin elde ettiği alternatif değerleri 
genel olarak değerlendirerek, ele alınan alternatif için genel bir önem sırası belirlemektedir.  

VI. UYGULAMA 

Multi-MOORA yaklaşımının ele alınmasından evvel öncelikle uzman görüşlerine dayanılarak 
Tablo 1’deki kriterler matrisi oluşturulmuştur. Kriterler ise numara sırasına göre; yolculuk 
talebi (K01), bekleme süresi (K02), işletme maliyeti (K03), yolculuk ücreti (K04), 
entegrasyon (K05), erişilebilirlik (K06), sefer sıklığı (K07), çevreye duyarlılık (K08), konfor 
(K09), güvenlik (K10) ve engelliler için erişim kolaylığı (K11) olmak üzere 11 adettir. 
Kriterlerin kendi aralarındaki önem derecelerinin tutarlılık oranı %7,38 olup makul seviye 
olarak kabul edilen %10’un altında kalmaktadır. Bu da yapılan derecelendirmelerin tutarlı 
olduğunu göstermektedir. 

Alternatifler ise numara sırasına göre; raylı ulaşım (A01), belediye otobüs hizmetleri (A02) ve 
minibüs, dolmuş gibi özel ulaşım (A03) olmak üzere 3 adettir. Alternatiflerin on bir kritere 
göre puanlandırılması ise farklı aralıklar içinde yine uzman görüşüne başvurularak Tablo 
2’deki gibi belirtilmiştir. 

Alternatiflerin önem katsayılarının hesaplanabilmesi için, kriterler AHP yöntemi ile 
ağırlıklandırıldıklarında ise numara sırasına göre kriterlerin ağırlıkları; W01=0,28, W02=0,09, 
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W03=0,12, W04=0,10, W05=0,09, W06=0,08, W07=0,04, W08=0,06, W09=0,06, 
W10=0,04, W11=0,04 olarak hesaplanmıştır.  

Bütün bu hesaplamalar neticesinde ise alternatiflerin beş farklı MOORA değeri Tablo 3’deki 
gibi hesaplanmıştır. 

Tablo 3’deki Multi-MOORA önem sırasına bakıldığında Raylı Ulaşım alternatifinin bütün 
alternatifler arasında birinci dereceden öneme sahip olduğu görülmektedir. 

    Tablo 1. Kriterlerin Birbirine Göre Üstünlüğünü Gösteren Matris 

 K01 K02 K03 K04 K05 K06 K07 K08 K09 K10 K11 
K01 1,00 5,50 1,50 5,50 4,50 4,50 4,75 3,75 5,50 5,50 5,75 
K02 0,18 1,00 0,50 1,50 0,75 1,50 4,50 1,75 1,50 1,75 1,75 
K03 0,67 2,00 1,00 2,50 1,00 1,00 3,50 2,50 1,75 1,75 1,75 
K04 0,18 0,67 0,40 1,00 1,75 1,75 1,75 1,75 3,50 3,50 1,75 
K05 0,22 1,33 1,00 0,57 1,00 2,75 2,75 1,25 1,25 1,25 1,75 
K06 0,22 0,67 1,00 0,57 0,36 1,00 2,50 1,25 1,25 1,25 5,50 
K07 0,21 0,22 0,29 0,57 0,36 0,40 1,00 1,25 1,25 1,25 1,25 
K08 0,27 0,57 0,40 0,57 0,80 0,80 0,80 1,00 2,50 1,50 1,50 
K09 0,18 0,67 0,57 0,29 0,80 0,80 0,80 0,40 1,00 3,50 2,50 
K10 0,18 0,57 0,57 0,29 0,80 0,80 0,80 0,67 0,29 1,00 1,50 
K11 0,17 0,57 0,57 0,57 0,57 0,18 0,80 0,67 0,40 0,67 1,00 

       Tablo 2. Alternatiflerin Kriterlere Göre Puanlandırılması 

 
max max max max max max max max max max max 

 K01 K02 K03 K04 K05 K06 K07 K08 K09 K10 K11 
A01 90 9,5 15 8 3 9 80 95 95 80 95 
A02 60 7 11 2 7 5 40 20 40 30 50 
A03 40 3 8 3 9 5 60 25 20 20 10 

 
Tablo 3. Alternatiflerin Beş Farklı MOORA Yöntemine Göre Önem Sırası 

 Oran Sıra 
Referans 
Noktası 

Sıra 
Önem 

Katsayısı 
Sıra Tam Çarpım Sıra 

Multi-
MOORA 

 
A01 0,5264 1 0,0095 1 0,1561 1 15200641440000000 1 1 
A02 0,4162 2 0,1197 2 0,1225 2 15523200000000 2 2 
A03 0,3158 3 0,2200 3 0,1136 3 777600000000 3 3 

VII. SONUÇLAR 

Ulaştırma sistemlerinin toplumlar için vazgeçilmez sistemler olduğu ve tüm ekonomik, sosyal 
ve kültürel aktivitelerin oluşumunda taşıma sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Gerek sistem 
seçimi, gerekse mevcut sistemlerin daha etkin kullanılması için yetkin kişiler tarafından 
özenli çalışmaların yapılması zorunludur. 

Kentsel gelişmeye paralel olarak yeni toplu taşıma yatırımlarının söz konusu olduğu 
durumlarda yalnızca bir tür üzerinde durulmayıp alternatif türler için gerekli etütler yapılmalı 
ve yatırım kararları popülist yaklaşımlarla değil, bilimsel gerçekler doğrultusunda alınmalıdır. 

Kentlerde artan nüfus ile birlikte toplu taşıma yolculuklarının da artış görülmektedir. Farklı 
hizmet türleri olan bu toplu taşıma sistemlerinin tercih edilmesi için işletmeci, toplum ve 
kullanıcı açısından bazı unsurlar bulunmaktadır. İşletmeci açısından sitemin verimli olması, 
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toplum açısından ekonomi ve çevreye olan etkilerinin optimum olması ve kullanıcı açısından 
sistemin etkin olması önemli olmaktadır. Etkin kullanım için sistemin hesaplı, hızlı, güvenilir, 
konforlu olması ve kent içi erişimin rahatça sağlanabilmesi gibi özellikler bulunmaktadır.  

Yapılan çalışmada; toplu taşıma türü seçimi, Multi-MOORA yaklaşımının ele alınmasından 
evvel öncelikle uzman görüşlerine dayanılarak kriterler belirlendi ve kriterler matrisi 
oluşturulmuştur. Alternatiflerin önem katsayıları AHP yöntemi ile ağırlıklandırıldı. Bütün bu 
hesaplamalar ile alternatiflerin beş farklı MOORA değeri hesaplanmıştır. Önem sırasına 
bakıldığında raylı ulaşım alternatifinin diğer alternatifler arasında birinci dereceden öneme 
sahip olduğu görülmektedir. 

İleriye dönük öngörüler sağlaması açısından, analizlerde kullanılan verilerin güncelliğinin 
arttırılması, ayrıca kentin yapılaşma ve nüfus artışına paralel olarak sosyoekonomik ve 
ulaşıma yönelik verilerinin yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Bu konuda daha sonra 
yapılacak çalışmalar kapsamında ölçütlerin ağırlıklandırma ve puanlama işlemi uzman grubun 
dışında karar vericilerin, uygulayıcıların ve sivil otoritenin de görüşleri alınarak 
genişletilebilir. Ölçüt ağırlıklarının ve puanlama analizlerinin sağlıklı olarak belirlenmesi 
amacıyla farklı grupların değerlendirmelerinin ayrı ayrı yapılıp sonradan bir araya 
getirilmesiyle genel bir ölçüt ağırlıklandırma süreci de izlenebilir  
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ÖZET 
HTTP/2 protokolü HTTP/1.1’in yerine Mayıs 2015’te IETF tarafından önerilen HTTP’nin yeni sürümüdür. 
HTTP 1.1’den tamamen farklı değildir, kaynak kullanımı ve gecikme gibi başarım parametrelerinde 
iyileştirmeler önermektedir. Bir oturumun tek bir bağlantı üzerinden yürütülebilmesi amacıyla tasarlanmıştır.   
HTTP/2 standardı RFC 7540 ve RFC 7541 şartname dokümanlarında detaylandırılmıştır. Başlıca özellikleri 
başlık sıkıştırma, sunucu itme, ikilik değerde çerçeveler, tekil bir bağlantı üzerinde taleplerin çoklanması ve akış 
önceliklendirmedir. Bu bildiride sunulan çalışmada HTTP/2’nin karakteristikleri açıklanmakta ve bulut üzerinde 
kurulan gerçekçi bir senaryo için sunucu ve istemci uygulanmakta, gecikme ve paket indirme zamanı 
parametrelerine göre başarım değerlendirmesi sunulmaktadır. Bulut üzerinde oluşturulan benzer özellikli 
sunuculara HTTP/1.1 ve HTTP/2 için ayarlanan Apache web sunucuları kurulmuştur. İstemci olarak h2load 
kullanılmıştır. İşletim sistemi olarak Ubuntu Linux dağıtımı 16.04 sürümü tercih edilmiştir. Gecikme ve paket 
kayıp benzetimleri Linux tcng aracı kullanılarak yapılmıştır. Ölçümler sonucunda HTTP/2’nin ortalama paket 
indirme zamanının   %14 daha düşük olduğu değerlendirilmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: HTTP 1.1, HTTP 2, Apache, h2load, tcng. 
 

HTTP2 Characteristics and Performance Evaluation 

ABSTRACT  
HTTP/2 protocol is the new version of HTTP, which was proposed by the IETF in May 2015 instead of 
HTTP/1.1. It is not entirely different from HTTP 1.1, but suggests improvements in performance parameters 
such as resource utilization and latency. It is designed to run a whole session over a single TCP connection. The 
HTTP/2 standard is detailed in RFC 7540 and RFC 7541 specification sheets. Its main features are header 
compression, server push, binary frames, multiplexing of requests on a single link, and stream prioritization. In 
this paper, the characteristics of HTTP/2 are explained, server and client applications are implemented for a 
realistic scenario on the cloud and performance evaluation is presented according to delay and packet download 
time parameters. Apache web server is installed and configured for HTTP/1.1 and HTTP/2 on equivalent servers 
in the cloud. H2load is used as an HTTP client. Ubuntu Linux distribution version 16.04 is preferred as the 
operating system. Delay and packet loss simulations are carried out with Linux tcng tool. As a result of 
measurements HTTP/2 average packet download time is considered to be 14% lower. 
 
Keywords: HTT 1.1, HTTP2, Apache, h2load, tcng. 

I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

HTTP/2, IETF’nin 2015 yılında duyurulan, HTTP çalışma grubu ve diğer destekçiler 
tarafından geliştirilen ve yaklaşık 20 yılı aşkın bir süre önce standartlaştırılan HTTP/1.1’in 
yerini almakta olan uygulama katmanı iletişim protokolüdür [1]. 

1996 yılından itibaren internetin gelişmesi ve web sitelerinin tasarımlarının değişmesiyle 
birlikte sayfa boyutları da artış gösterdi. Bu yıllarda web siteleri yalnızca metinlerden ve az 
sayıda resimden oluşuyordu. Görsellik, renkler ve günümüzdeki gibi yüksek çözünürlükteki 
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resim ve videoları barındırmıyordu. Görsel olarak daha ayrıntılı web siteleri daha fazla stil ve 
betik dosyalarını, daha fazla resim ve videoları gerektirdi. Böylece kaynak tüketimi, 
sayfaların yüklenme süreleri, dolayısıyla da istemci ile sunucu arasındaki trafik arttı. HTTP 
protokolü bu değişime yıllar içinde uyum sağlamaya çalışmış ve 0.9, 1.0, 1.1 alt sürümlerine 
yeni özellikler eklenerek geliştirilmiştir. Google 2009 yılında SPDY adlı deneme amaçlı, 
HTTP alternatifi bir protokol üzerinde çalışmaya başlamıştır [2]. 

SPDY, HTTP’nin darboğazlarından biri olan satır engelleme problemini çözmeyi 
amaçlamaktadır. IETF’nin 2012'de hazırlanan ilk HTTP/2 taslağının temelinde SPDY vardır. 
HTTP/2 hız ve güvenlik açısından yenilikler sunmaktadır. 

HTTP/2, şartnamesinde zorunluluk belirtilmese de, TLS şifrelemesini gerektirmektedir, 
çünkü Firefox, Chrome ve Internet Explorer gibi tarayıcılar sadece HTTPS (Secure HTTP) 
üzerinde HTTP/2’yi desteklemektedir. 2015 yılında Internet Security Research Group (ISRG) 
tarafından sağlanan Let's Encrypt ile ücretsiz olarak HTTPS (SSL/TLS) hizmeti 
sunulmaktadır [3-4]. 

HTTP/2, HTTP/1.1’in uygulama semantiğini değiştirmez, HTTP’nin temel yöntemleri, durum 
kodları, URL yapısı ve başlıklar aynıdır. HTTP/2 başarıma odaklanmakta, verinin nasıl 
biçimlendirileceği ve istemci ile sunucu arasındaki veri trafiğinin nasıl gerçekleşeceği ile 
ilgilenmektedir [5]. HTTP/2’de gecikmeleri azaltmak için istek ve yanıt çoklama özelliği 
vardır. Başlık bilgisini etkin bir şekilde sıkıştırarak trafik yükünü hafifletmekte, istek 
önceliklendirme ile satır başı engelleme problemini çözmekte ve sunucu itmesi özelliği ile 
verim artışı sağlamaktadır. Protokolün yeni akış denetimi mekanizmasının mevcut ağ 
kapasitesinin daha iyi kullanılmasına olanak sağlayacağı değerlendirilmektedir. 

II. İLGİLİ ÇALIŞMALAR (RELATED WORK) 

HTTP/2 özelliklerini HTTP/1.1 ile karşılaştıran ve farklı parametrelere göre değerlendiren 
çalışmalar literatürde yer almaktadır. Corbel ve arkadaşları sayfa yüklenme süresine göre iki 
protokolü karşılaştırmaktadır [6]. Bunun için bir bilgisayar üzerinde sanal makineler üzerinde 
testler gerçekleştirmişlerdir.  Saxce ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada web 
sitelerinin HTTP/2’ye geçirilmesi ile ne kadar kazanç elde edileceği yerel ağda kurulan iki 
makine arasında yapılan deneylerle ölçülmüştür [7]. Bach ve arkadaşları, başarım 
değerlendirmesi ve karşılaştırma işlemini Java programlama dili ile yazılmış olan Jetty web 
sunucusu üzerinde ve yine sanal makineler üzerinde test etmişlerdir [8]. Bildiride sunulan 
çalışmada yapılan uygulama ve karşılaştırma işlemleri gerçek bir ağ ortamında kurulmuş 
sunucular üzerinde yapılmıştır.  

III. HTTP/2 PROTOKOLÜ 

Bu bölümde HTTP/2 protokolünün getirdiği çoğullama, önceliklendirme, sunucu itme, ikili 
çerçeveleme ve başlık sıkıştırma özelliklerinin karakteristikleri açıklanmaktadır. 

A. Çoğullama 

HTTP/1.1’de istemci ile sunucu arasında bir TCP bağlantısı kurulduğunda yalnızca bir istek 
işlenebilmektedir. Birden fazla isteği aynı anda işleyebilmek için birden fazla TCP bağlantısı 
kurulması gerekmektedir. İstemci yeni bir istek göndermeden önce, bir önceki isteğin sunucu 
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tarafından yanıtlanmasını beklemek zorundadır. Her bir istek sıralı olarak gönderilmelidir. 
Örnek bir geleneksel HTTP/1.1 iletişim senaryosu Şekil 1.a’da sunulmaktadır. Bu sorunu 
aşmak için boru hattı çözümü önerilmektedir. Böylece istemci ilk istek için yanıt gelmeden 
ikinci bir istek gönderebilmektedir. Örnek bir boru hattı senaryosu Şekil 1.b’de 
sunulmaktadır.  Boru hattı çözümünde ise ilk istek yüksek boyutta bir dosya talep ediyorsa bu 
istek diğer istekleri geciktirmektedir. Bu sorun satır başı engelleme sorunu olarak 
adlandırılmaktadır. Satır başı engelleme sorununu çözmek için önerilen çözümler istek 
maliyetini ve başarımını olumsuz etkilemektedir [7]. 

 
Şekil 1. HTTP/1.1 iletişim senaryoları. 

HTTP/2 çoğullama özelliği satır başı engelleme sorununa çözüm olarak önerilmektedir. 
İstemcinin yapacağı her bir HTTP/2 isteği ayrı bir akışta tutulmaktadır. Akışlar her bir HTTP 
isteği ve yanıtı için benzersiz bir şekilde tanımlanmaktadır. Akışlar her bir HTTP mesajını 
bağımsız çerçevelerde tutmakta, onları birbirine ekleyebilmekte ve karşı tarafa ulaştığında 
birleştirmektedir. Bir HTTP/2 bağlantısı boyunca gerçekleşen tüm akışlar tek bir TCP 
bağlantısı üzerinden çoğaltılır. Şekil 2’de bir TCP bağlantısı üzerinde gerçekleşen HTTP/2 
akışları ve bu akışlar üzerindeki çerçeveler görülmektedir.  

 
Şekil 2. Bir TCP bağlantısı üzerinde gerçekleşen HTTP/2 akışları ve çerçeveleri 

HTTP/2 çoğullama özelliğine göre istekler birbirinden bağımsız ele alınmaktadır ve sunucuda 
istekler eş zamanlı olarak yanıtlanabilmektedir. Böylece kurulması gereken TCP bağlantısı 
sayısı en aza indirilmektedir, iletim hızı artmaktadır ve mevcut ağ kaynaklarının kullanımında 
tasarruf sağlanmaktadır [5]. 

B. Önceliklendirme 

HTTP/2’de istemci bir TCP bağlantısı üzerinde eş zamanlı akışlar arasında öncelik 
oluşturabilmektedir. Bir web sayfası talep edildiğinde birincil içeriklerin önceliklendirilmesi 
gerekmektedir. Bunu sağlamak için HTTP/2 her akışa bir ağırlık ve bağımlılık bilgisi ekler. 
Ağırlıklar sayesinde ortak bir bağımlılığı olan çerçevelerin sunucudan istemciye öncelikle 
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gönderilmesi sağlanmaktadır [5]. Modern internet tarayıcıları için önceliklendirme gereklidir. 
Bir HTML dosyası iletildiğinde tarayıcı genellikle sırasıyla stil dosyaları ve betik dosyaları 
gibi içerikleri talep eder. Çoğullama özelliği olmayınca yeni bir isteğin işlenebilmesi için bir 
önceki yanıtın tamamlanmasının beklenmesi gerekmektedir, dolayısıyla HTTP/1.1 kullanan 
bir sistemde içerik önceliklendirilememektedir. HTTP/2 ile istemci tüm istekleri aynı anda 
gönderebilmekte ve sunucu bu istekleri doğru bir öncelik sırası ile yanıtlayabilmektedir [4]. 
Aşağıda bir web sayfası için örnek bir öncelik sıralaması görülmektedir. Önceliklendirme 
ağırlıklara göre yapılacaktır. 

 index.html 
 style.css 
 critical.js 
 less_critical.js (ağırlık 20) 
 photo.jpg (ağırlık 8) 
 header.jpg (ağırlık 8) 
 ad.js (ağırlık 4) 

C. Sunucu İtme 

Sunucu itme özelliği ilk olarak Google tarafından geliştirilen SPDY protokolünde önerildi. Bu 
özellik sunucuya bir yanıtı önetkin olarak iletebilme imkanı vermektedir, böylece henüz istek 
gelmeden tarayıcının önbelleğinde ileride istenmesi muhtemel yanıtın hazırda bekletilmesini 
sağlamaktadır. Örneğin, sunucu bir web sayfası için HTML isteği aldığında istemcinin stil 
dosyaları, betik dosyaları, resimler vb. gibi diğer sayfa bileşenlerini almak için istekte 
bulunacağını öngörür. Bu işlem için PUSH_PROMISE adı verilen bir mekanizma çalışır [6]. 
Bu mekanizmaya göre; sunucu bir veriyi itmek istediğinde bir PUSH_PROMISE çerçevesi 
oluşturur. PUSH_PROMISE çerçeve başlığında akış bilgisi ve yanıtın ilişkilendiği isteğin 
bilgileri bulunmaktadır. Bu çerçeve her zaman istemcinin gönderdiği istekle ilgilidir. 
Yukarıdaki örnekte verilen senaryoya göre, sunucu sayfadaki bir betik dosyası için, o isteğin 
akış kimliği ile ilgili bir PUSH_PROMISE çerçevesi oluşturacaktır. Çerçevenin başlık bilgisi 
istemciye hangi kaynakların gönderileceğini kontrol etme şansı vermektedir. İstemci istediği 
veriyi almadan önce PUSH_PROMISE çerçevesini alır. Aksi takdirde PUSH_PROMISE 
çerçevesi ile halihazırda gelecek veri için gereksiz bir istek yollamış olacaktır. İstemci itilen 
verileri ön bellekte saklar ve farklı sayfalar arasındaki geçişlerde yeniden kullanabilmektedir. 
İtilen kaynaklar gereksiz ise RST_STREAM çerçevesi isteği ile reddedebilmekte ya da itilmiş 
akışların sayısı sınırlandırılabilmektedir. 

D. İkili Çerçeveleme 

HTTP/1.1 metin tabanlı bir protokoldür. HTTP/2’de ise iletişim ikili çerçeve katmanında 
kodlanır. Bu katman, soket arayüzü ile HTTP API’leri arasında en iyilenmiş bir kodlama 
mekanizmasıdır. HTTP/2 protokolü kullanan tarayıcılar, ağ üzerinden iletim 
gerçekleştirilmeden önce metinsel komutları ikili formata dönüştürürler. Semantikler, başlık 
bilgileri ve komutlar değişmemiştir. Geçiş esnasında paketler daha küçük çerçevelere 
ayırılmakta ve ikili olarak kodlanmaktadır. Hem istemci hem de sunucu ikili kodlama 
mekanizmasını kullanmaktadır. HTTP/1.1 istemcisi HTTP/2 sunucusunu anlayamaz, tersi de 
olanaksızdır. İkili iletim ile ağ kaynaklarının kullanımı, ağ gecikmesi ve paketlerde 
oluşabilecek hatalar azalmaktadır. 
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E. Başlık Sıkıştırma 

HTTP/1.1’de istek ve yanıtların başlık bilgileri sıkıştırılmamıştır. Bununla birlikte önceki 
isteklerden gelen bilgiler saklanmamaktadır ve bağlantısız çalışma yapısı çok sayıda 
tekrarlayan çerçeve bilgisi taşınmasına neden olmaktadır. Bu başlık bilgileri çoğunlukla 
benzer değerleri taşımaktadır. SPDY protokolü başlık bilgilerini sıkıştırmak için GZIP 
kullanmaktadır. Ancak GZIP, CRIME (Compression Ratio Info-leak Made Easy) saldırısı 
tarafından gösterilen bir güvenlik riski taşımaktadır. HTTP/2 protokolü ise Huffman 
kodlamaya dayalı bir HPACK sıkıştırma algoritmasını kulanmaktadır. HPACK, gereksiz 
üstbilgi alanlarını ortadan kaldıran ve bilinen güvenlik saldırılarına karşı daha gürbüz bir 
skıştırıcıdır [9]. HPACK algoritması bir adet dinamik bir adet de statik tablo sürdürmektedir. 
Statik tabloda sık sık tekrar eden başlık bilgilerini, dinamik tabloda ise akışa bağlı diğer 
sıkıştırılmış başlıkları referans alan sürümleri tutmaktadır. HPACK başlığı sunucuya 
aktarmadan önce tablolarda aramaktadır. Daha önce oluşturulmamış başlıklar için statik 
Huffman kodlaması ve her iki tarafın statik ve dinamik tablolarında bulunan başlıklar için 
dizideki yerini almasıyla isteklerin ve yanıtların boyutu azaltılmaktadır. 

IV. DENEYSEL SONUÇLAR (EXPERIMENTAL RESULTS) 

Bu bölümde HTTP/1.1 ve HTTP/2 başarım karşılaştırması sunulmaktadır. Bunun için 
Digitalocean bulut sağlayıcı [10] üzerinde farklı coğrafi konumlarda sunucu ve istemciler 
oluşturularak deneyler yapılmıştır. Deney düzeneği bir HTTP istemcisi, bir HTTP sunucusu 
ve aralarındaki ağdan oluşmaktadır. Deney düzeneği şeması Şekil 3’te görülmektedir. Hem 
sunucu hem de istemci makinelerde Ubuntu Linux dağıtımının 16.04 sunucu sürümü tercih 
edilmiştir. İstemci ve sunucu makineler 1 çekirdek işlemci ve 512 MB bellek içermektedir. 
HTTP istemcisi HTTP sunucusundan örnek bir web sayfasını talep etmektedir. Örnek web 
sayfası günümüzdeki ortalama bir web sayfası boyutunda ve bileşen özelliklerinde 
ayarlanmıştır. 2016 verilerine göre ortalama bir web sayfası 2.4 MB boyutundadır [11]. Akış 
başına minimum paket sayısı sürekli artış göstermektedir [12]. Bu sebeple ölçümlerimizde 
akış başına 40 paket kullanılmıştır, dolayısıyla eş zamanlı 40 istemci tarafından istek 
yapılmaktadır.  

 
Şekil 3. Deney düzeneği 

Sunucu makinede açık kaynaklı Apache web sunucusu tercih edilmiştir [13]. HTTP/1.1 ve 
HTTP/2 protokollerinin başarımını karşılaştırabilmek için HTTP/2 desteği sağlayan Apache 
modülü mod_http2 [14] kullanılmıştır. 

İstemci makine HTTP/2 ve HTTP/1.1 istekleri gönderebilelecek şekilde ayarlanmıştır. 
Kıyaslama aracı olan nghttp2 aracının [15] h2load [16] modülü kullanılmaktadır. Aşağıda 
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komutun HTTP/2 isteği yapan, Google ana sayfasına 40 farklı istemci ile 100 adet istekte 
bulunan bir kullanım örneği görülmektedir. 

h2load -n100 -c40 google.com 

Ağdaki gecikme ve paket kaybı gibi bozulma değerleri açık kaynaklı tcng aracı ile 
üretilmektedir [17]. 50 ms gecikme ve % 0.3 paket kaybı oranı olan örnek bir kullanım 
aşağıda görülmektedir. 

tc qdisc add dev eth0 root netem delay 50ms loss 0.3% 

Oluşturulan test web sitesinin indirilme süreleri ölçülmüştür. İndirilme süresi istemcinin ilk 
isteği ile sunucunun son yanıtı arasında geçen süredir. Her ölçüm işlemi 10 kez 
tekrarlanmıştır. Ölçüm işlemleri için yazılan parametrik bir kabuk programı çalıştırılarak 
ölçüm sonuçları alınmıştır. 

Şekil 4’te değişken ağ gecikmesi ve paket kaybı parametrelerine göre HTTP/2 ve HTTP/1.1 
için ortalama sayfa yüklenme süreleri sunulmaktadır. Bulut ortamındaki HTTP/2 ve 
HTTP/1.1 istemcileri Almanya’nın Frankfurt şehrinde, sunucu ise Amerika Birleşik 
Devletleri’nin Newyork şehrindedir. 25 ms, 75 ms, 150 ms, 250 ms, 500 ms ve 1000 ms ağ 
gecikmesi değerlerine göre hem HTTP/1.1 hem de HTTP/2 için % 0.1, % 0.3, % 0.5, % 1, % 
2 ve % 5 paket gecikmesi için ayrı ayrı sonuçlar kaydedilmiştir ve Şekil 4’te gösterilmiştir. 
Sonuçlara göre hemen hemen her gecikme ve paket kayıp değerine göre HTTP/2 daha düşük 
ortalama sayfa yükleme süresine sahiptir. Ortalama sayfa yükleme süresinin düşük değerleri 
daha yüksek başarım olarak değerlendirilmektedir. 25 ms ağ gecikmesi değerinde yalnızca % 
0.3 ve % 2 paket kayıp oranlarında HTTP/1.1 görece daha düşük değerler göstermekle birlikte 
aralarındaki fark çok küçüktür. Grafikte de görüldüğü gibi gecikme ve kayıp değerleri arttıkça 
HTTP/2 daha sabit ve daha kararlı bir artış göstermektedir. Tüm ölçümlerin ortlaması 
alındığında HTTP/2 ile önerilen yeni özelliklerin ortalama paket indirme zamanının   %14 
daha düşük olmasını sağladığı görülmektedir. 

 
Şekil 4. Farklı Paket Kayıp ve Ağ Gecikmesi Değerlerine Göre Başarım Karşılaştırması. 

975



IV. SONUÇLAR VE TARTIŞMA (CONCLUSIONS AND DISCUSSION) 

HTTP/2 protokolü HTTP/1.1’in yerine Mayıs 2015’te IETF tarafından önerilmiştir. Başlık 
sıkıştırma, sunucu itme, ikili çerçeveleme, tekil bir bağlantı üzerinde taleplerin çoklanması ve 
akış önceliklendirme özellikleri ile farklılaşmaktadır. Bu bildiride HTTP/2’nin farklı 
özellikleri vurgulanmış, bulut üzerinde kurulan sunucu ve istemciler üzerinde gerçek bir ağ 
ortamında ortalama sayfa yüklenme süresi parametresine göre başarım karşılaştırması 
sunulmuştur. Karşılaştırma işlemi farklı paket kayıp oranı ve farklı ağ gecikmesi değerlerine 
göre ayrı ayrı yapılmış ve sonuçları değerlendirilmiştir.  Ağ gecikmesinin yüksek olduğu 
değerlerde HTTP/2’nin ortalama sayfa yüklenme süresinde belirgin farklar oluşturduğu 
gözlenmiştir ve daha yüksek başarım değerleri görülmüştür. Bütün ölçümlerin ortalaması 
alındığında HTTP/2’nin ortalama paket indirme zamanının   HTTP/1.1’e göre %14 daha 
düşük olduğu değerlendirilmektedir.  
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ABSTRACT 
Recently there has been more inclanation towards renewable energy sources to meet the energy demands of 
developed countried since they have no negative impact on environment. Renewable energy is a type of energy 
that is produced from natural sources and that is non-fossil-based; such as hydrolic, wind, solar, geothermal, 
biomass, biogas.  In this paper information about producing electricity through landfill gas which has an 
important role among renenewable energy resources is given. In addition, Odayeri (Istanbul) landfill gas facility 
and Eregli (Zonguldak) landfill gas facility are examined and some information about this facilities are given. 
 
Keywords: Landfill gas, electricity, renewable energy 
 

ÖZET  
Son yıllarda gelişmiş ülkelerin enerji taleplerini karşılamak için, çevreye daha az zarar veren yenilenebilir enerji 
kaynaklarına yönelimleri artmıştır. Yenilenebilir enerji; doğal kaynaklardan elde edilen ve sürdürülebilirliği olan 
hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, biyogaz gibi fosil kaynaklı olmayan ve sürekli şekilde kendini 
yenileyen enerji kaynaklarıdır. Bu makalede; yenilenebilir enerji kaynakları arasında önemli bir yere sahip olan 
çöp gazından elektrik üretilmesine dair bilgiler verilmiştir. Ayrıca Odayeri (İstanbul) çöp gazı santrali ve Ereğli 
(Zonguldak) çöp gazı tesisleri incelenmiş ve bu tesislere dair bilgiler verilmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Çöp gazı, elektrik, yenilenebilir enerji 

I. GİRİŞ  

Ülkemizde enerji ihtiyacı nüfusla doğru orantılı olarak artmaktadır. Günümüzde enerji 
kaynağı olarak kullanılan fosil yakıtlar tükenmek üzeredir. Bu nedenle, gelişmiş ülkelerde 
olduğu gibi ülkemizde de bitmeyen ve aynı zamanda atıksız olan temiz enerji, yani 
yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimler artmıştır. 

Yenilenebilir enerji kaynakları doğada var olan ve tükenmeyen su, güneş, rüzgar ve biyogaz 
gibi kaynaklardır. Ancak son yıllarda enerji piyasasında önemi giderek artan enerji 
kaynaklarından biride, çöp gazı enerjisidir. Çöp gazı (LandFill Gas-LFG); katık atık düzenli 
depolama sahalarından elde edilen gazdır. Düzenli depolama sahasında biriktirilen çöplerin 
çürümesi sonucu elde edilir.  Bu enerji kaynağının getirdiği en büyük katkı, bir yandan enerji 
üretilmesini sağlarken diğer yandan ülkenin çöp sorununu ortadan kaldırmasıdır.  

Bu çalışmada, çöp gazından elektrik üretilmesi hakkında kısa bilgiler verilerek, ülkemizde 
faaliyette bulunan Odayeri (İstanbul) ve Ereğli (Zonguldak) çöp gazı tesisleri incelenmiştir.  

II. ÇÖP GAZINDAN ENERJİ ÜRETİMİ 

Katı atık depolama sahasında biriktirilen çöpler, oluşan anaerobik ortamın etkisiyle ayrışıp 
bozunurlar. Bu bozunma sonucunda çöp gazı meydana gelir. Depo gazı veya çöp gazı temel 
olarak metan gazı, karbondioksit ve azot gazından oluşur. Elde edilen çöp gazı santraldeki 
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arıtma bölümünde nemden arındırılır ve elektrik motorları bölümünde yer alan motor ve 
jeneratörlerde yakılarak elektrik enerjisi üretilmesi sağlanır (Şekil 1) [1]. 

 
Şekil 1. Çöp Gazından Enerji Üretimi Akış Şeması 

   Tablo 1. Düzenli Depolama Alanında Gözlenen Gazların Yüzde Olarak Dağılımı [1] 
Hücrenin 

kapatılmasından sonraki 
zaman aralığı 

Ortalama, Hacim olarak yüzde 
Azot Karbondioksit Metan 
N2 CO2 CH4 

0-3 5,2 88 5 
3-6 3,8 76 21 

6-12 0,4 65 29 
12-18 1,1 52 40 
18-24 0,4 53 47 
24-30 0,2 52 48 
30-36 1,3 46 51 
36-42 0,9 50 47 
42-48 0,4 51 48 

Yeni tamamlanmış bir depo alanın kapatılmasından sonraki ilk 48 ay boyunca meydana gelen 
gazların yüzde olarak dağılımı Tablo 1’de verilmiştir [2]. 

 
Şekil 2. Evsel Atıklar İçin Toplama Sistemli Gaz Üretimi Modeli [3] 

Düzenli depolama alanlarında depolanan her 1000 kilogram çöp ortalama 170 m3 civarında 
depolama gazı oluşturur. Bu gazın yarısından fazlası (%60) atıkların depolanmasından sonra 
yaklaşık 10 yıl içerisinde oluşur. Bu gazlar 15 ile 20 yıl içerisinde %90 seviyelerine çıkar. 
Geriye kalan yıllarda ise çok az miktarda gaz oluşumu olur. Şekil 2’de evsel atıklar için 
toplama sistemli gaz üretim modeli görülmektedir [3]. 
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III. ODAYERİ KATI ATIK DEPOLAMA SAHASI VE DEPO GAZINDAN 
ELEKTRİK ÜRETİMİ UYGULAMASI 

İstanbul’un Odayeri bölgesinde bulunan çöp gazı santralı 33,81 MW kurulu gücünde, 20 adet 
gaz motoru bulundurmaktadır (Şekil 3). Odayeri çöp gazı santralinde yaklaşık 214.446.854 
kWh elektrik enerjisi üretimi yapılmaktadır. Bu üretimle 64.788 kişinin bir gün içerisinde 
kullandığı ev, iş yeri, ulaşım vb. elektrik enerjisi ihtiyacı karşılanmaktadır.  

 
Şekil 3. Odayeri (İstanbul) Çöp Gazı Santrali Düzenli Depolama Sahası [4] 

Odayeri katı atık tesislerinde günlük ortalama 9.500 ton çöp işlenmekte ve bu sayede bir 
yandan elektrik üretilirken öte yandan da İstanbul gibi büyük bir şehrin çöplerden 
arındırılması gerçekleştirilmektedir.  

Düzenli depolama sahasında bulunan yaklaşık 40 milyon ton katı atık gaz üretimi için üzerleri 
kademler halinde kapatılır. Havasız ortamda bozulmanın da etkisiyle ortaya çıkan metan gazı, 
kuyulardan vakum ile çekilir. Odayeri çöp gazı santralindeki yıllık karbon emisyon azaltımı 
1.132.298 ton CO2’dir. Tesislerin yapmış olduğu bu emisyon azaltımı; 440.870 araç, 
1.811.677 ağaç ve 9.058.384 fidan karşılığına denk gelmektedir. 

Tablo 2’de 2012-2014 yılları arası tesise ait elektrik üretimi, il tüketimine oranı ve ülke 
tüketimine oranı verilmektedir. 

     Tablo 2. Odayeri Çöp Gazı Santrali Yıllık Elektrik Üretimi [5] 
Yıl Üretim (kWh) İl Tüketimine Oranı Ülke Tüketimine Oranı 

2012 186 886 099 0,48 % 0,08 % 
2013 210 568 059 0,53 % 0,09 % 
2014 239 300 114 0,57 % 0,09 % 

 

IV. EREĞLİ KATI ATIK DEPOLAMA SAHASI VE DEPO GAZINDAN 
ELEKTRİK ÜRETİMİ UYGULAMASI 

Ereğli (Zonguldak) çöp gazı tesisi 2015 yılında işletmeye girerek elektrik üretimine 
başlanmıştır (Şekil 4). 
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Şekil 4. Zonguldak Çöp Gazı Tesisi Trafo Kurulumu 

Katı atık depolama sahalarında oluşan gaz miktarını tahmin etmek için birçok matematiksel 
model geliştirilmiştir. Bu modeller depolama zamanı, depolanan atığın miktarı ve atıkların 
özellikleri gibi verilere ihtiyaç duyar. Ereğli depolama alanındaki gaz üretim potansiyelinin 
hesaplanması için Tabasaran-Rettenberger bağıntısını temel alan model kullanılmıştır [6].  

)1()101)(28.0014.0(868.1 t
kt

orgt MTCG                                        (1) 

Burada; T sıcaklık (°C), Corg atıklarda organik karbon (kg OC/ton atık), k  bozunma hızı sabiti 
(y-1), Mt  t yıllarındaki atık miktarı, Gt  t yıllarındaki toplam LFG üretim miktarı (m³) 

Bu modele göre yapılan hesaplamada, çöp gazı üretimi, 2010 yılında yaklaşık 4,92 milyon 
Nm3 ile maksimum seviyeye ulaşmakta ve sonraki yıllarda da gaz üretimi azalarak devam 
etmektedir. Şekil 5’de Ereğli çöp gazı tesisinin tahmini geri kazanılan depo gazı ve metanın 
yıllara göre geri kazanım miktarları görülmektedir. 

 
Şekil 5. Ereğli Çöp Gazı Tesisi Tahmini Geri Kazanılan Depo Gazı ve Metan 

Depolama alanında geri kazanılması hesaplanan gaz miktarı dikkate alınarak ve gazın enerji 
değeri 4,44 kWh/m3 ( =16000 kJ/Nm3) alınarak, bir adet 415 kW mekanik güç 
kapasitesindeki gaz motoru ve 400 kWh elektrik üretim kapasitesindeki jeneratörün amaca 
uygun olacağı öngörülmüştür.  

Tesis sorumlularınca çöp döküm sahasında saatte 1500 m3 metan gazı çıktığını 
bildirilmektedir. Şu an itibariyle tesiste 1.2 MW’lık motorlardan oluşan iki ünitenin mevcut 
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olduğu, ilerleyen yıllarda 1.2 MW’lık bir ünitenin daha ilave edilerek 3.6 MW’a çıkarılması 
planlanmakta olduğu belirtilmektedir.  

V. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada, önemi gittikçe artan ve gelişmiş ülkeler tarafından yaygın olarak kullanılan çöp 
gazından elektrik üretme konusuna örnek olarak ülkemizde bulunan Odayeri (İstanbul) ve 
Ereğli (Zonguldak) çöp gazı tesislerine ait bilgiler verilmiştir. Tabasaran-Rettenberger metotu 
kullanılarak Ereğli çöp gazı tesisi için tahmini geri kazanılan depo gazı ve metan gazı 
miktarları belirlenmiştir.  Uygulamalar, depo gazından elektrik üretiminin, ülkemiz açısından 
özellikle enerjide dışa bağımlılığının azalmasına yapacağı katkı nedeniyle, oldukça faydalı 
olacağını göstermektedir. 
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ÖZET  
Dünya nüfusunun ve endüstrinin artması elektrik enerji talebinin artmasına sebep olmuştur. Elektrik enerjisi 
üretimi genel olarak fosil yakıtlar, nükleer santraller vb. enerji kaynaklarından sağlanmaktadır. Bu enerji 
kaynaklarının büyük kısmı çevre kirliliğine sebep olmaktadır. Fosil yakıt rezervleride önümüzdeki 50 yılda 
biteceği tahmin edilmektedir. Bu sebeplerden dolayı bitmeyen ve çevre dostu enerji kaynağı olan güneş enerji ve 
rüzgar enerji kaynaklarına eğilim hızla artmaktadır. Bu çalışmada güneş enerjisinden faydalanarak PV’lerden 
elde edilecek olan elektrik enerjisini dc-dc buck dönüştürücü ile arduino mikrodenetleyici ile pwm kontrol 
edilerek 12V6,5Ah bataryayı kontrollü bir şekilde şarj etmektir. Arduino, çok yönlülüğü, popülerliği, düşük 
fiyatı, programlama kolaylığı ile ön plana çıkmaktadır. Bu özelliklerinden dolayı kontrol ünitesi Arduino 
mikrodenetleyici ile kontrol edilmiştir. Kontrol programında PWM üretilmiş, görev süresi belirlenmiş, referans 
gerilimi girilmiş ve şarj referans gerilimine ulaşıldığında şarj işlemi otomatik olarak bitirilmiştir. Kontrollü şarj 
ile bataryanın kullanımı ve verimi artmış böylelikle şarj sistemi en ekonomik ve verimli bir şekilde 
kullanılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Mikrodenetleyici, Güneş Enerjisi, Buck Dönüştürücü, Batarya, Arduino. 
 

Arduino Controlled Battery Charger Application With Photovoltaic 

Supported Reducer Converter 

ABSTRACT 
The increase in the world population and industry has caused an increase in the demand for electrical energy. 
Electrical energy is generally produced from energy sources such as fossil fuels, nuclear power plants, and etc. A 
large part of these energy sources causes environmental pollution. It is predicted that fossil fuel reserves will also 
be expired within the next 50 years. For these reasons, the tendency towards solar energy and wind energy 
sources, which are endless and environment-friendly, is rapidly increasing. The purpose of this study is to charge 
the 12 V 6.5 Ah battery in a controlled way by controlling the electrical energy, which is to be obtained from PV 
by utilizing the solar energy, with dc-dc buck converter and Arduino microcontroller. Arduino comes to the 
forefront with its versatility, popularity, low price, and ease of programming. Due to these characteristics of it, 
the control unit was controlled by the Arduino microcontroller. PWM was produced in the control program, the 
duration of the task was determined, the reference voltage was entered and the charging operation was completed 
automatically when the charging reference voltage was reached. The usage and the efficiency of the battery was 
increased with controlled charging, and thus the charging system was used in the most economical and effective 
way.  
 
Keywords: Microcontroller, Solar Energy, Buck Converter, Battery, Arduino. 
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I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Elektrik enerji ihtiyacı çeşitli kaynaklardan karşılanmaktadır. Bunlardan bazıları fosil yakıtlar, 
hidroelektrik, nükleer gibi tükenen ve güneş enerjisi, rüzgar gibi tükenmeyen enerji 
türlerinden elde edilmektedir.  

Elektrik enerji talebi günümüzde petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtlardan, hidrolik enerjiden ve 
nükleer enerjiden karşılanmaktadır.  Petrol, taş kömürü, linyit, doğalgaz, odun ve atom 
kullanılıyor olması çevre problemlerini önemli ölçüde arttırmıştır. Günümüzde kaydedilen 
salınım düzeylerinin atmosferde olması gerekenden fazla olması hava kirliliğine sebep 
olmaktadır. Kükürt dioksit, azot oksitler ve karbon gazları, yağmur ve kar ile su ile birleşerek 
sülfürik asit, nitrik asit ve karbonik aside dönüşürler. Bu asitler asit yağmuru olarak 
yeryüzüne yağar ve ağaç ve bitkilerin kurumasına, toprağın kimyasal ve biyolojik yapısının 
bozularak verimsizleşmesine sebep olur [3]. 

Günümüzde enerji elde etmek için kullanılan fosil yakıtlar tükenmeye başlaması, çevre 
kirliliğini arttırmasından dolayı farklı enerji üretim yollarına gidilmiştir. Çevreye zarar 
vermeyen yenilenebilir enerji alanına yönlenmiştir. Güneş, rüzgâr, hidrojen, biokütle, 
enerjileri yenilenebilir kaynak olarak tanımlanır. Bilimsel çalışmalarla daha verimli sistem 
elde etmek için araştırmalar devam etmektedir. [4]. 

Zamanımızda karşılaştığımız sorunlara çözümler getirebilmek için uzun dönemli 
sürdürülebilir gelişmeler sağlamak gerekir. Sürdürülebilir bir enerji sistemi, yerli kaynakların 
etkin olarak kullanımı, maliyet olarak kabul edilebilir, güvenilir ve çevre dostu bir enerji 
sistemi olarak tanımlanabilir [5].  Sürdürülebilir enerji temini için yenilenebilir enerji 
kaynaklarının geliştirilerek yaygınlaştırılması, en iyi çözümlerden biri olmuştur [6,7]. 

II. İLGİLİ ÇALIŞMALAR (RELATED WORK) 

Ivanov ve diğerleri, bir hibrit sistem (güneş modülü ve rüzgâr türbini) ile batarya şarj etme 
algoritması üzerinde çalışmış, bataryanın en iyi şekilde şarj edilmesi için hangi volt/amper 
değerlerinin sınırlarını incelemiş ve ona göre en iyi düzeyde çalışma güvenirliği ve yeterli 
performans uygulayacak algoritma sunmuşlardır. Sonuçta yenilenebilir enerji kaynaklarının 
(rüzgâr türbini ve güneş modülü) pil şarj kontrolünün önerilen algoritması, istenmeyen ve 
tehlikeli sonuçlara sebep olan kontrolsüz ve kötü kontrollü şarjları önler.  Bazı pillerin (lityum 
bazlı ve iyonlar) kullanımlarında bu ön şarttır. Böylece şarj ve deşarjın sınırlanması; aşırı 
ısınma, kaynama, vb. ile ilgili erken arızalanmaları önlediği kanıtlamışlardır [8]. 

Yörükoğlu ve diğerleri, PV sistemlerde kurşun asit akülerin kontrol stratejileri ve 
simülasyonları üzerine çalışmışlar, bu akülerin tam dolu ve tam boş durumlarındaki gerilimin 
kontrol altında tutulması ile akünün ömrü ve performansında arttırıcı etki yapacak şekilde 
simülasyon ortamında bir kontrol algoritması geliştirmişlerdir [9]. 

Dahbi ve diğerleri, PEM elektroliz sistemi beslemesi için PV modülden MPPT ile DC-DC 
buck konvertorü kullanılarak suyu elektroliz etmişlerdir. Elektrolizde fazla miktarda hidrojen 
elde etmek için PV sistemlerde MPPT algoritmasını iyileştirmeye çalışmışlardır. PEM 
elektroliz, PV, DC-DC buck konvertör modellemesini sunmuşlardır. Simülasyon sonuçları 
olarak PV sistemlerde MPPT ile DC-DC buck dönüştürücüde PWM algoritması ile 
maksimum güç çekilerek üretilecek hidrojen miktarının artırılmasını ispatlamışlardır [10]. 
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Kim ve diğerleri Fotovolvotik sistemler kullanarak bir lityum batarya şarj denetleyicisi 
tasarlanmışlar. Alçaltan dönüştürücü kullanmışlar ve tasarımda sensörsüz MPPT (Maksimum 
güç noktası izleyici) kontrol metodu kullanmışlardır. Kullandıkları metot ile lityum iyon 
bataryanın şarj akımı izin verilen referans akımdan düşükse MPPT algoritmaları ile şarj 
akımını artırmaya çalışmışlardır. Eğer şarj akımı bataryanın izin verilen referans akımından 
fazla olduğu durumda şarj akımını azaltarak bataryayı kontrollü şarj etmişlerdir. Kontrol 
algoritmaları ise Kalman filtresi temel alınarak tasarlanmıştır [11]. 

III. ARDUİNO  

Son zamanda Arduino en çok tercih edilen mikro denetleyicidir. Yüksek seviyeli C dili ile 
geliştirilen AVR mimarisi ile tasarlanmıştır. Açık kaynak kodlu olması, donanım ve 
yazılımına kolay bir şekilde ulaşılabilmesi, programlanabilmesinin bir parça kod ile 
sağlanması tercih edilme sebeplerindendir [12]. 

Arduino Uno Atmel Atmega 328P mikro denetleyicisine sahip bir borddur. USB bağlantı 
girişine, güç girişine, reset butonuna, aşırı güç korumasına sahiptir. Bir mikro denetleyicide 
bulunması gereken her şeye sahiptir [12]. 

 
Şekil 1. Arduino Uno kartı 

Şekil 1’de görüldüğü gibi 13 dijital, 6 analog I/O vardır. Arduino açık kaynak olduğu için 
programlama veri tabanını ücretsiz online olarak vermektedir [12]. 

IV. SİSTEM VE TASARIM (SYSTEM and DESIGN) 

PV sistemimizin blok şeması Şekil 2’de gösterilmiştir. Üç kısımdan oluşmaktadır. Birinci 
kısım PV dizisi, İkinci kısım düşürücü kısmı ve üçüncü kısım ise kontrol kısmından 
oluşmaktadır.  

 
Şekil 2. PV şarj sistemi 
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Sistemimizde düşürücü dönüştürücü kısmı hesabı yapıldığında çıkışa 14.5V ve 0.7A akım 
verilmesi gerekir. Akü maksimum şarj akımı 1A olmalıdır (sistem kayıpları ile beraber). 

Kontrol kısmımızda Arduino Uno kontrolör olarak kullanılmaktadır. PWM kontrollü olduğu 
için PWM program satırı aşağıda eklenmiştir. Amaç 12.5 KHz PWM üretecek ve 3 numaralı 
dijital pinden çıkış verecektir. 3’nolu dijital pinden üretilen PWM mosfetimizi sürecek 
genlikte olmadığı için TLP250 optokuplör sürücü kullanılmıştır. 

pinMode (PWM, OUTPUT) ;//PWM çıkış olarak tanımlanır. 

  TCCR2A = 0x23 ; 
  TCCR2B = 0x0A ;  
  OCR2A = 160-1 ;    
  OCR2B = 116 ;    //görev döngüsü  %72.5 
  TCNT2 =0 ; 
Düşürücü dönüştürücümüze panelden gelen gerilim 20V ve çıkış için ise 14.5V olması 
gerekir. Dönüştürücümüz için gerekli hesaplamalar yapıldığında 14.5/20=0.725 olarak 
bulunur. Yani görev döngümüz =100*0.725=72.5 olarak hesap edilir. Kullandığımız akü 12V 
6.5Ah lik akü olduğu için akü şarj durumunda 14.5V’luk anma şarj gerilimi uygulanır ve akü 
şarj olur. Böylece 14.5V ve 1A lik akım gerekecek şekilde şarj işlemi başlar.  

Akım sensörü Max471 dc35V, maximum 3A kadar akım ölçer kullanılmıştır. Program grubu 
ise; 

int RawValue= 0; 

float Akuakim = 0; 

const int max471In = A0; 

pinMode(max471In, INPUT); 

giriş olarak tanımladık. Burada analog A(0) giriş olarak tanımlanmıştır. 

void loop(){   

RawValue = analogRead(max471);  

Current = (RawValue * 5.0 )/ 1024.0;  // Analogdan dijitale dönüştürme. 

Dijitale dönüştürerek ekranda görmemizi sağlar.  

Gerilim sensörü ise, 

pinMode(aanalogInput, INPUT);  // giriş analog olarak tanımladık 

int aanalogInput = A3;   // giriş anolog3 girişini atadık 

float avout = 0.0;      // başlangıç değeri 

float avinekran1= 0.0;    // başlangıç değeri  

float aR1 = 820000.0;   

float aR2 = 180000.0; 

int avalue = 0; 
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ilk tanımlamaları yapıyoruz ve sıfır atanıyor. Gerilim sensörü Şekil 3’de görüldüğü gibi iki 
yüksek değerli dirençten oluşur. Maksimum 25V ölçer. Bizim ölçmemiz gereken gerilim 
değeri maksimum 20V’tur. 

 
Şekil 3. Gerilim sensörü devresi 

 
voidloop();{ 

avalue = analogRead(sanalogInput); 

avout = (avalue * 5) / 1024.0; // analog girişi dijitale çevirir  

 avin = avout / (sR2/(sR1+sR2));  

Arduino analog pinimiz 5V çıkış verdiği için ikinci satırda gelen birimi 5’ e böler ve 
dirençlerin oranı ile gerçek değeri okur.  

Koşullu satırımız ise; 

if( avin>14.5) 

{ 

OCR2B=0; 

Eğer ölçülen akü gerilimimiz referans gerilimimiz olan 14.5V değerini aldığında PWM 
değerini sıfır yapar ve Pv sistemden aküye akım geçmez. Böylece şarj işlemi bitmiş olur. 

Şarj esnasında iki adet led kullanılmıştır. Bu ledlerden bir tanesi kırmızı diğeride yeşil leddir. 
Bu ledler akü şarj olurken kırmızı led on, yeşil led off; şarj işlemi bittiğinde ise yeşil led on, 
kırmızı led off durumundadır. Program satırı; 

int GREEN=11; //dijital pin tanımlama 

int RED=10;  //dijital pin tanımlama, 

pinMode(GREEN,OUTPUT);// pinler çıkış olarak tanımlanır. 

pinMode(RED,OUTPUT);  // pinler çıkış olarak tanımlanır. 

PWM sıfırdan büyük olması durumunda şarj oluyor demektir ve yeşil led high durumundadır. 

PWM sıfır ise kırmızı led high durumundadır. 

OCR2B=0;   

digitalWrite(RED,HIGH);   

digitalWrite(GREEN,HIGH); 

şeklinde ifade edilir. 
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16X2 LCD display kullanılarak gerilim ve akım değerleri okunmuştur. Sistemimizin 
çalışması şu şekildedir. Şarja başladığında kırmızı led yanar. Displeyimizde gerilim ve akım 
değeri devamlı gösterilir. Program döngümüz gerilim ve akımı devamlı ölçerek gerçekler. 
Referans gerilimimiz olan 14.5V değerine ulaştığında PWM’i sıfır yaparak şarj işlemini 
birtirir.  

V. SONUÇLAR VE TARTIŞMA (CONCLUSIONS AND DISCUSSION) 

Bu çalışmada PV sistemlerde farklı bir akü şarj sistemi uygulaması yapılmıştır.  Güneş 
ışınımının az olduğu durumlarda bile sistemin kararlı bir şekilde çalışması sağlanmıştır. 
Geliştirilen sistem sayesinde elektrik şebekelerinin olmadığı yerlerde gerekli olan enerjiyi 
elde etmek ve kullanmak için elverişli bir sistemdir. Kullanılacak akü jel akü olmalıdır.  
Sistem düşük güçlü sistemdir. Bu sistem geliştirilerek yüksek güçlü sistemler yapılabilir ve 
yüksek enerji talebi olan yerlerin elektrik ihtiyaçları karşılanabilir. 

Kaynakça (References) 

[1] Kutlu, S.  “Güneş tarlası ile elektrik enerjisi üretimi ve SDÜ kampüs alanında bir uygulama analizi” Yüksek 
Lisans Tezi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta 2002. 

[2] Borowy, Bogdan S., and Ziyad M. Salameh. "Methodology for optimally sizing the combination of a 
battery bank and PV array in a wind/PV hybrid system." IEEE Transactions on energy conversion 11.2 
(1996): 367-375. 

[3] İlhan, A. İ., et al. "Hava kirliliği ve asit yağmurlarının çevre ve insan sağlığı üzerine etkileri." Devlet 
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara, (2017). 

[4] Evrendilek, F., and C. Ertekin. "Assessing the potential of renewable energy sources in Turkey." Renewable 
Energy (2003): 2303-2315. 

[5] Hepbasli, A. "A key review on exergetic analysis and assessment of renewable energy resources for a 
sustainable future." Renewable and sustainable energy reviews 12.3 (2008): 593-661. 

[6] Shaahid, S. M., and M. A. Elhadidy. "Technical and economic assessment of grid-independent hybrid 
photovoltaic–diesel–battery power systems for commercial loads in desert environments." Renewable and 
sustainable energy reviews 11.8 (2007): 1794-1810. 

[7] Kornelakis, Aris. "Multiobjective particle swarm optimization for the optimal design of photovoltaic grid-
connected systems." Solar Energy 84.12 (2010): 2022-2033. 

[8] Ivanov, Oleg A., et al. "The algorithm for battery charge control of renewable energy sources—Wind 
turbine and solar panel." Control and Communications (SIBCON), 2016 International Siberian Conference 
on. IEEE, 2016. 

[9] Yörükoğlu, M. ve Çeli, A. N., “Akülü bağımsız fotovoltaik enerji sistemlerinde kullanılan akü kontrol 
stratejileri ve simülasyonları”, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Güneş Enerjisi Sistemleri 
Sempozyumu ve Sergisi, Mersin, 266-275 (2003). 

[10] Dahbi, Sanae, et al. "Optimised hydrogen production by a photovoltaic-electrolysis system DC/DC 
converter and water flow controller." International Journal of Hydrogen Energy 41.45 (2016): 20858-
20866. 

[11] Kim, Il-Song, et al. "State estimator design for solar battery charger." Industrial Technology, 2009. ICIT 
2009. IEEE International Conference on. IEEE, 2009. 

[12] “Aduino,” 2017,  https://www.arduino.cc  

987

https://www.arduino.cc/


 
Single Input Multiple Output DC-DC Buck Converter for Electric 

Vehicles 

İlyass Abdillahi Aden1, Hakan Kahveci1 and Mustafa Ergin Şahin2 
1Karadeniz Technical University, Electrical and Electronics Engineering Department, Trabzon, 61080, Turkey, 

Ilyaden1992@gmail.com, hknkahveci@ktu.edu.tr   
2Recep Tayyip Erdoğan University, Electrical and Electronics Engineering Department, Rize, 53100, Turkey, 

mustafaerginsahin@yahoo.com 

ABSTRACT  
Environmental and economic reasons such as environmental pollution and global warming, fossil fuels reduction 
and countries' desire to reduce energy dependencies have led to an ever-increasing interest in electric vehicles 
(EV). This need for electric vehicles has brought with it many different problems and solutions in electric 
vehicle technology. One of these is the conversion of the voltage from the battery in electric vehicles to other 
required voltage levels with DC-DC converters. As a solution here, a separate converter can be used for each 
voltage level. However, single-input multi-output (SIMO) converters can also be used to reduce product cost and 
switching losses and improve system efficiency. In our study, we proposed an isolated buck converter topology 
with single-input (48V) and multi-output (12V and 5V). The 12V for the horn, headlights, and 5V for the 
telemetry are used in electric vehicles. In this work, the general structure of the SIMO converter, which is 
considered for design, is made by design principles, small signal and stability analysis and control steps are 
explained. The overall system has been simulated with Matlab / Simulink and the results are analyzed. 
 
Keywords: Electric Vehicles, DC-DC Buck Converter, Single Input Multiple Output, Steady State Analyses, PI 
Controller. 

I. INTRODUCTION 

The growing demands of the energies in the world and the decreasing quantity in fossil 
energies comes new energy as solar energy, fuel cell, and other clean energy. These energies 
are polite with environments and provide a power selection [1]. The main utilization of DC–
DC converters are uninterruptible power supplies, battery charging/discharging devices, 
hybrid electric vehicle, and renewable energy systems [2-7]. A single-inductor multiple-
output DC–DC converter able of providing, boost, buck and also inverted outputs at the same 
time have been presented in [8]. However, for one output three switches are required. These 
designs correspond only for low power application and output voltage. Multi-output DC–DC  
boost converter are studied in [9], this shares-out its output voltage for high and low power 
applications however over two switches for one output were required and its control scheme 
was complicated. Bharath Kumar and Omar present Single-Input Multiple-Output (SIMO) 
Synchronous DC-DC buck converter. This converter have the advantage of a reducing the 
number of the switches, over three output voltage four switches are required. Unfortunately 
this SIMO converter has the disadvantage of requiring a higher current rating for the four 
switches [10]. Another single input multiple output DC-DC converters have proposed in [11]. 
This converter is capable of providing both boost and inverted outputs. However, in these new 
configurations, the loads are separately designed except the negative output. In [12] double-
output DC-DC buck converters have presented with unidirectional and bidirectional 
characteristics however, the buck converter required power switches with high current ratings. 
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This paper presents a bidirectional SIMO DC-DC Buck converter for electric vehicles battery 
as shown in the Figure 1. The main aim of this converter is to buck the voltage coming from 
the battery to the different components. The presented topology has the advantage of having 
three switches for two outputs. Also control strategies, design principles and small signal 
analysis has been included. The system has been simulated in MATLAB/Simulink. 

 
Figure 1. SIMO DC-DC Converter in Electric Vehicles. 

II.  BUCK AND SIMO CONVERTER TOPOLOGY 

II. A. Buck Converter 

Buck converter is a step-down DC-DC converter. It can decrease the voltage coming from 
source to the load. The basic buck converter circuit is presented in Figure 2. 

 
Figure 2. Basic Buck Converter. 

For this converter above when the switch (S1) is closed, the current flows across the inductor 
in to the load. This current charges the inductor (L1) by boosting both its magnetic field and 
voltage output. After sometime the output voltage (Vout) will attain the desired value, then the 
switch (S1) turned off and the current flows through the recovery diode (D1). At this state 
inductor (L1) is discharged and current continues to flow through it. Before the inductor is 
fully discharges, the S1 is turned on, D1 is turn off and the cycle repeats again and again. We 
can settle the ratio of the input and output voltage by modifying the duty cycle of the switch 
(S1).  

II. B. SIMO Converter 

Single Input Multiple Output topology that we are using in this study is as follows in Figure 
3.b. The bidirectional DC-DC converter used in this paper have better power losses 
distribution among the power switches than unidirectionnel charactersitics [12]. The topology 
consists of three power switches S1, S2 also S3 and two low pass filters (L1-C1 and L2- C2) as in 
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Figure 3.b. The state of the switches is represented as switch x = OFF (0) and switch x = ON 
(1). Since there are three switches and two states for each switch, we obtain eight ways of 
operating of the presented converter [11]. Only three switching state are operational. The 
other combinations are kept away from this work. Table I presents the topological states (TS) 
of our systems. 
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(a)                                                  (b) 

Figure 3. Bidirectional SIMO DC-DC Buck Converter: (a) Parallel Solution, (b) Used Solution. 

The different switching states of SIMO converter are shown in Figure 4. It can be observed 
from the Figure 4 that: 

-In state TS-1: Switch 1 = 1, Switch 2 = 1 and Switch 3 = 0. The input voltage (Vs) supplies 
energy to the loads and to the inductors, in this state both L1 as well as L2 is charged. 

- In state TS-2: Switch 1 = 1, Switch 2 = 0 and Switch 3 =1. The input voltage (Vs) supplies 
energy to R1–L1 and current of the inductor L2 (iL2) flows across S2, delivering some of its 
energy to the load R2. In this circumstance, inductance L1 and L2 will be respectively charged 
and discharged. 

- In state TS-3: Switch 1 = 0, Switch 2 = 1 and Switch 3 =1. The current in the inductor L1 
(iL1) flows both S2 and S3, while iL2 flows only across S3, delivering its stored energy to both 
loads R1 and R2. In this situation the inductor L1, as well as the inductor L2 are discharged. 

           Table I. Topological States of the Used SIMO Converter 
Topological  states TS-1 TS-2 TS-3 

Switch1 ON ON OFF 

Switch2 ON OFF ON 

Switch3 OFF ON ON 

 
Figure 4. The Different Switching States of The SIMO Converter: (a) TS1, (b) TS-2, (c) TS-3. 
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III. STEADY STATE ANALYSIS 

The presented SIMO converter is supposed to operate in Continuous Conduction Mode 
(CCM). The current and voltage waveforms of inductors are presented in Figure 5.  

 
Figure 5. Steady-State Analysis of The SIMO Converter: (a) Inductors’ Current and Voltage Related With 

Topological States. (b)Times in Which The Switch S1, S2 and S3 are Turned ON. 

From the topological states and waveforms found in the foregoing section it can be inferred 
that voltage VR1 and VR2 are controlled respectively by the output voltage V01 and V02. Seeing 
that the average inductor voltage is zero, the following equations can be given as: 

(Vs –V01)*TON1 = V01*(Ts − TON1)                                                 (1) 
(Vs –V02)* (Ts- TON3) =V02*TON3                                                   (2) 

Where TON1 and TON2 are the periods which the PWM generators one and two are generating 
the logic “1” at their corresponding outputs. According to the previous equations (1, 2), the 
different output voltages come out as a function of their input voltage and duty cycles. V01 and 
V02 are expressed in the following equations: 

V01= (D1) Vs                                                                         (3) 
 

                                              V02  =  (1-D2) Vs                                                                      (4) 
Where D1 and D2 represent the duty cycles of the system. 

IV. GENERALIZED STATE-SPACE AVERAGE AND BLOCK DIAGRAMS 

The voltage and the current dynamics are described by the state space average and it is given 
in (5)-(8); 

 

  

                                                                          

                                                                               = iL2-                                                                    (8)  
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By using these equations and the state equation, the transfer functions obtained between the 
output voltages and the duty ratios are: 

 

 
The circuit component’s values are calculated as follow:  

Output 1: For P1= 150w-12V,  =48, =1, = 180µF, =20µF 

Output 2: For P2= 25w-5V,   =48,   =1, = 89µF, =62µF 

In open-loop the circuit transfer function with their numerical values are found a fallow: 

                           

                      ) 

V. PROPORTIONAL-INTEGRAL (PI) CONTROLLER DESIGN 

When in the system the Proportional-Integral (PI) controller is added, the transfer function for 
unit step response Y1,2 (s) is given in Equation (13) and (14). 

 

 

For , where R(S) is the step response, T(s) is the transfer function find when we add 

the PI controller. 

According to Routh-Hurwitz stability criterion for the first output 1 (12V) the value of the KP 
and Ki are 0.0276, 0.0000021 respectively, also for the output 2 (5V) the value of KP and Ki 
are respectively 0.0232, 0.0001. For this values Bode amplitude and phase diagrams are 
obtained in Matlab as shown Figure 6.  

  
                                                      (a)     (b) 

Figure 6.  Bode Amplitude and Phase Diagrams for Closed Loop Circuit: (a) Output 1, (b) Output 2. 
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The feedback blocks are added in our systems to figure out if these systems are stable or not. 
Based on the example of bode plot joined above we will define few terms. First the crossover 
frequency which is in the same time called wc.  This is the frequency where the value of the wc 
during the frequency response the magnitude is precisely equal to zero: . 
Based on the crossover frequency we define another term called phase margin.  Phase margin 
is the angle of the crossover frequency plus 180 degree, phase margin  +180, means 
how far above -180 degree this value is it. Lastly we will look the Gain margin gain needed to 
increase gain to zero dB when phase is negative -180 degree. In our two outputs we have 
output 1:  Phase margin 48.4844 deg and Gain margin= -55dB. For Output 2: Phase margin ~ 
25deg, Gain margin= ~-45dB. 

IV. SIMULATION AND RESULTS 

The simulation diagram of single input multiple output (SIMO) presented in this paper and 
the results are shown in Figure 7. 

 
Figure 7. Simulink Diagram of SIMO Converter. 

Figure 8 shows the simulation results showing the required voltages for the different outputs. 
So we can deduce that all outputs reached their values at around 0.004s. The green curve 
shows the input voltage (48V) and the blue and red curves shows the output voltages. 

 
Figure 8.  The Output Voltages with: (12V) KP= 0.0276   Ki= 0.00000299; (5V) KP   = 0.0233, Ki= 0.0001. 

In Figure 9 when we increase the value of Kp the output voltage increase. So the value used in 
the resulted above are the correct values.  
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Figure 9. The Output Voltages with (12V) KP= 0.028; Ki= 0.00000003; (5V) KP   = 0.024, Ki= 0.0003. 

V. CONCLUSION 

In this paper we have used Single Input Multiple Output converter for electric vehicles. We 
have taken as an example for two outputs and observed that for output voltage 1 (12V), the 
curve reach very quickly at 12V but for the output voltage 2 (5V), we have a small overshoot 
around 2 to 3V. When we changed the values Kp and Ki of the PI Controller we have seen that 
it did not reach the required values and the overshoot was still there. This can be revised by 
using other controllers such fuzzy logic controller. The idea of only one converter that can 
supply power for all different parts of the system with different output requirements, thus, is 
not far away. Efforts are continue to make Single Input Multiple Output buck converter more 
efficient in their control schemes and cost effective for the integration of electric vehicles, 
renewable energies, mobile equipment, batteries and other applications.  
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ÖZET  
Enerji ihtiyacının büyük bir kısmını oluşturan fosil yakıt kaynakları günden güne azalmaktadır. Fosil yakıtlara 
alternatif olarak düşünülen diğer kaynaklar ise enerji talebini yeterince karşılayamamaktadır. Bu nedenle enerji 
tasarruflu binalara yönelim her geçen gün artmaktadır. Bu makalede binalarda enerji tasarrufu için kullanılan 
teknolojilerden kojenerasyon sistemlerinin verimleri incelenmiştir. Mevcut çalışır durumdaki Ankara 
Macunköy’de bulunan ACITY alışveriş merkezinde, 2014 yılında kurulmuş olan trijenerasyon tesisi incelenmiş 
ve oluşturulan örnek bir proje için fizibilite ve yaklaşık maliyet çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Çalışma 
sonuçları belediyeler açısından kojenerasyon projelerinin üstyapı uygulamalarında kullanımı ile enerji 
verimliliğinin sağlanacağını ve yüksek olan ilk yatırım maliyetlerinin kısa sürede ekonomik avantaja 
dönüşeceğini göstermektedir.  
 
Anahtar kelimeler: Kojenerasyon, trijenerasyon, enerji verimliliği 

 
ABSTRACT 

Nowadays, fossil fuel resources, which make up a large part of energy needs, are declining day by day. Other 
sources considered as alternatives to fossil fuels do not adequately meet energy demand. For this reason, there 
has been more inclanation towards energy-saving buildings is increasing day by day. In this paper was examined 
efficiency of the cogeneration system from the technologies used to save energy in the buildings. At the ACITY 
shopping center in Macunköy, Ankara, the trigeneration facility established in 2014 was examined and 
feasibility and approximate cost studies were carried out for a sample project Study results are shown that 
municipalities cogeneration project will be provided in terms of energy efficiency with the use of body 
applications, the high initial investment cost in a short time will been transformed into economic advantage. 
 
Keywords: Cogeneration, trigeneration, energy efficiency 

I. GİRİŞ  

Günümüzde enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılamakta olan fosil yakıtların 
rezervleri büyük bir hızla tükenmektedir. Yakın zamanda, en sık kullanılan fosil yakıtlardan 
olan petrol ve doğalgaz gibi bazı rezervlerin sonuna gelineceği tahmin edilmektedir [1]. Bu 
nedenle enerji kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması oldukça önemlidir.  

Nüfusun ve enerji ihtiyacının sürekli arttığı ancak kaynakların gittikçe azaldığı günümüzde, 
enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak için uygulanan çeşitli programlardan biriside 
konutlarda ve endüstriyel tesislerde kullanılmak üzere tasarlanabilen kojenerasyon ve 
trijenerasyon sistemleridir. Kojenerasyon sistemlerininin kullanılmasıyla, enerjide %36 
oranında tasarruf edilebileceği öngörülmektedir [2]. 

Bu çalışmada, kojenerasyon ve trijenerasyon sistemlerinin verimliliğinden bahsedilmiştir. 
Ankara’da ACITY alışveriş merkezinde bulunan mevcut çalışır durumdaki bir trijenerasyon 
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tesisi incelenmiş ve o veriler ışığında İLBANK A.Ş. İzmir Bölge Müdürlüğü binasının 
trijenerasyon sisteminin ilk yatırım maliyeti ve amortisman süresi hesaplanmıştır. 

II. KOJENERASYON SİSTEMLERİNDE VERİM 

Kojenerasyon tesislerinin tasarlanma amacı, atık ısıdan yüksek oranda faydalanabilmektir. 
İhtiyaç duyulan kojenerasyon tesisi belirlenirken, mutlaka son bir ya da iki yılın saatlik, 
günlük ve aylık elektrik ve yakıt tüketimleri ayrıntılı şekilde incelenir. İlerde ihtiyaçların 
artacağı düşünülerek büyük kojenerasyon tesisleri yapılmaktadır. Ancak bu sistemlerde 
verimin %50'nin altına düşmesi, sistemin kendisini amorti etme süresini uzatır [3]. Bunun 
yerine, gelecek için küçük kapasitelerde birden fazla kojenerasyon ünitesinin planlanması ve 
bunların paralel olarak çalıştırılmaları ile yüksek verimler elde edilmesi daha doğrudur [4].  

Bir sistem için verim, yararlı girdi ve çıktı arasında hesaplanan yüzde oranıdır. Toplam verim 
hesabı, bütün yararlanılan enerji türleri toplamının sisteme giren enerjiye (genellikle yakıt 
enerjisi) oranı anlamına gelir. Kojenerasyon sistemleri için yararlanılan enerji elektrik ve ısı 
enerjisi olarak ikiye ayrılır ve verimleri ayrı ayrı hesaplanır.  

Elektrik verimi ( e ); 

HWe /                                              (1) 

olarak verilir. Eşitlikte; W üretilen elektrik miktarı, H verilen enerji miktarıdır. 

Isı verimi ( Q ); 

HQQ /                                              (2) 

Burada, Q kojenerasyon sistemi için açığa çıkan ısı enerjisidir. Kojenerasyon işlemi için açığa 
çıkan ısı enerjisi de yararlı enerji çeşidi olarak verime eklenir. Böylece elektriksel ve ısı 
enerjisi toplamından oluşan toplam verim )( t  ya da enerjiden yararlanma oranı (EYO) en 
yüksek düzeyde olur. 

HQWEYO t /)()(                           (3) 

EYO için termodinamiğin birinci yasasına göre işlem yapıldığından verim beklentisi "1"dir. 
Ancak atık ısının tamamından yararlanılamadığı için bu değer elde edilemez. Kojenerasyon 
sistemlerinde toplam verim %80-%90 düzeylerindedir.  

Referans tesislerde elektrik ve ısı enerjileri için ayrı ayrı referans tesisler tanımlanarak 
referans alınabilecek yakıt enerjisi miktarları hesaplanır. 

ereferef WH /                                              (4) 

QrefQref QH /                                              (5) 

Qreferefref HHH                                               (6) 

Burada; Heref referans elektrik verimi, HQref referans ısı verimi ve Href toplam verimdir. 
Eşitliklerde tanımlanan yakıt miktarları; aynı miktarlardaki elektrik ve ısı enerjisilerinin ayrı 
ayrı üretilmesinde kullanılacak olan yakıt miktarlarıdır. Referans verim değerleri için 
tanımlama mevcut en yeni ve en teknolojik tesisler üzerinden yapılmalıdır. 
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Eşdeğer elektrik üretme verimi; 

Elektrik enerjisi pek çok yönden (termodinamik, teknolojik ve ekonomik) ısı enerjisinden 
farklıdır. Bu farklılıklar incelenirken bazı gösterge değerler tanımlanır. Bu amaçla yapılan 
eşdeğer elektrik verimi ; 

)/((%)
Qref

eev
QHW


                                    (7) 

olarak verilir. Eş. (7) kojenerasyon tesisinde yakıtla kullanılan enerjinin ayrı bir kazan tesisi 
yardımı ile Qref  veriminde üretebilmek için gerekli olan yakıt miktarının düzenlenmiş oranı 

olarak kabul edilir. Geriye kalan yakıt miktarı eşdeğer elektrik verimi olan eev  oranında 
elektrik üretimi için kullanılır. Başka bir yaklaşımla, ısı enerjisinin ideal olarak elektriğe 
dönüştürülebilen bölümü yine bu tanımlama içinde yer alır. Bu kavram ABD'de geçerli bir 
yönetmelik olan Kamu Hizmet Düzenleme Politikası Yasası (Public Utility Regulatory Policy 
Act-PURPA)'nda kullanılmıştır. Buhar enerjisinin yarısı, elde edilecek elektrik enerjisine 
eklenir. ABD’de geçerli olan sistem Eş. (8)’de us  olarak verilmiştir. 

HQWus /)5.0(                                               (8)  

Kojenerasyon ile sağlanan enerji tasarrufu;  

Yeni yapılmış olan bir kojenerasyon tesisi için enerji tasarruf değeri, en iyi teknolojideki 
mevcut üretim tesisleri ile karşılaştırıldığında pozitif olması gerekir. Aynı miktarda elektrik 
ve ısının ayrı tesisler üzerinden üretimi için kullanılan yakıt enerjisi birincil enerji tasarrufu 
(Primary Energy Saving -PES) olarak tanımlanır. 

HQWHHPES
Qreferef

ref 


                              (9) 

Eş. (9)’un referans üretim tesislerinde kullanılan yakıt enerjisine bölünmesiyle bağıl birincil 
enerji tasarrufu (Regional Primary Energy Saving -RPES) oluşturulur. 

)(11
Qreferefref

QWH
H
HRPES


                            (10) 

Avrupa Birliği (AB) yönetmeliklerinde, kojenerasyon sistemlerinin verimini belirlemede 
RPES değeri bir ölçüt olarak kullanılır. AB ülkelerinde, referans ısı üretim verimi, buhar 
üretimi için 0.85, sıcak su üretiminde ise 0,90 olarak alınır. Mekanik iş üzerinde doğrudan 
faydalanılıyorsa elektriksel üretimde referans verim 0,53 faydanılmıyorsa 0,50 ile 0,55 
arasında değişen değerler alınır [5]. 

III. A CITY ALIŞVERİŞ MERKEZİ BİNASI MEVCUT TRİJENERASYON 
TESİSİNİN İNCELENMESİ 

Kojenerasyon sistemlerinin projelendirme aşamalarında; 

 Elektrik ve ısı enerji ihtiyaçlarının belirlenmesi, 

 E/I oranının incelenip buna uygun motor seçilmesi, 

 Motor/Türbin kapasitesinin seçilmesi, 
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 Ön projenin hazırlanması, 

 Tekliflerin alınıp, tedarikçinin seçilmesi, 

 Yatırım maliyetinin hesaplanması ve geri ödeme sürelerinin belirlenmesi, 

 Ayrıntılı son projelerin oluşturulması (Elektrik, mekanik, inşaat), 

 Yatırım amacıyla finansman seçeneklerinin incelenmesi 

konularına dikkat edilmelidir. Ayrıca hesaplamaların, Elektrik Elektronik Mühendisliği 
Enstitüsü standartlarına uygun olması, ayrıntılı elektrik projelerinde yük kesme, kilitleme gibi 
sistemlerin testlerinin yapılmış ve standartlara uygun olması tesis için önemlidir. 

 
Şekil 1. ACITY Alışveriş Merkezi Trijenerasyon Tesisinin Genel Görüntüsü 

ACITY alışveriş merkezinde kurulu olan trijenerasyon tesisi 34,5 kV’lık bara, 2,5 MVA' lık 
trafo, SCADA sistemi, 4 adet 500 kWe gücünde değişken yükte çalışabilecek dizel 
trijenerasyon motoru, alternatör ve jeneratörlerden oluşmaktadır (Şekil 1). 

Şekil 2’de trijenerasyon tesisinin SCADA ekranı görüntülenmektedir. SCADA ekranı o anki 
verilere göre incelendiğinde alışveriş merkezinin trafolarından biri bozulduğu için 
trijenerasyon tesisindeki G1 jeneratörünün çalıştırılmadığı görülmektedir. Trijenerasyon 
tesisinden elde edilebilen toplam güç 1.200 kW iken, şebekeden çekilen güç ise 1.214 kW’dır. 
Alışveriş merkezinin toplam güç ihtiyacı olan 2.412 kW’ı karşılamak için trijenerasyon 
tesisinden çekilen güç ile beraber şebeke elektriği de kullanılır. 

 
Şekil 2. ACITY Trijenerasyon Tesisi SCADA Ekranı 

Alışveriş merkezlerinde günlük enerji kullanım süresi 07.00 - 22.00 saatleri arasındadır. Bu 
saatler dışında kullanılan enerji miktarı oldukça azdır. Verimin %50’den düşük olduğu 
zamanlarda (22.00-07.00), trijenerasyon tesisinin çalıştırılmamasına karar verilmiştir.  
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Tablo 1' de A CITY alışveriş merkezinin 2015 yılı boyunca trijenerasyon sistemi sayesinde 
elde ettiği kar verilmiştir.  Bu verilere göre; tedarikçi firmanın, tesisin amortisman süresinin 
yaklaşık 3 yıl olarak hesapladığı bildirilmiştir. 

  Tablo 1. ACITY Trijenerasyon Tesisi 2015 Yılı Enerji Üretim ve Tüketim Verileri 

IV. İLBANK A.Ş. İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI İÇİN KOJENERASYON 
TESİSİ UYGULAMASI 

Bu çalışmada; İller Bankası İzmir Bölge Müdürlüğü binası için kojenerasyon tesisinin 
uygulanabilirliği incelenmiştir. Kojenerasyon santrali uygulamasının düşünüldüğü tesisin 
ortalama 100 kişinin çalışabileceği büyüklükte olması ve tesisin günlük çalışma süresinin 
sabah 07.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında olması planlanmıştır. Bu amaçla; 
mikrokojenerasyon santrali için yapılacak fizibilite çalışması; keşif özeti, toplam masraflar, 
elde edilen gelirler ve geri ödeme süresinin belirlenmesi gerekir. 

Öncelikle keşif özeti ile santralin toplam kurulum masrafı hesaplanmıştır. Buna göre 
mikrokojenerasyon tesisi için firmalardan alınan tekliflere göre ilk kurulum yaklaşık maliyeti 
143.085 TL' dir. Mikrokojenerasyon santrali için düşünülen yıllık bakım ve onarım giderleri 
toplamı 8.400 TL olarak değerlendirilmiştir. Mikrokojenerasyon tesisi için yıllık harcanacak 
yağ değişim tutarı 3.900 TL'dir. Seçilen mikrokojenerasyon tesisi için maksimum değerlere 
göre ısı ve elektrik enerjisi üretebilmesi için 96 kWh'lik doğalgaz harcayacağı hesaplanmıştır. 
Buna göre yıllık olarak harcanan doğalgaz tüketim gideri 72.576 TL olarak hesaplanmıştır. 

Tesise kurulacak olan mikrokojenerasyon santrali katalog bilgilerine göre 30 kWh'lık elektrik, 
62 kWh ısıtma gücü verecektir. Santralin 7 gün 24 saat çalışacağı kabul edilmiştir. Bu 
bilgilere göre santralin yıllık çalışma süresi 8.640 saat olarak hesaplanmış, ancak tesisin olası 
arızalarda çalışamama ihtimali düşünülerek 8.400 saat olarak ele alınmıştır. 

2015 yılı için eldeki verilere (Tablo 1) göre, elde edilecek gelir ve üretim miktarları Tablo 
2’de gösterilmiştir. Tesisin elde edeceği elektrik ve ısı toplamı brüt geliri 119.606 TL'dir. 
Tesisin tüketeceği yakıt tutarı olan 72.576 TL bu miktardan çıkarılarak elde ettiği net gelir 
47.030 TL olarak bulunmuştur. Tesis ilk kurulum yaklaşık maliyeti 135.039 TL olarak 
hesaplanmıştır. Tamir, bakım ve yedek parça giderleri, yağlama giderleri, işçilik giderleri 
toplamı 12.289 TL olarak hesaplanmıştır. 

2015  (Aylar) 
Aylık Harcanan 

Doğalgaz Miktarı 
(m3) 

Aylık Harcanan 
Doğalgaz Bedeli 

(TL) 

Trijenenerasyon 
Sisteminin Ürettiği 

Elektrik Gücü  (KWh) 

Elektrik Aylık 
Kazanç (TL) 

Şubat 127 833 105 079 420 563 103 038 
Mart 97 044 79 770 316 687 81 705 
Nisan 102 487 84 244 347 090 84 239 
Mayıs 85 116 69 965 302 003 69 763 

Haziran 99 500 81 789 352 500 81 392 
Temmuz 123 166 101 242 427 819 99 254 
Ağustos 187952 154 497 628 255 155 179 

Eylül 191 760 157 627 643128 157 576 
Ekim 188 463 154 917 637 655 153 032 
Kasım 121 439 99 823 404 304 98 650 
Aralık 147 605 121 331 491734 121950 
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     Tablo.2 Üretilen Elektrik ve Isı Enerjisi Miktarı ve Kazanç Tablosu 

Aylar Üretilen 
 Elektrik (KWh) 

Elektrik 
Aylık Kazanç (TL) 

Isıtma İçin Üretilen 
Isı Miktarı (KWh) 

Isıtma İçin Aylık 
Kazanç (TL) 

Ocak 21 600 7 106,40 44 640 4 017,6 
Şubat 21 600 7 106,40 44 640 4 017,6 
Mart 21 600 7 106,40 44 640 4 017,6 
Nisan 19 801 6 514,53 40 921 3 682,89 
Mayıs 16 449 5 411,72 15 435 1 389,15 

Haziran 21 600 7 106,40 33 528 3 017,52 
Temmuz 21 600 7 106,40 29 345 2 641,05 
Ağustos 21 600 7 106,40 28 338 2 550,42 

Eylül 21 600 7 106,40 31 513 2 836,17 
Ekim 16 727 5 503,18 34 366 3 092,94 
Kasım 19 505 6 417,15 40 311 3 627,99 
Aralık 21 600 7 106,40 44 640 4 017,60 

Toplam 245 282 80 697,78 432 317 38 908,53 

Sistem geri ödeme süresi hesaplanırken; elektrik ve doğalgaz tarifeleri değişmeyecek şekilde 
kabul edilmiş, Avro ise 3,201 olarak sabitlenmiştir. Sistemin amortisman süresi bulmak için 
toplam yaklaşık maliyet 1 yılda elde edilen toplam gelirden toplam giderlerin çıkartılmasıyla 
ortaya çıkacak sonuca bölünecektir. Mikrokojenerasyon tesisinin tamamen öz kaynaklar 
kullanılarak kurulması durumunda tesisisin amortisman süresi;  

Toplam yaklaşık maliyet / (Toplam Kar-Toplam Giderler) =143 085 / (47 030 -12 289)  
= 4,118 yıl 

olarak elde edilir. 

V. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Bu makale çalışmasında kojenerasyon sistemleri için verim incelenmiştir. Ayrıca İLBANK 
A.Ş. İzmir Bölge Müdürlüğü binası için yapılması planlanan kojenerasyon sisteminin ilk 
yatırım maliyeti ve amortisman süresini hesaplamak amacıyla örnek bir tesis olan Ankara 
Macunköy’de bulunan ACITY alışveriş merkezinin trijenerasyon tesisi incelenmiştir. 
İncelenen bu tesisden elde edilen veriler göz önüne alınmış, İLBANK A.Ş. İzmir Bölge 
Müdürlüğü'ne kurulacak olan mikrokojenerasyon tesisinin tamamen öz kaynaklar 
kullanılması durumunda 4,118 yılda kendisini amorti edeceği hesaplanmıştır.  

Gece elektrik tüketimin olmadığı küçük ölçekli binalar için mikrokojenerasyon tesisinin 
amortisman süresinin uzun olacağı unutulmamalıdır. 
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ÖZET 

Gemi bekle süresi gemiyi kiralayana yükleme, boşaltma ve buna bağlı operasyonlar için verilmiş zaman 
aralığıdır. Bu zaman aralığı kiralayana navlunun bir parçası ve olağan bir hak olarak verilir ve kiralayan isterse 
bu süreyi kullanır. Gemi bekleme süresi işlerken bu zamanı kullanmak zorunda değildir. Fakat beklenmedik 
nedenlerle bu süre aşılırsa kiralayan bu aşım süresinin bedelini ödemek zorundadır. Gemi bekleme süresini 
etkileyen en önemli etkenlerden biri hava koşullarıdır. Özellikle Trabzon limanı gibi dökme yük taşımacılığının 
çoğunlukla yapıldığı bir limanda hava koşullarının gemi bekleme süresini kayda değer şekilde etkilediği 
düşünülmektedir. Bu çalışmada Trabzon limanına gelen gemilerin bekleme süreleri mevsimsel olarak incelenmiş 
ve hava koşullarının ne kadar etkisi olduğu araştırılmıştır. Araştırma sonucunda yaz dönemlerinde gemilerin 
bekleme sürelerinin çok daha kısa olduğu saptanmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Gemi Bekleme Süresi, Trabzon Limanı, İklim Koşulları 

 
Investigation of the Effect of Weather Conditions to Laytime in 

Trabzon Port 

ABSTRACT 
Laytime is the period of time during which the shipowner will make the vessel available for loading, discharging 
and related operations. This time interval is given to charterer as a part of the freight and as an ordinary right. 
These rights can be used by charterer according to his own choice. It is not compulsory for the charterer to use 
this time interval while laytime is counting. But, if this time is exceeded by unexpected reasons, charterer must 
pay a certain price for this exceeding. One of the most important factors that affects the laytime is weather 
conditions. Especially in the ports such as Trabzon Port, where the bulk cargo transportation is usually made, it 
is believed that weather conditions remarkably affect the laytime. In this study, laytime in Trabzon Port was 
examined seasonally and impacts of weather conditions were investigated. As a result of the research, it was 
determined that laytime in summer was shorter than other seasons. 
 
Keywords: Laytime, Trabzon Port, Weather Conditions 

I. GİRİŞ  

Bir geminin yüklenmesi veya boşaltılması için limanda geçirmekle yükümlü bulunduğu 
süreye bekleme süreleri adı verilir. Bu süre geminin hazırlık ihbarının verilmesiyle işlemeye 
başlar ve yükleme-boşaltma faaliyetlerinin sona ermesine kadar devam eder[1]. Bekleme 
süreleri kendi içinde starya, sürastarya ve 3 günlük ek süre olmak üzere 3 zaman parçasını 
ihtiva etmektedir.  

Starya süresi, aksi kararlaştırılmadıkça taşıyanın ayrıca bir para talebine hakkı olmaksızın 
yüklemenin bitirilmesine kadar kaptanın beklemeye mecbur olduğu süredir [2]. Yani geminin 
yükleme veya boşaltma için limana gelip hazırlık ihbarı vermesinden ve sürelerin başlangıcı 
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için bir ihbar süresi öngörülmüşse bunun dolmasından sonra yükle ilgili şahısların 
faaliyetlerini ifa edecekleri süre olan starya süresi yani yükleme ve boşaltma süreleri işlemeye 
başlar. 

Sözleşmede taraflar yüklemenin belli yükleme süresi içerisinde bitirilememesi ihtimalini de 
göz önünde tutarak geminin beklemekte devam etmesi için ek bir süre daha 
kararlaştırabilirler. Bu süreye sürastarya süresi denir [2]. Ancak taşıtan fazladan bekleyeceği 
bu süre için taşıtandan ek bir ücret alır. Bu ücrete de sürastarya ücreti denir. 

Yükleme ve varsa sürastarya süreleri geçtikten sonra bile kaptan bu sürelerin bitiminde hemen 
hareket edemez. Eğer kaptan bu sürelerin sonunda daha fazla beklemeden hemen hareket 
etmek isterse bunu en az 3 gün önceden taşıtana bildirmek zorundadır. Aksi takdirde yükleme 
ve sürastarya süreleri sonradan yapılacak ihbardan itibaren 3 gün daha uzar [2]. 

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşıldığı gibi bekleme süresinin asgari haddi starya süresi, 
azami haddi ise starya süresi+sürastarya süresi+3 günlük ek süredir. 

Gemi bekleme süresini etkileyen en önemli etkenlerden biri hava koşullarıdır. Özellikle 
Trabzon limanı gibi dökme yük taşımacılığının (Paketlenmeyen maden cevheri, hurda metal, 
hububat gibi dökme halde bulunan kuru yüklerin taşınması[3]) çoğunlukla yapıldığı bir 
limanda hava koşullarının gemi bekleme süresini kayda değer şekilde etkilediği 
düşünülmektedir. Astarya günleri saptanırken bulunan günlerin yanına "Weather Working 
Days" ibaresi konularak, hava şartlarının yükleme/boşaltma üzerindeki olumsuz etkisi 
giderilmiş olur[4]. Ancak hava koşulları yüzünden bekleme gerçekleştiğinde bir ücret 
ödenmeyecek olsa da geminin limanda kaldığı her fazla gün gemi için bir maliyet 
oluşturmakta ve özellikle tramp (düzensiz) taşımacılık yapan gemilerde kar marjını 
düşürmektedir. 

Bu çalışmada Trabzon limanına gelen gemilerin bekleme süreleri mevsimsel olarak 
incelenmiş ve hava koşullarının ne kadar etkisi olduğu araştırılmıştır.  

II. İLGİLİ ÇALIŞMALAR 

Uncement (1980) yapmış olduğu çalışmada taşıma sözleşmeleri ve bekleme sürelerinin 
tanımını yapmış ve hangi şartlara göre belirlendiğini ortaya koymuştur[5]. Aydın (2001) 
yapmış olduğu çalışmada gemilerin limanlardaki bekleme süreleri ile ilgili hukuki 
düzenlemeleri incelemiş ve bekleme kaynaklı ücretlerin nasıl hesaplanacağını açıklamıştır[1]. 
Bu çalışmaya benzer olarak Tüysüz (2012) yapmış olduğu çalışmada deniz ticaret hukukunda 
gemilerin limanda beklemesi kaynaklı starya süresinin nasıl başlayacağını örneklerle detaylı 
bir şekilde göstermiştir[6]. Mokia ve Dinwoodie (2002) yapmış oldukları çalışmada 2000'den 
fazla tanker seferinin analizini yaparak, charter parti sözleşmelerinin, gemi boyutuna ve 
coğrafi rotaya atfedilebilen önemli bekleme süreleri farklılıklarını ortaya koymuştur. 96 
saatlik bekleme süreleri için belirlenen deneysel oranları değerlendirmişler ve azaltılmış 
demuraj masrafları ile belirli coğrafi rotalara göre ince ayarlanmış genişletilmiş küresel mesai 
ödenekleri için artan dispatch maliyetleri arasındaki en uygun dengeleri incelemişlerdir[7]. 
Oana (2012), bekleme sürelerinin ve yasal koşulların hesaplanmasına ilişkin temel formları, 
sözleşme hükümlerinde demurajla ilgili düzenlemeleri sunmuştur[8]. Awofeso (2013) 
çalışmasında satışa yönelik sözleşmelerde bekleme süresi ve demuraj yeni düşünceler ortaya 
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koymuştur[9]. Yapılan çalışmalar incelendiğinde gemilerin limanda bekleme sürelerine hava 
koşullarının etkisini özel olarak araştıran herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

III. TRABZON İLİ İKLİM KOŞULLARI 

İlde kıyı kesiminde denizin etkisiyle ılıman iklim görülmektedir. Dolayısıyla yazlar orta 
sıcaklıkta kışlar ılık geçmektedir. Kafkas Dağları Trabzon’u güneyden çepeçevre kuşatarak 
kuzey batının soğuk rüzgârlarını ve Sibirya’nın soğuk havasıyla Kuzey Doğu Anadolu’da 
soğuyan havanın bölgeye girmesini engellemektedir[10]. 

Trabzon ilinde iki farklı iklim tipi görülmektedir. Kıyı kısmında ılık ve yağışlı bir iklim tipi 
yaygınken, iç kesimlerde karasal iklim özelliği hakimdir. Karasal iklim örneği olarak Maçka 
(yükseklik: 250 m) meteoroloji istasyonu verilerinden yararlanılmıştır. Kıyı kesimi verileri 
için Trabzon il merkezinde (yükseklik: 30 m) bulunan meteoroloji istasyonu verilerinden 
yararlanılmıştır[10]. 

Aylar itibariyle sıcaklık değerleri, Trabzon il merkezi için Tablo 1’de sunulmuştur. 

              Tablo 1. Sıcaklık Değerleri (C°) (Trabzon Meteoroloji İstasyonu) 
AYLAR Ortalama Sıcaklık En Yüksek Sıcaklık En Düşük Sıcaklık 

Ocak 7,4 25,9 -7 

Şubat 7 26,6 -7,4 

Mart 8,3 35,2 -5,8 

Nisan 12 37,6 -0,8 

Mayıs 15,8 38,2 4,7 

Haziran 20,2 36,6 9,2 

Temmuz 23,1 32,6 14,3 

Ağustos 23,2 38,2 13,5 

Eylül 20,1 32,2 7,3 

Ekim 16,2 33,8 3,4 

Kasım 12,3 32,8 -1,6 

Aralık 9,2 26,1 -3,3 

YILLIK 14,6 38,2 -7,4 

 
Şekil 1. Ortalama Sıcaklık Değerleri (C°) (Trabzon Meteoroloji İstasyonu) 

Trabzon’da ortalama sıcaklığın en yüksek olduğu aylar Şekil 1’de görüldüğü üzere, Temmuz 
ve Ağustos, en düşük olduğu aylar ise Ocak ve Şubat aylarıdır. Yıl içinde ölçülen ortalama 
sıcaklık 14,6 C°, en yüksek sıcaklık 38,2 C°, en düşük sıcaklık ise –7,4 C°’dir [10]. 
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Trabzon’da yıl genelinde hakim rüzgar yönü Güney’dir, ancak aylara göre farklılıklar 
göstermektedir. 

Trabzon’da en fazla yağış 119,3 mm olarak Ekim ayında düşmektedir. Ortalama kar yağışlı 
gün sayısının en fazla olduğu ay ise Şubat ayı olarak tespit edilmiştir. Yerleşmelerin iklimsel 
özelliklerine ilişkin yıllık ortalama değerleri ise Tablo 2’de verilmiştir[10]. 

                                 Tablo 2. Yıllık İklim Verileri (Trabzon Meteoroloji İstasyonu) 
Ortalama Açık Gün Sayısı 51,3 

Ortalama Bulutlu Gün Sayısı 173,8 

Ortalama Kapalı Gün Sayısı 140,1 

Ortalama Karla Örtülü Gün Sayısı 6,4 

En Yüksek Kar Örtüsü Kalınlığı (cm) 41 

Ortalama Sisli Gün Sayısı 9,4 

Ortalama Dolulu Gün Sayısı 0,8 

Ortalama Kırağılı Gün Sayısı 3,6 

Ortalama Orajlı Gün Sayısı 16,9 

Hakim Rüzgar Yönü S 

IV. TRABZON LİMANI GEMİ İSTATİSTİKLERİ 

2016 yılında Trabzon Limanı’na gelen Türk bayraklı ve yabancı bayraklı gemilerin yükleri ve 
tiplerine ait istatistikler Tablo 3 ve Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 3. Trabzon Limanı 2016 yılı Türk Bayraklı gemilerin yükleri/tipleri 

KÖMÜR TANKER KONTEYNER DEMİR MADEN / 
ÇİMENTO

BUĞDAY

ARPA/  
SOY.FAS.
/MISIR/A
YÇİÇEĞİ

DİĞER TOP.

OCAK 1 4 3 4 1 13
ŞUBAT 1 8 2 2 4 2 19
MART 1 3 4 1 5 2 16
NİSAN 1 4 3 2 5 5 20
MAYIS 1 2 3 7 1 14
HAZİRAN 5 3 5 4 1 18
TEMMUZ 1 3 5 3 3 1 16
AGUSTOS 4 3 9 2 18
EYLÜL 1 5 2 5 1 14
EKIM 6 3 1 7 3 1 21
KASIM 2 3 3 2 5 1 7 23
ARALIK 1 5 1 2 4 1 3 2 19
GN.TOP 10 52 35 10 63 5 17 19 211

2016 YILI 
AYLAR

TÜRK BAYRAKLI

 

Tablo 3’te görüldüğü gibi Trabzon Limanı’na 2016 yılında gelen Türk bayraklı gemilerin en 
çok maden/çimento taşıdıkları görülmüştür. Türk bayraklı gemi sayılarının en düşük olduğu 
aylar Ocak ve Eylül ayları olup, en yüksek olduğu aylar ise Ekim ve Nisan aylarıdır. 
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 Tablo 4. Trabzon Limanı 2016 yılı Yabancı Bayraklı gemilerin yükleri/tipleri 

CRUISE KÖMÜR TANKER DEMİR/ 
ÇİNKO

BAKL.

MADEN / 
ÇİMENTO 

/ ALÇI / 
KARIŞIK

BUĞDAY MISIR/ 
BEZELYE

DİĞER TOP.

OCAK 19 1 2 1 3 1 27
ŞUBAT 19 2 1 13 2 37
MART 8 4 1 1 13 2 29
NİSAN 11 2 1 4 10 2 30
MAYIS 19 7 3 8 3 40
HAZİRAN 18 3 1 1 4 8 3 38
TEMMUZ 14 3 2 1 1 9 3 33
AGUSTOS 17 7 1 2 4 2 33
EYLÜL 15 7 1 1 1 3 28
EKIM 3 19 3 2 4 4 4 39
KASIM 21 5 1 5 10 1 43
ARALIK 26 2 1 6 11 3 49
GN.TOP 3 206 46 5 10 5 28 94 29 426

2016 YILI 
AYLAR

YABANCI BAYRAKLI

 

Tablo 4’te görüldüğü gibi Trabzon Limanı’na 2016 yılında gelen Yabancı bayraklı gemilerin 
en çok kömür taşıdıkları görülmüştür. Yabancı bayraklı gemi sayılarının en düşük olduğu 
aylar Ocak ve Eylül ayları olup, en yüksek olduğu aylar ise Kasım ve Aralık aylarıdır. 

Trabzon Limanı’na gelen gemilerin 2009-2016 yılları arası toplam gemi sayıları Tablo 5’te 
gösterilmiştir. 

Tablo 5. Trabzon Limanı 2009-2016 yılları arası toplam gemi sayıları 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ocak 79 73 83 49 77 48 47 40 

Şubat 79 71 50 31 55 34 40 56 

Mart 95 84 56 52 65 45 40 45 

Nisan 114 82 72 77 75 38 37 50 

Mayıs 117 102 57 80 89 36 43 54 

Haziran 111 93 56 86 80 46 49 56 

Temmuz 94 88 72 97 91 55 48 49 

Ağustos 123 74 76 85 82 66 50 51 

Eylül 102 57 80 91 79 74 43 42 

Ekim 96 72 90 96 89 61 55 60 

Kasım 91 81 74 102 81 48 54 66 

Aralık 100 77 93 61 67 53 62 68 

Toplam 914 954 859 907 930 604 568 637 

Tablo 5’te görüldüğü gibi özellikle son 3 yılda Trabzon Limanı’na gelen gemi sayılarında 
genel olarak bir düşüş olmuştur. Ayrıca yukarıdaki tablo her yıl kendi içerisinde 
incelendiğinde Trabzon ilinde en soğuk ve yağışlı geçen aylar olan Ocak, Şubat, Mart ve 
Aralık aylarında gemi sayılarında genel olarak bir düşüş olduğu görülmüştür. 
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V. YAPILAN ÇALIŞMA 

Trabzon Limanına Ağustos 2016-Ağustos 2017 tarihleri arasında giriş yapan 637 gemi Tablo 
6 ‘da örneği gösterildiği gibi incelenmiştir. Bu tarihler arasında gemilerin limana yanaşma ve 
limandan kalkış günleri kayıt altına alınmıştır. 

Tablo 6. Trabzon Limanı’na Gelen Gemilerin Örnek Yanaşma ve Kalkış Zamanları 
Gemi Adı Yanaşma Tarihi Kalkış Tarihi Kalkış Saati 

A 1.1.2017 5.1.2017 09:45 
B 2.1.2017 10.1.2017 09:35 
C 3.1.2017 8.1.2017 19:40 
D 3.1.2017 6.1.2017 14:40 
E 5.1.2017 11.1.2017 10:10 
F 6.1.2017 10.1.2017 17:30 
G 8.1.2017 13.1.2017 16:45 

Gemi sahiplerinin izni olmadığından gemi isimleri paylaşılamamış ve harf olarak 
kodlanmıştır. Yapılan araştırmada Trabzon Limanı’na düzenli olarak her ay giriş yapan Tablo 
7’de özellikleri verilen X gemisi baz alınarak araştırma yapılmıştır. 

 Tablo 7. Araştırmada Kullanılan Gemi Özellikleri 
BAYRAK GROS TON GEMİ CİNSİ NET TON DWT BOY EN MAKİNA GÜCÜ 

Türkiye 2565 Kuru Yük 1142 3703 86,63 12,8 599 

Yapılan çalışma sonucunda Tablo 8’de gösterilen bekleme süreleri elde edilmiştir. 

                                        Tablo 8. X gemisi Aylar Bazında Bekleme Süreleri 
Yanaşma Tarihi Kalkış Tarihi Bekleme Süresi 

22.8.2016 24.8.2016 2 
7.9.2016 10.9.2016 3 
9.10.2016 15.10.2016 6 
3.11.2016 8.11.2016 5 
2.12.2016 7.12.2016 5 

19.12.2016 27.12.2016 8 
5.1.2017 11.1.2017 6 
8.2.2017 20.2.2017 12 
18.3.2017 23.3.2017 5 
10.4.2017 14.4.2017 4 
2.5.2017 6.5.2017 4 
24.5.2017 27.5.2017 3 
8.6.2017 11.6.2017 3 
23.6.2017 24.6.2017 1 
3.7.2017 5.7.2017 2 
23.7.2017 26.7.2017 3 
6.8.2017 8.8.2017 2 

Tablo 8’de görüldüğü üzere X gemisinin limanda en uzun süre bekleme yaptığı aylar sırası ile 
8 ve 12 gün sayıları ile Aralık ve Şubat ayları olduğu tespit edilmiştir. En az süre bekleme 
yaptığı aylar ise sırası ile 1 ve 2 gün ile Haziran ve Ağustos ayları olarak gözlemlenmiştir. 
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VI. SONUÇLAR VE TARTIŞMA  

Yapılan çalışma sonucunda Trabzon Limanı’na gelen gemilerin hava koşullarının olumsuz 
olduğu aylarda limanda bekleme sürelerinin arttığı tespit edilmiştir. Aksine yaz aylarında ise 
yükleme-boşaltma işlemlerinin çok daha kısa sürdüğü ve bekleme sürelerinin azaldığı 
görülmüştür. 

Araştırmada seçilen geminin kuru/dökme yük gemisi olması da bu sonuçların çıkmasında 
etkili olmuştur. Kuru/dökme yük gemilerinde elleçleme işlemleri yapılırken hava 
koşullarından etkilenme oranı konteyner gemilerine nazaran çok daha yüksektir.  Trabzon 
Limanı’nda ağırlıklı olarak kuru/dökme yük taşımacılığı yapıldığı göz önünde 
bulundurulursa, bu bekleme süreleri liman verimliliğini de düşüren etkenlerden biri olarak 
değerlendirilebilir. 

Trabzon Limanı’nda tespit edilen bu bekleme süresi problemini çözmek için atılması gereken 
en önemli adım, Trabzon Limanı demiryolu bağlantısını en kısa sürede gerçekleştirmek olarak 
önerilebilir. Bu şekilde RO-LA (Karayolu taşımacılığı ile başlayan, karayolu taşıma 
araçlarının vagonlara bindirilerek uzun mesafenin demiryolu ile gerçekleştirildiği ve sonunda 
karayolu taşımacılığı ile biten kombine taşımacılık şekli.) taşımacılık sistemi denizyoluna 
bağlanarak hem elleçleme süreleri kısalacak hem de hava koşullarından etkilenme oranı en 
aza indirgenecektir. 
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Devrek ve Devrekani Çaylarında Taşınan Sediment Miktarının 
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ÖZET 
Akarsuyun nehir yatağını aşındırarak membasından mansabına doğru taşıdığı katı maddeler sediment olarak 
adlandırılmaktadır. Akarsu debisi başta olmak üzere, boyuna eğim, yatağın şekli, taşınan malzeme cinsi, yatak 
malzemesinin dane çapı gibi özelliklerin taşınan sediment miktarına etki ettiği bilinmektedir. Taşınan sediment 
miktarının hesaplanmasında kullanılan, deneysel verilere dayanan formüllerin %1000’e varan hatalar yaptığı 
bilinmektedir. Akış, kesit ve sediment özellikleri sürekli değişim içerisinde olduğundan, doğru bir sediment 
hesabı için bu etkin özelliklerin sürekli ölçülmesi de gerekmektedir. Ancak bu hem masraflı hem de aşırı zor bir 
işlemdir. Rezervuar hacmine sahip önemli yatırım gerektiren projelerde, su yapısının ömrünü tayin eden, 
sediment miktarının yaklaşık olarak belirlenmesi ekonomik analizlerde de kullanılmaktadır. Son yıllarda birçok 
alanda kullanılan, insan beyninin çalışma mekanizmasına benzeyen, esnek kara kutu modelleri olarak ifade 
edilen yapay zeka yöntemleri giriş verilerine karşı sonuç üreterek karmaşık problemlerin çözümünde büyük 
kolaylıklar sağlamaktadır. Bu çalışmada uyarlamalı sinirsel bulanık mantık çıkarım sistemi (USBS) kullanılarak 
Batı Karadeniz Suları Havzasında yer alan Devrek ve Devrekani Çaylarının günlük ortalama akım ve aylık 
ortalama akım değerlerinden faydalanılarak günlük taşınan sediment miktarları tahmin edilmiştir. Model  
performanslarının ölçülmesinde belirlilik katsayısı (R2), Karekök ortalama karesel hata (KOKH), Ortalama 
Mutlak Hata (OMH) kullanılmıştır. Devrekani Çayı’nın 37 adet verisiyle eğitilen tüm modellerde, Devrekani 
Çayı’nın 23 adet günlük akım verisi kullanılarak yapılan sediment tahmininde R2=0.84, KOKH=15.05, 
OMH=8.73; Devrekani Çayı’nın 23 adet günlük ve aylık taşınan toplam akım verisi kullanılarak yapılan 
sediment tahmininde R2=0.93, KOKH=9.87, OMH=5.86; Devrek Çayı’nın 23 adet günlük akım verisi 
kullanılarak yapılan sediment tahmininde R2=0.77, KOKH=17.50, OMH=11.97; Devrek Çayı’nın 23 adet 
günlük ve aylık taşınan toplam akım verisi kullanılarak yapılan sediment tahmininde R2=0.62, KOKH=21.45, 
OMH=13.86 olarak bulunmuştur. USBS modellerinin daha fazla parametre gerektiren ampirik yöntemlere göre 
daha az hatayla çok kısa zamanda sonuçlar verdiği, her akarsuya ait kendine özgü model geliştirerek sediment 
tahmininde daha iyi sonuçlar elde edilebileceği ama aynı havzaya ait bir akarsu verisiyle eğitilen modelin başka 
bir akarsuya uygulanabilir olduğu görülmüştür.  
 
Anahtar Kelimeler: Sediment, Akım, Yapay Zeka, USBS, Bulanık Mantık 

 

Estimation of Amount of Sediment Transport in Devrek and Devrekani 

Rivers by Adaptive Neural Fuzzy Logic Inference System 

ABSTRACT  
Sediment is the solid matter that the stream carries across the river bed and transports from its upstream to its 
downstream. It is known that the characteristics such as longitudinal inclination, bedding shape, type of material 
carried,  bedding diameter and especially river flow affect the amount of sediment carried. And it is recorded that 
formulas based on experimental data, used to calculate the amount of sediment transported, make up to 1000% 
errors. Since flow, section and sediment characteristics are constantly changing, it is necessary to continuously 
measure these effective properties for a correct sediment calculation. However, this is both costly and extremely 
difficult. In projects requiring significant investment with reservoir volume, the approximate determination of 
the amount of sediment, which determines the life of the water structure, is also used in economic analyzes. 
Artificial intelligence methods, named as flexible black box models similar to the working mechanism of the 
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human brain, provide great convenience in solving complex problems by producing results based on input data 
used in many fields in recent years. In this study daily sediment amounts were estimated by using the daily 
average flow and monthly average flow values of Devrek and Devrekani Streams in Western Black Sea Waters 
by using adaptive neural fuzzy logic inference system (ANFIS). When the model performances were measured, 
the determinant coefficient (R2), root mean square error (KOKH), mean absolute error (MAE) were used. In all 
the models run with 37 data of Devrekani River, estimation of sediment using 23 daily flow data of Devrekani 
River R2=0.84, RMSE=15.05, MAE=8.73; estimation of the sediment using Devrekani River's 23 daily and 
monthly total current data, R2=0.93, RMSE=9.87, MAE=5.86; estimation of the sediment using 23 daily flow 
data of Devrek River, R2=0.77, RMSE=17.50, MAE=11.97; estimation of the sediment using Devrek Stream’s 
23 daily and monthly total current data, R2=0.62, RMSE=21.45, MAE=13.86 results were obtained. It has been 
shown that the USBS models can achieve better results in sediment estimation by developing a unique model for 
each stream, which results in very short time with fewer errors than the empirical methods requiring more 
parameters, and that the model trained with a stream data of the same basin can be applied to another stream. 
 
Keywords: Sediment, Flow, Artificial Intelligence, ANFIS, Fuzzy Logic 

I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Akarsu havzasından ve akarsu yatağından aşınarak mansap doğrultusunda hareket eden katı 
madde miktarının bilinmesi, su yapılarının ekonomik ömrünün belirlenmesinde önemli bir 
parametredir. Sediment olarak adlandırılan bu katı maddeler baraj haznesinde birikerek çoğu 
kez barajın işlevinin erken bitmesine sebep olmakta, su pompalarını tıkayarak bozulmalarına 
yola açmakta, içme sularına karışarak su kalitesinin bozulmasına sebep olmaktadır.  Taşınan 
sediment miktarı bilinirse uzaklaştırma yöntemi de, su yapısının tasarım kriterleri de net 
olarak belirlenebilmektedir. Taşınan sediment miktarını en yüksek doğrulukla ölçmenin tek 
yolu doğrudan ölçüm yapmaktır. Ancak bu aşırı pahalı bir işlem olup bütün akarsular için 
ölçüm istasyonları kurmak mümkün değildir. Genellikle akarsuda ölçülen akım değerlerine 
karşılık gelen sediment miktarı ölçümünden faydalanılarak çizilen, anahtar eğrileriyle günlük 
taşınan sediment miktarı tahmini yapılmaktadır. Özellikle taşkın zamanlarında akım 
karakteristikleri çok değişken olduğu için akış hızının değişmesiyle akarsu kesitinde 
değişmeler olmakta taşınan sedimentin değişmesiyle anahtar eğrisi de değişmektedir. Bu da 
kesitten geçen gerçek sediment miktarının anahtar eğrisiyle temsil edilememesine sebep 
olmaktadır. Literatürde doğrudan ölçümle yapılan deney verilerinden faydalanarak 
oluşturulan, taşınan günlük sediment miktarını hesaplayan birçok formül bulunmaktadır. Bu 
formüller genellikle akım hızı, taban eğimi, ortalama sediment dane çapı gibi parametrelere 
bağlı ampirik bağıntılardır. Ancak bu formüllerin birbirleriyle karşılaştırıldıklarında dahi 
tutarlı sonuç vermediği, sadece temsil ettiği belli başlı akarsular için iyi sonuçlar verdiği, 
çoğunlukla gerçek değerden çok farklı sonuçlar bulduğu bilinmektedir. Çok sayıda 
parametrenin üzerine farklı düzeylerde etki ettiği, parametrelerle doğrusal olmayan bir 
etkileşim içerişinde olan sediment hareketi gibi problemlerde, yapay zeka metotları pratik ve 
etkili çözümler üretebilmektedir.  

Yapay zeka, bilgisayarların insana has özellikler olan akıl yürütebilme, karar verebilme, 
anlam çıkarabilme, genelleme yapabilme ve eski tecrübelerden faydalanarak olayları öğrenme 
gibi zihinsel süreçlere ilişkin görevleri yerine getirme kabiliyeti olarak tanımlanır [1]. Yapay 
sinir ağları ve bulanık mantık yöntemlerinin karma olarak kullanılmasıyla ortaya çıkan 
uyarlamalı sinirsel bulanık mantık çıkarım sistemi (USBS) karmaşık mühendislik 
problemlerinde alternatif çözümler sunmaktadır. USBS metodu, Roushangar vd. [2], Seyedian 
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ve Rouhani [3], Çeribaşı ve Doğan [4] tarafından sediment taşınım problemlerinde, Chang vd. 
[5], Talei vd. [6], Nourani ve Komasi [7] yağış-akış modellemesinde, Seo vd. [8] günlük su 
seviyesi tahmininde başarıyla uygulanmıştır. Bu çalışmada USBS metodu kullanılarak günlük 
taşınan sediment miktarı tahmin edilmiştir. Sediment taşınımına günlük ortalama akım hızları 
ve aylık taşınan akım miktarının etkisi incelenmiştir. 

II. MATERYAL VE YÖNTEM (MATERİAL AND METHOD) 

Yapay Sinir Ağları  

Yapay sinir ağları insan beyninin niteliklerinden, öğrenerek bilgiler türetme, var olmayan 
bilgiler oluşturma ve keşfetme gibi özellikleri yardım olmaksızın gerçekleştirebilme amacıyla 
geliştirilen bilgisayar uygulamalarıdır [9, 10]. Yapay sinir ağı modelleri kullanıma 
sunulmadan önce eğitilmeleri ve eğitildiklerini öğrenmek amacıyla model performanslarının 
test edilmesi gerekir. Yapay sinir ağlarının eğitilmesi, gerçek verilerin tek tek ağa gösterilmesi 
ve ağın kendi mekanizmalarını çalıştırarak veriler arasındaki bağıntıları belirlemesi 
şeklindedir. Ağları eğitebilmek için veriler iki ayrı gruba ayrılır. İlk grup ağın eğitme 
işleminde kalan veriler ise ağın verdiği sonuçları denemek için kullanılır. Eğitme verileri 
kullanılarak eğitilen ağ performansı kabul edilebilir sonuçlar vermeye başlayınca eğitme 
tamamlanır. İkinci aşamada ağın bilmediği veriler ağa girilerek ağın verdiği sonuçlar kontrol 
edilir. Ağ daha önceden bilmediği bu verilerle iyi performans veriyor ise model kullanılabilir. 
Model performansı iyi değilse ağ tekrar eğitilir. Süreç model kullanılabilir bir seviyeye 
gelinceye kadar sürer [11]. Şekil 1’ örnek bir YSA hücresi görülmektedir. 

 
Şekil 1. Yapay sinir hücresi. 

Bulanık Mantık  

Bulanık mantık sözel önermeler ve sözel önermeler arasında mantıksal bağıntılara dayalı 
çıkarımlarda bulunan yapay zeka yöntemleridir. Bulanık mantıkta (0, 1) gibi kesin sınırlar 
yoktur, problemler kümeleme veya sınıflandırma şeklinde [0,1] aralığında değerlendirilir.  
Sistemin matematiksel olarak modellenmesi şartını aranmaz. Ancak sözel önermeler 
bilgisayara aktarılırken matematiksel bir süreç takip edilir. Bulanık mantıkta, sözel olarak 
ifade edilen bölge sınırlarının gösterimi ve giriş verilerinin üyelik ağırlıklarının belirlenmesi 
uygun üyelik fonksiyonlarının seçilmesiyle gerçekleşir [12]. Bulanık modeller kurulurken 
birçok farklı üyelik fonksiyonu kullanılabilir. Üçgen, trapez, gauss eğrisi, sigmoid fonksiyonu 
en sık kullanılan üyelik fonksiyonlarıdır [13]. Bunların haricinde Bell, Cauchy veya üstel 
üyelik fonksiyonları da kullanılabilmektedir [14]. 

(Net) 

Toplama Fonksiyonu Aktivasyon Fonksiyonu Çıkış Ağırlıklar Girişler 
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Uyarlamalı sinirsel bulanık mantık çıkarım sistemi (USBS) 

Uyarlamalı sinirsel bulanık mantık çıkarım sistemi (USBS), paralel hesap yapabilme ve 
öğrenme yeteneğine sahip yapay sinir ağları ile çıkarım yapabilme kabiliyeti olan bulanık 
mantığın karma olarak kullanılmasıyla oluşturulan yapay zeka yöntemidir. USBS, bazı 
kısıtlamalar altında radyal tabanlı yapay sinir ağları ve Takagi Sugeno Kang (TSK) tipi 
bulanık sistemler arasındaki fonksiyonel eşitliğe dayanır [15]. Çıkış değerleri, giriş verilerinin 
bulanık kurallara göre ağırlıklandırılmasıyla doğrudan hesaplanır. Bilgi tabanı olan bu 
kurallar, sinir ağlarına dayalı bir hesaplamalı algoritma ile belirlenir. USBS’nin öğrenme 
algoritması, en küçük kareler yöntemi ve geri yayılımlı öğrenme algoritmasının birlikte 
kullanılmasıyla oluşan karma öğrenme algoritmasıdır. Altı tabakadan USBS yapısı Şekil 2’de 
gösterilmiştir.  

 
Şekil 2. Adaptif ağ tabanlı bulanık mantık çıkarım sistemi. 

USBS yapısındaki her tabakada işleyiş sırasıyla şöyledir [16, 17]. 

1.Tabaka: Giriş tabakası olarak ifade edilen bu tabakada her düğümden alınan giriş sinyalleri 
sıradaki tabakalara yönlendirilir. 

2.Tabaka: Bulanıklaştırma tabakasıdır. Burada, her bir düğümün çıkışı, giriş değerlerine ve 
seçilen üyelik fonksiyonuna bağlı üyelik derecelerinden oluşur. 2. tabakadan bulunan üyelik 
dereceleri 

jAμ (x)  ve 
jBμ (y)  biçiminde ifade edilir. 

3.Tabaka: Kural tabakasıdır. Bu tabakadaki düğümler, Sugeno bulanık mantık çıkarım 
sistemine göre belirlenen kuralları ve sayısını gösterir. Her bir kural düğümünün çıkışı iμ , 2. 
tabakadan gelen üyelik derecelerinin elde edilişi ise, (j=1,2) ve (i=1,…,n) olmak üzere eşitlik 
1 ile gösterilir. 

yi
3=Пi=

j iA B iμ (x)×μ (y)=μ          (1) 
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y 

x1 x2 

1. Katman 
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Burada, yi
3, 3. tabakanın çıkış değerlerini; n ise, bu katmandaki düğüm sayısını 

göstermektedir. 

4.Tabaka: Normalizasyonun yapıldığı tabakadır. Bu tabakadaki düğümler, kural tabakasından 
gelen tüm düğümleri giriş değeri olarak kabul eder ve her bir kuralın normalleştirilmiş 
değerini hesaplar. Bu tabakanın çıkışları, normalize edilmiş ateşleme seviyesi olarak ifade 
edilir. Bu tabakadaki her bir düğüm, N etiketli bir sabit düğümdür. Normalleştirilmiş ateşleme 
seviyesi iμ ’ nin hesaplanması ise, eşitlik 2’ye göre yapılır. 

4 i
i in

i
i=1

μy =Ni= =μ
μ

,     (i=1,n)               (2) 

5.Tabaka: Durulaştırma tabakasıdır. Durulaştırma tabakasındaki düğümlerde verilen bir 
kuralın ağırlıklandırılmış sonuç değerleri hesaplanır. 5. tabakadaki i. düğümün çıkış değeri ise 
eşitlik 3 ile bulunur. 

 5
i i i 1 i 2 iy =μ p x +q x +r ,    (i=1,n)       (3) 

Buradaki (pi, qi, ri) değişkenleri, i. kuralın sonuç parametreleri kümesidir. 

6. Tabaka: Toplam tabakasıdır. Bu tabakada sadece bir düğüm bulunur ve  ile 
etiketlenmiştir. Burada, 5. tabakadaki her bir düğümün çıkış değeri toplanır ve gerçek çıkış 
değeri bulunur. 

Sistemin çıkış değeri olan y’ nin hesaplanması eşitlik 4 ile yapılmaktadır [18i,,]. 

 
n

i i 1 i 2 i
i=1

y= μ p x +q x +r            (4) 

Çalışma Bölgesi 

Çalışmada kullanılan örnek verileri Batı Karadeniz Havzası üzerinde bulunan Devrekani Çayı 
ve Devrek Çayı üzerinde kurulu DSİ istasyonlarından temin edilmiştir. Devrekani İstasyonu 
Kastamonu İli’nin Azdavay İlçesi’nde, 815m yükseltisinde, 33 18’ 04” D - 41 38’ 30” K 
koordinatlarında bulunmaktadır. Devrekani Çayı’nın akım yağış alanı 1097.6 km2, sediment 
yağış alanı 1066.8 km2’dir. Uzun yıllar taşınan ortalama sediment miktarı 22638 ton/yıl’dır. 
Çalışma verilerinin alındığı Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından işletilen istasyonların konumu 
Şekil 3’de gösterilmiştir. 
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Şekil 3. Çalışma verilerinin alındığı DSİ istasyonlarının konumu. 

Devrek İstasyonu Devrek-Zonguldak yolunun 1.km’sinde bulunan yeni köprü üzerinde, 72m 
yükseltisinde, 31 57’ 24” D - 41 13’ 26” K koordinatlarında yer almaktadır. Devrek 
Çayı’nın akım yağış alanı 2966.4 km2, sediment yağış alanı 1839.6 km2’dir. Uzun yıllar 
taşınan ortalama sediment miktarı 92738 ton/yıl olarak ölçülmüştür. 

III. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME (FINDINGS and EVALUATION) 

Çalışmada Batı Karadeniz Havzasında bulunan DSİ tarafından ölçümü yapılan 2005-2007 
yıllarına ait Devrek ve 2006-2011 yıllarına ait Devrekani Çaylarına ait günlük akım, aylık 
akım ve günlük taşınan sediment miktarları kullanılmıştır. Modellerin eğitilmesinde 
Devrekani Çayı verileri kullanılmıştır. Rastgele seçilen verilerden eğitme aşamasında 37 adet 
veri kullanırken, model performanslarını test edebilmek için kalan 23 adet veri kullanılmıştır. 
UBYS modelleri MATLAB dilinde yazılan kodlarla oluşturulmuştur. Oluşturulan binlerce 
model denemesinin performansları Ortalama Mutlak Hata (OMH) ,Karekök Ortalama Karesel 
Hata (KOKH) ve Determinasyon Katsayısı (R2) kriterlerine göre ölçülmüştür. 

OMH, KOKH VE R2 değerleri sırasıyla Denklem 5-7 kullanılarak bulunmaktadır. 

                   (5) 

               (6) 

    (7) 
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Akarsuya ait en uygun sediment taşınım modelinin belirlenebilmesi için, çeşitli 
kombinasyonlarda çok sayıda model kurularak deneme yoluyla hata değerleri kontrol 
edilmiştir. Modelin akarsuyu temsil eden en uygun model olduğuna karar verilene kadar 
deneme işlemleri devam ettirilmektedir. Giriş verisi olarak sadece günlük akım hızları 
kullanılarak oluşturulan Devrekani Çayı modellerinden bazıları Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Devrekani Çayı’nda günlük taşınan sediment miktarı tahmini için tek giriş verisiyle oluşturulan model 
senaryoları. 

Giriş Çıkış 
Giriş  

Üyelik 
Fonksiyonu 

G.Ü.F. 
Sayısı 

Çıkış 
Üyelik 

Fonksiyonu 

Hatalar 

Eğitme Aşaması 
(Devrekani) 

Test Aşaması 
(Devrekani) 

OMH KOKH 
R2 

OMH KOKH 
R2 

 (ton/gün) (ton/gün)   (ton/gün) (ton/gün)  

 G
ün

lü
k 

A
kı

m
 

Se
di

m
en

t M
ik

ta
rı 

gbellmf 2 constant 6.514 9.769 0.998 11.226 18.204 0.827 

gbellmf 3 constant 3.671 6.065 0.999 8.163 15.411 0.843 

gbellmf 4 constant 3.616 6.064 0.999 8.480 16.010 0.824 

gaussmf 2 constant 6.664 9.923 0.998 11.723 18.868 0.826 

gaussmf 3 constant 4.595 6.828 0.999 8.732 15.051 0.836 

gaussmf 3 linear 3.843 6.161 0.999 7.871 15.993 0.813 

gauss2mf 2 constant 6.924 10.254 0.998 10.874 17.158 0.811 

gauss2mf 3 constant 4.833 7.456 0.999 10.401 19.603 0.845 

pimf 3 constant 4.921 7.506 0.999 10.629 19.756 0.849 

pimf 2 linear 5.704 8.928 0.999 9.651 15.980 0.812 

trimf 2 constant 5.449 8.165 0.999 9.034 15.648 0.820 

trimf 3 constant 6.083 9.486 0.999 12.335 23.521 0.753 

trimf 3 linear 4.316 6.417 0.999 8.575 15.122 0.834 

trapmf 3 constant 5.125 7.814 0.999 10.649 18.639 0.851 

trapmf 2 linear 5.704 8.928 0.999 10.260 16.911 0.795 

Tablo 1’den görüldüğü gibi OMH, KOKH ve R2 değerleri bakımından Devrekani 
İstasyonu’nda en iyi sonuçların giriş üyelik fonksiyonu olarak gauss üyelik fonksiyonu, giriş 
üyelik fonksiyonunun 3 adet kullanıldığı, çıkış üyelik fonksiyonunun sabit (constant) olduğu 
kombinasyonda elde edildiği görülmektedir. Bu model kısaca Devrekani USBS Gaussmf-3-
Constant modeli olarak adlandırılmaktadır. Tek girişli Devrekani İstasyonu için kurulan 
modelin test işleminden elde edilen gidiş ve saçılma grafikleri sırasıyla Şekil 4 ve Şekil 5’de 
verilmiştir. 

 
Şekil 4. Devrekani Çayı verileriyle tek girişli Devrekani USBS Gaussmf-3-Constant modeli test aşaması gidiş 

grafiği. 
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Şekil 5. Devrekani Çayı verileriyle tek girişli Devrekani USBS Gaussmf-3-Constant modeli test aşaması saçılma 

grafiği. 

Giriş verisi olarak günlük akım hızları ve aylık toplam akım miktarı kullanılarak oluşturulan 
Devrekani Çayı modellerinden bazıları Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2. Devrekani Çayı’nda günlük taşınan sediment miktarı tahmini için iki giriş verisiyle oluşturulan model 
senaryoları. 

G
ir

iş 

Ç
ık

ış 

1.  
Giriş 

Üyelik 
Fonks. 

1. 
Giriş 

Üyelik 
Fonk. 
Sayısı 

2. 
Giriş 

Üyelik 
Fonks. 

2. 
Giriş 

Üyelik 
Fonk. 
Sayısı 

Çıkış 
Üyelik 
Fonks 

Hatalar 
Eğitme Aşaması 

(Devrekani) 
Test Aşaması 
(Devrekani) 

OMH KOKH 
R2 

OMH KOKH 
R2 

 (ton/gün) (ton/gün)   (ton/gün) (ton/gün)  

G
ün

lü
k 

A
kı

m
, A

yl
ık

 T
op

la
m

 A
kı

m
 

Se
di

m
en

t M
ik

ta
rı 

 

trapmf 4 trapmf 2 constant 6.267 9.031 0.999 8.178 12.064 0.940 

gauss2mf 5 gaussmf 2 constant 4.294 6.601 0.999 7.023 16.072 0.931 

gauss2mf 5 pimf 2 constant 3.005 5.170 1.000 8.020 15.996 0.854 

gauss2mf 3 trapmf 2 constant 3.952 6.782 0.999 7.875 15.915 0.877 

trimf 3 trimf 2 constant 5.852 8.825 0.999 5.934 10.081 0.932 

trimf 4 trapmf 2 constant 5.168 8.109 0.999 6.954 12.009 0.946 

trimf 2 trapmf 4 constant 3.262 5.610 0.999 7.960 15.650 0.864 

gbellmf 2 trapmf 4 constant 3.221 5.602 1.000 7.425 15.645 0.880 

gbellmf 4 pimf 4 constant 3.191 5.528 1.000 7.083 14.427 0.870 

gbellmf 3 pimf 2 constant 4.004 6.949 0.999 8.047 16.094 0.912 

trimf 3 gbellmf 2 constant 5.556 8.451 0.999 7.486 12.647 0.917 

trimf 4 gaussmf 5 constant 2.682 4.465 1.000 7.080 13.681 0.874 

trimf 3 gaussmf 2 constant 5.792 8.619 0.999 5.861 9.870 0.930 

trapmf 4 trapmf 2 constant 6.267 9.031 0.999 8.178 12.064 0.940 

gaussmf 2 pimf 3 constant 4.946 7.311 0.999 8.181 15.461 0.938 

Tablo 2’den görüldüğü üzere iki girişli Devrekani İstasyonu modellerinden en iyi sonuçların 
1. giriş üyelik fonksiyonu olarak üçgen üyelik fonksiyonu (trimf), giriş üyelik fonksiyonu 
sayısının 3 adet olduğu, 2. giriş üyelik fonksiyonu olarak gauss üyelik fonksiyonu, 2. giriş 
üyelik fonksiyonu sayısının 2 adet olduğu, çıkış üyelik fonksiyonunun sabit (constant) olduğu 
kombinasyonda elde edildiği görülmektedir. Bu model kısaca Devrekani USBS Trimf-
3/Gaussmf-2-Constant modeli olarak adlandırılmaktadır. İki girişli Devrekani İstasyonu için 
kurulan modelin test işleminden elde edilen gidiş ve saçılma grafikleri sırasıyla Şekil 6 ve 
Şekil 7’de gösterilmiştir. 
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Şekil 6. Devrekani Çayı verileriyle iki girişli Devrekani USBS Trimf-3/Gaussmf-2-Constant modeli test aşaması 

gidiş grafiği. 

 
Şekil 7. Devrekani Çayı verileriyle iki girişli Devrekani USBS Trimf-3/Gaussmf-2-Constant modeli test aşaması 

saçılma grafiği. 

Giriş verisi olarak sadece günlük akım hızları kullanılarak oluşturulan Devrek Çayı 
modellerinden bazıları Tablo 3’de sunulmuştur. 

Tablo 3. Devrek Çayı’nda günlük taşınan sediment miktarı tahmini için tek giriş verisiyle oluşturulan model 
senaryoları. 

Giriş Çıkış 
Giriş  

Üyelik 
Fonksiyonu 

G.Ü.F. 
Sayısı 

Çıkış 
Üyelik 

Fonksiyonu 

Hatalar 

Eğitme Aşaması 
(Devrekani) 

Test Aşaması 
(Devrek) 

OMH KOKH 
R2 

OMH KOKH 
R2 

 (ton/gün) (ton/gün)   (ton/gün) (ton/gün)  

 G
ün

lü
k 

A
kı

m
  

Se
di

m
en

t M
ik

ta
rı 

 

gbellmf 2 constant 6.514 9.769 0.998 17.308 32.430 0.778 

gbellmf 3 constant 3.671 6.065 0.999 18.374 28.909 0.734 

gaussmf 2 constant 6.664 9.923 0.998 11.811 20.903 0.770 

gauss2mf 3 constant 4.833 7.456 0.999 14.251 23.004 0.584 

gauss2mf 3 linear 4.052 6.199 0.999 18.533 28.115 0.715 

pimf 3 linear 4.032 6.191 0.999 25.045 44.539 0.731 

trimf 2 linear 6.117 9.461 0.999 11.972 17.504 0.773 

trimf 3 constant 6.083 9.486 0.999 12.265 21.770 0.693 

trimf 5 constant 4.561 6.821 0.999 18.939 30.183 0.710 

trapmf 3 constant 5.125 7.814 0.999 13.867 20.912 0.657 
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Tablo 3’den görüldüğü üzere OMH, KOKH ve R2 değerleri bakımından Devrekani 
İstasyonu’nda en iyi sonuçların giriş üyelik fonksiyonu olarak üçgen üyelik fonksiyonu 
(trimf), giriş üyelik fonksiyonu sayısının 3 adet kullanıldığı, çıkış üyelik fonksiyonunun 
doğrusal (linear) olduğu kombinasyonda elde edildiği görülmektedir. Bu model kısaca Devrek 
USBS Trimf-2-Linear modeli olarak adlandırılmaktadır. Tek girişli Devrek İstasyonu için 
kurulan modelin test işleminden elde edilen gidiş ve saçılma grafikleri sırasıyla Şekil 8 ve 
Şekil 9’da gösterilmiştir. 

 

Şekil 1. Devrekani Çayı verileriyle tek girişli Devrek USBS Trimf-2-Linear modeli test aşaması gidiş grafiği. 
 

 

Şekil 2. Devrekani Çayı verileriyle tek girişli Devrek USBS Trimf-2-Linear modeli test aşaması saçılma grafiği. 

Giriş verisi olarak günlük akım hızları ve aylık toplam akım miktarı kullanılarak oluşturulan 
Devrek Çayı modellerinden bazıları Tablo 4’de gösterilmiştir. 
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Tablo 4. Devrek Çayı’nda günlük taşınan sediment miktarı tahmini için iki giriş verisiyle oluşturulan model 
senaryoları. 

G
ir

iş 

Ç
ık

ış 
1.  

Giriş 
Üyelik 
Fonks. 

1. 
Giriş 

Üyelik 
Fonk. 
Sayısı 

2. 
Giriş 

Üyelik 
Fonks. 

2. 
Giriş 

Üyelik 
Fonk. 
Sayısı 

Çıkış 
Üyelik 
Fonks 

Hatalar 

Eğitme Aşaması 
(Devrekani) 

Test Aşaması 
(Devrekani) 

OMH KOKH 
R2 

OMH KOKH 
R2 

 (ton/gün) (ton/gün)   (ton/gün) (ton/gün)  

 G
ün

lü
k 

A
kı

m
, A

yl
ık

 T
op

la
m

 A
kı

m
 

Se
di

m
en

t M
ik

ta
rı 

 

gaussmf 2 gaussmf 2 constant 4.779 7.872 0.999 26.531 49.967 0.758 

trimf 5 gaussmf 2 constant 4.209 6.547 0.999 21.092 36.468 0.766 

trimf 3 gaussmf 2 constant 5.792 8.619 0.999 13.191 23.483 0.594 

trimf 3 gauss2mf 2 constant 5.491 8.387 0.999 13.082 22.817 0.634 

trimf 5 trimf 2 constant 4.148 6.524 0.999 17.359 29.511 0.768 

gauss2mf 3 gauss2mf 2 constant 3.972 6.783 0.999 15.589 23.520 0.554 

trapmf 2 gbellmf 4 constant 4.758 7.947 0.999 22.173 39.052 0.753 

trimf 3 gbellmf 2 constant 5.556 8.451 0.999 12.986 22.787 0.605 

trapmf 3 gaussmf 2 constant 5.136 8.663 0.999 17.130 23.901 0.592 

pimf 3 gaussmf 2 constant 5.124 8.674 0.999 13.857 21.452 0.618 

Tablo 4’den görüldüğü üzere iki girişli Devrek İstasyonu modellerinden en iyi sonuçların 1. 
giriş üyelik fonksiyonu olarak pi üyelik fonksiyonu (pimf), giriş üyelik fonksiyonu sayısının 3 
adet olduğu, 2. giriş üyelik fonksiyonu olarak gauss üyelik fonksiyonu, 2. giriş üyelik 
fonksiyonu sayısının 2 adet olduğu, çıkış üyelik fonksiyonunun sabit (constant) olduğu 
kombinasyonda elde edildiği görülmektedir. Bu model kısaca Devrek USBS Pimf-3/Gaussmf-
2-Constant modeli olarak adlandırılmaktadır. İki girişli Devrek İstasyonu için kurulan 
modelin test işleminden elde edilen gidiş ve saçılma grafikleri sırasıyla Şekil 10 ve Şekil 
11’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 10. Devrekani Çayı verileriyle iki girişli Devrek USBS Pimf-3/Gaussmf-2-Constant modeli test aşaması 
gidiş grafiği. 
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Şekil 11. Devrekani Çayı verileriyle iki girişli Devrek USBS Pimf-3/Gaussmf-2-Constant modeli test aşaması 
gidiş grafiği. 

IV. SONUÇLAR (CONCLUSIONS) 

Hazırlanan USBS modelleriyle yapılan günlük taşınan sediment tahminlerinin, ölçülen 
sediment değerlerine anlamlı ölçüde yakınsadığı gidiş ve saçılma grafiklerinden görülmüştür. 
En iyi model performansları Devrekani Çayı için iki giriş parametresi kullanılan USBS 
modelinde, Devrek Çayı için ise iki giriş parametresi kullanılan ÇKYSA modelinden elde 
edilmiştir. Devrekani Çayı’nda model test aşaması sonuçlarına göre en iyi sonucu veren iki 
girişli USBS modelinde R2=0.930,  OMH=5.861,  KOKH=9.870 olurken tek girişli USBS 
modelinde R2=0.836, OMH=8.732,  KOKH=15.051 olmuştur. 

Devrekani Çayı verileriyle eğitilen modelden Devrek Çayı’nın test aşaması sonuçlarına göre 
en iyi sonucu veren tek girişli USBS modelinde R2=0.773, OMH=11.972,  KOKH=17.504 ve 
iki girişli USBS modelinde R2=0.618,  OMH=13.857,  KOKH=21.452 olarak ölçülmüştür. 

Uygulamada en çok kullanılan ampirik formüllerin akım hızı yanı sıra sediment dane çapı, 
akarsu taban eğimi, akarsu kesit özellikleri gibi parametreleri de dikkate almasına rağmen çok 
yüksek hatalar verebilmektedir. Ayrıca taşınan malzemenin cinsi, çapı, akarsu kesit özellikleri 
gibi parametreler sürekli değişim halinde olduğu için nispeten ölçümü daha kolay olan günlük 
ortalama akım hızı ile taşınan günlük sediment miktarının belirlenmesi zaman ve ekonomik 
getiri bakımından kolaylıklar sağlayacaktır. Ayrıca bu çalışmada aynı havzada bulunan farklı 
iki çay için Devrekani Çayı verileriyle eğitilen modelin Devrek Çayı’na uygunluğu 
araştırılmıştır. Sonuçların anlamlı ölçüde iyi performanslar verdiği görülmüştür. Aylık toplam 
akım verilerinin günlük akım verileri kadar olmasa da taşınan günlük sediment miktarı 
üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Ancak bir akarsuyla eğitilen modelin, başka bir akarsuyun 
sediment tahmininde kullanılması durumunda daha iyi performans elde etmek için giriş verisi 
olarak sadece günlük akım verilerinin kullanılmasının daha uygun olduğu belirlenmiştir. 
Özellikle sediment ölçümü yapılamayan aynı havzada bulunan birçok akarsu olduğu 
düşünülürse bir akarsu verisiyle başka bir akarsuyun sediment miktarını yaklaşık olarak 
tahmin edebilmek akarsu üzerinde yapılması planlanan su yapılarının ömrünün tahmininde 
avantajlar sağlayacaktır. 
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ÖZET  
Silisyum nitrür (Si3N4) seramikler, yüksek sertlik, iyi mekanik dayanım, üstün korozyon direnci ve yüksek 
sıcaklıklara karşı iyi direnç göstermeleri nedeniyle, hem termo mekanik hem de elektronik uygulama alanlarında 
büyük önem kazanmıştır. Bu çalışmada Si3N4 matrisinin işlene bilirliğini arttırmak amacıyla, Si3N4 matrisine 
dağıtılmış ince bor nitrür (BN) yapıları kombine bir şekilde üretilmiştir. Si3N4 - BN matrisinin konvensiyonel 
üretim teknikleri ile üretilmesinin maliyetli olması sebebiyle bu çalışmada karbotermal indirgeme ve nitridasyon 
(KTİN) yöntemi kullanılmıştır. Farklı şartlarda mekanik aktivasyon yapılarak aktive edilen tozlar kullanılarak 
KTİN reaksiyon sonucu sentezlenen tozlara yapılan XRD analizleri, yapının Si3N4 ve BN fazlarından müteşekkil 
olduğunu göstermiştir. Tane morfolojisi belirlemek için yapılan SEM analizi ise ince BN tanelerinin homojen bir 
şekilde Si3N4 matrisine dağılımının başarıldığı ortaya koymuştur. 
  
Anahtar Kelimeler: BN, Si3N4, Seramik kompozit, Mekanik aktivasyon 
 

The Effect of Mechanical Activation on α-Si3N4 Phase Formation 

Kinetics in Synthesis of Si3N4-BN Composite Powder  

ABSTRACT  
Silicon nitride (Si3N4) ceramics have gained great importance in both thermo-mechanical and electronic 
applications due to their high hardness, good mechanical strength, superior corrosion resistance and good 
resistance to high temperatures. In this study, the ceramic matrix composite which is composed of Si3N4 and 
uniformly distributed fine boron nitride particles were produced in order to increase the machinability of the 
Si3N4. To synthesis Si3N4 – BN composite powder, Carbothermal reduction and nitridation (CRN) method was 
used because it is costly to produce Si3N4 - BN matrix by conventional production techniques. XRD analysis of 
the yield synthesized by CRN reaction using mechanically activated precursor powders under different 
conditions CRN showed that the structure consists of Si3N4 and BN phases. SEM analysis performed to 
determine grain morphology revealed that the distribution of fine BN grains uniformly in the Si3N4 matrix was 
achieved. 
 
Keywords: BN, Si3N4, Ceramic composite, Mechanical activation 

I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Silisyum nitrür (Si3N4) seramikler yüksek sıcaklıklarda dahi termal direnclerini ve mekanik 
özelliklerini muhafaza etmeleri sebebiyle pek çok kullanım alanına sahiptir. Bu durum son on 
yıldır pek çok çalışmanın Si3N4 alanında yoğunlaşmasına sebep olmaktadır. Si3N4 
seramiklerin mikro yapılarında yüksek oranda β- Si3N4 içermesi sebebiyle yüksek kırılma 
tokluğuna sahiptirler [1-6]. Yüksek oranda β- Si3N4 içeren monolitik seramiklerin üretiminin 
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düşük maliyetli olması sebebiyle elyaf takviyeli seramik matrislerine bir alternatif olma 
potansiyeline sahiptir [1,2,6]. 

SiN seramikler, rulmanlar, ısı emici plakalar, gaz türbini bileşenleri ve nükleer reaktörler için 
koruyucu duvar gibi çeşitli uygulama alanlarına sahiptir. Hexagonal Bor nitrür (H- BN) 
seramikler yüzeyinde doğal olarak kendiliğinden oluşan oksit veya hidrat tabakaları sayesinde 
iyi bir yağlayıcı malzemesidir. H- BN yüksek bir elektrik direnci ve aynı zamanda yüksek ısıl 
genleşme katsayısına sahip olduğu bilinmektedir [7-10].  H-BN'nin SiN'e dahil edilmesi, SiN 
seramiklerinin elektriksel ve mekanik özelliklerini değiştirebilir, termal şok direncini 
iyileştirebilir ve SiN seramiklerine işlenebilirlik kazandırabilir [7,9,10].  

Bu çalışmada, mekanik aktivasyonun, homojen olarak karıştırılmış Silika (SiO2) - BN – C 
başlangıç tozunun Si3N4 - BN dönüşüne etkisi araştırılmıştır. BN katkılı üretilen Si3N4 
seramik tozunun işlenebilir seramik malzemelerin imalatında kullanılması amaçlanmaktadır. 
Deney prosesinde en önemli parametre SiO2 →  Si3N4 dönüşümüne, mekanik aktivasyon 
miktarının sabit sıcaklık ve sabit sürede etkisinin incelenmesidir. 

II. DENEYSEL ÇALIŞMALAR (EXPERIMENTAL STUDIES) 

Bu çalışmada silisyum kaynağı olarak kullanılan silika (SiO2)’ya katkı malzemesi olarak %10 
oranında hegzagonal BN takviyesi yapılmıştır. İndirgeyici madde olarak nanoboyutlu aktive 
karbon karası kullanılmıştır. Denklem 1 de ki gibi eşitliğe göre sitokiometrik oranlarda 
hazırlanan tozlar öncelikle bilyeli değirmende karıştırılarak hazırlanmıştır. 

3SiO2(k) + 6C(k) + 2N2(g) → Si3N4(k) + 6CO(g)            (1) 

 Elde edilen kompozit tozların bir kısmı mekanik aktivasyona tabii tutulmuştur. Böylece 
mekanik aktivasyonlu ve mekanik aktivasyonsuz olmak üzere iki deney grubu elde edilmiştir. 
Her iki deney grubu da azot atmosferinde, sabit reaksiyon sıcaklığı ve süresinde karbotermal 
indirgenme ve nitrasyon (KTİN) işlemi uygulanarak Si3N4 – BN dönüşümünün gerçekleşip 
gerçekleşmediği incelenmiştir. Elde edilen yapılar X-ışınları (XRD) ve taramalı elektron 
mikroskobu (SEM) kullanılarak incelenmiştir. Nitrasyon öncesinde ve sonrasında ağırlık 
değişimi tüm parametrelerde tespit edilmiştir.  

Mekanik aktivasyonun Si3N4-BN dönüşümüne etkisinin incelenmesi amacıyla, deney sabit 
sıcaklık ve sürede dönüşüme tabii tutulmuştur. Deney sıcaklığı olarak 1420 oC ve deney 
süresi olarak da 4 saat seçilmiştir. Sabit sıcaklık ve süre değerlerinde mekanik aktivasyonun 
dönüşüme etkisinin belirlenmesi amacıyla iki farklı aktivasyon süresinde, (2.5 dk x 3 ve 5 dk 
x 3), hiç aktivasyona tabii tutulamayan gruba göre dönüşüm oranları incelenmiş olup, elde 
edilen değerlerin kıyaslaması yapılmıştır. 

III.  SONUÇLAR VE TARTIŞMALAR (RESULTS and DISCUSSION) 

Ağırlık Kaybının İncelenmesi 

KTİN işleminin etkinliği, Tablo 1’deki ağırlık kaybı ile değerlendirildi. Ağırlık değişimi 
sonuçları, Si3N4-BN dönüşümü ile ilişkili olduğu görülmektedir. Deneyde sabit parametre 
olarak kullanılan ve mekanik aktivasyona tabii tutulmayan 1 numaralı deneyde fazla 
karbonun uzaklaştırılması sonrası maksimum ağırlık kaybı oluşmuştur. Bu duruma etki eden 
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faktörün, SEM ve XRD sonuçları ile incelendiğinde dönüşüm oranının etki ettiği 
görülmektedir.  

               Tablo 1. KTİN tekniğinde, Si3N4 – BN dönüşüm oranının verimliliğe etkisinin incelenmesi 
Dene 
Kodu 

Deney Parametresi 
Karbon Yakmadan 

 Önce (Ağr.%) 
Karbon Yakmadan 

 Sonra (Ağr.%) 
1 Mekanik Aktivasyonsuz 41,21 45,79 
2 2,5 dk Mekanik Aktivasyonlu 16,00 35,12 
3 5 dk Mekanik Aktivasyonlu 36,00 29,38 

XRD ve SEM Analizlerinin İncelenmesi 

Dönüşüm reaksiyonları azot gazı atmosferinde gerçekleştirilmiştir. Dönüşüm sonrası, fazla 
karbon 900 oC de 2 saat süreyle yakılarak uzaklaştırıldı. Elde edilen tozlardan XRD analizleri 
alınarak bu değerler aşağıda verilmiştir. Her bir deney parametresi için ayrı ayrı % faz 
dönüşüm analizleri yapılmıştır. Faz dönüşüm analizleri (%) için XRD relatif değerlerden 
faydalanılmıştır. 

Şekil 1’de mekanik aktivasyona tabii olmayan 1 numaralı numunenin XRD analizi verilmiştir. 
Analiz sonucu incelendiğinde yapının büyük çoğunluğunun SiO2 ve BN olduğu 
görülmektedir. Si3N4 dönüşümü çok az miktarda gerçekleşmiştir.  

 
Şekil 1. 1420 0C de 4 saat bekletilen mekanik aktivasyonsuz deneyin XRD sonucu 

Şekil 2’de mekanik aktivasyona tabii olmayan 1 numaralı numunenin faz dönüşüm oranları,  
XRD dataları üzerinden hesaplanarak verilmiştir. Grafik incelendiğinde yapının %46’sı SiO2, 
%48.2’si BN olarak kalırken sadece %5.8’inin Si3N4 dönüşümünün gerçekleştiği 
görülmektedir. Şekil 3’ de SEM görüntülerinde görüldüğü gibi yapının büyük bir oranı BN ve 
SiO2 den oluşmaktadır. Çok düşük oranda elde edilen çubuksu Si3N4 tanelerini BN tanelerinin 
sarmaladığı gözlenmektedir. Elde edilen faz dönüşümü sonuçları (14200C için) literatürler 
karşılaştığında uyumlu olup bu sıcaklık dönüşüm için yetersiz kabul edilmektedir [11]. 
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Şekil 2. 1420 0C de 4 saat bekletilen “mekanik aktivasyonsuz” deneyin faz dönüş oranları (% ağ.) 

 
Şekil 3. 1420 0C de 4 saat bekletilen mekanik aktivasyonsuz deneyin SEM görüntüleri 

2 numaralı deney parametresinde hazırlanan toz karışımına 2,5 dk x 3 olacak şekilde mekanik 
aktivasyona tabii tutulmuştur. Şekil 4’teki XRD analizine göre sentezlenen deney numunesi 1 
nolu numune ile benzerlik gösterirken SiO2 oranında bir miktar düşüş görülmüştür. Si3N4 
dönüşümünde ise bir miktar artış gerçekleşmektedir. Kararsız hale getirilen tozların düşük bir 
kısmı SiC’e dönüşme eğiliminde olduğu tespit edilmiştir. Mekanik aktive edilen tozların 
absorbe edilen enerjiyi dönüşümde kullanması ve böylelikle dönüşüm için gerekli enerjinin 
bir miktarını bu yolla sağlandığı düşünülmektedir. 

 
Şekil 4. 1420 0C de 4 saat bekletilen ve 2,5 dk x 3 mekanik aktivasyon uygulanan deneyin XRD analizi 
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Şekil 5’de 2,5 dk x 3 mekanik aktivasyona tabii olan 2 numaralı numunenin faz dönüşüm 
oranları, XRD dataları üzerinden hesaplanarak verilmiştir. Faz dönüşüm oranları 
incelendiğinde yapının %57.5’i SiO2, %17.4’ü BN olarak kalırken, Si3N4 dönüşümü 
%18.6’ya yükselmektedir. Kararsız hale getirilen tozlardan % 6,5 oranı da SiC yapısına 
dönüşüm eğilimi göstermiştir. 

 
Şekil 5. 1420 0C de 4 saat bekletilen 2,5 dk x 3 mekanik aktivasyonlu deneyin faz dönüş oranları 

Şekil 6’ da SEM görüntülerinde görüldüğü gibi yapının büyük bir oranı SiO2 olarak 
kalmasına karşı dönüşümü gerçekleşen çubuksu Si3N4 tanelerinin miktarında bir miktar artış 
olduğu görülmektedir. Elde edilin Si3N4 tanelerini yoğun bir şekilde BN taneleri ile sarıldığı 
tespit edilmiştir.  

 
Şekil 6. 1420 0C de 4 saat bekletilen 2,5 dk x 3 mekanik aktivasyonlu deneyin SEM görüntüleri 

3 numaralı deney parametresinde ise hazırlanan toz karışımına 5 dk x 3 olacak şekilde 
mekanik aktivasyona tabii tutulmuştur. Şekil 7’de ki XRD analizine göre elde edilen yapı da 
Si3N4 – BN dönüşümü gerçekleşmeye başladığı görülmektedir. Ancak dönüşüm süresinin 
veya sıcaklığının optimum parametrede olmaması sebebiyle yapıda bir miktar dönüşmemiş 
SiO2 bulunmaktadır. Kararsız hale getirilen tozlardan düşük bir miktarı yine SiC’e dönüşüm 
eğilimi göstermiştir. 
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Şekil 7. 1420 0C de 4 saat bekletilen ve 5 dk x 3 mekanik aktivasyon uygulanan deneyin XRD analizi 

Şekil 8’de 5 dk x 3 mekanik aktivasyona tabii olan 3 numaralı deney parametresinin faz 
dönüşüm oranları,  XRD dataları üzerinden hesaplanarak verilmiştir. Faz dönüşüm oranları 
incelendiğinde yapının %44.8’i Si3N4 – BN dönüşümü olduğu görülmektedir. SiO2 oranında 
büyük bir miktar düşüş gerçekleştiği görülmektedir. Bu oran %33.5 değerlerine kadar 
düşmektedir. BN nitrür oranın da bir değişim görülmeyerek %17.2’de kalmıştır. 2 numaralı 
deney parametresinde görüldüğü gibi %4.5 gibi düşük bir oranda SiC dönüşüm eğilimi 
görülmüştür.  

 
Şekil 8. 1420 0C de 4 saat bekletilen 5 dk x 3 mekanik aktivasyonlu deneyin faz dönüş oranları 

Şekil 9’da SEM görüntüleri incelendiğinde çubuksu Si3N4 yapının arttığı görülmektedir. 
Çubuksu Si3N4 taneleri de BN taneleri ile sarılarak Si3N4 – BN yapısı elde edilmiştir. 

 
Şekil 9. 1420 0C de 4 saat bekletilen 5 dk x 3 mekanik aktivasyonlu deneyin SEM görüntüleri 
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IV. SONUÇLAR (CONCLUSIONS) 

Mekanik aktivasyon Si3N4 – BN dönüşümünde önemli etkiye sahip olduğu görülmüştür. 
Geleneksel KTİN prosesiyle 1420°C’de %5.8 Si3N4 dönüşümü elde edilirken bu çalışmada 
modifiye edilen toz hazırlanma sistemi ile %44.8 oranları elde edilebilmiştir. Sadece 3 setlik 
bir öğütme bile %40 civarında dönüşüm farkı ortaya koymuştur. Mekanik aktivasyon 
uygulanmayan deney grubunda çok az dönüşüm gerçekleşirken, aktivasyon süresi artışıyla 
dönüşümde de artış gözlenmektedir. Empürte faz olan SiC amorf silika fazının ortamdaki 
aktif karbonla etkileşiminden oluştuğu düşünülmektedir. Hem XRD hem de SEM analizleri, 
Si3N4 taneciklerinin kararlı BN parçacıkları ile sarılmış morfolojilerin elde edildiğini 
desteklemektedir. Kayda değer oranda düşük sıcaklıkta elde edilen Si3N4 – BN yapısı kuru 
kayma özelliklerinden dolayı kompozit seramik üretiminde kullanılabilir. Si3N4 yapısına BN 
takviyesi sayesinde işlenebilir seramik üretimine olanak sağlayacağı düşünülmektedir.  
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ÖZET  
Bu çalışmada, üst tarafından rijit olarak mesnetlenmiş ve rijit blok ile yüklenmiş sabit yükseklikli bir homojen 
tabakada sürekli temas problemi sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Bütün yüzeylerin 
sürtünmesiz olduğu kabul edilmiştir. Homojen tabaka, dış yükü P olan bir rijit dairesel blok vasıtasıyla 
yüklenmiştir. Problemin iki boyutlu sonlu elemanlar analizi ANSYS paket programı kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada çeşitli P yükleri için analizler gerçekleştirilmiştir. Rijit blok ile homojen tabaka 
arasındaki temas mesafeleri ve temas gerilmeleri belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar analitik sonuçlarla 
kıyaslanarak grafik ve tablo halinde gösterilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Temas problemi; rijit blok; homojen tabaka; sonlu elemanlar yöntemi; ANSYS 

 
ABSTRACT 

In this study, the continuous contact problem of a homogeneous layer of constant thickness perfectly bonded to a 
rigid support on its top surface and loaded a rigid stamp is investigated using the finite element method. It is 
assumed that the all contact surfaces are frictionless. The homogenous layer was loaded by rigid circular stamp 
with external load P. Two dimensional finite element analysis of the problem is performed using ANSYS 
packaged software. The analyzes are performed for different loading conditions of P load. Contact length and 
contact stress between rigid blok and homogenous layer are determined. The obtained results are compared to 
analytical solution and they are shown in graphs and tables. 
 
Keywords: Contact problem; rigid stamp; homogenous layer; finite element method; ANSYS 

I. GİRİŞ  

Çoğu yapı ve mekanik sistem elemanlarının birbirleriyle temas halinde olmaları sebebiyle 
temas konusu özellikle mekanik olmak üzere bir çok mühendislik alanında çalışma konusu 
olmuştur. Temas mekaniği konusu ilk olarak 1882 yılında Hertz tarafından ele alınan  ''Elastik 
Tabakaların Teması'' başlıklı makale ile gündeme gelmiş ve elastisite teorisinde kullanılan 
yeni tekniklerin geliştirilmesiyle bu konuda yapılan çalışmalarda büyük bir artış görülmüştür 
[1].  Günümüze kadar bir çok araştırmacı çatlak problemleri, sürekli ve süreksiz temas, 
ayrılmalı temas, sürtünmeli temas gibi problemleri analitik olarak ele almıştır. [2,3], elastik 
yarım düzleme oturan rijit veya elastik panç ile yüklenmiş tabakanın sürtünmesiz temas 
problemini irdelemişlerdir. [4], elastik sabitleri ve yükseklikleri farklı iki tabakadan oluşan ve 
alt tabakasında simetri ekseni üzerinde düşey bir çatlağı bulunan tabakada temas ve çatlak 
problemini incelemiştir. [5], fonksiyonel derecelendirilmiş bir alt tabaka üzerindeki rijit bir 
silindirin iki boyutlu sürtünmeli ve hareketli temasını incelemiştir. [6-8], rijit blok ile 
yüklenmiş elastik tabakada sürekli ve süreksiz temas problemlerini irdelemişlerdir. [9], 
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hareketli rijit dairesel bir blok ile yüklenmiş fonksiyonel derecelendirilmiş tabakada 
sürtünmeli temas problemini irdelemiştir. [10], fonksiyonel derecelendirilmiş bir tabakada 
ayrılmalı temas problemini analitik olarak ele almıştır.  

Bilgisayar programları ile yaklaşık çözümler üreten sayısal hesap yöntemlerinin geliştirilmesi, 
analitik çözümün uzun zaman alan mühendislik problemlerinin çözümünde kolaylık 
sağlamaktadır. Bu yaklaşık yöntemlerden biri de Sonlu Elemanlar Yöntemi (FEM)’ dir. İlk 
olarak [11], sonlu elemanlar yönteminden yola çıkarak elastik cisimlerin düzlem temas 
problemine bir çözüm yolu geliştirmiştir. [12], fonksiyonel olarak derecelendirilmiş vitrifiye 
düşük karbonlu çelik plakanın ve rijit küresel bir pançın sürtünmesiz elastik temasını 
incelemiştir. [13], sonlu elemanlar yöntemi kullanarak basınç etkisi altındaki tabakada sürekli 
ve süreksiz temas problemini  ele almıştır. 

Bu çalışmada üst tarafından rijit olarak mesnetlenmiş ve rijit dairesel blok ile yüklenmiş 
elastik bir tabakadaki sürtünmesiz ve sürekli temas problemi sonlu elemanlar yöntemi 
kullanılarak çözülmüştür. Sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak farklı yükleme durumları ve 
bir malzeme sabiti olan κ sabitinin, farklı değerleri için sürekli temas problem çözülmüştür. 
Sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak belirlenen rijit blok ile elastik tabaka arasındaki temas 
mesafeleri ve temas gerilmeleri [14] ile  kıyaslanmıştır.  

II. PROBLEMİN TANIMI 

Yapılan bu çalışmada üst tarafından rijit olarak mesnetlenmiş elastik bir tabaka ile rijit bir 
blok arasındaki sürtünmesiz temas problemi sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak 
çözülmüştür. Tabakaya rijit bir blok yardımıyla tekil yük aktarılmıştır. Tüm yüzeylerin 
sürtünmesiz olduğu kabul edilmiştir. Çözüm yaparken kütle kuvvetleri ihmal edilmiştir. 
Homojen tabaka (-∞, ∞) arasında uzanmaktadır. Ayrıca rijit blok (-c, c) aralığında homojen 
tabaka ile temas halindedir.  

 
Şekil 1. Problemin Geometrisi 

III. SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE ÇÖZÜM 

Sonlu elemanlar yöntemi (FEM); karmaşık problemleri basit alt problemlere indirgeyerek, bu 
alt problemlerin her biri için ayrı ayrı çözüm yapılmasıyla yaklaşık çözümü elde etmek için 
kullanılan sayısal bir yöntemdir. Sonlu elemanlar yönteminin temel prensibi, bir elemana ait 
sistem özelliklerini içeren denklemlerin çıkarılıp, eleman denklemlerini  tüm sistemi temsil 
edecek şekilde birleştirmek ve bu şekilde sisteme ait lineer denklem takımını elde etmektir. 
Bu çalışmada problemin sonlu elemanlar modeli ve analizi ANSYS [15] paket programı 
kullanılarak yapılmıştır. Modelleme yapılırken rijit blok altındaki sürtünme kuvveti ve kütle 
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kuvvetleri ihmal edilmiştir. Modelin tüm parçalarında lineer, elastik ve izotropik malzeme 
kullanılmıştır. Eleman tipinin belirlenmesi problemin çözümünde doğru sonuçlar alma 
bakımından önem arz etmektedir. Bu çalışma, statik ve 2 boyutlu düzlem problem 
olduğundan eleman tipi olarak 8 düğüm noktalı PLANE183 kullanılır. Çalışmada modelleme 
yapılırken düğüm noktalarının üst üste gelmemesi durumunda da çözüm sağlaması sebebiyle 
yüzey-yüzey temas modeli kullanılmıştır. Temas çifti oluşturulurken hedef yüzeyi TARGE 
169 elemanı ile, temas yüzeyi ise CONTA 172 elemanı ile tanımlanmıştır. Birbirine temas 
eden yüzeylerden elastisite modülü büyük olan, hedef olarak seçilir. TARGE 169 ve CONTA 
172 elemanları üç düğüm noktası içeren elemanlar olup düğümler PLANE 183 elemanının 
yüzeyindeki düğümlerle örtüşmektedir. ANSYS’te problem tipine bağlı olarak çeşitli temas 
algoritmaları mevcuttur. Bu çalışmada, temas algoritması olarak toplam potansiyel enerji 
teoremini kullanan ve diğer algoritmalara göre daha iyi ve hızlı sonuçlar veren Augmented 
Lagrangian Method tercih edilmiştir. Problemin ANSYS modeli Şekil 2’de, problemin 
çözümü için izlenen program algoritması Şekil 3’te gösterilmiştir: 
 

 
Şekil 2. Problemin Sonlu Eleman Modeli 

 
Şekil 3. Program algoritması 

 Problemin Geometrisi
 

MalzemeÖzelliklerinin Ataması
 

 Mesh İşlemi

 
Temas Çiftlerinin 

Tanımlanması 

  Eleman Tipinin Belirlenmesi  

Deplasmanların ve Yüklemelerin 
Tanımlanması 

Çözüm 

Son 
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IV. SONUÇLAR VE TARTIŞMA  
Bu çalışmada sürekli bir temas probleminin sonlu elemanlar yöntemi (FEM) ile analizi 
gerçekleştirilmiştir. Sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak farklı yükleme durumları ve farklı 
κ sabitleri için sürekli temas problemlerinin çözümünden elde edilen sonuçlar, Şekil 4-6’da ve 
Tablo 1-2’de sunulmuştur. κ, poisson oranına bağlı bir malzeme sabiti olup poisson oranı 
büyüdükçe küçülmektedir. Poisson oranının büyümesi malzemenin daha rijit olması anlamına 
gelmektedir. Yapılan çalışma sonucunda rijit blok ile elastik tabaka arasındaki temas 
mesafeleri ve temas gerilmeleri sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak belirlenmiş olup Kahya 
tarafından yapılan analitik çözümle kıyaslanmıştır [14].   

500
/P h




100
/P h




1000
/P h




 

Şekil 4. Çeşitli yük değerleri için temas gerilmesi yayılışı (R/h=10, κ=2) 

Şekil 4’te farklı yük faktörleri için temas gerilmesi dağılımı verilmiştir. Şekilde temas 
gerilmeleri yüke bağlı boyutsuz bir büyüklük olarak tanımlanmıştır. Temas gerilmeleri 
x=0’da en büyük değeri alırken temasın sona erdiği noktada 0 olmaktadır.  

Tablo 1. Temas yüzeyinin κ' ya bağlı olarak değişimi (R/h=10, 100
/P h


 ) 

 
c/h 

Analitik Çözüm FEM Çözümü Hata (%) 

κ=1.5 0.196497 0.195 0.76 

κ=2 0.215190 0.210 2.41 

κ=2.5 0.232257 0.230 0.97 

Tablo 1’de yük faktörünün 100 birim olması durumunda temas bölgesinin κ' ya bağlı olarak 
değişimi verilmiştir. κ poisson oranına bağlı bir sabit olup poisson oranı ile ters orantılıdır. κ 
arttıkça temas yüzeyinin de büyüdüğü görülmektedir. 
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Tablo 2. Yüke bağlı olarak bulunan temas yüzeyleri (κ=2, R/h=10) 

/P h


 
c/h 

Analitik Çözüm FEM Çözümü Hata (%) 

100 0.215190 0.21 2.41 
200 0.153296 0.15 2.15 
300 0.125488 0.12 4.37 
400 0.108818 0.11 1.08 
500 0.097407 0.10 2.66 
600 0.088967 0.09 1.16 
700 0.082399 0.08 2.91 
800 0.077099 0.075 2.72 
900 0.072706 0.07 3.72 

1000 0.068987 0.07 1.46 

Tablo 2’de analitik yöntem ve sonlu elemanlar yöntemi ile elde edilen çeşitli yük değerleri 
için bulunan temas mesafeleri karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Yük faktörü arttıkça temas 
yüzeyinin küçüldüğü görülmektedir.  

 
Şekil 5. Temas yüzeyinin yük ile değişimi (R/h=10, κ=2) 

Şekil 5’te blok yarıçapının (R/h) 10 birim olması durumunda, analitik yöntem ve sonlu 
elemanlar yöntemi ile elde edilen temas yüzeyinin yük ile değişimi kıyaslaması 
görülmektedir. Burada boyutsuz bir büyüklük olan μ/P/h oranının büyümesi, kayma modülü 
ve yüksekliğin sabit olması durumunda yükün küçülmesi anlamına gelmektedir.  
Şekil 4,5 ve Tablo 1,2 incelendiğinde analitik çözüm ile sonlu elemanlar yöntemi ile elde 
edilen çözümün birbiriyle oldukça uyumlu olduğu ve yük küçüldükçe temas mesafesinin 
küçüldüğü görülmektedir. 
 

1032



 

  
R/h=10, κ=2, μ/P/h=100 R/h=10, κ=2, μ/P/h=500 

 
R/h=10, κ=2, μ/P/h=1000 

Şekil 6. Yük faktörlerine bağlı olarak sonlu elemanlar yöntemiyle elde edilen temas gerilmeleri 

Şekil 6’da faktörleri dikkate alınarak sonlu elemanlar yöntemiyle yapılan analiz sonucunda 
elde edilen temas gerilme dağılışları verilmiştir. Şekil incelendiğinde yük faktörü μ/P/h 
arttıkça temas gerilmelerinin de arttığı görülmektedir. 
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ÖZET 
İnşaat mühendisliği eğitiminde amaç, öğrencilerin tasarım yeteneklerinin geliştirilmesi ve/veya tasarım 
sorunlarına çözüm yollarının bulunması sağlamaktır. Diğer bir ifadeyle inşaat mühendisliği programlarından 
nitelikli bireylerin yetişmesi, uygulanan programların bazı temel ilkeleri sağlaması ve nitelikli denetimin 
yapılmasıyla mümkündür. Ayrıca inşaat mühendisliği eğitimi ezbere dayanmamalı ve üniversite-sanayi işbirliği 
geliştirilmelidir. Diğer taraftan Türkiye’de özgün değere sahip olan inşaat mühendisliği mesleğine mensup olan 
bireylerin kendi aralarında bir örgütlenmeye gitmişler ve bu durum zaman içinde yasal düzenlemelerin 
yapılmasını beraberinde getirmiştir. Bu çalışmada, Türkiye’deki inşaat mühendisliği eğitiminin bugünkü genel 
durumu incelenmiş ve lisans eğitimini tamamladıktan sonra farklı biçimlerde mesleğin uygulamasını yapan inşat 
mühendislerinin uygulama aşamasındaki karşılaştıkları mesleki sorunlar irdelenerek bazı sonuç ve öneriler 
sunulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: İnşaat mühendisliği, inşaat mühendisliği eğitimi, meslek odaları. 
 

ABSTRACT 
The goal in civil engineering education is to provide to developing students' design abilities and / or to finding 
solutions to design problems. In other words, the training of qualified individuals from civil engineering 
programs is possible with providing some basic principles of applied programs and with carrying out qualified 
supervision. Also civil engineering education should not be based on memorization and university-industry 
cooperation should be developed. On the other hand, individuals belonging to the civil engineering profession, 
who have original value in Turkey, have gone to organize themselves among themselves and this matter has 
brought to along the performing of legal regulations over time. In this study, today's general situation of the civil 
engineering education in Turkey is examined and after completing the undergraduate education, some results and 
suggestions are presented by examining the occupational problems in the implementation phase encountered by 
the construction engineers practicing in different forms. 
 
Keywords: Civil engineering, civil engineering education, professional association. 

I. GİRİŞ 

İnşaat mühendisliği mesleği insanlığın varlığından günümüze kadar kullanıla gelen bir 
meslektir. İnsanoğlunun uygarlaşma sürecindeki yaşamını sürdürebilmek için ihtiyaç 
duydukları; içilebilir su, barınma, her türlü ulaşım olanakları, evsel ve sanayi atıklarının yok 
edilmesi, bakım, enerji ve haberleşme gibi tüm uğraşlar inşaat mühendisliği çalışma 
alanlarına girmektedir. Diğer bir ifadeyle her türlü yapılar ve onların bileşenleriyle ilgili insan 
tarafından inşa edilen her türlü imalat bu kapsamda değerlendirilebilir. Sonuç olarak inşaat 
mühendisliği bu kapsamdaki hizmetlerin yürütüldüğü bilim, deneyim ve uygulama alanı 
olarak ortaya çıkmaktadır [1]. 

Türkiye’deki yatırımların önemli bir bölümü inşaat mühendisliği alanında yer almaktadır. Bu 
nedenle daha nitelikli ve verimli bir uygulamanın gerçekleşmesi için iyi yetişmiş mühendis 

1034

mailto:sgursoy@karabuk.edu.tr


kadrolarına ihtiyaç olduğu açıkça ortadadır. Diğer taraftan Türkiye’de çok önemli ulusal ve 
uluslararası projeleri ve uygulamaları gerçekleştiren iyi yetişmiş inşaat mühendislerinin 
yanında değişik nedenlerden kaynaklanan düşük düzeyde mühendislik bilgisine sahip inşaat 
mühendislerinin bulunduğu da bir gerçektir. Bu durum inşaat mühendisliği eğitimi 
yeterliliğinin ayrıntılı olarak irdelenmesini gerektirmektedir. 

Bir inşaat mühendisinin büyük bir hayal gücüne sahip olması, analiz etme ve senteze ulaşma 
becerisinin olması, dürüstlük ve entelektüel bir bütünlüğe sahip olması, öğrenmeye hevesli 
sorgulayıcı bir özelliğe sahip olması gerekmektedir. Bu bağlamda inşaat mühendisliği 
eğitiminde önemli sıkıntıları bulunduğu öğrenciler ve mezun inşaat mühendislerinin 
bildirimlerinden anlaşılmaktadır. Bu nedenle inşaat mühendisliği eğitim sistemi tekrar gözden 
geçirilerek aksayan kısımların belirlenerek gerekliği iyileştirmelerin yapılması ve uygulamaya 
konulması, uygulamanın takip edilmesi inşaat mühendisliği mesleğinin geleceği ve 
toplumumuz için büyük önem taşımaktadır. 

İnşaat mühendislerinin toplumdaki başarısının artması için, eğitimde ve uygulamada çağın 
gereklerine uygun olarak yeni yaklaşımlar ve kavramların ortaya çıkması zorunlu olmaktadır. 
Eğitimde de sürdürülebilir gelişme kavramı, gelecekte inşaat mühendislerinin toplum ve 
uygarlık içerisindeki rolü ve öneminin artmasını hedefleyen yeni ve etik merkezli 
yaklaşımlardan birisi olacaktır.  

Bu çalışma kapsamında, Türkiye’deki inşaat mühendisliği eğitimi veren bölümlerin 
günümüzdeki genel durumu ve farklı biçimlerde mesleğin uygulamasını yapan inşaat 
mühendislerinin uygulama-iş hayatında karşılaştıkları mesleki sorunlar irdelenerek bazı sonuç 
ve öneriler sunulmaktadır. 

II. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNİN BUGÜNKÜ GENEL DURUMU VE 
TARTIŞMA 

Türkiye’de 1980’li yıllardan sonra üniversitelerdeki (devlet ve vakıf üniversitelerindeki) 
inşaat mühendisliği eğitimi veren bölüm sayısı ülke ihtiyacının ve bilimsel beklentilerin 
ötesinde bir artış göstermiştir. Ancak inşaat mühendisliği eğitimi veren yüksek öğretim 
kurumlarındaki, son yıllarda daha yoğun olmak üzere, sayısal artış çok önemli olan niteliksel 
gelişmeyle birlikte orantılı olamamıştır. Diğer bir ifadeyle bu artışa karşılık inşaat 
mühendisliği bölümlerinin, özellikle lisans eğitiminde, global düzeyde ve nitelik bir gelişme 
gösteremediği görülmektedir. Ayrıca inşaat mühendisliği eğitimi veren bölüm sayılarındaki 
artışa karşın uygun eğitim-öğretim ortamının oluşturulamaması ve laboratuar araçlarının 
sağlanamaması ve/veya nitelikli akademisyen sayısının azlığı nedeniyle inşaat mühendisliği 
eğitiminde maalesef birçok eksiklik yaşandığı görülmektedir. Bunlara ilave olarak Türkiye’de 
değişen koşullar öğretim üyelerinin önceliklerini değiştirmiştir. Öğretim üyelerinin 
azımsanamayacak kısmı maalesef eğitim-öğretim faaliyetleri yerine proje ve/veya yayın yapıp 
doçent olma arzusu ya da son yıllardaki uygulanan akademik teşviki almayı önceliği 
durumuna getirmiştir. 

Türkiye’deki devlet üniversitelerindeki mevcut akademisyenleri durumu ve kayıtlı öğrenci 
sayıları (normal öğretim ve ikinci öğretim ve ingilizce öğretim) Tablo 1’de verilmektedir. Bu 
tablodan Türkiye’de inşaat mühendisliği eğitimi veren 77’i devlet üniversite olduğu ve bu 
bölümlerinin önemli bir kısmında ikinci öğretim ve/veya ingilizce öğretim programlarının 
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bulunduğu görülmektedir. Tabloda verilmeyen ancak sayılar devlet üniversiteleri kadar hatta 
daha fazla vakıf üniversiteleri bulunmaktadır. Ayrıca bu tablodan görüleceği gibi birçok 
inşaat mühendisliği bölümünde temel bilim dallarında nicelik ve nitelik bakımından sağlıklı 
öğretim elemanı yapısının bulunmadığı ve birçok anabilim dalında maalesef profesör ve 
doçent kadrolarında öğretim üyesinin olmadığı görülmektedir. Diğer taraftan bu tablodan 
öğretim üyesi fidanlığı olarak bilinen araştırma görevlisi sayısının oldukça düşük olduğu 
görülmektedir. Mevcut durumun bu şekilde devam etmesi inşaat mühendisliği bölümlerinin 
geleceklerini dolayısıyla da ülkemiz inşaat sektörünü tehdit etmektedir. 

Üniversitelerde nitelikli birey yetiştirebilmenin ilk koşulu, kapasiteli diğer bir ifadeyle 
nitelikli öğrencilerin ilgili bölüme çekilmesidir. Bu nedenle ortaöğretim ve liseden iyi 
yetişmiş olarak öğrencilerin gelmesidir. Özetle süreç ilköğretimden üniversiteye kadar tüm 
eğitim organlarını kapsamaktadır [2]. Durum böyle olunca nitelikli inşaat mühendislerinin 
yetişmesinde eğitimin kalitesi önem kazanmaktadır. Zira üniversite eğitimi esnasında 
kazanılan mesleki yetkinlikler bireyin iş hayatının temelini oluşturmaktadır [3]. 

Ülkemizde inşaat mühendisliği lisans eğitiminin, sürekli artan kontenjanlara paralel olarak, 
genel ve mesleki yetkinlikleri yeterli mezunlar verebilmesinin çok mümkün olmadığı 
görülmektedir. Söz konusu durumun somut olarak değerlendirilebilmesi açısından eğitim 
sürecinin tüm paydaşlarının (öğrenciler, eğitimciler, işverenler) konuya bakış 
açılarının/tecrübelerinin bilimsel yöntemler kullanılarak belirlenmesi önemli olacaktır [1]. 

Tablo 1. Türkiye’deki devlet üniversitelerindeki akademisyen ve kayıtlı öğrenci sayıları. 
Üniversiteler Öğretim Üyesi / Öğretim Elemanı Sayısı Öğrenci Sayısı 

I/II/İng. 
Öğretim 

Prof. 
Dr. 

Doç. 
Dr. 

Yrd. Doç. 
Dr. 

Öğr. 
Gör. 

Arş. 
Gör. 

Uzman 

Abdullah Gül Üniversitesi  - 1+1* 1+2* - 8+1* - 96 
Adana Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesi 

2 1 5 - 10 - 32 

Adıyaman Üniversitesi 1 1 1+1* - 5 - 205 
Adnan Menderes Üniversitesi 1* 1 6+1* 1 2 - 264 
Afyon Kocatepe Üniversitesi 4 1 6 - 3 - 285 / 157 
Akdeniz Üniversitesi 3 4+1* 8 - - - 445 
Aksaray Üniversitesi 1 10 3 - 3 1 388 / 365 
Anadolu Üniversitesi 4 4 6 - 11 - 398 
Atatürk Üniversitesi 6 6 8 1 2 - 627 / 621 
Balıkesir Üniversitesi 1+1* - 14 - 6 - 645 / 621 
Bartın Üniversitesi - 3 3+1* - 5 - 297 / 279 
Batman Üniversitesi 1 1 2+1* - 3 - 149 
Bayburt Üniversitesi 1 - 9 1 13 - 340 / 293 
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - 1+1* 4 - 5 1 281 
Bingöl Üniversitesi - - 5 - 7 - 307 
Bitlis Eren Üniversitesi 1* 1 3 - 6 - 236 / 242 
Boğaziçi Üniversitesi 5+3* 8 4 - 18 4 432 
Bozok Üniversitesi 1 2 4 2 7 - 364 / 347 
Bursa Teknik Üniversitesi 1 3 2+1* - 4 1 151 
Bülent Ecevit Üniversitesi - 3 6 - 9 - 395 / 305 
Celâl Bayar Üniversitesi  4 5 9 - 8 - 519 / 496 
Cumhuriyet Üniversitesi 1 1 2 - 6 - 402 / 364 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 1 1 2 - - - 65 
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Çukurova Üniversitesi 9 3 1 - 4 - 529 / 476 
Dicle Üniversitesi 3 5 5+2* 2 4 1 354 
Dokuz Eylül Üniversitesi 15 14 7 4 10 1 785 / 699 
Dumlupınar Üniversitesi 1 - 11 - 3 - 395 / 403 
Düzce Üniversitesi 2 1 7 2 3 1 272 / 215 
Ege Üniversitesi 4+1* 8 6 - 11 - 425 
Erciyes Üniversitesi 5 2 10 1 5 - 641 / 588 
Erzincan Üniversitesi - - 8 - 10 - 248 / 231 
Erzurum Teknik Üniversitesi - 1 8 - 7 - 192 / 194 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 9 5 13 - 7 - 681 / 656 
Fırat 
Üniversitesi 

Mühendislik 
Fakültesi 

7 6 6 - 7 1 506 / 479 

Teknoloji Fakültesi 6+1* 1 2 - 4 - 258 / 230 
Gazi 
Üniversitesi 

Mühendislik 
Fakültesi 

10+1* 8 6 2 10 4 720 / 56 / 62 

Teknoloji Fakültesi 4+1* 2 7 - 4 - 305 
Gaziantep Üniversitesi 6 3 7 - 1 - 732 / 544 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi - - 5 - 8 - 279 
Giresun Üniversitesi - - 3 - - - 41 
Gümüşhane Üniversitesi 2 2 7 2 11 - 328 / 311 
Hacettepe Üniversitesi 1 2 4 - 2 - 130 
Harran Üniversitesi 2+1* 3+1* 5 - 6 - 424 / 219 
Iğdır Üniversitesi 2 - 1+1* - 6 - 95 
İnönü Üniversitesi 2 2 4 - 2 - 324 / 303 
İskenderun Teknik Üniversitesi 1 7 9 - - - 454 / 407 
İstanbul Teknik Üniversitesi 43 17 29 5 45 1 1731 / 62 / 182 
İstanbul Üniversitesi 6 6 11 1 13 - 591 
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 1* 1 3 - 4 - 300 
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2+1* 4 4 - 1 - 320 
Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi 

3 - 3 1 2 - 354 / 329 

Karabük Üniversitesi - 1+1* 2+1* - 3 - 425 / 408 
Karadeniz 
Teknik 
Üniversitesi 

Mühendislik 
Fakültesi 

9 12 11 2 4 2 1187  

Teknoloji Fakültesi - 2 4 - - - 352 
Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi 

- 1 2 - 7 - 62 

Kastamonu Üniversitesi - 1* 1+3* - 2 - 51 
Kırıkkale Üniversitesi 3 3 5 - 7 - 391 / 388 
Kırklareli Üniversitesi - - 4 - 7 - 231 
Kilis 7 Aralık Üniversitesi - - 3 - 4 - 221 
Kocaeli Üniversitesi 2 7 5 - 3 - 587 / 504 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi - - 5 - 3 3 200 
Mersin Üniversitesi - 1 3 - 1 - 290 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 1 1 8 - 5 1 363 
Munzur Üniversitesi - - 7+1* 1 5 1 268 
Namık Kemal Üniversitesi - 1 12 - 6 - 426 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 1* 1 7 - 6 - 273 
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 2 7 9 - 2 - 387 / 375 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1 3 6 - 5 - 609 
Orta Doğu 
Teknik 

Türkiye 33 10+1* 13 2 41 1 1355 
Kuzey Kıbrıs - - 3 1 - - 191 / 41 /11 / 18 
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Üniversitesi 
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2 1 3 1 1 - 289 / 281 
Pamukkale Üniversitesi 9 8 4 1 7 - 609 / 556 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi - 1 6 - 3 - 185 
Sakarya 
Üniversitesi 

Mühendislik 
Fakültesi 

5 5 13 - 4 - 701 / 663 

Teknoloji Fakültesi 1 1 8 - - - 272 / 248 
Selçuk Üniversitesi 5 7 12 - 14 - 660 / 620 
Süleyman 
Demirel 
Üniversitesi 

Mühendislik 
Fakültesi 

10 4 13 - 7 - 689 / 620 

Teknoloji Fakültesi 1 1+1* 7 1 5 - 204 / 185 
Şırnak Üniversitesi 1 - 1 - 11 - 218 
Uludağ Üniversitesi 3 3 5 - 1 - 482 
Uşak Üniversitesi 1+1* 1 3 1 2 1 270 / 190 
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 1 1 3 - 5 - 81 
Yıldız Teknik Üniversitesi 13+3* 14 29 - 25 1 1125 / 209 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi - 3 4 - 6 - 254 
Üzerinde *işareti olanlar alan doktoralı olmayan ya da alandan doçentliği almamış akademisyen sayısını 
göstermektedir. 

Burada Tablo 1’deki bilgilerin YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu) Yükseköğretim Program 
Atlası ve YÖKAKADEMİK internet sayfalarından derlendiğini belirtmek uygun olacaktır 
[4,5]. 

Bir inşaat mühendisliği bölümü öğrencisi; 

 Yapıların ve tesislerin sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tasarımı, 
 Toplum sağlığı ve güvenliğini göz önünde bulundurma, 
 Toplumsal yararı gözetme, 
 Mesleki sorumluluk ve etik davranış ilkelerini uygulama, 
 Mühendislik ekonomisi, 
 Olasılık, istatistik, belirsizlik ve risk tanımlama teorilerini geliştirme, 
 Yönetim ilkeleri ve kamu politikası geliştirme, 

alanlarında teorileri, temel ilkeleri ve öğrendiği temel bilgileri uygulamaktadır. 

İnşaat mühendisliği bölümü eğitim-öğretim içeriğinin planlanmasında öğrencilere 
kazandırılması gereken temel ilkeleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür [6, 7]. 

1) Sentez Yeteneği; Toplumsal ihtiyaçları gözeten analiz ve sentezleri mühendisliğin 
bütünleştirici sürecinde bulundurmak, 

2) Analiz Yeteneği; Matematik ve doğa bilimleriyle birlikte eğitimin beşeri ve sosyal 
bilimlerle de desteklenerek, problemi tanımlamaya (modelleme, deney ve optimizasyon) 
yönelik eleştirel düşünme ve analiz yeteneği kazandırmak, 

3) Tasarım Yeteneği; Topluma ve fiziki çevreye en faydalı sistemler ve üretim tekniklerinin 
uygulanmasına yönelik tasarımları gerçekleştirmek, 

4) Algı Yeteneği; Endüstriyel ve ekonomik gelişmeleri inşaat mühendisliği uygulamalarında 
çevre bilinci ile birlikte toplum yararına kullanılmak için gerekli algı düzeyini ve 
farkındalığı geliştirmektir. 
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İnşaat mühendisliği bölümü eğitim programlarındaki dersler meslek hayatlarının temelini 
oluşturması nedeniyle alan derslerine öncelik verilmesi ve bu derslerin alanında uzman hoca 
tarafından verilmesi önceliği sağlanmalıdır. Ayrıca inşaat mühendisliği bölümü öğrencileri 
lisans eğitiminde alacağı derslerde alternatiflerin çoğalmasıyla diğer bir değişle seçmeli 
derslerle farklı bakış açılarının yakalanması sağlanabilecektir.  

Türkiye’deki İnşaat Mühendisliği Eğitimindeki Bazı Tespit ve Öneriler; 

1) İnşaat Mühendisliği Bölümlerindeki Dengesizlikler; Türkiye’de eğitim-öğretim veren 
inşaat mühendisliği bölümlerindeki mevcut öğretim elemanları sayısı belirli 
üniversitelerde ağırlıklı olduğundan maalesef bölümler arasında bir eşdeğerlik 
bulunmamaktadır. Ayrıca bölümler arasında, laboratuar olanakları, bilgisayar 
sınıfı/laboratuarı, derslik, ekipman ve nitelikli öğretim elemanı (inşaat mühendisliği 
alanından olmaması) gibi büyük farklılıklar bulunmaktadır. 

2) İnşaat Mühendisliği Eğitimi Derslerinin Kapsamı; Temel mühendislik bilimleri, 
uygulama dersler, mühendislik yapılarının tasarımına ilişkin dersler eğitim-öğretim 
müfredatlarında mutlaka olmalıdır. Ayrıca anabilim dalları en az; geoteknik (jeoteknik), 
hidrolik, mekanik, ulaştırma, yapı, yapı işletmesi ve yapı malzemesi başlıklarıyla 
ayrılmalı ve söz konusu anabilim dallarının ilişkin derslerin müfredatlarda bulunmalıdır. 

3) Öğretim Üyeleri Sayısı; İnşaat mühendisliği bölümü eğitim-öğretim programlarının 
uygulanabilmesi için akademik kadroların “alan doktoralı ve/veya alandan doçentliği 
almış akademisyenlerle” güçlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca inşaat mühendisliği 
bölümlerindeki akademisyenlerin, özellikle kendi alanlarındaki yenilik ve gelişmeleri 
takip ederek bunları öğrencilere aktarmaları teşvik edilmelidir. 

4) Nitelikli Öğretim Üyeleri; Son yıllarda özellikle bazı programların öğrenciler tarafından 
tercih edilmemesi nedeniyle inşaat mühendisliği bölümü akademik kadrolarında alan dışı 
(başka akademik program doktoralı) akademisyenlerin bulunduğu görülmektedir. Ayrıca 
nitelikli inşaat mühendisliği bölümü eğitim-öğretim faaliyetinin gerçekleşebilmesi için her 
anabilim dalında (geoteknik, hidrolik, mekanik, ulaştırma, yapı, yapı işletmesi ve yapı 
malzemesi) alan doktoralı ya da doçentliğini inşaat mühendisliği alanından almış birisi 
doçent kadrosunda olmak üzere en az iki öğretim üyesi bulunması yararlı olacaktır. 

5) Eğitim-Öğretim Araç-Gereç, Tesis, Yöntem ve Etkinliklerinden Yararlanabilme; 
Eğitim-öğretimin gerçekleştirilebilmesi için başta derslik, iyi donatılmış laboratuar, 
bilgisayar dersliği/laboratuarı gibi fiziksel olanaklarla birlikte bilgisayar ve projeksiyon 
makinesi gibi tüm imkanlar sağlanmalıdır. Ayrıca daha kalıcı ve etkili olan uygulamalı 
eğitim teşvik edilmelidir. Diğer taraftan öğrencilerin konuları daha iyi anlayabilmesi için, 
araç-gereç, doküman, kitap ve mümkünse simülasyon gibi farklı imkanlardan 
yararlanılmalı, aktif katılım, tartışma ve grup çalışması gibi olanaklar da öğrencilere 
sunulması yaralı olacaktır. Bunlara ilave olarak teknik geziler düzenlenerek mühendislik 
yapılarının öğretim üyeleri/öğretim elemanları ile birlikte incelemesi teşvik edilmelidir. 

6) Yabancı Dil Bilgisi; Günümüzde özel ya da devlet kurumlarına iş başvurularında yabancı 
dil bilme şartı aranmaktadır. Ayrıca yabancı dil bilmek iş hayatında bazı kolaylıklar 
sağlamasının yanında ilgili yabancı yayınlar ve kitapları okuyup anlamak ve uygulamak 
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bakımından da oldukça önemlidir. Bu nedenle öğrencilerin bu konuda teşvik edilmeleri 
yararlı olacaktır. 

7) Teknik Programla Bilmek; İnşaat mühendisliği bölümü öğrencisi karşılaşacağı basit 
düzeydeki problemleri kendi yazacağı programlarla çözebilme yeterliliğine sahip olması 
sağlanmalıdır. Bu nedenle inşaat mühendisliği bölümü öğrencisine yararlanabileceği bir 
programlama dilinin öğretilmesi gerekmektedir. Ayrıca bilgisayar programlama dilini ve 
mantığını kavramak öğrenciye, karşılaşabileceği her türlü probleme karşı bakış açısının 
gelişmesini sağlayacak ve tasarımlarında kullanılacağı paket programları daha etkili 
kullanma yeteneğini kazandıracaktır.  

8) Staj; Lisans eğitiminde yapılacak stajların eğitim-öğretim sonrası iş (mühendislik) 
hayatına tecrübe açısından büyük katkısı olacaktır. Zira öğrenciler teorik olarak gördüğü 
bilgileri yapacağı stajlar sayesinde uygulamalı olarak görme imkanına sahip olacaklar. Bu 
nedenle staj sürelerinin toplamda en az 60 gün olması yarar bulunmaktadır. Yazarlar bu 
stajların yaz tatillerinde 2’şer aydan en az 120 gün olarak yapılmasının daha yararlı 
olacağını düşünmektedirler. 

9) Mühendislik ve Uzmanlaşma; İnşaat mühendisliği eğitiminde meslek içi eğitim 
kavramının, özellikle meslek odaları tarafından, daha yoğun bir şekilde uygulanması 
gerekmektedir. Zira meslek içi eğitim uygulamasıyla öğrencilerin becerileri artırılacak ve 
sorunlara çözüm üretirken kendine güvenen mühendisler yetiştirilmesi sağlanacaktır. 

Meslek içi (işyeri) eğitiminin getireceği faydaları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür. 

 Meslek içi eğitimine katılan öğrencileri işyeri için potansiyel bir teknik personel adayı 
olarak; kapasiteleri, güvenirlikleri ve yetenekleri bakımından deneme sürecinde gibi 
değerlendirmek mümkündür. Böylece deneme süreci sonunda işyeri kendisine uygun bilgi 
ve beceriye sahip mühendis ihtiyacını karşılayabilecektir. 

 Meslek içi eğitimi ile potansiyel insan (mühendis) kaynağı işverene tanıtılmış olacaktır. 

 Meslek içi eğitimi şantiye (uygulama) mühendisi olarak üretimin başında bulunacak 
mühendislerin yetiştirilmesine katkı sağlayarak hem işyerine hem de ülke endüstrisine 
katkıda bulunacağı açıktır. 

İnşaat sektöründen üniversitelere gelen istekleri aşağıdaki başlıklar altında toplamak 
mümkündür [8]. 

 İnşaat mühendisi adayları uygulamaya yönelik olarak yetiştirilmeli, 

 Mühendislikteki temel kavramları bilmeli, 

 İnşaat mühendisi adayları ekip çalışmasına uygun olmalı, 

 İnşaat mühendisi adayları sosyal olmalı, 

 İnşaat mühendisi adayları gerektiğinde inisiyatif kullanabilmeli, 

 İnşaat mühendisi adayları mühendislik mesleğini rahat etmek için seçmemelidirler. 

10) Lisansüstü (Yüksek Lisans) Eğitimi: Lisans eğitimini tamamlamış mühendislerin bir 
şekilde eğitimin içinde kalabilme imkanları sağlanmalıdır. Böylelikle mezuniyet sonrası 
inşaat mühendisliği ile ilgili olarak, yapılacak bilimsel toplantı, seminer, konferans, 
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kongre vb. faaliyetler ile meslekteki mühendislerin yeniliklerden haberdar olması teşvik 
edilmektedir. 

III. UYGULAMADAKİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI 
MESLEKİ SORUNLAR VE TARTIŞMA 

İnşaat mühendisliği hizmetlerini yürütmesi için eğitim, bilgi ve donanım gerekmektedir. 
Ancak günümüzde inşaat mühendisleri dışındaki mühendislerin de bu görevleri yaptığı 
görülmektedir. Bu husus, maalesef devlet kurumlarında da karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, 
eski köy hizmetleri, günümüzdeki il özel idarelerinde; içme suyu, sulama, yol yapımı vb. gibi 
uygulama ya da denetim mühendisleri, harita mühendisi, ziraat mühendisi, jeoloji mühendisi, 
orman mühendisi ve hatta mimar olabilmektedir. 

İnşaat mühendislerinin gelir dağılımında aşırı dengesizlik bulunmaktadır. Kamu 
kurumlarındaki inşaat mühendislerinden proje bürolarına kadar tüm meslek mensuplarının 
gelir dağılımının dengelenmesi için yasal düzenlemelere ihtiyaç vardır. 

İnşaat mühendislerinin ortalama 50-60 bin TL olarak öngörülen proje bedellerini 10-15 bin 
TL’ye kadar indirmeleri engellenmelidir. İnşaat mühendisliği mesleği aleyhindeki bu 
durumun düzeltilmesiyle hem mesleki gelir düzeyinin artması sağlanacak hem de daha kaliteli 
projeler ortaya çıkacaktır. 

İnşaat mühendisliği eğitimindeki çok kısıtlı olan stajlar çoğunlukla sadece gözlem olarak 
yapılmaktadır. Bu nedenle lisans eğitimini tamamlayıp iş hayatına atılan inşaat 
mühendislerinin işe adaptasyonları, uygulama becerilerini ve çözüm üretme yeteneklerinin 
geliştirmeleri uzun zaman almaktadır. 

İnşaat mühendisliği mesleğinde piyasada çok sayıda mühendisin olması nedeniyle özel 
sektörde mühendisler asgari ücretle çalıştırılmak istenmektedir. Yeni mezun inşaat 
mühendisleri maalesef çok düşük ücretlerle ve sosyal güvenceden yoksun koşullarda 
çalışmaktadırlar. Diğer taraftan işe girişte tecrübe aranması dolayısıyla işverenin önerdiği 
düşük ücretler, kadın meslektaşlarımızın uğradığı cinsiyet ayrımcılığı, SSK’ların asgari 
ücretten yatırılması ve uzun çalışma saatleri yeni mezun inşaat mühendislerinin en önemli 
sorunları durumundadır. Bu nedenlerle komik ücretlerle azami sorumluluk almaktadırlar. 
Sonuç olarak hayat standartlarını yükseltmek için çalışıp ancak bu durum gerçekleşmeyince 
meslekten soğumaktadırlar. Bunda plansız bir şekilde kurulan inşaat mühendisliği 
bölümlerinden mezun mühendis sayısının giderek artmasının etkili olduğu düşünülmektedir. 

İnşaat mühendislerini ilgilendiren bir diğer sorun da yapı denetim olayıdır. Bu gün Türkiye’de 
yapı denetimlerinde uygulanan sistem çok anlamsızdır. Çünkü bir firma/şirket sizden inşa 
ettiği yapıyı kontrol etmenizi istemekte ve bunun için sizin kontrollük ücretinizi kendisi 
vermektedir. Ancak olumsuz bir şey rapor edildiğinde yapı denetim firmaları mühendise ben 
paranı verdim vb. gibi ithamlarda bulunarak bir nevi mobbing uygulamaktadırlar. Ayrıca yapı 
denetim firmasında çalışan inşaat mühendisleri maaşlarını alamadıklarında, ilgili firmanın hak 
edişine haciz konulamadığı için maalesef paralarını tahsil etmemektedirler. 

İnşaat sektörüne standartlardan yoksun ve akredite olmayan kişi ve kuruluşlar girmesi 
nedeniyle kontrolsüz büyüyen inşaat sektöründe olumsuz rekabet koşulları oluşmaktadır. Bu 
durumdan inşaat sektörü farklı açılardan olumsuz etkilenmektedir. 
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Türkiye’de bu gün inşaat sektöründe ayda 500-600 TL’ye maalesef inşaat mühendisi 
diplomasını kiralamak mümkündür. Zira inşaat mühendisi hocası olmayan bölümlerden 
mezun olan inşaat mühendisleri bulunmaktadır. Bu durumun farkında olan inşaat piyasası da 
ücretlerini buna göre belirmektedir. Diğer bir değişle bu durum birçok inşaat firmasının işine 
gelmektedir. Özetle firmalar/şirketler inşaat teknikeri yerine aynı ücretle inşaat mühendisleri 
çalıştırmaktadırlar. 

İnşaat sektöründeki bir diğer sorun da iş güvenliğidir. Çünkü “bana bir şey olmaz, kaç yıldır 
ben bu işi yapıyorum bir şey olmadı, baret takınca bunalıyorum” vb. gibi söylemlerle çalışan 
işçi sayısı çok fazladır. 

IV. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Bu çalışmadan elde edilebilen başlıca sonuç ve öneriler aşağıda özetlenmektedir. 

 Türkiye’de inşaat mühendisliği eğitimi veren bölümlerde, az sayıdaki üniversitelerin 
dışında, eğitim için yeterli alt yapı, fiziki mekân, laboratuar ve öğretim üyesi 
bulunmamakta ve aralarında büyük nitelik farklılıkları olduğu görülmektedir. Ancak 
aralarında büyük farklılıklar olan bu eğitim kurumlarının verdiği mezunlar yasalar 
karşısında eşit kabul edilmekte ve mezun oldukları aynı imza yetkisine sahip olmaktadırlar. 

 Siyasi nedenlerle, hazırlıksız, kaynaksız, altyapısız ve kadrosuz (yeterli öğretim elemanı 
bulunmayan) yeni inşaat mühendisliği bölümlerinin açılmasına kesinlikle izin 
verilmemelidir. 

 İnşaat mühendisliği bölümlerinde, yönetici atamalarında, akademik kadroların 
oluşturulmasında ve eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesinde bazı eğilimler 
ve/veya siyasi görüşler etkili olmamalıdır. 

 Bir kaç hocayla (öğretim üyesiyle) bölüm kurup, mezunlar vererek ve bu mezunlara büyük 
sorumluluklar yüklenerek toplumsal can ve mal güvenliği tehdit edilmektedir. Ayrıca bu 
durum inşaat mühendisliği mesleği olumsuz etkileyecektir. 

 İnşaat mühendisleri; inşaat mühendisliği mesleğinin bir medeniyet mühendisliği olduğunu, 
mesleğin kendilerine vermiş olduğu yetkilerin ve imzanın sorumluluğun farkında olması 
gerekir.  

 İnşaat mühendisliği mesleğinin kalitesinin düzelmesi için; inşaat mühendislerinin hak 
ettikleri ücreti alması, imzacılığın son bulması ve denetimlerin yapılması gerekmektedir. 
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ABSTRACT 
The cost of technologies used for renewable energy resources is decreasing day by day. Renewable energy 
systems are becoming widespread by producers, distributors and consumers and renewable energy storage 
systems are being developed. The installation of solar energy plants, which are important in renewable energy 
sources, can be done quickly. Solar energy plants do not require raw materials and do not produce waste. These 
plants have the capacity to generate electricity for about 25-30 years after the installation. 
This study presents the current policies in Turkey for the electricity generation from solar energy. As a result, 
evaluations on the management of electricity generation from solar energy in Turkey and suggestions have been 
made to make this management more effective. 
 
Keywords: Solar energy, electricity generation, policies 

I.   INTRODUCTION 

Renewable energy has an important place in terms of achieving sustainable energy use by 
diversifying resources, reducing countries' external dependency. The damage to the 
environment during the production of this energy is very small. Today, around 20 percent of 
the world's consumed energy is derived from renewable sources. Despite the high level of 
dependence on fossil fuels, the use of renewable energy has been increasing steadily over the 
years [1]. 

Solar energy is one of the most common renewable energy sources in the world. This type of 
energy is used to generate electricity and heat. On the other hand, the use of photovoltaic 
panels is more costly than consuming fossil fuels, and only 0.04 percent of the solar energy 
coming to the earth is used by humans [2]. 

The price of solar modules varies depending on the technology used, productivity, and 
production costs. In order to realize the necessary cost reduction in this technology, it is 
necessary to reduce the cost of raw materials. Although solar energy remains at low levels in 
terms of utilization, especially in the last few years, technological costs are becoming 
increasingly widespread. Figure 1 shows price reductions over the years in solar energy 
technologies. In this context, it is expected that the efficiency of solar modules will increase 
depending on the improvements in technologies. It is anticipated that costs will fall further in 
30 years [3]. 
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Figure 1. Price Change for Different Solar Technologies [4]. 

II.   SOLAR ENERGY POTENTIAL IN TURKEY 

Turkey is located in a good region of solar energy in the world, as shown in figure 2. Turkey 
is second in European countries after Spain, in terms of potential to generate electricity from 
solar energy with an annual solar capacity of 2640 hours. This capacity amounts to an annual 
energy potential of 380 billion/kWh. Moreover, Turkey's average annual solar radiation is 
1311 kWh/m2-year, which corresponds to a daily sunshine of 3.6 kWh/m2. Daily average of 
sunshine is 7.2 hour and total of year is 110 day. Although Turkey has a rich solar energy 
capacity, in electricity production from the sun, it is situated far below the European average. 
However, according to the World Wide Fund for Nature solar atlas, published in 2013, a well-
planned photovoltaic solar energy technology that covers total of 790 km² area, can produce 
Turkey's current electricity needs. This area is about 1/1000 of the total surface area of Turkey 
[5-7]. 

Because of it’s latitude value and dampness, the least radiation area in Turkey is the Central 
and Eastern Black Sea Region. The excess water vapor in the atmosphere causes the radiation 
to be shielded. The Marmara and North Aegean regions are slightly better than the Black Sea 
Region. Southern Aegean, Western Mediterranean and Central Anatolia regions receive 
radiation in the middle level. Eastern Mediterranean and Eastern Anatolia regions have good 
radiation values. South East Region is have the best values of radiation. The region receives 
too much radiation in winter. The water in the air is condensing in the form of steam, rain and 
snow. For this reason, the atmosphere is clearer and the prevention of radiation is the least. 
Table 1 lists the solar potentials that the regions have [8]. 

 
Figure 2. Europe and Turkey's Solar Energy Potential Map [9]. 
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Table 1. Solar Energy Potential for Turkey Regions [10]. 
Region Radiation Energy Sunshine Duration Period  

 Average 
(kWh/m2-

year 

Maximum 
(kWh/m2-

year 

Minimum 
(kWh/m2-

year 

Average 
(Hour-

year 

Maximum 
(Hour-
month) 

Minimum 
(Hour-
month) 

South East Anatolia 1492 2250 600 3016 408 127 
Mediterranean 1453 2112 588 2924 360 102 

Central Anatolia 1434 2112 504 2712 381 98 
Aegean 1407 2028 492 2726 371 96 

East Anatolia 1395 2196 588 2694 374 167 
Marmara 1144 1992 396 2528 351 88 
Black Sea 1086 1704 408 1966 274 84 

III.   ENERGY MANAGEMENT POLICIES 

Energy production of the European Union countries is based on renewable sources for the 
future years. The necessity of energy diversification and the fact that fossil fuels such as coal, 
oil and natural gas will be used up after a certain period of time, have led the European Union 
countries to produce energy from renewable sources. For this reason, the European Union is 
constantly setting targets. By 2020, it is planned that 20% of energy production will be from 
renewable sources, meaning 20% reduction of carbon dioxide emission [11]. 

In Turkey, Renewable Energy Resources Support Mechanism was established to support the 
use of renewable energy resources in electricity generation. The Turkish government is 
regularly issuing medium to long-term forecasts on electricity demand. According to the latest 
published estimates, the electricity demand will increase by 5.25% per year. Total electricity 
production will increase from 239 TWh to 440 TWh between 2013-2023. By 2030, this 
amount will be 619 TWh. This situation has increased the importance of renewable energy 
sources in Turkey. The Turkish government aims to achieve 30% of total electricity demand 
in 2023 with renewable energy. The target of 2023 in solar energy is at 3 GW level. In this 
context, some incentives and regulations have been made regarding renewable energy 
sources. However, when compared with European countries, it is seen that the regulations are 
impressive but the supports are inadequate. Turkey's energy needs and solar energy potential 
are high, there is a need for sustainable energy policies that can be broadly spanned and 
supported [6, 12, 13]. 

The incentives provided under the electricity market laws are valid for investors who have a 
production license and whose activities started before December 31, 2015. A 50% discount is 
imposed on the use of the transmission system, valid for 5 years from the date of start of the 
activity, and the documents and transactions related to the power plants that are concluded 
during the investment period are kept immune from stamp tax and fees. In addition, the tariff 
purchase guarantee of the government is applied for 10 years after the operation of power 
generation facilities. Again according to the laws, renewable energy power plants and other 
similar investments with a maximum installed power of 1 MW can operate without any 
production license. Also, 85% discount has been applied to the power transmission lines rent, 
easement and usage rights for 10 years for the power plants which are in operation or will 
operate until 31 December 2020. If mechanical and electromechanical equipment used in 
renewable energy facilities started before 31 December 2015 and manufactured in Turkey, the 
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facilities would be provided with additional incentives of 0.4 cents to 3.5 cents/kWh for five 
years [13-15]. 

IV.   CONCLUSIONS 

Turkey's near-energy vision is to use fossil fuels, such as lignite and hydraulic energy, at the 
maximum level before solar energy. However, the environmental damage and climate change 
effects caused by fossil fuels, and the impact of hydroelectric power plants on biodiversity 
should be taken into consideration. Although Turkey is at the higher level in terms of solar 
energy potential, it is quite behind in the energy production in European countries. The main 
reason for this is that the incentives given to solar energy are very low compared to European 
countries and the initial investment cost of solar energy is high. In order to overcome this 
problem, economic incentives in solar technologies should be made more attractive and the 
length of purchase guarantee should be increased. Instead of importing solar energy 
technology, research and development activities should be done and solar energy applications 
should be made widespread. There is also a need for qualified workforce and staff for the 
solar energy sector. In accordance with these requirements, various regulations and training 
should be made. 
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ÖZET  
Elektronik endüstrisinde, bileşenlerin termal performansları ve ekonomik ömürleri açısından soğutma çok 
önemlidir. Isı eşanjörleri, nükleer reaktörler, bilgisayarlar ve birçok elektronik sistemden ısıyı uzaklaştırmak için 
kanatçıklar kullanılır. Kanatçıklar özellikle elektronik cihazların soğutulması amacıyla taşınımla ısı transferini 
artırmak için kullanılır. Isı alıcıları ısı transferi yüzey alanını ve türbülansı artırarak eklem sıcaklığını düşürür bu 
da daha yüksek işlem hızlarında çalışılmasına imkan sağlar. Isı alıcılar, basit yapıları, kolay imalatları ve düşük 
maliyetleri nedeniyle soğutmada yaygın olarak kullanılır. Dikdörtgen, silindirik, altıgen vb. geometriye sahip 
olan kanatçıklar elektronik bileşenlerin soğutulmasında sıkça kullanılmaktadır. Bu çalışmada, silindirik, altıgen 
ve dikdörtgen kanatlarla elektronik elemanların soğutulması üzerinde sayısal analizler yapılmıştır. ANSYS 
Fluent paket programı ile yapılan sayısal analizler sonucunda ısı transferinde en etkili parametrenin kanat 
yüksekliği olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle, sayısal analizler 20 cm kanat boyunda olan ısı alıcılar üzerinde 
yapılmıştır. Akış hızı en etkili ikinci parametredir ve sayısal çalışmalar beş farklı akış hızında yapılmıştır. 
Çalışmaların sonucunda, ısı transfer karakteristikleri Nu-Re grafikleriyle sunulmuştur.  
 
Anahtar Kelimeler: Isı transferi, had, çarpan jet, elektronik soğutma 

 
A NUMERICAL ANALYSIS OF HEAT CHARACTERISTICS FOR DIFFERENT 

HEAT SINKS WITH IMPINGEMENT JET 

ABSTRACT 
In many electronic industry, cooling is a big problem. Especially heat exchangers, nuclear reactors, computers 
and a lot of electronics cooling the fins are used for heat transfer from the system. Particularly, the fins are 
commonly use that increase convective heat transfer for the purpose of cool the electronic devices. Heat sinks 
reduce junction temperature by increasing surface area and turbulence for this reason increasing operation 
temperature. The heat sinks use easy structures and low costs for cooling, electronics with fin having 
conventional geometry for instance smooth, rectangular, cylindrical, hexagonal etc. have been used commonly. 
In this study, numerically were carried out on the elements. For electronics cooling with cylindrical, hexagonal 
and rectangular fins. The height of fin found as the most effective parameter on heat transfer. Therefore, the 
numerical studies were made on cylindrical, hexagonal and rectangular fins with 20 cm fin heights. The flow rate 
is the most effective second parameter and numerical studies in five different flow rates are carried out. In the 
result of the studies, heat transfer characteristics have been presented as in Nu-Re graphics. 
 
Keywords: Heat transfer, cfd, impingement jet, electronic cooling 

I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Günümüzde enerji tüketiminin ve maliyetinin hızla artması, enerjinin verimli olarak 
kullanılmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu nedenle günlük hayatta ve endüstriyel 
uygulamalarda ısı transferinin önemi bir kat daha artmıştır. Isı transferini iyileştirmek için 
yapılan çalışmalarda sadece ısının verimli bir şekilde aktarılması yeterli olmamış, kullanılan 
elemanların küçülmesi, seri üretimin artması ve artan maliyetler ek problemler getirmiştir. 
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Yapılan çalışmalar sonucunda çarpan jetle ısı ve kütle transferinin; hızlı, küçük yüzey 
alanlarında uygulanabilen, verimli ve ekonomik bir yöntem olduğu tespit edilmiştir. 

Çarpan jet, çeşitli kesitlerdeki lüleden çıkan akışkanın, yüzeye çarpması sonucu elde edilir. 
Çarpan jet uygulamalarında, çarpma bölgesinde sınır tabaka kalınlığı akışkanın hızına bağlı 
olarak azalır ve buna bağlı olarak yerel ısı taşınım katsayısı artar. Ayrıca farklı kanat açıları, 
farklı kanat dizilimleri ve değişik geometrilerle elde edilen kanatçıklar sayesinde vorteks 
yapıları büyütülerek ya da akış kararsızlıkları artırılarak çarpma bölgesi yüzeyinde daha iyi ısı 
aktarımı sağlanmış olur. Çarpan jetle ısı transferini artırmak için genellikle kanatçıklı ısı 
alıcılar kullanılmaktadır. 

Angiolletti et al. (2004), laminer ve batık geçiş ile ısı transferi hedef düzlem üzerinde serbest 
gaz jeti sıkışması ile sayısal olarak analiz etmişlerdir ve buna ek olarak ilişkili ölçümler 
yardımıyla yorumlamışlardır. Üç farklı rejim için nitel ve nicel karşılaştırmalar, geçiş rejimi 
içinde (başlangıçta laminer veya düşük türbülans çarpan jetler) Re=100-4000 arasında 
sunmuşlardır. Birleştirilen deneysel yaklaşımdan ilk kez faydalanmışlardır. Parçacık Görüntü 
Hızı (PIV) kullanarak, anlık akış alan verisi ayıklanmış, doğru etki ve dağılım için, serbest jet 
ara yüzü ve yol boyunca akış alanındaki değişikliklere odaklanmak için ortalamışlardır. 
Ayrıca, boyutsuz yerel ısı transferi Nu yerel bir naftalin filmin erime derinliğini mikrometrik 
ölçümleri ile değerlendirmişlerdir. Son olarak konu, yapılandırma geçerliliğini 
değerlendirmesini sağlayan, ticari bir CFD koduyla modellemişlerdir. Bu çalışmada üç 
türbülans modeli kabul edilmiş, tam hız haritaları ve yerel Nu dağılımları gösterilmişlerdir. 
Ortalama veya anlık deneysel akış alanı ve ısı transferi verilerine göre kabul modellerin 
göreceli yararların anlaşılmasında yardımcı olmuşlardır. Re 1000 olduğunda k-ω SST 
türbülans modelinde gelişmekte olan çekirdek bölgenin genleşmesinin daha düzgün azaldığı 
gözlenmişlerdir. Re sayısı 4000 olduğunda model performansları tamamen değişmiştir. k-ԑ, 
RNG ve RSM modellerinin performansları tüm çarpan jet bölgesinde çok iyi olduğunu 
gözlemişlerdir [1]. 

Oriana et al. (2013), tam sınırlandırılmış çarpma jetinin ısı transferi özelliklerini deneysel ve 
sayısal olarak değerlendirmişlerdir. Modelin hedef ve çarpma plakası yüzeyindeki toplam ısı 
transfer katsayısı dağılımlarını, geçici sıvı kristal tekniği ve HAD çözücüsü kullanılarak elde 
edilmişlerdir. Rüzgar tünelinde 0,5 ve 1,5 jet çapları arasında değişen, nispeten düşük jet-
hedef plakası mesafelerde düz bir yüzey üzerine çarpan tek bir yuvarlak jet oluşturulmuştur. 
Çarpma geometrisi üç taraftan bloke edilmiş ve bu nedenle, hava jeti tam sınırlanmış 
konfügürasyonu ile tek bir yönde çıkmak için zorlamışlardır. Deneyleri 16500 ve 41800 
arasında değişen Reynolds aralığında gerçekleştirmişlerdir. Deneysel veriler, ısı transfer 
hızını tahmin edilebilir doğruluk derecesini ölçmek amacıyla sayısal çalışmanın sonuçları ile 
karşılaştırmışlardır. Sonuç olarak Nu-x/d, Nu-y/d ve Nu-Re değişimleri gözlenmişlerdir. 
Hedef plaka için, Z/D ile yerel ve ortalama ısı transferi yüzeyinin düşük bağımlılıkları 
gözlenmiş ve sonuç olarak Z/D=1 için en iyi ısı transferi performansı elde edildiğini tespit 
etmişlerdir. Sıkışma plaka alanı ortalama ısı aktarım hızı duraklama bölgeleri olan hedef 
plakaya göre yaklaşık %40 daha düşük olduğunu tespit etmişlerdir. Ayrıca hedef plakanın 
tersine Z/D’nin azalmasıyla önemli ölçüde arttığını gözlemlemişlerdir. HAD sonuçları kabul 
edilebilir yerel ve kanat boyunca ortalama tahmini Nusselt sayısını göstermişlerdir. Tüm 
eğilimler hedef ve jet plaka için Z/D=1 ve 1.5 için doğru şekilde yeniden üretilmiş bununla 
birlikte ısı transfer seviyesi durma bölgesi için sırasıyla %7-8 fazla hesaplamışlardır. Jet plaka 
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için tahminler özellikle Z/D=1 ve 1.5 aralığında, ReD tam %10 fazla iken, hedef plaka 
bölgesindeki ortalama NuD için düşük, ReD için daha iyi tahminler elde etmişlerdir [2].  

Sagot et al. (2008), dairesel bir düz plaka isabet eden bir yuvarlak hava jeti için gaz- duvar ısı 
transferi yapılandırması ortalama Nusselt sayısı korelasyonu elde etmek için deneysel olarak 
incelemişlerdir. Plaka büyük bir adyabatik muhafazanın altına yerleştirmişlerdir ve sıcaklığı 
bir soğutucunun dış sirkülasyonu ile uygulamışlardır. Kütle akış hızı ve karakteristik sıcaklık 
eşzamanlı ölçümlerini (sıcak jet, soğuk duvar, muhafaza çıkışı) muhafazanın bir entalpi 
dengesi ile ortalama duvar ısı transfer katsayısının belirlenmesine izin vermişlerdir.  Jet 
Reynolds sayısı, nozul çapı (D) ve nozul-plaka mesafesini (H) farklı almışlardır. Bu deneysel 
ölçümleri sayısal bir HAD modelleme sonuçları ile karşılaştırmışlardır. Sabit ısı akısı 
şartlarında simülasyonlar literatür tarafından verilen yerel Nusselt sayısı dağılımları ile 
karşılaştırılmış ve bu sorun için k-ω (SST) (Shear Stress Transport) türbülans modelini 
kullanmışlardır. Simülasyonu sabit duvar sıcaklığında yaparak, Nu sayıları üniform ısı akısı 
koşullarından daha düşük bulmuşlardır. Ölçümlerin ve simülasyon sonuçlarının, sabit bir 
duvar sıcaklığında iyi uyum içinde olduğunu gözlemişlerdir. Ortalama Nusselt sayısı 
korelasyonunu sabit duvar sıcaklığında ve jet sıkışma ısı transferi hesaplamaları için jet Re 
sayısının bir fonksiyonu olan Rej (10000≤Rej≥30000),geometrik parametre olarak R/D, H/D 
(3≤R/D≥10; 2≤H/D≥6), ve boyutsuz viskozite oranı μJ/μω (1.1≤μJ/μω≥1.4) önerilmiştir [3]. 

II. SONUÇLAR (RESULTS) 

Bu çalışmada silindirik, altıgen ve dikdörtgen ısı alıcılar üzerindeki ısı transferi sayısal olarak 
incelenmiştir. Sabit ısı akısında, iki h/d oranı (1-2) için modeller oluşturulmuştur. 50 mm 
çapındaki lüle, yüzeye dik bir şekilde altı farklı hız (4-5-6-7-8-9 m/sn) değerinde 
çarptırılmıştır. Türbülans modeli olarak çarpan jet problemlerinde en çok kullanılan altı 
türbülans modeli karşılaştırılarak deneysel sonuçlarla (Şekil 1) en uyumlu sonuçları veren k-ϵ 
reliable türbülans modeli kullanılmıştır (Şekil 2). Kanatçıklar simetrik modellemeye uygun 
olduğu için, simetrik modelleme ile daha sıkı ağ oluşturmaya imkan sağlanmıştır. Ayrıca 
seçilen türbülans modeline göre duvara yakın bölgelerin daha sıkı olması gerekmektedir ve bu 
nedenle çarpma plakasına doğru sayısal ağ sıklaştırılmıştır (Şekil 3). Kütlenin korunumu, 
momentum ve enerji denklemleri uygun sınır şartları verilerek ANSYS Fluent paket programı 
ile çözülmüştür. Sayısal analizde, sayısal ağ ve iterasyon için optimum değerler belirlenmiştir. 
Sayısal analizlerde, modeli tanımlamak için yaklaşık 1.000.000 sayısal ağ için, 500 iterasyon 
uygulandığında sonuçların, deneysel sonuçlara yakın sonuçlar verdiği görülmüştür [4]. 

1049



 

 
 

 

 
(1) Bilgisayar, (2) Data ölçüm kartı, (3) Isılçiftler, (4) Dairesel lüle, (5) Isı alıcı, (6) Isıtıcı, (7) Hız ölçer, (8) 

Basınç-hız transmitterleri, (9) Redüksiyonlar, (10) Sürgülü vana, (11) Fan, (12) Ayarlı transformatör(Varyak), 
(13) Hassas voltaj regülatörü 

Şekil 1. Sayısal Modellemesi Yapılan Sistemin Deney Düzeneği 

 
Şekil 2. Türbülans modellerinin karşılaştırılması 

 
Şekil 3. Oluşturulan sayısal ağ 

II.I. Kabuller 

Modelleme sürekli ortam şartları ve radyasyon ile ısı transferinin olmadığı varsayımıyla 
incelenmiştir. x-y düzlemi üzerine yerleştirilen plakanın 2000 W/m2’lik sabit ısı akısına sahip 
olacak şekilde ısıtıldığı, jet giriş sıcaklığının Tjet=20℃ olduğu ve plaka üstündeki 
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kanatçıklarda iletimin olmadığı kabul edilmiştir. Ayrıca oluşturulan dış akış hacminin yeri 
kadar büyük olduğu kabul edilmiştir (Şekil 4). 

 
Şekil 4. Akış hacmi 

II.II. Korunum Denklemleri 
Üç boyutlu, sıkıştırılamaz akış için uygun sınır şartları altında süreklilik, türbülanslı 
momentum ve türbülanslı enerji denklemleri ANSYS Fluent ile çözülmüştür [5]. Kartezyen 
koordinatlarda türbülanslı akış için korunum denklemleri aşağıdaki gibi yazılabilmektedir [6]. 
Süreklilik denklemi 

                                      (1) 

Momentum denklemi 

                                      (2) 

Enerji denklemi 

                                          (3) 

k (türbülans kinetik enerjisi) için aktarım denklemi 
                                   (4) 

ε (yutulma oranı) için aktarım denklemi 
                                                       (5) 

Denklemlerde kullanılan deneysel sabitlerin değerleri aşağıdaki şekildedir: 
=1.44, =1.92, , =1.0, =1.3 

Katı için süreklilik denklemi: 

                                  (6) 

Çarpan jet için Reynolds sayısı aşağıdaki gibi tanımlanabilir: 

                          (7) 

Isı transfer katsayısı aşağıdaki denklikle hesaplanabilir: 

            (8) 

Ortalama Nusselt sayısı aşağıdaki denklikle hesaplanabilir: 

                        (9) 
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III. SONUÇLAR VE TARTIŞMA (CONCLUSIONS and DISCUSSION) 
Altıgen, dikdörtgen ve silindirik kanatçıklı ısı alıcılar için yapılan analizler sonucunda artan 
Reynolds sayısı ile Nusselt sayısının arttığı yani ısı transferinde iyileşmenin olduğu 
görülmüştür. h/d=1 için elden edilen Nusselt değerlerinin h/d=2 için elde edilen Nusselt 
değerlerinden yüksek olduğu gözlenmiştir. Bu sonuç literatürde yapılan diğer çalışmalarla da 
uyum içerisindedir. Daha yüksek ısı transferi miktarı açısından en iyi geometrinin altıgen 
kanatçıklar olduğu ortaya konulmuştur. Altıgen ısı alıcılarla silindirik ısı alıcılar arasında %5, 
dikdörtgen ısı alıcılarla %14 fark olduğu gözlemlenmiştir. Bu farkın ısı alıcı geometrilerinden 
kaynaklanan akım yapısı ile ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır. 

 
Şekil 5. h/d=1 için Nusselt sayısıyla Reynolds sayısının değişimi 

 
Şekil 6. h/d=2 için Nusselt sayısıyla Reynolds sayısının değişimi 

SEMBOLLER (SYMBOLS) 

d Lüle Çapı 
Dh Lüle Hidrolik Çapı (m) 
h/d Lüle-Kanat Arası Mesafe (m) 
Nu Nusselt Sayısı 
Re Reynolds Sayısı 
Tjet Jet Akışkan Sıcaklığı (oK) 
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ABSTRACT  
It is possible to say that share of the Wireless Sensor Networks (WSNs) has grown in recent years among the 
samples of the developed technologies. WSNs have very wide range of applications from the health to 
agriculture, from military technologies to observing of volcano activities. Factors such as system simulation of 
developed WSN apps, making various configurations of the used wireless nodes and embedding the designed 
algorithms to wireless nodes effectively and easily are extremely important for the developers/engineers. Contiki 
Os is an open source operating system which is Linux based and developed for Internet of Things (IoT) devices. 
On the other hand, it has powerful tools for building complicated wireless communication systems. From this 
aspect, popularizing of usage of the Contiki OS is important. In this paper, usage Contiki OS in WSNs and the 
advantages of usage were examined.    
 
Keywords: Wireless Sensor Networks (WSNs), Contiki OS, Simulation, Configuration. 

I. INTRODUCTION 

The identification layer of the modern information process system is completely related the 
sensing six basic physical phenomena in nature such as mechanical, electrical, magnetic, 
thermal, radiation and chemical [1]. Importance of the sensing leads to develop various 
approaches about that. For instance, Developments in semiconductor technology and 
communication systems (especially IEEE 802.15.4) are the factors that reveal WSNs. 

In recent years, applications that WSNs presents from the health to agriculture, from military 
technologies to observing of volcano activities, have the vital importance at many points. [2]. 
Many of the mentioned applications have to operate in environmental conditions that must be 
standalone and energy-limited. Therefore, localization algorithms [3, 4] and novel energy-
efficient clustering algorithms [5, 6] in WSNs have been popular studying field. Undoubtedly, 
factors such as system simulation of developed WSN apps, making various configurations of 
the used wireless nodes and embedding the designed algorithms to wireless nodes effectively 
and easily are extremely important for the researchers. In the application development phase 
for the WSNs, different interfaces and programs can assist to the researchers. One of the 
appropriate solution is the usage of Contiki OS. Contiki Os is an open source operating 
system which is Linux based and developed for Internet of Things (IoT) devices [7]. On the 
other hand, it has powerful tools for building complicated wireless communication systems. 
Contiki OS was especially developed for low-powered WSN apps. In other words it was 
developed for WSN applications that be able to work with AA type battery for long time (for 
years). One of the specific sample is Cooja Network Simulator which provides simulation 
environment for developed algorithms. Contiki OS, which has an integrated structure through 
these features, presents researcher based solutions for WSN apps that will be developed. 
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In the next steps of the study, information is given about WSNs and Contiki OS, then 
comparisons are made between other alternatives, finally advantages of usage of Contiki OS 
are examined in conclusion and discussion step. 

II. WIRELESS SENSOR NETWORKS (WSNs ) 

Main purpose of the WSNs is to sense and modify variable physical phenomena in a certain 
environment, then to transmit the information through wireless network [2]. Basic working 
mechanism of a WSN node is shown in Figure 1. 

CPU

COMMUNICATION

HARDWARE

EEPROM

ADC

 
Figure 1. Basic working mechanism of a WSN node 

Information is sensed by a node named as end-device, which is often at far point in network. 
End-devices are manufactured as Reduced-Functioned Device (RFDs) and have simple tasks 
such as sensing the analog information and transmitting it. End-devices transmit information 
to the more authorized node in network named as Router. Routers are often manufactured as 
Full-Functioned Devices (FFDs). Routers can receive information from the adjacent node and 
can transmit it to another router or directly to the Coordinator which is the most authorized 
node. Coordinators are manufactured as FFD and can be thought as the gateway. Information 
which is received by Coordinator is transmitted to internet and finally receiver gets the 
information. General Architecture of the WSN is shown in Figure 2. 

COORDINATOR ROUTER END DEVICE

ALARM

 
Figure 2. General Architecture of the WSNs 

Applied standards for WSN are determined via IEEE 802.15.4 [8]. Various solutions of 
manufacturers are available to develop applications for WSN. Some solutions may be costly. 
But that doesn't mean that cost-free solutions have the identical features, they have the 
superiorities among themselves as well. 
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III. CONTIKI OPERATING SYSTEM AND STRUCTURE 

Contiki OS is an operating system that is developed by Adam Dunkel et al. [9]. It is used for 
lightweight, flexible, low-powered wireless sensor networks. In addition Contiki OS is C 
based and open source.  

Working environments of the WSNs are often energy-limited. For this reason, WSN elements 
which are named as nodes obtain needed energy from solar panels, batteries or other energy 
harvesting methods.  On the other hand, tiny and simple designs of the nodes are the other 
constraints. But nevertheless Contiki OS presents convenient solutions under these constraints 
for the WSNs [9].   

A standard Contiki configuration is for a microcontroller which have 2 kilobyte RAM and 40 
kilobyte ROM. Besides that, Contiki can provide communication over IPv4, IPv6 and Rime 
Network Stack [10]. Contiki Network Stack is shown in Figure 3. 

IEEE 802.15.4

ContikiMAC

CSMA

6LowPAN

IPv6/RPL

UDP/TCP

CoAP/HTTP

LAYER PROTOCOL

 
Figure 3. Contiki Network Stack 

Contiki directory in OS also provides access to system source codes, sample application 
codes, practical Contiki applications, driver codes for various sensor nodes, specific 
microcontroller files and important tools such as Cooja. Cooja is a WSN simulator and it 
provides simulations of developed applications. Thus, developers can do their own 
applications through these codes, drivers and tools. 

IV. CONTIKI OS AND OTHER ALTERNATIVES 

Other operating systems are also available for the WSNs. Among them it can be said that 
TinyOS and LiteOS are the other most popular operating systems. Comparison among these 
three operating systems is shown in Table 1 [11]. 

   Table 1. Comparion table of network simulators 
  Contiki OS TinyOS LiteOS 
Source Model Open Source Open Source Open Source 
System(Dynamic/Static) Dynamic Static Dynamic 
System(Monolithic/Modular) Modular Monolithic Modular 
Networking Support uIP. uIPv6, Rime Active Message File-Assisted 
Language Support C NesC LiteC++ 
Multithreading Support Yes (also supports 

Protothreads) 
Partial (through 
TinyThreads 

Yes 

Number of Supported Platforms 28 14 4 
Simulator Cooja, MSPSim, 

Netsim 
TOSSIM, Power Tossim Through 

AVRORA 
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If the table 1. is examined, that details can be accessible; all three operating systems are open-
source. Namely, user can use them without any cost.  While Contiki OS and LiteOS have 
dynamic system, TinyOS has the static system. In other words, Contiki OS and LiteOS are 
good solutions for the environment where is dynamically variable. In addition they have 
flexible structure for the developers. Contiki OS and LiteOS also have modular systems, 
contrary TinyOS has monolithic system. With this aspect, Contiki OS and LiteOS are more 
convenient for personal network applications that need to be modify frequently. From the 
point of network support, Contiki OS have IPv4, IPv6 and Rime network stack. With this 
features, both it is provided to communicate ability over internet for Contiki OS and it is 
presented a lightweight network stack with Rime for low-powered wireless networks.  Contiki 
OS makes difference with its own Protothread mechanism which is a lightweight thread 
mechanism. Besides, the number of supported platforms by Contiki OS are clearly more than 
the others as seen in Table 1. Lastly, all three operating systems have network simulator as 
seen in Table 1. But Contiki OS have three different alternatives which make itself 
selectional. 

V. CONCLUSION AND DISCUSSION 

In this paper, Contiki OS which is a lightweight, open source operating system developed for 
WSN was reviewed and compared with other popular operating systems such as TinyOS and 
LiteOS.  Important advantages of Contiki OS such as its flexible structure and its ability to 
use for various other WSN platforms increase its preferability. On the other hand, it has 
powerful tools for building complicated wireless communication systems.  

As a result, this study have qualifications as including general knowledge for WSN and 
Contiki OS and contributing to new developers. 
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ÖZET 
Fizik alanında ve mühendislik uygulamalarında birçok materyal ve problem klasik Lebesgue (𝐿𝑝) ve klasik 
Sobolev (𝑊𝑚,𝑝) uzayları kullanılarak yeterli doğrulukla matematiksel olarak modellenebilir. Ancak bazı 
nonhomojen materyallerin etkin enerjisinin doğru şekilde ifade edilebilmesi için 𝑝 üstünün değişken olması 
gerekir. Bu tür problemlerin çözümleri yalnız değişken üstlü Lebesgue (𝐿𝑝(𝑥)) ve Sobolev (𝑊𝑚,𝑝(𝑥)) uzaylarında 
mümkündür. Bundan dolayı son yıllarda, 𝑝(𝑥)–Laplacian içeren standart olmayan büyüme koşullu (𝑝(𝑥) büyüme 
koşullu) kısmi diferansiyel denklemlere ve varyasyonel integrallere olan ilgi artmıştır. 𝑝(𝑥)–Laplacian içeren 
standart olmayan büyüme koşullu diferansiyel denklemlerin uygulama alanlarından bazıları Electrorheological 
Akışkanlar Teorisi, Lineer Olmayan Esneklik Teorisi, Görüntü İyileştirme ve Gözenekli Ortamlarda Akış’dır. 
Bunlar içerisinde en önemlisi robot ve uzay teknolojisinde de kullanılan  (araştırmaları çoğunlukla Amerika’da ve 
özellikle NASA laboratuvarlarında yapılan) Electrorheological Akışkanlar (ER akışkanlar) Teorisidir. 
Bu sunumumuzda uygulamalı bilimlerde (özellikle mühendislikte) önemli bir yere sahip olan 𝑝(𝑥)–Laplacian 
içeren standart olmayan büyüme koşullu kısmi diferansiyel denklemler ve varyasyonel integrallerle ilgili 
çalışmalar hakkında bilgi verilecektir. 
 
Anahtar Kelimeler:  𝑝(𝑥)–Laplacian, Standart olmayan büyüme koşulu, Varyasyonel integral. 

 

The Applications in Engineering of Equations with Non-Standard 

Growth Conditional  

ABSTRACT  
Many materials and problems in physics and engineering applications can be mathematically modeled with 
sufficient accuracy using classical Lebesgue (𝐿𝑝) and classical Sobolev  (𝑊𝑚,𝑝) spaces. However, 𝑝  must be 
variable in order to be expressed correctly the underlying energy of some nonhomogeneous materials. Such 
problems can be solved only in the variable-exponent Lebesgue  (𝐿𝑝(𝑥)) and Sobolev (𝑊𝑚,𝑝(𝑥))  spaces. Therefore, 
in recent years, the interest to partial differential equations with non-standard growth conditional involving 𝑝(𝑥) 
-Laplacian (with 𝑝(𝑥) growth conditional) and variational integrals have been increased. Electrorheological Fluids 
Theory, Nonlinear Elasticity Theory, Image Processing, Flow in Porous Media are  some of the application areas 
in engineering of non-standard growth conditional differential equations involving 𝑝(𝑥)-Laplacian. Especially 
Electrorheological fluids have been used in robotics and space technology (The Research is mostly done in 
America and especially in NASA laboratories) have significiant importance. 
In this presentation, we provide information on variational integrals and on nonstandard growth-conditional partial 
differential equations involving 𝑝(𝑥) -Laplacian, which has an important role in applied sciences (especially in 
engineering). 
 
Keywords:  𝑝(𝑥)–Laplacian, Non-Standart growth condition, Variational integral.  
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1. ÖN BİLGİLER 

Çağdaş analizin gerek teorik gerekse uygulama alanlarında ön plana çıkan ve hızla gelişen 
değişken üslü fonksiyon uzaylarının analizi, çözümleri sadece ve ancak bu uzaylarda elde 
edilebilen değişken üslü büyümeye sahip nonlineer kısmi diferansiyel denklemlerle 
gerçekleşebilir. Bundan dolayı değişken üslü Lebesgue (𝐿𝑝(𝑥)(Ω)) ve değişken üslü Sobolev 
(𝑊𝑚,𝑝(𝑥)(Ω)) uzayları fen ve mühendislik alanındaki uygulamaları ile her geçen gün önemi 
artan ve birçok yazar tarafından çalışılan bir alan haline gelmiştir. Bu uzaylarla ilgili detaylı 
bilgilere ulaşmak için [11, 15, 28] kaynaklarını incelemeniz tavsiye edilir. 

Tanım 1.1: Ω,ℝN de açık bir bölge, |Ω|>0 ve 𝑆(Ω) = {𝑢 ∈ Ω: 𝑢, Ω da tanımlı ölçülebilir 
fonksiyonların kümesi} olsun. 𝑝(𝑥):Ω → [1,∞) ölçülebilir bir fonksiyon ve 1 ≤  𝑝− ∶=
essinf 
𝑥∈Ω

𝑝(𝑥) < 𝑝+ ∶= esssup 
𝑥∈Ω

𝑝(𝑥) < ∞ olmak üzere  

    𝐿𝑝(𝑥)(Ω) ≔ {𝑢 ∈ 𝑆(Ω): ∫ |𝑢(𝑥)|𝑝(𝑥)𝑑𝑥
Ω

< ∞}     (1.1) 

şeklinde tanımlanan uzaya Değişken Üslü Lebesgue Uzayı denir [11]. 𝑝 nin sabit (𝑝(𝑥) = 𝑝) 
olması durumunda değişken üslü Lebesgue uzayı, klasik Lebesgue uzayına dönüşür. 

Tanım 1.2: Ω,ℝ𝑁 de açık bir bölge ve 𝑚 ≥ 0,𝑚 ∈ ℤ  olsun. |𝛼| ≤ 𝑚 özellikli her 𝛼-çoklu 
indisi için Ω bölgesinde tanımlı 𝐷𝛼(𝑢) ∈ 𝐿𝑝(𝑥)(Ω) şeklindeki tüm 𝑢 fonksiyonlarının sınıfına 
Değişken Üslü Sobolev Uzayı adı verilir ve 

      (𝑊𝑚,𝑝(𝑥)(Ω)):= {𝑢 ∈ 𝐿𝑝(𝑥)(Ω): 𝐷𝛼𝑢 ∈ 𝐿𝑝(𝑥)(Ω),   |𝛼| ≤  𝑚}               (1.2) 

şeklinde yazılabilir [11]. 𝑝 nin sabit (𝑝(𝑥) = 𝑝) olması durumunda değişken üslü Sobolev 
uzayı, klasik Sobolev uzayına dönüşür. 

2. DEĞİŞKEN ÜSLÜ LEBESGUE VE SOBOLEV UZAYLARDA 
ELECTROREHEOLOJİK (ER) AKIŞKANLARLA İLGİLİ UYGULAMALAR 

Non-Newtonian akışkan olarak da bilinen ER akışkanlara karşılık gelen matematiksel modeller, 
standart olmayan büyüme koşullu denklem türünden olup, bu tip denklemlerle ilgili çalışmalar 
içerisinde ayrı bir öneme sahiptir. 

Electroreheolojik (ER) akışkanlar, iletkenlik özelliği olmayan akışkanların içine küçük 
parçacıklara ayrılmış polarize olabilen taneciklerin eklenmesiyle oluşturulurlar. Elektrotlar 
arasından akan böyle bir karışıma dışarıdan elektrik alan uygulandığında katı hale geçebilme, 
elektrik alan uzaklaştırıldığında ise çok kısa bir sürede (birkaç milisaniye kadar kısa olabilir) 
sıvı hale geçebilme gibi akışkanın reolojik davranışlarında büyük oranda tersinir (kimyasal, 
fiziksel ve mekanik olarak geri dönüştürülebilen) değişiklikler meydana gelir. Elektrik alanlar 
bu sıvılara uygulandığında, uygulanan alana paralel olarak lifli yapılar oluşturarak tepki verirler 
(Şekil 2.1’e bakınız).   
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Şekil 2.1. A) Elektrik alan yokluğunda izotropik süspansiyon, B) Elektrik alanındaki fibrillenmiş yapılar 

ER akışkanlar teorisiyle ilgili ilk önemli bilgilere Winslow [32] makalesinde rastlanmaktadır. 
Bu akışkanların kendi içlerindeki bağıl devinime gösterdikleri direnme özelliği (viscosity) 
akışkana uygulanan elektrik alanına bağlıdır. Winslow, bu akışkanlarda bir elektrik alanındaki 
viscosity’nin, alanın kuvveti ile ters orantılı olduğunu tespit etmiştir. Bu olay Winslow etkisi 
olarak bilinir. Elektroreheoloji olayı uzun yıllardır bilinmektedir, fakat son yıllarda bu 
akışkanlara olan ilgi daha da artmıştır. Günümüzde ER akışkanlar amortisörler, otomobil 
subapları, debriyajlar, damperler, hidrolik ve robot sistemleri gibi farklı alanlarda 
kullanılmaktadır. Ayrıca ER akışkanların kumaşın içine derinlemesine işleme ve kumaşın 
normal durumundan çok daha katı (dayanıklı) hale çok hızlı bir şekilde dönüşmesi 
özelliklerinden faydalanarak şu ankinden çok daha hafif olan kurşun geçirmez yelekler 
üretilmesi amaçlanmaktadır. Bununla birlikte ER akışkanların, sarılabilir/döndürülebilir 
ekranlar ve keypadler ile birlikte kullanılarak ihtiyaç duyulduğunda katı hale getirilebilen, 
ihtiyaç olmaması durumunda ise esnekleşerek sarılabilir/döndürülebilir hale getirilebilen 
‘esnek elektronik cihazlar’ üretimi için de kullanılabileceği öngörülmektedir. 

Elektroreheolojik akışkanlar birçok farklı şekilde modellenebilir. Bu modellemelere ait 
yaklaşımlardan biri, malzemenin gözle görülebilir bir çeşidini elde etmek için altta yatan mikro 
yapının incelenmesidir (Bkz. [8,12,14,22]). Bir başka yaklaşım da, devamlılık mekaniğinin 
framework özelliği yardımıyla electrorheological sıvı homojenleştirilmiş tek bir parça olarak 
ele alınarak [3,23,31] veya karışım teorisi kullanılarak [24] modelleme yapılmıştır. Başka bir 
modelleme olan, parçacıkların dinamikleri ve etkileşimi göz önüne alınarak doğrudan sayısal 
benzetimlere dayanan modelleme ile tamamen farklı bir bakış açısı sağlanmıştır  [5,30]. Tüm 
bu modellerde elektrik alanı sabit bir parametre olarak ele alınır.  Rajagopal ve Růžička [25] 
elektromanyetik alanların ve hareketli sıvının karmaşık etkileşimini hesaba katan bir model 
geliştirdiler ve elektrik alanını belirlenmesi gereken bir değişken olarak ele aldılar. Ardından 
M.Růžička [27], bu modeli geliştirerek electroreheolojik akışkanlar (EA) için katsayıları 
değişken büyüme oranlı doğrusal olmayan sistem içeren farklı bir matematiksel model üzerinde 
çalışmıştır. Elektromanyetik alanlar ile hareketli akışkanlar arasındaki etkileşimi ifade eden bu 
model aşağıda (1.3) de verilmiştir; 

𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ div𝑆(𝑢) + (𝑢. ∇)𝑢 + ∇𝜋 = 𝑓                                        (1.3) 

Bu modellemede 𝑢: 𝑅3+1 → 𝑅3, akışkanın hızını veren fonksiyonu; ∇= (𝜕1, 𝜕2, 𝜕3 ), gradient 
operatörünü; 𝜋: 𝑅3+1 → 𝑅, basınç fonksiyonunu; 𝑓: 𝑅3+1 → 𝑅3, harici kuvvetleri temsil eden 
fonksiyonu gösterir. 𝑆:𝑊𝑙𝑜𝑐

1,1 → 𝑅3×3 fonksiyonu  
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                                        𝑆(𝑢)(𝑥) = 𝜇(𝑥)(1 + |𝐷𝑢(𝑥)|2)
𝑝(𝑥)−2

2 𝐷𝑢(𝑥)                                (1.4) 

olarak ifade edilen ekstra stres tensörüdür. (1.4) de yer alan 𝐷𝑢 = 1

2
(∇𝑢 + ∇𝑢𝑇), 𝑢 

fonksiyonunun gradientinin simetrik kısmı ve 𝜇 bir ağırlık fonksiyonudur. Yukarıda verilen 
stres tensöründe 𝑝 üssü, fonksiyon (değişken) olarak alınmıştır. (1.3) denklemi bilinen laplace 
denklemlerinden daha karmaşık olmasına rağmen, en yüksek mertebeden türeve sahip terim 
için, 𝜆 = 1 olarak alındığında elde edilen  

                                          div ((𝜆 + |𝐷𝑢(𝑥)|2)(𝑝(𝑥)−2) 2⁄ 𝐷𝑢(𝑥))                                       (1.5) 

ifadesi 𝑝(𝑥)-Laplace denklemine çok benzerdir. (1.5) denkleminde 𝜆 = 0 alındığında Δ𝑝(𝑥)𝑢 =

div (|∇𝑢(𝑥)|𝑝(𝑥)−2∇𝑢(𝑥)) = 0 şeklindeki 𝑝(𝑥)-Laplace denklemine dönüşür.  

ER akışkanlar belirli bir manyetik alanla karşılaştıklarında bu akışkanların parçacıkları hareket 
esnasında belli bir miktar kütle kaybına uğramaktadırlar. Kaybolan bu kütle miktarını 𝑝 kuvveti 
sabit iken 𝑥 ∈ ℝ𝑁 nin farklı eksenlerdeki hareketleri boyunca eşit kabul etmek zorunluluğu 
ortaya çıkmakta ve dolayısıyla bu farklı kütle kayıpları hesaba katılamamaktadır. Kaybolan bu 
kütle miktarını bu şekilde eşit kabul etmek ise bazı fizik, mekanik ve özellikle ER akışkanlarla 
ilgili problemlere karşılık gelen matematiksel modellerin yeterli doğrulukta 
oluşturulamamasına sebep olmaktadır. Ancak; 𝑝 kuvveti 𝑝(𝑥) şeklinde ölçülebilir pozitif reel 
değerli bir fonksiyon şeklinde seçilirse, 𝑥 ∈ ℝ𝑁 nin farklı eksenlerdeki hareketleri boyunca 
ortaya çıkan farklı kütle kayıpları hesaba katılabilmekte bu da matematiksel modellerin yeterli 
doğrulukta oluşturulabilmesine imkân vermektedir. Dolayısıyla, ER akışkanlar teorisinden 
kaynaklanan standart olmayan büyüme koşullu lineer olmayan eliptik denklemlere karşılık 
gelen matematiksel modeller ancak değişken üslü Lebesgue ve değişken üslü Sobolev 
uzaylarda oluşturulabilir ve incelenebilirler. 

ER akışkanlarda 𝐷𝑢, 𝑢 hız alanının gradientinin simetrik kısmını ve 𝑝 elektrik alanına bağlı 

materyal fonksiyonu göstermek üzere, altta yer alan enerjisi (etkin enerji) ∫ |𝐷𝑢|𝑝(𝑥)𝑑𝑥
Ω

 ile 

verilir. (1.3) ile verilen modellemede 𝑝 sabit iken etkin enerji ∫ |𝐷𝑢|𝑝𝑑𝑥
Ω

 ile ifade edilir. Bu 
durumda (1.4) deki stres tensöründe her bir 𝑥 ∈ ℝ𝑁 için 𝑝 kuvvetinin alacağı değerler eşit 
kabul edilir. Böyle denklemler klasik Lebesgue (𝐿𝑝) ve klasik Sobolev uzayları (𝑊𝑚,𝑝) 
kullanarak yeterli doğrulukla oluşturulabilir. Ancak; 𝑝 kuvveti ölçülebilir pozitif gerçel değerli 

bir fonksiyon olarak seçildiğinde etkin enerji ∫ |𝐷𝑢|𝑝(𝑥)𝑑𝑥
Ω

 ile ifade edilir. Bu durumda stres 
tensöründe herbir 𝑥 ∈ ℝ𝑁 için 𝑝 kuvvetinin alacağı değerler farklı olur. Herbir 𝑥 ∈ ℝ𝑁 için 𝑝 
kuvvetinin alacağı değerlerin farklı olması non-homojen materyallerin doğal yapısıyla 
uyumluluk gösterir. Herbir 𝑥 ∈ ℝ𝑁 için 𝑝 kuvvetinin alacağı değerlerin farklı olması 
durumunda klasik Lebesgue ve klasik Sobolev uzayları yetersiz kalır. Dolayısıyla değişken üslü 
Lebesgue ve değişken üslü Sobolev uzaylarına  (𝐿𝑝(𝑥)(Ω) ve 𝑊𝑚,𝑝(𝑥)(Ω)) ihtiyaç duyulur. 

Aşağıda ER akışkanlar ile ilgili değişken üslü uzaylarda şimdiye kadar yayınlanmış bazı önemli 
çalışmalara yer verilmiştir. 

Mihăilescu ve Rădulescu [20],  Ω ⊂ ℝ𝑁 (𝑁 ≥ 2) düzgün sınırlı bir bölge, div(𝑎(𝑥, ∇𝑢)) 
𝑝(𝑥)-Laplace tipi operatör, 1 < 𝛽 < 𝛾 < 𝑖𝑛𝑓𝑥∈ℚ𝑝(𝑥) olmak üzere, 
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{
−div(𝑎(𝑥, ∇𝑢)) = 𝜆(𝑢𝛾−1 − 𝑢𝛽−1),   𝑥 ∈ Ω

𝑢(𝑥) = 0,                                                 𝑥 ∈ 𝜕Ω
 

şeklindeki Dirichlet sınır koşullarına ve nonstandart büyüme koşuluna sahip denklemi 
inceleyerek, varyasyonel yaklaşım ve Mountain Pass teoremini kullanıp yeterince büyük 𝜆 
mevcut ise negatif olmayan en az iki çözümünün olduğunu göstermiştir. 

Mihăilescu [19],  Ω ⊂ ℝ𝑁 (𝑁 ≥ 2) silindirik simetriye sahip sınırlı bir bölge, ∀𝑥 ∈ Ω için 
 𝑝(𝑥) > 1,   𝑝 ∈ 𝐶(Ω̅) ve 𝑔 (𝑥, 𝑢) gerçel değerli bir fonksiyon olmak üzere, 

{
−∆𝑝(𝑥)𝑢(𝑥) = −div(|∇𝑢|𝑝(𝑥)−2∇𝑢) = 𝑔(𝑥, 𝑢),   𝑥 ∈ Ω

𝑢(𝑥) = 0,                                                                     𝑥 ∈ 𝜕Ω
 

şeklindeki Dirichlet sınır koşullarına ve nonstandart büyüme koşuluna sahip lineer olmayan 
eliptik denklemi inceleyerek, 𝑔(𝑥, 𝑢) = ℎ(𝑥)|𝑢(𝑥)|𝑞(𝑥)−2 𝑢 ve 𝑔(𝑥, 𝑢) =

ℎ(𝑥)|𝑢 (𝑥)|𝑞(𝑥)−2𝑢 + 𝑓(𝑥, 𝑢) özel durumları için varyasyonel bir yaklaşımla Ekeland 
Varyasyonel prensibini ve Mountain Pass teoremini kullanıp, denklemin Superlineer durumunu 
inceleyerek, denklemin sıfırdan farklı en az bir çözümünün olduğunu göstermiştir. 

Ayazoğlu ve Ekincioğlu [4], Ω ⊂ ℝ𝑁 düzgün sınırlı bir bölge, ∀𝑥 ∈ Ω̅ için  𝑝(𝑥) < 𝑁 ve 𝑓 bazı 
şartları sağlayan sürekli bir fonksiyon olmak üzere 

{
−div(|∇𝑢|𝑝(𝑥)−2∇𝑢)+|𝑢|𝑝(𝑥)−2𝑢 = 𝑓(𝑥, 𝑢, |∇𝑢|𝑝(𝑥)−2∇𝑢),   𝑥 ∈ Ω

𝑢(𝑥) = 0,                                                                                          𝑥 ∈ 𝜕Ω
  

şeklindeki Dirichlet sınır koşulu altındaki quasilineer eliptik denklemin Mountain Pass 
tekniğine dayalı iterasyon tekniklerini kullanarak pozitif çözümlerini elde ettiler.  

Acerbi ve Mingione [2], 𝜀(𝑢), 𝐷𝑢 gradientinin simetrik kısmı ve 𝑝(𝑥), 3𝑛
𝑛+2

 den büyük Hölder 
sürekli değişken üs olmak üzere   

                         {
−div ((1 + |𝜀(𝑢)|2)(𝑝(𝑥)−2) 2⁄ 𝜀(𝑢)) + 𝐷𝜋 = 𝑓(𝑥, 𝑢, 𝐷𝑢),    𝑥 ∈ Ω

div𝑢(𝑥) = 0,                                                                                  𝑥 ∈ 𝜕Ω
 

sabit durumdaki elektrorolojik akışkanları modelleyen sistemlerin zayıf çözümleri için 
düzenlilik sonuçlarını kanıtladılar. 

3. DEĞİŞKEN ÜSLÜ LEBESGUE VE SOBOLEV UZAYLARDA İMAJ 
İYİLEŞTİRME İŞLEMLERİ 

Değişken üslü uzayın önemini imaj iyileştirme işleminin matematiksel modellemesinde de 
görebiliyoruz. İmaj iyileştirme üzerine yapılan çalışmalarda özellikle gürültüden   (görüntüyü 
kirleten ve görüntü kalitesini düşüren harici kaynaklardan oluşan etki) dolayı ortaya çıkan bazı 
eksikliklerin giderilebilmesi için değişken üslü uzaylarda yapılan çalışmalar mevcuttur (bakınız 
[6,10,17]). İmaj iyileştirmedeki değişken üssün rolünü anlamak için, öncelikle klasik uzaylarda 
çalışılan toplam varyasyon (TV) temelli difüzyon, izotropik difüzyon ve izotropik olmayan 
difüzyon tiplerinin varyasyonel formülasyonları ile bu işlemlerin avantaj/dejavantajları 
hakkında bilgiler verelim.  
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3.1) Toplam Varyasyon Düzgünleştirme İşlemi (TV Temelli Difüzyon): 

Toplam varyasyon düzgünleştirme işlemi;  

                                                        𝑚𝑖𝑛 ∫ (|∇𝑢|𝑝 +
𝜆

2
|𝑢(𝑥) − 𝐼(𝑥)|2)

Ω

𝑑𝑥                               (3.1) 

(3.1)’deki  𝑝 değeri 1 olarak alındığında elde edilen minimize işlemidir. Burada 𝜆 
düzgünleştirmenin güçlüğüne işaret eden bir parametreyi, 𝑢 gerçek görüntüyü, 𝜂  istenmeyen 
noktacıklar (noise) tarafından bozulmuş gri (bulanık) alanları, Ω düzlemdeki dikdörtgensel 
bölgeyi, 𝐼 ise 𝐼 = 𝑢 + 𝜂 (𝑢 = gerçek görüntü, 𝜂 = gürültü)  fonksiyonelini temsil eder. 

İlk olarak Rudin, Osher and Fatemi [26] tarafından önerilen yaygın olarak Rudin-Osher-Fatemi 
(ROF) modeli olarak da bilinen TV-temelli düzgünleştirme işlemi görüntüleri yeniden 
oluştururken kenarları korumak için mükemmel bir iş çıkarır. Bu işlemde kenarların yeniden 
oluşturulması için gerekli olan süreksizliklere izin verilir. Ancak bu yöntem uygulandığında 
orijinal görüntüde bulunmayan yeni kenarlar meydana gelir. TV temelli difüzyon keskin 
kenarları yeniden yapılandırır, ancak bu işlemin merdiven çıkarma etkisi mevcuttur. Yani TV 
temelli düzgünleştirme işlemi, parçalı sabit olan çözümleri desteklemektedir fakat bu bazen 
gürültülü pürüzsüz bölgeler parçalı sabit bölgelere işlenirken bir merdiven etkisi yaratır (Şekil 
3.4’e bakınız). Bu da sahte kenarlar oluşturarak görüntünün yanlış bölümlenmesine neden 
olabilir. 

TV tabanlı difüzyonun görüntüleri yeniden oluştururken kenarları koruma özelliğinden dolayı 
bu modelleme üzerindeki bazı değişiklikler ile çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Örneğin Strong ve 
Chan [29] TV modeline uyan, 𝛼(𝑥) muhtemel kenarlardaki difüzyonu yavaşlatan kontrol 
fonksiyonu olmak üzere, 

                                                                   𝑚𝑖𝑛 ∫ 𝛼(𝑥)|∇𝑢|

Ω

𝑑𝑥                                                      (3.2) 

modelini ileri sürdüler. Bu modelleme ile gürültü azaltma konusunda iyi sonuçlar elde 
edilmiştir. Ayrıca difüzyonun tipi orijinal TV modeliyle aynı olduğu için kenarların yeniden 
yapılandırılması içinde kullanışlıdır. 

3.2) İzotropik (Gauss) Difüzyon İşlemi: 

İzotropik düzgünleştirme işlemi, (2.1)’deki 𝑝 değeri 2 olarak alındığında elde edilen  minimize 
işlemidir. Bu işlem 𝑊1,2(Ω) Sobolev uzayında gerçekleşir.  İzotropik difüzyon, basamak 
problemini çözen ancak kenarları korumak için hiçbir mekanizması olmadığından dolayı tek 
başına görüntüyü yeniden yapılandırmada iyi olmayan difüzyondur. İzotropik difüzyon 
pürüzsüz bölgeleri yeniden yapılandırır, ancak kenarları ciddi derecede bulanıktır.  

3.3) Anizotropik Difüzyon İşlemi: 

1 < 𝑝 < 2 farklı değerler seçimi (𝑝, 1 ile 2 aralığında sabit bir değer), TV tabanlı ve izotropik 
düzgünleştirme arasında bir yerde olan anizotropik difüzyon ile sonuçlanır. Bu tür difüzyon, 
parçalı pürüzsüz bölgeleri yeniden oluşturmakta etkili olabilir. Ancak, sabit bir 1 < 𝑝 < 2 
değeri, süreksizliklere izin vermeyebilir, bu nedenle kenarları yok eder. M. Nikolova [21] 
tarafından yapılan çalışmada bunun doğru olduğu gösterilmiştir.  
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3.4) TV Temelli ve İzotropik Difüzyonun Kombinasyonu: 

𝑝’nin farklı değerleri için (2.1) ile tarif edilen minimize işleminin güçlü yanları göz önüne 
alındığında, her difüzyon türünün avantajlarından yararlanmak için kendini ayarlayabilen bir 
modeli araştırmak faydalıdır. Bu amaçla, Chambolle ve Lions [9], İzotropik ve TV tabanlı 
difüzyonu bir araya getiren (3.3) de yer alan enerji işlevselliğini en aza indirmeyi ileri sürdü. 

                                       𝑚𝑖𝑛
𝑢∈𝐵𝑉(Ω)

1

2𝛽
∫ |∇𝑢|2𝑑𝑥

|∇𝑢|≤𝛽

+  ∫ (|∇𝑢| −
𝛽

2
)𝑑𝑥

|∇𝑢|>𝛽

                         (3.3) 

Bu modelde |∇𝑢| > 𝛽 iken yani kenarların büyük olasılıkla bulunduğu yerde difüzyon TV-
temelli, |∇𝑢| ≤ 𝛽  iken izotropiktir. Bu model homojen bölgelerin farklı kenarlarla ayrıldığı 
görüntülerin geri kazanılmasında başarılıdır. Ancak, nesneleri temsil eden görüntü yoğunlukları 
düzensizse, veya bir görüntü çok bozulmuşsa bu model 𝛽 eşiğine  hassas hale gelebilir. Bu 
durumda, difüzyonun yönünü ve hızını seçerken daha fazla esneklik isteyebilir. 

𝑝’nin farklı değerlerinin avantajlarını birleştirmek amacıyla bu farklı değerleri değişken bir üs 
ile yazarak imaj iyileştirme üzerine değişken üslü uzaylarda çalışmalar yapılmıştır. Şimdi bu 
uzaylarda yapılmış çalışmalar hakkında bilgiler verelim. 

Blomgren ve ark. [6] makalelerinde lim
𝑠→0

𝑝(𝑠) = 2, lim
𝑠→∞

𝑝(𝑠) = 1 ve 𝑝 monoton azalan olmak 

üzere (3.4)’deki minimizasyon problemini çalıştılar. 

                                                                      𝑚𝑖𝑛 ∫|∇𝑢|𝑝(|∇𝑢|)

Ω

𝑑𝑥                                                   (3.4) 

Bu model değişken üslü bir modeldir. Bu model TV temelli ve izotropik difüzyonun 
kombinasyonunun yanısıra hem izotropik hemde TV tabanlı difüzyonun faydalı yanlarını 
birleştirir. Yayılma hızını üstel sayıdan seçer ve daha sonra merdiven çıkarma etkisini azaltır. 
Ancak 𝑝, |∇𝑢|’ ya bağlı olduğu için, enerji fonksiyonelinin alt yarı sürekliliğini oluşturmak 
zordur. Dolayısıyla matematiksel olarak çalışmak zordur. Bollt ve ark. 𝐿1 veya 𝐿2  norm 
terimiyle bu problemin [7]’de bir minimumlaştırıcıya sahip olduğunu kanıtladı. 

Sonra Chen ve arkadaşları [10]’da yer alan aşağıdaki modeli önerdi; 

𝛽 > 0 bir sabit ve 1 < 𝛼 ≤ 𝑞(𝑥) ≤ 2 için 

                                        𝜙(𝑥, 𝑟) ≔

{
 
 

 
 

1

𝑞(𝑥)
|𝑟|𝑞(𝑥),                       |𝑟| ≤ 𝛽  

|𝑟| −
𝛽𝑞(𝑥) − 𝛽𝑞(𝑥)

𝑞(𝑥)
,     |𝑟| > 𝛽

                                   (3.5) 

olmak üzere  

                                    𝑚𝑖𝑛
𝑢∈𝐵𝑉(Ω)∩𝐿2(Ω)

1

2𝛽
∫ (𝜙(𝑥, |∇𝑢|) +

𝜆

2
(𝑢(𝑥) − 𝐼(𝑥))2)𝑑𝑥.

Ω

                   (3.6) 

Chen ve arkadaşları tarafından [10]’da çalışılan modellemede; 𝜆 ≥ 0, Ω ⊂ ℝ𝑛 açık bir bölge, 
𝑝 sınırlı ve Lipschitz sürekli bir fonksiyon olmak üzere 1 ≤ 𝑝 ≤ 2 için  (2.1) minimizasyon 
probleminde ortaya çıkan izotropik difüzyon (𝑝 = 2 durumu), toplam varyasyon (TV) temelli 
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difüzyon (𝑝 = 1 durumu) ve daha genel izotropik olmayan  (1 < 𝑝 < 2 durumu) difüzyon 
tiplerinin güçlü yanları birleştirilmektedir (Bkz. [1,6,16]).  

Bu model gradient yeterince büyük olduğunda (yani, muhtemel kenarlarda) sadece TV-temelli, 
gradientin sıfıra yakın olduğu yerde (yani, homojen bölgelerde) izotropiktir. Ayrıca parçalı 
olarak pürüzsüz olabilen veya gürültü ile kenarlar arasındaki farkın ayırt edilmesinin zor olduğu 
bölgelerde anizotropik difüzyon (1 <p <2) kullanmaktadır. Chen ve arkadaşları 𝑝 = 𝑝(𝑥) in 
görüntüdeki 𝑥 yerine bağımlı olmasını sağladılar. Bu şekilde, her konumdaki difüzyonun yönü 
ve hızı yerel davranışa bağlıdır.  

Chen ve arkadaşları (3.6) problemini 𝐵𝑉(Ω) uzayında çalıştılar. Deneysel sonuçlar, görüntünün 
restorasyonunda modelin etkililiğini göstermektedir. 

Yukarıdaki Chen ve arkadaşlarının modellemesinden esinlenerek Li ve arkadaşları 

𝑝(𝑥) = 1 + 𝑔(𝑥) ve 𝑔(𝑥) = 1

1+𝑘|∇𝐺𝜎∗𝑓(𝑥)|
 olmak üzere 

                        𝑚𝑖𝑛
𝑢∈𝑊1,𝑝(𝑥)(Ω)∩𝐿2(Ω)

{𝐸𝑝(𝑥)(𝑢) ∫ (
1

𝑝(𝑥)
|∇𝑢|𝑝(𝑥) +

𝜆

2
(𝑢 − 𝑓)2) 𝑑𝑥.

Ω

}               (3.7) 

modelini önerdiler. Li ve ark. [10]’da Chen ve ark. tarafından yapılan çalışmayı [17]’de 𝑝− =
inf𝑝 >  1 durumu için incelediler. Li ve arkadaşları (3.7) problemini değişken üslü  𝑊1,𝑝(𝑥) 
Sobolev uzayında çalıştılar. Makalelerinin sonunda, sonuçlarını 𝑝− = 1’e genişletmenin 
mümkün olup olmadığını soruyorlar. Bu soruya ilişkin Harjulehto ve ark. tarafından [13] 
makalesinde bir çözüm önerilmektedir. 

3.5) İmaj İyileştirme Modellemeleri İle Sayısal Çözümler ve Deneysel Sonuçlarının 
Karşılaştırılması 

Li ve arkadaşalarının [17]’de önerdiği modelleme ile elde edilen görüntülerle ROF model ile 
elde edilen görüntülere ilişkin gözlemler aşağıdaki şekillerde verilmiştir. 

 
Şekil 3.1 a) Gerçek görüntü b) Gürültülü görüntü c) Rof medeli ile restore edilmiş görüntü d) Önerilen model ile 

restore edilmiş görüntü 

Her iki sonuçtada merkez çizgilerdeki kenarlar korunmuştur. Ancak, Şekil 3.1 (d)’de merdiven 
çıkarma etkisi başarıyla azalmasına rağmen Şekil 3.1 (c)’de merdiven çıkarma etkisi pürüzsüz 
bölgelerde açıktır. 

 

1065



 
Şekil 3.2 a) Gürültülü görüntü b) Rof medeli ile restore edilmiş görüntü c) Önerilen model ile restore edilmiş 

görüntü 

Her iki sonuçtada karakterlerin kenarları korunmuştur. Önerilen model tarafından restore 
edildiğinde neredeyse hiç merdiven etkisi gözükmemektedir. 

 
Şekil 3.3 a) Kalbin gürültülü MRI görüntüsü b) Kalbin Rof medeli ile restore edilmiş görüntüsü c) Kalbin 

Önerilen model ile restore edilmiş görüntüsü 

Organ yüzeyinin pürüzsüz olduğu Şekil 3.3 (c)’de merdiven etkisi neredeyse hiç 
görülmemektedir. Ancak merdiven etkisi, Şekil 3.3 (b)’daki organ yüzeyi üzerinde barizdir. 
Chen ve arkadaşalarının [10]’ da önerdiği modelleme ile elde edilen görüntülerle ROF modeli 
ve izotropik difüzyon ile elde edilen görüntülere ilişkin gözlemler aşağıdaki şekillerde 
verilmiştir. 

 
Şekil 3.4 1. Satır : Gerçek görüntü,  2. Satır : Gürültülü  görüntü  3. Satır: İzotropik difüzyon kullanarak restore 

edilen görüntü  4. Satır: TV tabanlı difüzyon kullanarak restore edilen görüntü  5. Satır: Chen ve arkadaşları 
tarafından önerilen model ile restore edilen görüntü 

İzotropik difüzyon pürüzsüz bölgeleri yeniden yapılandırır, ancak kenarları ciddi derecede 
bulanıktır. TV tabanlı difüzyon keskin kenarları yeniden oluşturur, ancak merdiven çıkarma 
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etkisi açıktır. Önerilen model, TV tabanlı difüzyon kadar keskin kenarları yeniden yapılandırır, 
pürüzsüz bölgeleri izotropik difüzyon kadar etkili bir şekilde tekrar oluşturur. 

4. DEĞİŞKEN ÜSLÜ LEBESGUE VE SOBOLEV UZAYLARDA ISI PROBLEMLERİ 
İLE İLGİLİ UYGULAMALAR 

Liu, Bingchen, and Fengjie Li [18] makalesinde, lokalize reaksiyonlarla birleştirilmiş ve 
değişken üslü 𝑛-bileşenli ısı denklemleri için blow-up çözümleri sunulmaktadır. 
Bu makalede; 𝐵𝑅 = {𝑥 ∈ ℝ𝑁: |𝑥| < 𝑅}, 𝑝𝑖(𝑥), 𝑞𝑖(𝑥) ≥,≢ 0, 𝑖 = 1,2,⋯ , 𝑛 şartını sağlayan 
değişken üs, 𝑇  klasik çözümlerin maksimum varoluş zamanı olmak üzere standart olmayan 
büyüme koşullu  

{
  
 

  
 
(𝑢1)𝑡 = ∆𝑢1 + 𝑢1

𝑝1(𝑥)(0, 𝑡)𝑢2
𝑞2(𝑥)(0, 𝑡),    (𝑥, 𝑡) ∈ 𝐵𝑅 × (0, 𝑇)

(𝑢2)𝑡 = ∆𝑢2 + 𝑢2
𝑝2(𝑥)(0, 𝑡)𝑢3

𝑞3(𝑥)(0, 𝑡),    (𝑥, 𝑡) ∈ 𝐵𝑅 × (0, 𝑇)
⋮

(𝑢𝑛)𝑡 = ∆𝑢𝑛 + 𝑢𝑛
𝑝𝑛(𝑥)(0, 𝑡)𝑢1

𝑞1(𝑥)(0, 𝑡),    (𝑥, 𝑡) ∈ 𝐵𝑅 × (0, 𝑇)

 𝑢1 = 𝑢2 = ⋯ = 𝑢𝑛 = 0,                                (𝑥, 𝑡) ∈ 𝜕𝐵𝑅 × (0, 𝑇)

𝑢𝑖(𝑥, 0) = 𝑢𝑖,0(𝑥),                                𝑖 = 1,2,⋯𝑛, 𝑛 ≥ 2, 𝑥 ∈ 𝐵𝑅

 

ısı denklemi çalışıldı. 
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ÖZET 
Bu çalışma, hurda A356 alüminyum alaşımının sıvı metal kalitesi arttırılarak mekanik özelliklerin geliştirilmesi 
aynı zamanda ikincil alüminyum kullanımını artırmak amacıyla yapılmıştır. Tamamen döndü yani %100 ikincil 
alüminyumdan 5 kg’lık şarj hazırlanmıştır. Ultrasonik gaz giderme işlemi 750 °C’de 60, 120 ve 180 sn olmak 
üzere üç farklı sürede uygulanmıştır. Vakum altında katılaştırma testi (VAK = RPT) kullanılarak saptanan 
Bifilm İndeksi ile ergiyik metal kalitesi sayısallaştırılmıştır. Ayrıca saflaştırılan sıvı metalin mekanik dayanç 
değerlerinin tespiti için de çekme testi yapılmıştır. Elde edilen sonuçların ışığında ultrasonik gaz giderme 
işleminin geleneksel eritken (flaks) ve tepkimez gazlar (N2, Ar) gibi gazların kullanımı ile ulaşılan Bifilm 
İndeksi (Bİ) değerlerinden daha iyi olduğu gözlemlenmiştir. Bununla beraber ultrasonik gaz giderme süresinin 
artışı ile sıvı metal kalitesinin artışı arasında doğrusal bir ilişki gözlemlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Ultrasonik gaz giderme, sıvı metal kalitesi, bifilm indeksi, hurda alüminyum 
 

ABSTRACT 

In this study, with enhanced melt quality scrap A356 aluminium alloy it is aimed to improve mechanical 
properties as well as to use more secondary aluminium amount on charge. Fully secondary aluminium melted 
down in 5 kgs of charges. Ultrasonic degassing was performed 60, 120 and 180 s in three different process time 
at 750 °C. Melt quality became numerical form via obtained Bifilm Index from reduced pressure test (RPT). In 
addition, tensile test was applied to find out values of mechanical properties of refined liquid metal. In the light 
of observed results, ultrasonic degassing process seemed much more effective than process that include both 
fluxing and inert gases (Ar, N2) on liquid metal refining. However, there is linear correlation between liquid 
metal quality and increasing ultrasonic degassing time. 
 
Keywords: Ultrasonic degassing, liquid metal quality, bifilm index, scrap aluminum  

I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Alüminyum ve alaşımlarının artan kullanım alanlarından dolayı temiz ve ucuz hammaddeye 
ihtiyaç artmaktadır. Birincil alüminyum ile ikincil alüminyum arasındaki kalite farkı özellikle 
uzay, havacılık, savunma ve otomotiv sektörlerinde üreticileri birincil alüminyum kullanımına 
yönelmesine sebep olmaktadır. Hurda alüminyumun proses edilirken istemeden kirletilmesi, 
proses içerisindeki işlem basamaklarının doğru uygulanamaması, yağlı veya nemli hammadde 
ile hazırlanmış şarjın kullanılması ikincil alüminyuma olan güvenin kırılmasına sebep 
olmaktadır [1]. 

Dışpınar [2] doktora çalışmasında alüminyum ve alaşımlarındaki bu çift katlı oksit filmlerinin 
sayısını ortaya koyarak metal kalitesini sayısallaştırılmayı başarmıştır. Geliştirdiği yönteme 
de Bifilm İndeksi ismini vermiştir. Yüksel [3] daha sonra doktora çalışmasında Dışpınar’ın 
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geliştirdiği Bifilm İndeksini kullanarak eritken (flaks) ekleyerek iyileştirilen sıvı metal 
kalitesini ölçmüştür. Ölçümlerde eritken kullanımı ile metal içerisindeki çift katlı oksitlerin 
giderildiği ve metalin arıtıldığı tespit edilmiştir. 

Eskin [4] ise 1960’larda ultrasonik işlemin sıvılar içerisindeki davranışlarını incelemiş, 
uygulamayı sıvı metallere tatbik etmiştir. Ergiyik metal üzerine bir ultrason uygulandığında 
ergiyik içerisinde oyuklanma (kavitasyon) ortaya çıkar. Güçlü bir ultrason oluşumunun 
meydana geldiği eşik üzerinde ( 0,8–1 MPa) değişken basıncın uygulanması vasıtasıyla sıvı 
içerisindeki süreksizliklerin (örn. çift katlı oksit filmi-bifilmler) bulunduğu yerlerde sıvı 
parçalanır ve oyuklanma boşluğu alanları oluşur. Sıvının parçalandığı bu bölgelerde oluşan 
oyuklanmalar ya da kabarcıklar ultrasonik etki altında farklı şekilde davranış sergileyebilirler. 
Bir kısmı bütün hacimlerinde gaz miktarında herhangi bir değişim olmaksızın atım (pulse) 
yapabilir iken, diğer bir kısmı da sıvı metalden kabarcığın içerisine tek yönlü yayınımı ve ses 
dalgasının çeki gerilmeleri etkisine bağlı olarak da büyüme sergilerler. Bununla birlikte başka 
bir kabarcık kısmı da ergiyikteki çözünmüş gaz ile dolmaya zaman bulamadan ses 
dalgalarının bası kuvvetlerinin etkisiyle şişemeden söner. Şekil 1’de hafif metal alaşımlarının 
ergiyiklerinde gözlemlenen ultrasonik işlemin üç rejiminin tipik salınım eğrilerini 
(oscillograms) göstermektedir [5]. 

 
Şekil 1. Hafif alaşım ergiyiklerinin ultrasonik işlemi için tipik salınım eğrileri (oscillograms): a) oyuklanma yok; 

b) oyuklanma eşiği/başlangıcı; c) gelişmiş oyuklanma [5]. 

Bu çalışmada ultrasonik gaz giderme yöntemi kullanılarak alüminyum ve alaşımlarının 
içerisindeki en zararlı olgu olan bifilmleri gidermek amaçlanmıştır. Hurda A356 alüminyum 
alaşımında Bİ kullanılarak ultrasonik gaz gidermenin etkisi sayısal olarak ortaya konmuştur. 
Bu veriler ile mekanik özellikler ilişkilendirilerek malzemenin dayanım değerleri ortaya 
konmuştur. 

II. DENEYSEL SONUÇLAR (EXPERIMENTAL RESULTS) 

Hammadde olarak ikincil alüminyum olan döndü alüminyum kullanılmıştır. Ergitme işlemleri 
elektrik dirençli fırında gerçekleştirilmiştir. Çizelge 1’de ikincil alüminyumun kimyevi 
bileşimi verilmektedir. Deneylerde Şekil 2(a)’da gösterilen Rtul Marka 3kW’lık güce sahip ve 
19,8 kHz’lik frekans üreten ultrasonik gaz giderme cihazı kullanılmıştır. 750 °C sıcaklıkta 
Şekil 2(b)’deki VAK (RPT) cihazı kullanılarak Şekil 3’de gösterilen bifilm numunesi ve 
çekme çubuğu kalıplarına sıvı metalin ilk durumunu karakterize edebilmek için referans 
dökümler yapılmıştır. Daha sonra 750 °C sıcaklıkta sıvı metale 60, 120, 180 sn’de ultrasonik 
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gaz giderme uygulanmıştır. Her bir ultrasonik gaz giderme süresi için 2 adet çekme çubuğu 
numunesi ve 1 adet VAK numunesi alınmıştır. VAK numuneleri kesiti ortaya koymak için 
ikiye kesilmiş, sonra tarayıcıdan taranarak bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Sigma Scan 
programı ile Bİ analizi yapılmıştır. 

    Tablo 1. Döndü alüminyumun kimyevi bileşimi. 
Si Mg Fe Ti B Ni Sr Al 

7,29 0,27 0,7 0,11 0,0015 0,007 0,016 91,61 

  
Şekil 2. (a) Rtul marka ultrasonik gaz giderme cihazı ve (b)VAK(Vakum Altında Katılaştırma = RPT) cihazı 

   
Şekil 3. (a) VAK kalıbı; (b) Çekme çubuğu kalıbı 

Şekil 4’de ultrasonik gaz giderme süresinin Bİ ve mekanik özelliklere etkisi verilmektedir. 
Şekil 4(a)’da ultrasonik gaz giderme ile Bİ, (b)’de ultrasonik proses süresi ile çekme dayancı 
ve son olarak (c)’de kopma uzaması ile ultrasonik etki arasındaki ilişkiler ortaya 
konulmaktadır. 
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Şekil 4. (a) Ultrasonik gaz giderme süresi ile Bİ; (b) Ultrasonik gaz giderme süresi ile çekme dayancı ve (c) 

Ultrasonik gaz giderme süresi ile kopma uzaması arasındaki ilişki. 

III. SONUÇLAR VE TARTIŞMA (CONCLUSIONS AND DISCUSSION) 

Literatürde veya uygulamada yıllardır alüminyum ve alaşımlarındaki kabul gören en büyük 
sorun çözünmüş gaz değil aksine bifilmdir. Özellikle döküm alaşımlarındaki gibi geniş 
katılaşma aralığına sahip alaşımlarda yapı içerisinde bifilmler bulunuyorsa katılaşmanın etkisi 
ile dendritler bu çift katlı oksit filmlerini tane sınırlarına kadar itebilirler [2, 3, 6]. Olası bir 
dinamik ya da statik yük altında çalıştıklarında bu bölgelerde bulunan bifilmlerin çentik ya da 
çatlak etkisi yapmasıyla malzemelerin dayanım değerlerinde ve çalışma ömürlerinde 
öngörülen değerlerin çok altında olduğu görülmektedir. Dışpınar, vd.[7, 8] yapı içerisindeki 
bulunan hidrojenin aslında mekanik özellikler açısından zararlı olmadığını asıl sorunun çift 
katlı oksit filmleri olduğunu göstermişlerdir. Dışpınar [2] ayrıca kendi doktora çalışmasında 
farklı alaşımlardaki farklı hidrojen miktarlarının da bifilmden yoksun ergiyiklerde aşırı 
doygun halde yapı içerisinde bulunduğunu ve zararlı bir etkiye sahip olmadığını göstermiştir. 
Şekil 5’de farklı hidrojen miktarlarındaki ergiyiklerin ve işlemlerin bifilmler ile ilişkisi 
gösterilmektedir. 

 
Şekil 5. Hidrojen seviyesi ve işlem ile Bifilm İndeksi değişimi [7]. 
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Ergiyik ilk başta yüksek hidrojen seviyelerine yükseltildiğinde daha sonra düşük gaz 
seviyelerine düşürüldüğünde Bİ sırasıyla 70, 90 ve 120 mm biçiminde değişmiştir (gaz 
giderilmiş). Bu şekildeki hidrojen miktarı değişiminde artan hidrojen miktarından dolayı 
gözeneklerin boyutunun da artacağı olasıdır. Diğer deneyde ise ergiyik önce düşük seviyelere 
düşürülüp daha sonra orta ve yüksek seviyelere yükseltildiğinde Bİ sırasıyla 10, 15 ve 95 mm 
şekilde değişmiştir [7]. Buradan hidrojen miktarının Bİ üzerine baskın bir etkiye sahip 
olmadığı görülmektedir. 

Şekil 4’de gösterilen mekanik özellikler ve sürenin Bİ ile değişiminden de hurda 
alüminyumun ultrasonik gaz giderme prosesi ile birlikte öncelikle temiz bir ergiyiğe ulaşıldığı 
açıkça görülmektedir. Çekme dayançları ısıl işlemsiz döküm haliyle 200 MPa üzerine 
çıkmıştır. Kopma uzaması değerleri de 200 MPa civarındaki çekme dayancı değerleri göz 
önüne alındığında nispeten tutarlı olarak ortalama %9-10’luk değerleri sergilemiştir. Ayrıca 
Bİ’de artan ultrasonik gaz giderme süreleri ile azaldığı görülmektedir. Buradaki mekanizma 
ergiyik içerisindeki çözünmüş hidrojenin bifilmlerin içerisine yayınarak yüzeye doğru 
yükseldiği düşünülmektedir. Bu şekilde artan gaz giderme süreleri ile daha temiz ergiyik elde 
edilmiştir. 
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ABSTRACT 
In this study, the seismic behavior of the minarets built from different materials subjected to near-far fault 
ground motions is investigated based on analytical and experimental studies. For this purpose, a historical 
masonry minaret and a reinforced concrete minaret built in Trabzon, Turkey are selected as application. 3D 
initial finite element models of the selected minarets are constituted by SAP2000 software and the analytical 
dynamic characteristics are determined. Experimental dynamic characteristics of the minarets (frequencies, mode 
shapes, damping ratios) are determined using Operational Modal Analysis Method under ambient vibrations. 
According to experimental results, initial finite element models are calibrated by considering boundary 
conditions and material properties. Calibrated finite element models of the minarets are analysed for near-far 
fault ground motions and the structural responses occurred in these minarets are compared with each other. 
 
Keywords: Minarets, Operational Modal Analysis, Model Calibration, Near-Far Fault Ground Motions. 

I. INTRODUCTION 

Minarets are one of the most important architectural cultural inheritances. Minarets, 
constructed generally adjacent to or next to the mosques, are tall and slender tower type 
structures. While most historical minarets were constructed using reinforced or unreinforced 
stone or brick masonry, the majority of minarets recently constructed in Turkey are reinforced 
concrete (RC) structures. 

Safety evaluation of minarets to earthquake motions is very important. Dynamic 
characteristics such as natural frequencies, damping ratios and mode shapes are one of the 
most important parameters for the safety evaluation of the structures. Determining the change 
of modal parameters may help perform condition assessment of the structure or even damage 
detection in the process of construction or during its service life [1]. The dynamic 
characteristics of engineering structures can be obtained by finite element method and 
experimental measurement methods. The most commonly used experimental measurement 
method is Operational Modal Analysis (OMA). Ambient vibration test with Operational 
Modal Analysis method is very powerful to estimate dynamic characteristics of structures 
because the method uses the available ambient excitation [2].  

Dogangun et al. [3], Bayraktar et al. [4], Hacıefendioglu and Maras [5] and Livaoglu et al. [6], 
Hejazi et al. [7] performed studies to determine the modal parameters of historical masonry 
and RC minarets. Dogangun et al. [8] modeled three minarets different in height and analyzed 
them using two ground motions in order to investigate the dynamic behavior of historical 
unreinforced masonry minarets. Turkeli et al. [9] investigated that the dynamic behaviors of 
traditional and proposed buttressed RC minarets were compared with each other. This study 
showed that using buttressed structural load carrying systems in the earthquake prone regions 
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is beneficial and these supporting system behaved well when compared to traditional RC 
systems.  

Many of the minarets resisted a variety of potential threats, such as environmental, earthquake 
and wind, are partly or completely damaged. Therefore, it is important to better understand 
how these structures behave during moderate to strong earthquake. Investigations on the 
seismic behavior and dynamic characteristics of the minarets were done in the literature (Firat 
[10], Higazy [11], Menon et al. [12], El Attar et al. [13], Dogangun et al. [14], Bayraktar et al. 
[15], Turk [16], Abdel-Motaal [17], Oliveira et al. [18]). Sezen et al. [19] discuss vulnerability 
of and damage to 64 masonry and reinforced-concrete minarets after the 1999 Kocaeli and 
Duzce earthquakes, and investigate seismic response of reinforced-concrete minarets. 
Clemente et al. [20] firstly analyzed the minaret increasing the bending moment at the base, 
accounting for the nonlinear behavior of the soil-structure interface, to evaluate the global 
structural stability of the Minaret of Jam. Then, solid and beam FE models were created, and 
their modal behaviors were compared. Erdogan et al. [21] presented a comparative study that 
deals with the seismic behavior of minaret of the Sultan Ahmed Mosque. The response of the 
minaret to horizontal earthquake motions was investigated with regard to the interactions with 
the surrounding structures.  

This paper aims to investigate the seismic behavior of the masonry and RC minarets subjected 
to near-far fault ground motions based on analytical and experimental studies. Firstly, 3D 
initial finite element models of the minarets were constituted by SAP2000 software and the 
analytical dynamic characteristics were determined. Then experimental dynamic 
characteristics were extracted using Enhanced Frequency Domain Decomposition technique. 
Finite element models of the minarets were calibrated by changing of material properties and 
boundary conditions to eliminate the differences between analytical and experimental 
dynamic characteristics. Linear seismic behaviors of the minarets were determined under the 
selected earthquake ground motions. 

II. FORMULATION 

The experimental dynamic characteristics of the structure were determined by Enhanced 
Frequency Domain Decomposition (EFDD) technique. In this technique, the natural 
frequencies, modal damping ratios and mode shapes were extracted from the power spectra by 
selecting peak values. The relationship between the unknown input and the measured 
responses can be written as [22-23]: 

                                           ( ) ( )* ( ) ( )T
yy xxG j H j G j H j                                                 (1). 

where Gxx is the Power Spectral Density (PSD) matrix of the input signal, Gyy is the PSD 
matrix of the output signal, H is the Frequency Response Function (FRF) matrix, and * and T 
denote complex conjugate and transpose, respectively.  
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III. DESCRIPTION OF THE MINARETS 

Description of The RC Minaret  

A reinforced concrete (RC) minaret located in Trabzon, Turkey is selected as application. The 
minaret is very slim and tall, and has two balconies on its body. The total height of the 
minaret is about 31 m. The approximate geometrical properties and view of the minaret are 
presented in Fig. 1. In addition to these dimensions, there is a 14 cm diameter concrete block 
in the middle of the minaret. Around the concrete block, there are 113 stairs from the floor to 
the second balcony, and they have a 20 cm step height. Each set of stairs has an inner and 
outer radius of 7 and 60 cm, respectively.  

               
Fig. 1. Geometrical properties and view of the RC minaret 

Description of The Masonry Minaret 

A masonry minaret located in Trabzon, Turkey is selected as application. The minaret has one 
balcony on its body. The total height of the minaret is about 33.5 m. The approximate 
geometrical properties and view of the minaret are detailed in Fig. 2. In addition to these 
dimensions, there is a 20 cm diameter masonry block in the middle of the minaret. Around the 
masonry block, there are 95 stairs from the floor to the balcony, and they have a 19 cm step 
height. Each set of stairs has an inner and outer radius of 10 and 70 cm, respectively.  

                
Fig. 2. Geometrical properties and view of the masonry minaret 
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IV. THEORETICAL MODAL ANALYSIS OF THE MINARETS 

3D finite element models of the minarets were created using the SAP2000 software. Finite 
element models of the RC minaret and masonry minaret were constituted with 5409 and 6493 
solid elements, respectively. The 3D FEMs of the minaret are given in Fig. 3. In this study, to 
obtain the dynamic characteristics of the RC minaret, the elasticity modulus, poisson ratio and 
mass per unit volume were used as 3E4 MPa, 0.2, and 2400 kg/m3, respectively, as initial 
material properties. Properties of the material used in the masonry minaret: the elasticity 
modulus, poisson ratio and mass per unit volume were used as 9E3 MPa, 0.2, and 2100 
kg/m3, respectively, as initial condition. As initial boundary conditions, all of the degrees of 
freedoms under the footing part of the minarets were fixed. In Fig. 4, the first two mode 
shapes and natural frequencies obtained from analytical modal analysis are presented.  

           
             a) RC Minaret       b) Masonry Minaret 

Fig. 3. Finite element models of the minarets 

In Fig. 4, the first two mode shapes and natural frequencies obtained from analytical modal 
analysis of the minarets are presented. 

                                                        
1st Mode                2nd Mode                                1st Mode               2nd Mode 

(ƒ1=1.391Hz)         (ƒ2=1.408Hz)                       (ƒ1=0.943Hz)         (ƒ2=0.954Hz) 
a) RC Minaret               b)  Masonry Minaret 

Fig. 4. The first two analytical mode shapes of the minarets 

As shown in Fig. 4, the first two modes are translational mode for both these minaret models. 

V. OPERATIONAL MODAL ANALYSIS OF THE MINARETS 

Operational modal analysis was used to extract the dynamic characteristics of the minarets 
under the ambient vibrations. During the ambient measurements of the minarets, B&K 8340 
type uni-axial accelerometers which have 10V/g sensitivity, B&K 3560 type data acquisition 
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system with 17 channels, PULSE [24] and OMA [25] softwares were used. The minarets were 
instrumented using two uniaxial accelerometers in the x direction, one in the y direction. Both 
two measurements were carried out for 30 minutes. The accelerometers were mounted on the 
core of the minaret in the specified directions and the data acquisition system are given in Fig. 
5.  

              
Fig. 5. The mounting of the accelerometers and data acquisition system 

In this study, the modal parameters of the minarets were obtained using the Enhanced 
Frequency Domain Decomposition (EFDD) technique in frequency domain. The natural 
frequencies, modal damping ratios were extracted from the power spectra by selecting peak 
values. The power spectral density matrices of the minarets obtained using the EFDD 
technique are depicted in Fig. 6.  

 
a) Masonry Minaret                                                     b)  RC Minaret 

Fig. 6. The power spectral density functions obtained from the EFDD technique 

The values of the frequencies and damping ratios obtained from the minarets are given in 
Table 1. 

        Table 1. The frequencies and damping ratios of the minarets 
Minaret Mode Number Frequency (Hz) Damping Ratio (%) 

Masonry Minaret 
1 0.738 1.725 
2 0.740 1.720 

RC Minaret 
1 0.946 1.616 
2 1.031 1.199 

VI. FINITE ELEMENT MODEL CALIBRATION OF THE MINARETS 

When the natural frequencies and mode shapes obtained from the analytical and experimental 
studies are compared, it is seen that there are some differences between the results. It is 
thought that these differences result from some uncertainties in the finite element models of 
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the minarets. Therefore, the FEMs of the minarets were calibrated based on the experimental 
natural frequencies. Modulus of elasticity and boundary conditions were selected as the 
structural parameters to be calibrated. The experimental, initial and calibrated natural 
frequencies are given in Table 2. 

             Table 2. The experimental and analytical natural frequencies of the minarets 

Minarets 
Frequencies (Hz) 

Mode 
Numbers 

Initial 
Models 

Calibrated 
Models 

Experimental 
Results 

Differences 
(%) 

Masonry 
Minaret 

1 0.943 0.738 0.738 0 
2 0.954 0.740 0.740 0 

RC Minaret 
1 1.391 0.946 0.946 0 
2 1.408 0.952 1.031 7.66 

It can be seen from Table 2 that the average difference in the natural frequencies was 
approximately attained as 3.83% for the first two modes.  

For calibration of the masonry minaret, elasticity modulus was determined as 5.3E3 MPa, and 
springs were assigned to half area of the minaret wall from footing to 3.5 m height. For RC 
minaret, springs of 46.5E3 kN/m were assigned under the minaret footing instead of fix 
support. Mode shapes obtained from the calibrated models of the minarets were almost the 
same as the initial models in Fig. 4.  

VII. SEISMIC ANALYSIS OF THE MINARETS  

Both near and far fault ground motions belonging to the 1999 Kocaeli earthquake were 
selected for analysis. Some characteristics of these earthquakes are given in Table 3 (M: 
magnitude, RRup: closest distance to rupture plane). Acceleration–time graphs of the 
earthquakes used in analysis are given in Fig.7. 

  Table 3. Characteristics of the selected near and far fault ground motions [26] 
Earthquake Station M RRup(km) 

1999 Kocaeli Yarimca 7.51 4.83 
1999 Kocaeli Eregli 7.51 142.29 

       
a) Yarimca Station            b) Eregli Station 

Fig. 7. Acceleration–time graphs of the earthquakes 

The calibrated analytical models of the minarets were analyzed under the earthquake motions 
linearly. The ground motions were applied to the minarets X-axis direction. The 
displacements, velocities and accelerations occurring in the minarets under near and far fault 
ground motions are comparatively plotted in Fig. 8. 
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a) Near Fault Ground Motion                                b) Far Fault Ground Motion 

Fig. 8. The time histories of the displacement, velocity and acceleration of the minarets 
 

The shear forces and bending moments occurring at the minaret base under the near and far 
fault ground motions are given in Fig. 9.  

    

    
a) Near Fault Ground Motion                                     b)  Far Fault Ground Motion 
Fig. 9. The time histories of the shear force and bending moment of the minarets 
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As it is seen from the Figs. 8-9, it was observed a higher increment between displacements, 
velocities, accelerations, base shear forces and base bending moments obtained from the 
masonry minaret in comparison to these of the RC minaret under both earthquake motions. 

VIII. CONCLUSIONS 

The paper investigates seismic behavior of the masonry and RC minarets subjected to near-far 
fault ground motions based on analytical and experimental studies. The results obtained from 
the study are summarized below: 
 From the modal analysis of the RC and masonry minarets, the first two natural 

frequencies were obtained analytically 1.391-1.408 Hz and 0.943-0.954 Hz, respectively. 
The frequencies of RC minaret were higher than these of the masonry minaret due to its 
much higher stiffness. 

 Modal damping ratios obtained from experimental measurements of the masonry and RC 
minarets for the first two modes were 1.725-1.720 % and 1.616-1.199 %, respectively. 

 When comparing the numerical and experimental results, there were some differences in 
the natural frequencies. To minimize the differences between analytical and experimental 
modal parameters, FEMs of the minarets were calibrated using material properties and 
boundary conditions.  

 After model calibrating, the average difference between analytical and experimental 
natural frequencies was reduced up to 3.83% for the first two modes. 

 The structural responses obtained from minarets under near fault ground motion were 
seen to be bigger than these of the far fault ground motion. 

 The displacements obtained from the masonry minaret under near fault ground motion 
were bigger than these of the RC minaret. But there was no significant difference 
between the displacements for far fault ground motion. 

 The velocities and accelerations calculated from the masonry minaret for near-fault 
ground motion were bigger than those of the RC minaret. However, it was observed 
opposite situation for the far-fault ground motion. 

 The base bending moments and base shear forces obtained from the RC minaret for both 
near-fault and far-fault ground motions were bigger than these of the masonry minaret. 

It can be generally said that the effects of finite element model calibration and near-far fault 
ground motions in seismic assessments of the minarets must be taken into account.  
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ABSTRACT  
Compulsory professional internships are extremely important in terms of the assimilation of theoretical 
knowledge in the engineering education process. Universities had set up their own internship regulations for 
their internships to be done with more attentive or a specific standard. These regulations bring about specific 
criteria on how to do internships. A poor quality professional internship can lead to the development of a civil 
engineer who cannot utterly meet the present and future needs of the society. Therefore the internships constitute 
of implementation phase of the education and training period need to do more attentive. 
The aim of this study is to compare and discuss the internship regulations of the major universities of civil 
engineering education and the internship regulations of Bayburt University Department of Civil Engineering. 
Thus, it is aimed to examine Bayburt University's differences in the practice of internship-based learning 
method. As a result, suggestions for increasing the quality of internship application are presented. 
 
Keywords: Civil engineering, internship, education 

I. INTRODUCTION 

Internships are an important part of the education in universities. Thanks to the internship, 
students can understand their profession more closely and be more efficient due to fact that 
they are pre-equipped before beginning a new career. For the fields like construction 
engineering, where the practice is very important, if internships are done in a disciplined 
manner, the taken theoretical education is being more meaningful. It can be very difficult for 
students, who do not perform their professional internship in the desired way, to adapt 
themselves to their profession in the future, and they may have trouble finding a job [1, 2]. 
Universities publish internship guidelines in order to ensure that students are properly trained 
at this stage. Thus, certain schedules for internships are made to provide better quality 

In this study, the internship guidelines of state and private universities, whose academic 
performance are higher than Bayburt University Department of Civil Engineering, are 
examined based on 2017-2016 URAP data. Then, considering the different obtained results, 
various proposals are presented to increase the quality of Bayburt University internship 
practice.  

II.  RELATED WORK 

The students of Bayburt University Department of Civil Engineering start their internship at 
the end of the 4th semester and its total duration is at least 60 days. Internship is divided into 
two types as: i)-office and ii)-construction site. Students must complete at least 30 working 
days for the construction site type of internship and at most 30 working days for the office 
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type of internship. Buildings, roads, railways, metro, tunnels, bridges, viaducts, dams, 
harbors, canals and various geotechnical applications are being expected to be selected for 
construction sites in their internships. 

During internship in construction site it is demanded from the students to: follow, learn and 
examine shell and core construction activities; project implementation; keep necessary 
documents attachments; learn the application of various activities related to building 
management; learn about building’s components as concrete, steel, wood and their 
manufacturing and assembling; learn how to conduct experimental research by seeing the 
application of measurement methods in civil engineering, attend activities of excavations, 
molds, iron, concrete, wall and roof which are performed in construction site; site land 
surveying, labor and equipment’s management (takeoff sheet, daily site dairy, supervisor’s 
dairy, various records of the running machinery and equipment), have knowledge for 
activities like material supply and storing (warehouse records, shipyards). The students have 
to present the performed work in the site during the internship by including visual materials 
(photographs and free hand drawings, etc.) in internship report [3]. 

It is preferred that the student contributes in the stages of static design, graphic design, 
preliminary design or implementing projects during office internship according to Bayburt 
University Internship Guidance. Internship is declined when the work is done in offices where 
there was no actual project. During the office internship, it is requested from students to 
perform take off and estimation, progress payments reports, changes management or project’s 
closure procedures, design practice and laboratory tests related to construction works [3]. 
The students of Bayburt University in Civil Engineering Department present an internship file 
including their performed work and gained knowledge from their observation during the 
internships period to Department Internship Commission. During internship assessment, the 
performed work along their internship, internship diary (drawings, photographs, documents) 
and interview result are taken into account [3]. 

In this study, to show the situation of it versus others universities internship directives the 
internship guidelines of 67 state and 17 private universities, whose academic performance are 
higher than Bayburt University Department of Civil Engineering, are examined based on 
2017-2016 URAP data in order to take stock of it versus others. Due to the lack of civil 
engineering departments in some of these universities and the inability to reach the internship 
directives of some of them, the data of 43 state and 7 private universities could be examined. 
The examined internship directives were examined by dividing in groups according to 
internship type, lessons need to be taken before starting the internship, internship period, 
internship evaluation criteria, the created the evaluation board and internship assessment 
practice. In this way, the differences in the internship regulations of the universities were tried 
to be exhibited through Tables 1 and 2. 
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Tablo 1. Data about education directive of state universities examined * 
University 

name C
la

ss
 

Internship 
type 

Compulsory 
lessons 

Period 
(day) To

ta
l Evaluation 

criteria 
Evaluation 

board 
Internship 
assessment 

ODTÜ 
2 

nd
 Site 

 
 
 
 

20 

50
 

Internship diary 

Internship 
commission 

Successful 
3 

rd
 

 
Site/ 

Office 
 
 

30 
Trainee 

Evaluation 
Report 

Failed 

HACETTEPE 

2 
nd

 Site 
 

 

min 
20 

40
 

Internship diary 

Internship 
commission 

Successful 

3r
d 

 
Site/ 

Office 
 
 

min 
20 

Trainee 
Evaluation 

Report 
Failed 

İSTANBUL 

1s
t 

Site/ 
Office/ 

Lab 
 

 

max 
20 

70
(L

ab
 m

ax
 1

5,
O

ff
ic

e 
25

) 

Internship diary 

Internship 
commission 

Successful 

2n
d 

Site/ 
Office/ 

Lab 
 

 
Trainee 

Evaluation 
Report 

Accepted 
days 

number 

3r
d Site/ 

Office/ 
Lab 

 Presentation 
-If necessary Failed 

GEBZE 
TEKNİK 

2n
d  

 

min 
20 

40
 

Internship diary 

Internship 
commission 

Successful 
Trainee 

Evaluation 
Report 

3r
d  min 

20 Failed 
Presentation 
-If necessary 

GAZİ 

2n
d Site 

 

25 

50
 

Internship diary 

Related 
professor 

Successful 
Trainee 

Evaluation 
Report 

3r
d Site/ 

Office 25 Failed 
Interview 

-If necessary 

İSTANBUL 
TEKNİK 

2 
nd

 Engineering 
practice 

 

 
min 
20 

 

60
 

Internship diary 

Internship 
commission 

Successful 

3r
d 

or
 4

th
 

Construction 
project 

 

 
min 
20 

 

Trainee 
Evaluation Report 

Accepted 
days 

number 

Failed 
* It is taken from the websites of universities between 25.08.2017-08.09.2017 days [4-9]. 
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Continuation of Table 1* 

University 
name C

la
ss

 

Internship 
type 

Compulsory 
lessons 

Period 
(day) To

ta
l Evaluation 

criteria 
Evaluation 

board 
Internship 
assessment 

EGE 
2n

d Site 
 

20 

40
 

Internship diary 

Internship 
commission 

Successful 

Trainee 
Evaluation Report Revision 

3r
d Site/ 

Office 20 
Presentation Failed 

ATATÜRK 

2n
d Site 

 

min 
30 

60
 

Trainee 
Evaluation Report Internship 

commission 

Successful 

3r
d Site/ 

Office 
min 
30 Interview Failed 

ERCİYES 

2n
d Site 

 

24 

48
 

Internship diary 

Internship 
commission 

Successful 

Trainee 
Evaluation Report 

Accepted 12 
days 

3r
d Office 24 

Interview Failed 

 
SELÇUK 

 

2n d Site 
 

 
20 

40
 

Internship diary 
Internship 

commission Mark 

3r
d Office 20 Trainee 

Evaluation Report 

MARMARA 

2n
d  

 

min 
18 

max 
36 
 36

 

Internship diary 
 

Internship 
commission 

 

Successful 

Trainee 
Evaluation Report 

Accepted 
days 

number 

3r
d  

min 
18 

max 
36 

Interview/ 
written note 
-If necessary 

Failed 

DOKUZ 
EYLÜL 

1s
t Site 

 

 

max 
15 

50
 

Internship diary 

Internship 
commission 

Successful 

2n
d Site/ 

Office 
max 
25 

Trainee Evaluation 
Report 

Accepted 
days 

number 

3r
d Site/ 

Office 
min 
10 

Presentation 
-If necessary Failed 

YILDIZ 
TEKNİK 

2n
d Site/ 

Site and 
Office 

Must have taken 
80% of courses 
in 4 semesters 

min 
30 

60
 

Internship diary- 
Internship report 

Internship 
commission 

Successful 

Trainee Evaluation 
Report Revision 

3r
d Site/ 

Site and 
Office 

Must be 
successful in 

90% of 6 
semesters 

min 
30 

max 
60 

Interview 
-If necessary Failed 

İZMİR 
YÜKSEK 

TEKNOOJİ 

2n
d Site 

 

min 
20 

40
 

Internship diary 

Advisor 

Successful 

Revision 

3r
d Office 

 
min 
20 

Internship report 
Failed 

* It is taken from the websites of universities between 25.08.2017-08.09.2017 days [10-17]. 

 

 

 

 

1086

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/internship%20report
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/internship%20report
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/internship%20report
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/internship%20report
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/internship%20report
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/internship%20report
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/internship%20report
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/internship%20report


Continuation of Table 1* 

University 
name C

la
ss

 

Internship 
type 

Compulsory  
lessons 

Period 
(day)  To

ta
l Evaluation  

criteria 
Evaluation  

board 
Internship 
assessment 

KTÜ 
2n

d Site 

 

min 
15 

max 
40 

60
 

Internship 
diary 

Internship 
commission 

Successful 

Trainee 
Evaluation 

Report 

Accepted 
days number 

3r
d Site 

min 
15 

max 
40 

Interview Failed 
(<60 point) 

FIRAT 

2n
d Site 

 

24 

48
 

Internship 
diary Internship 

commission 

Successful 

3r
d Office 24 

Trainee 
Evaluation 

Report 
Failed 

SÜLEYMAN 
DEMİREL 

2n
d Structure 

 

 max 
30 

60
 

Internship 
diary 

Internship 
commission 

Successful 
Accepted 

days number Trainee 
Evaluation 

Report 

3r
d Transportation/ 

Hydraulics 
 max 
30 

Revision 
Interview 

-If necessary Failed 

ESKİŞEHİR 
OSMANGAZİ 

2n
d Structure  

Construction 
materials, 
structure 
elements, 

architecture 
knowledge, 

technic drawings 

25 

50
 

Internship 
diary 

3 academic 
members 

Successful 

3r
d 

Transportation 

Estimation 
knowledge/Topog

raphy 1-2, 
earthworks and 

railway 
engineering, 

highway 
engineering 25 

Trainee 
Evaluation 

Report 

2 academic 
members 

Geotechnical 

Soil mechanics I 
and soil 

mechanics II 
 

Presentation 
-If necessary 

1 academic 
member Failed 

Hydraulics  1 academic 
member 

 
ULUDAĞ 

 

2n
d Site/  

Office 

 

min 
30  

max 
45 

60
 

Internship 
diary 

Internship 
commission 

Successful 

Trainee 
Evaluation 

Report 

Accepted 
days number 

3r
d  Site/ 

 Office 

min 
30 

max 
45 Presentation Failed 

SAKARYA 

2n
d Structure  

 

20 

40
 

Internship 
diary 

Internship 
commission 

Successful 
Trainee 

Evaluation 
Report 

3r
d Transportation/ 

Hydraulics 20 Failed 
Written note 

* It is taken from the websites of universities between 25.08.2017-08.09.2017 days [18-23].
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Continuation of Table 1* 

University 
name C

la
ss

 

Internship 
type 

Compulsory 
lessons 

Period 
(day) To

ta
l Evaluation  

criteria 
Evaluation 

board 
Internship 
assessment 

İNÖNÜ 
2n

d Site 

 
min  
30 

60
 

Internship diary 

Internship 
commission 

Successful 
 
 

Trainee 
Evaluation 

Report 

Accepted 
days number 

3r
d Site min  

30 Interview Failed 
 

GAZİANTEP 

1s
t  

Site 
 

 
min  
20 

60
 

Internship diary 

Internship 
commission 

Successful 
 

2n
d Office/ 

Lab 
min  
20 

Trainee 
Evaluation 

Report 

Failed 

3r
d 

 
Hydraulics/ 

Geotechnical/ 
Transportation 

min  
20 

Interview 
-If necessary 

ANADOLU 

2n
d Structure 

 (Lab/Office) 

 

30 

60
 

Internship diary 

Internship 
commission 

Successful 

Trainee 
Evaluation 

Report 

Accepted 
days number 

3r
d 

Hydraulics/ 
Geotechnical/ 
Transportation 
(Lab/Office) 

30 
Presentation Failed 

KOCAELİ 

2n
d Site 

 

22 

44
 

Internship diary 

Internship 
commission 

Successful 
Trainee 

Evaluation 
Report 

3r
d Site/ 

 Office 22 Failed  
Interview 

 

PAMUKKALE 

2n
d Site 

 

30 

60
 

Internship diary 

Internship 
commission 

Successful 

3r
d Office/ 

Professional 
internship  

30 

Trainee 
Evaluation 

Report Failed 
Presentation 

 
* It is taken from  the websites of universities between 25.08.2017-08.09.2017 days [24-28]
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Continuation of Table 1* 

University 
name C

la
ss

 

Internship 
type 

Compulsory 
lessons 

Period 
(day) To

ta
l Evaluation 

criteria 
Evaluation 

board 
Internship 
assessment 

CELAL 
BAYAR 

2n
d Site 

Must be 
successful in 

technic 
drawings, 
materials 

knowledge, 
basic 

knowledge, 
elements of 
structure, 
graphical 
software, 

construction 
materials II. 

min 
25 

50
 

Internship diary 

Internship 
commission 

Successful 

Accepted 
days 

number 

3r
d Office 

Hydraulics, 
steel structure, 

concrete II, 
transportation, 

static of 
structure I, soil 
mechanics I, 
water supply 

and sewerage, 
steel structure 

design, 
concrete II, 

transportation 
network 

design, static 
of structure II, 
soil mechanics 

II) 

min 
25 Interview 

Failed 

MERSİN 

2n
d Site 

 

 

20 

40
 

Internship diary 

Internship 
commission 

 
Successful 

 
Trainee 

Evaluation 
Report 

Revision 

3r
d Office 20 

Interview 
 

Failed 
 

AFYON 
KOCATEPE 

2n
d Structure  

 

min 
30 

60
 

Internship diary 

Internship 
commission 

Successful 

Trainee 
Evaluation 

Report 

Accepted 
days 

number 

3r
d 

Hydraulics/ 
Geotechnical/ 
Transportation 

30 
Presentation 
-If necessary Failed 

KIRIKKALE 

1s
t Site 

 

10 

50
 

Internship diary 

Internship 
commission 

Successful 

2n
d Office 20 

Trainee 
Evaluation 

Report 
Failed 

3r
d Site 20 

*It is taken from the websites of universities between 25.08.2017-08.09.2017 days [29-32]. 
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Continuation of Table 1* 

University  
name C

la
ss

 

Internship 
type 

Compulsory  
lessons 

Period 
(day)  To

ta
l Evaluation  

criteria 
Evaluation  

board 
Internship 
assessment 

DUMLUPINA
R 

1s
t Site and Office 

 

20 

60
 

Internship diary 

Internship 
commission 

Successful 
2n

d Structure  20 
Trainee 

Evaluation 
Report 

Failed 

3r
d Hydraulics/ 

Transportation 20 Interview 

MUĞLA 
SITKI 

KOÇMAN 

2n
d Professional 

internship 
 

min 
30 

60
 

Internship diary 

Internship 
commission 

Successful 

Internship report 

3r
d Expert field min 

30 Failed 
Presentation 

HARRAN 

1s
t Structure 

 

min  
20 

60
 

Internship diary 

Internship 
commission 

Successful 

2n
d Hydraulics min 

 20 
Accepted 

days number 

Interview 
-If necessary 

3r
d Transportation min  

20 Failed 

BALIKESİR 

2n
d Site 

 

30 

60
 

Internship diary 
Internship 

commission 

Successful 

Accepted 
days number 

3r
d Office 30 
Trainee 

Evaluation 
Report Failed 

RECEP 
TAYYİP 

ERDOĞAN 

2n
d Site 

 

min  
30 

60
 

Internship diary  

Internship 
commission 

Successful 

Accepted 
days number 

3r
d 

 
Site/ 

Office 
 

max 
30 

Trainee 
Evaluation 

Report Failed 

* It is taken from the websites of universities between 25.08.2017-08.09.2017 days [33-37]. 
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Continuation of Table 1* 

University 
name C

la
ss

 

Internship 
type 

Compulsory  
lessons 

Period 
(day)  To

ta
l Evaluation  

criteria 
Evaluation  

board 
Internship 
assessment 

BÜLENT 
ECEVİT 

2n
d Site 

 

30 

60
 

Internship diary 

Internship 
commission 

Successful  
(>60 point) 

Trainee 
Evaluation 

Report 

3r
d Site/  

Office 30 Failed 
Interview 

-If necessary 

NİĞDE 
ÖMER 
HALİS 
DEMİR 

2n
d Site 

 

30 

60
 

Internship diary 

Internship 
commission 

Successful 

Trainee 
Evaluation 

Report 
Revision 

3r
d 

 
Site/ 

Site and 
Office (max15) 

 

30 Interview/ 
written  note 
-If necessary 

Failed 

NAMIK 
KEMAL 

1s
t Site/ 

Office 

 

max  
30 

60
(O

ff
ic

e 
m

ax
 2

0)
 Internship diary 

Internship 
commission 

Successful 

Accepted days 
number 

2n
d Site/ 

Office 
max 
20 Trainee 

Evaluation 
Report 

3r
d Site/ 

Office 
max  
20 Failed 

AKSARAY 

2n
d Site 

 

30 

60
 

Internship diary 

 

Successful  

Trainee 
Evaluation 

Report 

Accepted days 
number 

3r
d Site/  

Office 30 
Interview 

-If necessary Failed 

BOZOK 

1s
t 

 
Structure  

 
 
 

20 

55
 

Internship diary 

Internship 
commission 

Successful  

2n
d Office 15 

Trainee 
Evaluation 

Report 

Accepted days 
number 

3r
d Transportation/ 

Hydraulics 
 

20 

 
Interview  

-If necessary 
 

Failed 

* It is taken from the websites of universities between 25.08.2017-08.09.2017 days [38-42]. 
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Continuation of Table 1* 

University name 

C
la

ss
 

Internship 
type 

Compulsory  
lessons 

Period 
(day)  To

ta
l Evaluation  

criteria 
Evaluation  

board 
Internship 
assessment 

NECMETTİN 
ERBAKAN 

2n
d Site 

 

20 

40
 

Internship diary 

Internship 
commission Mark Trainee 

Evaluation Report 
3r

d Office 20 
Interview 

ADIYAMAN 

2n
d  

 

30 

60
 

Internship diary  

Internship 
commission 

Successful  

Trainee 
Evaluation Report 

3r
d  30 

 
Failed 

 
Interview/ 

written  note 
- If necessary 

BARTIN 

2n
d Site 

Obligatory for 
taking 

construction 
site course 

25 
50

 

Internship diary 

Internship 
commission Mark Trainee 

Evaluation Report 

3r
d Transportation

/Hydraulics  

Obligatory for 
taking 

Transportation 
II /Hydraulics  

courses 

25 
Presentation 

GÜMÜŞHANE 

2n
d 

  min 
15 

max 
40 

60
 

Internship diary 
  

Trainee 
Evaluation Report 

3r
d 

 
min 
15 

max 
40 

 
Presentation 

* It is taken from the websites of universities between 25.08.2017-08.09.2017 days [43-46]. 
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Tablo 2. Data about education directive of private universities examined * 
University 

name C
la

ss
 

Internship 
type 

Compulsory  
lessons 

Period 
(day)  To

ta
l Evaluation  

criteria 
Evaluation  

board 
Internship 
assessment 

ATILIM 
2n

d Site Mechanic I, 
Static 

min 
30 

60
 

Internship diary 

Internship 
commission 

Successful Trainee 
Evaluation 

Report 3r
d Office Construction 

Materials 
min 
30 

Failed 
 Presentation 

YEDİTEPE 

2n
d Site English II min 

20 

40
 

Internship diary 

Related 
professor 

Successful Trainee 
Evaluation 

Report 

3r
d Office Any two courses min 

20 
Failed 

 Presentation 

ÇANKAYA 

2n
d Site 

 

 
min 
20 

 40
 

Internship diary 
Related 

professor 

Successful 

Revision 

3r
d Site/ 

Office 
min 
20 

Trainee 
Evaluation 

Report Failed 

BAHÇEŞEHİR  

1s
t o

r 2
nd

  

 

20 
40

 
Internship diary 

Internship 
commission 

Successful 

3r
d 

or
 4

th
  

20 
Trainee 

Evaluation 
Report 

 
Failed 

 

ÖZYEĞİN 

2n
d  Introduction 

min 
20 

max 
40 

40
 

Internship 
diary 

Supervisor 

Successful 

Revision 

3r
d  Competence 

management 

min 
20 

max 
40 

Trainee 
Evaluation 

Report 
Failed 

 

İZMİR 
EKONOMİ 

2n
d  

 

min 
20 

40
 

Report 
summary 

Internship 
commission 

Successful 

Trainee 
Evaluation 

Report 
Failed 

3r
d  min 

20 
Trainee 

Evaluation 
Report 

 

 
MALTEPE 

2n
d Site 

 

30 

60
 

Internship diary 

Internship 
commission 

Successful Trainee 
Evaluation 

Report 

3r
d Office 30 Failed 

 Presentation 

*It is taken from the websites of universities between 25.08.2017-08.09.2017 days [47-53]. 
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III. CONCLUSIONS AND DISCUSSION 

Like most universities in Turkey, Civil Engineering Department of Bayburt University is 
accepted two types of internship; site and office. In civil engineering departments of some 
universities, it is allowed to execute internship except site and office. For instance laboratory 
structure hydraulics geotechnical and transportation fields and etc. It is observed that when 
compulsory internship is not requested by the internship commission of universities in 
laboratory, hydraulics, and geotechnical fields, most of students execute internship in 
structure field [54]. Students executing internship in building construction want to work again 
in building construction since they think that they will learn this field better than the other 
fields [2]. However there are a sufficient number of structure engineers in our country, there is 
still a deficiency of engineers in different fields such as coastal and harbor engineering, steel, 
geotechnical and hydraulic structures [1]. Therefore, it is suggested that students must be also 
encouraged to work in others different fields as in mentioned above during the internship. 
Except as some cases, a total internship day to be qualified is generally at least 60 days for 
Civil Engineering Department of the universities. When considering both the diversity of the 
department fields and the diversity of the work done in the construction sites, it is seen that 
the internships, which constitute the large part of the applied training in the civil engineering 
departments, should be more than 60 days. Therefore, it is suggested that students should 
execute their internship after the 2nd, 4th and 6th semesters. 
Internships are generally evaluated according to internship diary, trainee evaluation report, 
and presentation if necessary. It was observed in some studies that all the internship days were 
counted even if some subjects were missing when only the internship diary and trainee 
evaluation report of the students were taken into consideration [54]. To prevent this situation 
it is thought that the interviews and written examination require tobe more important than the 
internship report and trainee evaluation report. 
In addition, first-year students should be encouraged to participate in presentations to make 
use of the information gained from internships. Examining the acceptance status of the 
internship of the students, most of universities evaluate their internships as successful or 
failed, but some universities have marks also. It is thought that in case of using of mark on the 
evaluation of internships, students will be more disciplined when performing their internships. 
The completion of the 2nd and 4th semesters is sufficient for the starting their internships for 
the students in the Department of Civil Engineering of Bayburt University. But students of 
some universities have to take some obligatory courses and it is demanded to attend them 
before starting the internship. Starting the internship after obtaining the basis theoretical 
knowledge can make this process more efficient. 
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ÖZET 
Türkiye’deki işletmelerin tamamına yakınını oluşturan KOBİ’ler için elektronik iletişim kanallarında (tv, radyo, 
sosyal medya vb.) yer almanın maliyetleri çok yüksektir. Benzeri reklam ortamları, bölgesel pazarlarda faaliyet 
gösteren firmaların opsiyonel reklam ihtiyaçlarını da verimli bir şekilde karşılayamamaktadır. Firmaların dâhil 
oldukları mevcut dijital medya ağlarında verilen reklamların sonucunda; izleyici etkileşimi, geri bildirimler, 
filtreleme ve yorumlama imkânı bulunmamaktadır. Teknik olarak reklam verenlerin argümanları izleyiciler ile 
dijital medya ağ sistemleri vasıtasıyla buluşturulsa dahi fonksiyonel anlamda taraflar arasında etkili bir bağ 
kurulamadığı gözlemlenmektedir. Bu çalışmanın amacı; bölgesel pazarlarda faaliyet gösteren, dijital medya 
ağlarında reklam veren işletmeler ile izleyiciler arasındaki diyaloğa ölçülebilir ve yönetilebilir bir yapı 
kazandırmaktır. Bunun için reklam verenlerin yayına hazırladığı argümanları sadece direkt dönüt alan müşteriler 
üzerinden ölçülmesi yerine, argümanların bir bütün olarak izleyici tarafından yorumlanması, gerçekleştirilen 
uygulama üzerinden işletme ile ilişki kurması hedeflenmektedir. Bu çalışmada önerilen yeni bir iş modeli 
sayesinde firmanın argümanlarını ve müşterilerini yorumlayabilecek, kendi iletişim metotlarındaki problemleri 
teşhis edebilecek, izleyici ile bir defadan daha fazla iletişim kurabilecektir. Ayrıca önerilen modelin yazılım 
uygulamasının geliştirilmesi adımlarına da yer verilmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Dijital medya ağları, Bilgi yönetim sistemleri, Ev dışı Reklam 

 
The Audience Interactive Knowledge Management System Application 

For Digital Media Networks 

ABSTRACT 
The cost of locating in electronic communication channels (TV, radio, social media, etc.) is very high for almost 
all small and medium enterprises (SMEs) in Turkey. Similar advertising media cannot efficiently meet the 
optional advertising needs of companies operating in regional markets. As a result of the advertisements given in 
existing digital media networks, SMEs cannot find opportunity about audience interaction, customer feedback, 
filtering and interpretation. It is observed that even if the advertisers' arguments bring close together with 
audiences via digital media networking systems, there is no effective link between the parties in a functional 
sense. The purpose of this study is to provide a measurable and manageable structure between the audiences and 
SMEs advertising on digital media networks operating in regional markets. Because of this reason, the 
arguments that advertisers prepare for publication should be interpreted by the viewer as a whole, rather than 
simply being measured on direct feedback customers. In addition to this, customers are aimed to establish 
relations with the company through the application. By means of new business model proposed in this study, 
SMEs will be able to communicate with the audience more than once, interpret the company's arguments and 
customers, diagnose problems in their communication methods. This study also includes the steps to develop the 
software application of the proposed model. 
 
Keywords: Digital media networks, Information management systems, Out of Home advertisement 
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I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

KOBİ statüsünde yer alan firmaların reklam, özendirme gibi tanıtıcı faaliyetlerini bölgesel 
medyada etkin bir şekilde sunabilecekleri bir dijital platform bulunmamaktadır. Bununla 
birlikte ulusal medyada yer almaları ise hem ekonomik açıdan hem de etkinlik ölçümü 
açısından oldukça zordur. Ulusal firmalarında benzeri şekilde bölgesel tanıtım faaliyetlerini 
hızlı, etkin ve geri dönüşümü hesaplanabilir bir dijital platform bulunmamaktadır. 

Bahsi geçen problemleri çözebilmek amacıyla ekonomik ancak izleyici etkileşimi ölçülebilir 
bir medya ağı oluşturulmuştur. Dijital ekranlar internet üzerinden bulutta depolanan ve web 
arayüzü ile yönetilebilen bir hale getirilmiştir. Kişisel digital signage yapıları bir platformda 
toplanabildiği bir ağ oluşturulmuştur. Bu ağda yer alan reklam verenlere çeşitli raporlar ile 
günlük, saatlik bazda raporlanabilmektedir. Bununla birlikte oluşturulan medya ağına dâhil 
olmanın maliyetleri düşürülmesi amaçlanmıştır. Menü boardlarda dâhil olmak üzere tüm 
bilgilendirici ekranlar için harici de kullanılabilen bir Android temelli kart geliştirilmiştir. 
Böylelikle ağa girip kendi ekranlarını kullanmak isteyen işletmelere de kendi ekranlarını 
kendileri oluşturabilme olanağı sunulmuştur. 

Ekranlara konulan hem donanımsal (beacon, gps vb) hem de yazılımsal (artırılmış gerçeklik, 
kare kod vb.) bildirim sağlayan araçlar konularak izleyici etkileşimi sağlanması 
hedeflenmiştir. Bunun için mobil bir uygulama geliştirilmiştir. Uygulama vasıtasıyla 
oluşturulan dijital kimlik sayesinde izleyicilere sipariş verebilme, özendirme sonucunda da 
avantaj sağlayabilme olanağı sunulmuştur. 

II. DİJİTAL MEDYA AĞLARI (DMA) (DIGITAL MEDIA NETWORKS) 

Dijital medya ağları (DMA) dünya çapında 2010 yılında 5 milyar dolarlık bir pazar değerine 
sahipken, 2016 yılına kadar bu rakam doğrusal bir şekilde artarak 16 milyar dolarlık pazar 
değerini oluşturmuştur. Uluslararası ekonomi firmalarının değerlendirmelerine göre 2020 
yılına kadar bu pazar değeri %8 daha gelişme göstererek 23 milyar dolarlık bir paya sahip 
olacaktır[1]. Bu büyük gelişme; DMA’lar için diğer reklam enstrümanlarından çok daha etkili 
olduğunun rakamsal bir yorumu olarak ifade edilmektedir. 

Son 10 yılda yarı yarıya pazar kaybeden yazılı medya gibi, Tv, radyo ve el broşürü pazarda 
büyük kayıplara uğramaktadırlar. Bununla beraber online ortamlardan mobil telefon 
üzerinden yapılan reklam seyretme/okuma oranları yükselirken, internet üzerinden yapılan 
reklamların artış oranı günden güne azalmaktadır. 2007 de neredeyse sıfır düzeyinde olan 
dijital medya son 10 yılda büyük artış kaydederek dünyadaki toplam reklam izleme/okuma 
oranlarının %2 sini teşkil etmektedir [2]. 

Dijital dönüşümün eposta reklamlarına göre çok daha etkin olabildiği günümüzde, dijital 
payını artırmaya çalışan DMA lar tek yönlü beslemenin yanında izleyiciler ile etkileşim alt 
yapısı sunabilmelidir. Endüstri 4.0 ve ya V2x sistemlerindeki gelişmeleri yakından izlemeli;  
Tv/Radyo, akıllı telefon ve internetin tüm pozitif yönlerini birleştirebilmelidir. 
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III. DİJİTAL MEDYA AĞLARININ AVANTAJLARI (ADVANTAGES OF DIGITAL 
MEDIA NETWORKS) 

Ülkemizde faaliyet gösteren firmaların %97 den fazlası küçük ve orta ölçekli işletmeler 
(KOBİ) statüsünde olup ihracatımızın %55 den fazlasını oluşturmaktadır[3]. Ekonomimizde 
bu kadar önemli yer tutan KOBİ’lerin %80 nine yakını da üretim veya imalat dışı, yiyecek, 
perakende/toptan, iletişim, eğitim gibi hizmet sektörünü direk ilgilendiren firmalardan 
oluşmaktadır. 

Tamamına yakını yurt içi bölgesel faaliyet alanına sahip bu işletmelerin büyüme ihtiyaçları 
için tanıtım ve reklam araçlarına ihtiyaçları vardır. Televizyon mecrasının pahalılığı ve 
duyarsızlığı, radyo reklamlarının hedef kitleden uzak oluşu ve görsel eksikliği, çevrimiçi 
reklamların artık kullanıcılar tarafından eklentiler ile engellenmesi, sosyal medya, magazin, 
gazete gibi araçlarında alternatif seçenekler sunamaması digital signage ekranları ile yapılan 
yayınların her geçen gün gelişmesine yardımcı olmaktadır. 

Bir başka husus ise ulusal pazarda yer alan büyük oyuncuların bölgesel pazarda da etkili 
olabilecek herhangi bir dijital reklam enstrümanına sahip değillerdir. Ulusal medya ağlarında 
(TV, radyo, gazete vb.) yer alabilecek bütçelere sahip bu firmalar; bölgesel özendirmelerini 
duyurabilecekleri, izleyici ile interaktif etkileşime geçebilecek dijital bir medya ortamı 
bulunmamaktadır. 

Ulusal ya da uluslararası arenada yer alan dijital medya ağı sistemleri kendisini bekleyen 
gelişmelere ayak uydurabilmesi için tek yönlü iletişim ve aktarım metodunu geliştirerek 
izleyici ile etkileşimli bir yapı kazanması gerekmektedir. Dolaylı olarak ağlar içindeki 
aktörlerin, bilgi-işlem, kayıt ve yönetim kontrolünü üçüncü parti yazılımlara ihtiyaç 
duymadan kendi içerisinde çözüme kavuşturma ihtiyacı vardır. 

IV. İZLEYİCİ ETKİLEŞİMLİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMASI 
(AUDIENCE INTERACTIVE APPLICATION OF INFORMATION 

MANAGEMENT SYSTEM) 

Dijital Ekranların temel hedefi izleyici ile reklam veren arasında iletişim ortamı oluşturmaktır. 
Ancak statik ekran yerine, GSM, GPS ya da konum bildirimi yapabilecek diğer sensörler 
(beacon vb) ve kamera gibi veri sağlayabilecek diğer enstrümanlar kullanarak reklam harici 
izleyiciye kazanç sağlayabilen yapıda planlanmıştır. Ekranlar temelde 3 ana grup içerisinde 
tasarlanmıştır. Bunlar: 

 Hareketli iç mekân ekranları (toplu taşıma araçları gibi) 
 Sabit iç mekân (AVM, kafe, hastane, resmi kurum kuruluşlar, marketler, eczaneler vb.) 
 Açık hava ekranları 

Her ekranın bulunduğu bölgeye göre kendi karakteri analiz edilecektir. Bu karaktere göre 
hedef kitle seçimini kolaylaştıracak, ekranlar karakteristik özelliklerine göre reklam veren 
kullanıcıların sektörlerine, profillerine göre sıralanacaktır. 

Geleneksel dijital ekranlarına eklenecek küçük iletişim sensörler ve yönerge sağlayacak 
yazılımlar ile izleyicileri de sistemin içinde bir aktör olması sağlanacaktır. Bu durum hem 
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reklam etkinliğini artırırken hem de reklam verenlere somut olarak ölçülebilir veriler 
sunacaktır. 

 
Şekil 1. İzleyici etkileşimli dijital medya ağı 

Reklam izleyicileri için geliştirilecek mobil uygulama vasıtasıyla kare kod, beacon 
(bluetooth) veya ekrandaki diğer yönergeleri takip ederek kullanan izleyiciler kendilerine en 
yakın özendirmeleri bildirim olarak alabilir ve oyun, anket, reklam izleme gibi araçlar 
vasıtasıyla indirim kuponlarını ya da puan biriktirme şanslarını kazanabilir. 

Ekranların lokasyonları bu sistemde reklam verenler için ayrıca önem kazanacaktır. Toplu 
taşıma araçlarının içerisinde bulunan ekranlar reklam oynatmanın yanında bilgilendirme 
panoları gibi çalışabilecektir. Böylelikle hat üzerinde ya da yakınında bulunan işletmelerin 
reklam etkinliğini artacağından ülkemizde ve dünyada bulunmayan bir rekabet avantajları 
dijital medya ağlarına dâhil edilebilecektir. 

Ev sahipleri mekânlarında barındırdıkları ekranlara izleyici olarak erişim hakkına sahiptir. 
Alınan reklamları, reklamların sektörlerini, daha önce aldığı veya alacağı kira bedellerinin 
dökümünü görebilir. Dilerse kira bedeli olarak alacağı krediyi reklam veren kullanıcısı ile 
aynı yetkilerle reklam vermek için kullanabilir. Kullanıcı panelinden destek taleplerini, istek 
ve şikâyetlerini iletebilir. 

V. SONUÇLAR VE TARTIŞMA (CONCLUSIONS AND DISCUSSION) 

Ülke ekonomimizin büyük çoğunluğunu oluşturan KOBİ’lerin büyüme ve rekabet 
edebilmeleri için tanıtım ve reklam hizmetlerine ihtiyaçları vardır. Günümüzde var olan ulusal 
medya ortamlarında yer alabilmenin maliyetleri çok yüksek olduğundan klasik yöntemler ile 
bu konudaki ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktadır. Ancak gerek sayısal medya ve gerekse 
de sosyal medya üzerinden yapılan reklam ve tanıtım faaliyetlerinin etkinliği yüksek 
olmadığından işletmeler bu tarafı da es geçmektedir. 
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Benzeri şekilde izleyicilerin herhangi bir kazancının olmadığı reklamları izlemeleri 
dikkatlerini çekmemektedir. Yapılan araştırmaların digital signage reklamlarının etkinlik/fiyat 
oranın çok yüksek olduğunu gösterdiğinden proje ulusal ya da internet üzerinden yapılan 
reklamlardan, dijital ekranların bulut üzerinden birbirine bağlandığı ortama taşınmıştır. 

Bu çalışmada hızla artan ev dışı reklam (out of home advertisement) uygulamaları da 
incelenmiştir. Tüm reklam mecralarının pozitif yönleri (televizyon ve radyoların geniş 
kitlelere ulaşabilme olanağı, internet reklamlarının ucuzluğu, hedef odaklı reklam 
uygulamalarının etkinliği, mobil etkileşimleri vb.) toplanarak bir sistem yönetim uygulaması 
tasarlanmıştır. 

Tüm platformlarının en büyük eksiğinin reklam izleyenlerinin siteme dâhil olarak herhangi 
bir kazanç elde edememesidir. Bu çalışma da zaman ve yer bildirimleri sağlayabilen 
bileşenler ile ekranlar izleyici ile etkileşime hale geçebilecek seviyeye getirilmiştir.  
Geliştirilen mobil uygulama ile izleyenlere dijital kimlik oluşturulması hedeflenmiştir. Bu 
dijital kimlikleri ile izleyenler sistemin içerisine dâhil edilmiştir. Böylelikle tanıtım ve reklam 
hizmetleri sitemin içerisinde yer alan her aktöre kazanç sağlayabileceği bir durum 
tasarlanmış, bunun yönetimi içinde bilgi yönetim sistemi uygulaması geliştirilmiştir. 

Temel hedefin etkinlik/fiyat oranın çok yüksek olması nedeniyle uygulama geliştirme ve 
sistem işletme maliyetleri de çalışmanın diğer bir ayağını oluşturmaktadır. Güvenilir ve 
kesintisiz bir hizmet için dijital kimliğin hiçbir hukuki sıkıntısı ve kullanıcıların kişisel 
bilgilerine, tüketim alışkanlıkları, vb. bilgilerine de ihtiyaç duyulmaması amaçlanmıştır. 
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ÖZET 
Firmaların rekabet gücünü artırabilmesi için üretim maliyetlerini minimize etmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda 
lojistik maliyetinin düşürülmesi, araç yükleme ve rotalama problemlerinin optimizasyonu ile sağlanabilir. Bu 
çalışmada, Sakarya’da makine imalat sektöründe faaliyet gösteren bir dağıtım işletmesinin kapasite kısıtlı araç 
yükleme problemi ele alınmıştır. Ölçüleri, ağırlıkları ve sayıları farklı 3 sandık ve 2 kutuyu taşıyacak minimum 
seviyede tır sayısının belirlenmesi çalışmanın araştırma konusudur. Firma yöneticilerinin belirlemiş olduğu 
kısıtlar altında araç yükleme probleminin tamsayılı doğrusal programlama yaklaşımı ile matematiksel modeli 
kurulmuştur. Model LINGO programında çalıştırılmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Sonuç olarak 3 adet tıra 
ihtiyaç duyulduğu belirlenmiştir. İki adet tır neredeyse tamamen doldurulup, diğer tır boyunun, maliyetin 
minimum olması için, minimum seviyede tutulması gerekmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Optimum çözüm, tamsayılı doğrusal programlama, matematiksel model. 

 
Integer Linear Programming Approach to Vehicle Loading Problem 

and An Implementation 

ABSTRACT 
Companies should minimized production costs in order to survive and increase their competitiveness. According 
to this, reduction of logistic cost can be obtained by optimizing of vehicle loading and routing problems. In this 
study, capacitated vehicle loading problem of distribution company, operating in machinery production in 
Sakarya, is handled. Research topic of this study is to determine the number of trailer trucks at minimum levels 
for transporting 3 chests and 2 boxes in different sizes, weights and numbers. A mathematical model of the 
vehicle loading problem has been established with the integer linear programming approach under the 
constraints which are determined by the managers. The model was run on the LINGO program and its results 
were evaluated. Consequently, it had been determined that 3 trailer trucks were needed. Two of them were 
almost completely filled and the other length of truck kept at a minimum level in order to get minimum cost. 
 
Keywords: Optimum solution, integer linear programming, mathematical model. 

I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Günümüz rekabet ortamında tedarik zinciri ve lojistik yönetimi faaliyetlerinin başarılı bir 
şekilde yönetilmesi, firmaların ürün ücretlendirme politikalarına yansıyan önemli girdilerden 
biridir. Lojistik faaliyetlerini taşıma, stok ve depo olmak üzere üç ana başlık altında toplamak 
mümkündür. Taşıma faaliyetleri hammadde, yarı mamul ve bitmiş ürünlerin bir yerden başka 
bir yere aktarılması işlemleridir. Az sayıda araçla maksimum taşımayı gerçekleştirmek 
firmaların çözmesi gereken önemli problemlerinden biridir. Literatürde tam sayılı 
programlama metodu kullanılarak birçok çalışma [1-7] (Şekil 1) yapılmış ve birçok alana 
(Şekil 2) uygulanmıştır. 
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Şekil 1. Yıllar itibariyle tam sayılı programlama ile ilgili yapılan çalışma sayıları 

 
Şekil 2. Tam sayılı programlama ile ilgili yapılan çalışmaların alan dağılımları 

Bu çalışmada Sakarya’da faaliyet gösteren bir firmanın sevkiyatında kullandığı farklı 
ebatlardaki 3 tip sandık ve 2 tip kutunun bir tıra maksimum kapasite ile yüklenmesi problemi 
ele alınmaktadır. Burada ele alınan problemin yapısına özgü doğru metodun belirlenmiş 
olması, ilgili problemin çözümünde başarıya ulaşılması açısından önem arz etmektedir. İlk 
olarak problemin çözümüne uygun yöntem tespit edilmiştir. Daha sonra probleme özgü 
modelin oluşturulabilmesi için parametreler, amaç fonksiyonu ve kısıtlar tanımlanmıştır. 
Modelin kurulması sonrasında LINGO yazılımı ile model çalıştırılmış ve sonuçlar elde 
edilmiştir. İlk çalıştırılan modelde elde edilen sonuçlar sevkiyatı yapılması gereken sandık ve 
kutu adedinin tamamını karşılamamış olup sadece 1 tırı dolduran kutu ve sandık sayıları 
hesaplanmıştır. Tırın tamamının dolmadığı durumlarda taşıma maliyeti hesaplanırken 
yerleştirilen sandık ve kutuların tırın boyunun ne kadarını doldurduğu göz önünde 
bulundurularak hesaplanmaktadır. Bu sebeple ikinci modelde tırın boyunun minimumu 
kullanılarak sevkiyatı yapılması gereken kalan sandık ve kutuların sayılarının tespiti 
yapılmıştır. Böylelikle sevkiyat için gerekli maliyetin en az seviyeye indirilmesi sağlanmıştır.  

Çalışmanın diğer bölümlerinde sırasıyla araç yüklemede kullanılan yöntemler, problemin 
çözümünde kullanılan yöntem, metodun ilgili probleme uygulanması ve son olarak elde 
edilen sonuçlar ve bunların yorumlanmasına değinilmiştir. 
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II. ARAÇ YÜKLEME PROBLEMLERİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER 
(METHODS FOR VEHICLE LOADING PROBLEM) 

Literatür incelendiğinde araç yükleme problemlerinin çözümünde karınca kolonisi 
algoritması, yapay zeka teknikleri, tam sayılı programlama ve sezgisel algoritmalar gibi 
çözüm yöntemlerinin kullanıldığı gözlemlenmiştir. Karınca kolonisi algoritması bilindiği 
üzere en kısa yolu bulma problemini çözmede başarılı bir yöntemdir. Yapay zeka 
tekniklerinin hedefi, insanın düşünme yeteneğini bilgisayarlara aktarabilmektir. Yapay zeka 
algıları olan, öğrenebilen, karşılaşılan duruma göre farklı alternatifler düşünerek karar 
verebilen sistemler olarak tanımlanabilir. Yapay sinir ağları, bulanık mantık, genetik 
algoritmalar ve bunların karma modellerini içeren ve karmaşık problemlerin 
modellenmesinde kullanılan etkili bir yöntemdir. Sezgisel algoritmalar ise bulunan sonucun 
kesinlikle doğru olması ile ilgilenmese de iki düğüm arasındaki en kısa yolun maliyetinin 
hesaplanmasında kullanılan algoritmaları barındırmaktadır. Bu çalışmada ele alınan 
problemde değişkenlerin tam sayı olması ve minimum maliyet hesabı yapılması istendiğinden 
dolayı problemin çözümünde tam sayılı programlama yönteminden faydalanılmıştır. 

III. TAM SAYILI PROGRAMLAMA (INTEGER LINEAR PROGRAMMING) 

Tam sayılı programlama tekniği, doğrusal programlamanın bir uzantısıdır ve doğrusal 
programlama yöntemiyle alacağımız çözümlerin problemin yapısına uygun olmayan 
sonuçlarının düzeltilmesi için tam sayı çözümler üretir. Örneğin kaç işçinin bir işte çalışması 
gerektiği araştırılırken, işçi atama problemleri modellenirken, işçi sayısı değişkeninin 
ondalıklı bir sayı çıkması gerçeğe aykırı bir sonuç olacaktır. Bu durumun düzeltilebilmesi için 
Tam Sayılı Programlama Yöntemi kullanılmalıdır.  

Problem çözümünde problem kısıtlarının dikkate alınabilmesi için çözümde bulunan ondalıklı 
değerler yuvarlatılamayacağından bu durumda tam sayılı programlama tekniğinin 
kullanılması daha uygun olacaktır. Bu sayede değişkenlerin tam sayı olarak elde edilmek 
istendiği problemin kısıtları sağlanarak yeni çözüm bölgesi oluşacaktır.  

Tam sayılı doğrusal programlama modelleri problemin yapısına özgü değişkenlerin alacağı 
değerlere göre karma ve saf tam sayılı programlama olarak iki kategoride incelenir. Karma 
tam sayılı programlamada karar değişkenlerinin sadece bir kısmı için tamsayı olma koşulu 
varken, saf tam sayılı programlamada karar değişkenlerinin tamamı tam sayı değer alır. 
Sadece 0-1 değerlerini alan tam sayılı değişkenler sıfır-bir, kısıtların izin verdiği ölçüde 
herhangi bir pozitif tamsayı değerini alabiliyorsa pozitif modeller olarak adlandırılır [8].  

Bu çalışmada ele alınan problemin yapısına uygun olarak pozitif model kullanımı tercih 
edilmiştir. Çünkü bazı değişkenlerin 0-1 alması beklenirken bazı değişkenler herhangi bir 
tamsayı değerini alabilmektedir. 

IV. UYGULAMA (APPLICATION) 

Çalışma boyunca incelenmiş olan araç yükleme probleminde, farklı türlerdeki koliler düz 
tenteli tıra yerleştirilmeye çalışılmıştır. Sandıklar boyutlarına göre ayrılmış ve S1, S2, S3 
şeklinde, kutular da yine boyutlarının gösterdiği çeşitliliğe göre K1 ve K2 diye 
adlandırılmıştır. Problemde, yükleme sırasında göz önünde bulundurulacak önemli kısıtlar 
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mevcuttur.  Üzerinde çalışılan araç yükleme problemi, paketlerin en az tırla taşınması 
amaçlandığı ve sonucun tam sayı çıkması gerekliliğine dayandığı için, problem Tam Sayılı 
Programlama yaklaşımı ile ele alınmıştır. 

IV.I. Problem Tanımı 

Modelde sandık ve karton kutuların uzun kenarları boy, kısa kenarları yükseklik ve orta 
uzunluktaki kenarları en olarak alınmıştır. Firmanın transfer etmek üzere ölçüleri Tablo 1’de 
sunulan 3 farklı boyutta sandık ve 2 farklı boyutta kutusu bulunmaktadır. Bu sandık ve 
kutular boyu ölçüleri ve kapasitesi Şekil 3’te gösterilen düz tenteli tırın kullanılan boyunu 
minimum tutmaya çalışarak ve kullanılmayan hacminin minimize edilmesiyle yüklenmeye 
çalışılmıştır. 

           Tablo 1. Ürünler ve Ebatları. 
 Sandık1 (S1) Sandık2 (S2) Sandık1 (S1) Kutu1 (K1) Kutu2 (K2) 

Boy (m) 2,2 2,4 1,8 1,2 0,8 
En (m) 1,2 1,4 1 0,8 0,4 

Yükseklik 0,6 1 1 0,6 0,4 

 
Şekil 3. Düz tenteli tır ebatları ve kapasitesi. 

IV.II. Model Parametreleri 

i=S1, S2, S3, K1, K2 ürünleri olmak üzere;  

N_i: Yüklenecek i. ürünün toplam sayısı; 

M: Herhangi bir keyfi büyük sayı; 

P_i: i. ürünün boyu; 

W_i: i. ürünün eni; 

H_i: i. ürünün yüksekliği; 

(X_i, Y_i, Z_i) = (tıra yerleştirilen i.  ürünün x koordinatı, y koordinatı, z koordinatı); 

U_i={1, i. ürün tıra yüklendiyse; 

       {0,  tıra yüklenmediyse  

LX_i= { 1, i. ürünün boyu x eksenine paralel ise; 

         { 0, i. ürünün boyu x eksenine paralel değilse; 

LY_i=  {1, i. ürünün boyu y eksenine paralel ise; 

         { 0, i. ürünün boyu y eksenine paralel değilse; 
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LZ_i=  {1, i. ürünün boyu z eksenine paralel ise; 

          { 0, i. ürünün boyu z eksenine paralel değilse; 

WX_i= {1, i. ürünün eni x eksenine paralel ise; 

            {0, i. ürünün eni x eksenine paralel değilse; 

WY_i= { 1, i. ürünün eni y eksenine paralel ise; 

            { 0, i. ürünün eni y eksenine paralel değilse; 

WZ_i= { 1, i. ürünün eni z eksenine paralel ise; 

            { 0, i. ürünün eni z eksenine paralel değilse; 

HX_i= { 1, i. ürünün yüksekliği x eksenine paralel ise; 

           { 0, i. ürünün yüksekliği x eksenine paralel değilse; 

HY_i= { 1, i. ürünün yüksekliği y eksenine paralel ise; 

           { 0, i. ürünün yüksekliği y eksenine paralel değilse; 

HZ_i= { 1, i. ürünün yüksekliği z eksenine paralel ise; 

           { 0, i. ürünün yüksekliği z eksenine paralel değilse; 

Modelin amaç fonksiyonu aşağıdaki gibidir; 

MIN=(13,6x2,45x2,7-(1,584xN_S1+3,36xN_S2+1,8xN_S3+0,576xN_K1+0,128xN_K2)); 

IV.III. Model Kısıtları ve Amaç Fonksiyonu 

Modelin amaç fonksiyonu aşağıdaki gibidir; 

MIN=(13,6x2,45x2,7-(1,584xN_S1+3,36xN_S2+1,8xN_S3+0,576xN_K1+0,128xN_K2)); 

İlk olarak kutu ve sandıkların birbirlerine göre durumlarının kısıtları ebatları göz önünde 
bulundurularak modele eklenmiştir. Örnek olarak S1’in S1’e göre olan kısıtları aşağıdaki 
gibidir. 

2,20xLX_S1+1,2xWX_S1+0,6xHX_S1<=Mx(1-AS1_S1); 

2,20xLX_S1+1,2xWX_S1+0,6xHX_S1<=Mx(1-BS1_S1); 

2,20xLY_S1+1,2xWY_S1+0,6xHY_S1<=Mx(1-CS1_S1); 

2,20xLY_S1+1,2xWY_S1+0,6xHY_S1<=Mx(1-DS1_S1); 

2,20xLZ_S1+1,2xWZ_S1+0,6xHZ_S1<=Mx(1-ES1_S1); 

2,20xLZ_S1+1,2xWZ_S1+0,6xHZ_S1<=Mx(1-FS1_S1); 

Sandıklar yan yatırılamaz her zaman sandıkların boyu ile eni çarpılarak (LxW) taban 
düzlemine paralel, yükseklik (H) dik olacaktır. Fakat LxW döndürülebilir. Kısıtına dayanarak 
sandıklarımız için 0-1 tam sayılı değerleri şöyle olur. 

HZ_S1,HZ_S2, HZ_S3 için   { 0, sandıklarının yüksekliği X eksenine paralel ise; 

HY_S1,HY_S2, HY_S3 için   { 0, sandıklarının yüksekliği Y eksenine paralel ise; 

HZ_S1,HZ_S2, HZ_S3 için    { 1, sandıklarının yüksekliği Z eksenine paralel ise; 

1106



Sandıklar (S1, S2, S3) sandık üzerine konulabilir ama karton kutuların (K1, K2) üzerine 
konulamaz. Diğer bir deyişle karton kutular sandıkların altında olamaz. 

EK1_S1, EK1_S2, EK1_S3,={0, i.kutu, yüklenen i. başka bir sandığın altında ise} 

Elimizdeki kutu veya karton sayısı kısıtları; 

N_S1<=20; 

N_S2<=15; 

N_S3<=30; 

N_K1<=60; 

N_K2<=100; 

Bir sandık veya kutunun yüklenen başka bir sandık veya kutuya göre (solunda, sağında, 
altında üstünde, önünde, altında) olma durumlarından sadece bir tanesinin sağlanması kısıtı; 
örnek olarak: 

AS1_S1+ BS1_S1+CS1_S1+ DS1_S1+ ES1_S1+ FS1_S1=1; 

Tırın boyunun kapasite kısıtı; 

( ( ( 2,2 x LX_S1 + 1,2 x WX_S1 + 0,6 x HX_S1) x N_S1 - M x ( 1 - 

  U_S1)) + ( ( 2,4 x LX_S2 + 1,4 x WX_S2 + HX_S2) x N_S2 - M x ( 1 -U_S2)) + ( ( 1,8 x 
LX_S3 + WX_S3 + HX_S3) x N_S3 - M x ( 1 - U_S3))+ ( ( 1,2 x LX_K1 + 0,8 x WX_K1 + 
0,6 x HX_K1) x N_K1 - M x ( 1 - U_K1)) + ( ( 0,8 x LX_K2 + 0,4 x WX_K2 + 0,4 x 
HX_K2) x N_K2 - M x ( 1 - U_K2))) <= 13,6; 

Tırın eninin kapasite kısıtı; 

( ( ( 1,2 x LY_S1 + 1,2 x WY_S1 + 0,6 x HY_S1) x N_S1 - M x ( 1 - 

  U_S1)) + ( ( 1,4 x LY_S2 + 1,4 x WY_S2 + HY_S2) x N_S2 - M x ( 1 - U_S2)) + ( (  
LY_S3 + WY_S3 + HY_S3) x N_S3 - M x ( 1 - U_S3)) + ( ( 0,8 xLY_K1 + 0,8 x WY_K1 + 
0,6 x HY_K1) x N_K1 - M x ( 1 - U_K1)) + ( ( 0,4 x LY_K2 + 0,4 x WY_K2 + 0,4 x 
HY_K2) x N_K2 - M x ( 1 - U_K2))) <= 2,45; 

Tırın yüksekliği kapasite kısıtı; 

( ( ( 1,2 x 0 + 1,2 x 0 + 0,6 x 1) x N_S1 - M x ( 1 - U_S1)) + ( (1,4 x 0 + 1,4 x 0 + 1) x N_S2 - 
M x ( 1 - U_S2)) + ( ( 0 + 0 + 1)x N_S3 - M x ( 1 - U_S3)) + ( ( 0,8 x LZ_K1 + 0,8 x WZ_K1 
+ 0,6 x HZ_K1)x N_K1 - M x ( 1 - U_K1)) + ( ( 0,4 x LZ_K2 + 0,4 x WZ_K2 + 0,4 x 
HZ_K2)x N_K2 - M x ( 1 - U_K2))) <= 2,7; 

Aşağıdaki kısıtlar i.kutu veya sandığın sırasıyla uzunluk, genişlik ve yüksekliklerinin (X,Y,Z) 
koordinatlarından sadece birine paralel olmasını sağlar; örnek olarak: 

LX_S1+WY_S1+LZ_S1=1; 

WX_S1+WY_S1+WZ_S1=1; 

HX_S1+HY_S1+HZ_S1=1; 
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(X,Y,Z) koordinatlarına i. kolinin uzunluk, genişlik ve yüksekliklerinden sadece birinin 
paralel olması kısıtı; örnek olarak: 

LX_S1+WX_S1+HX_S1=1; 

LY_S1+WY_S1+HY_S1=1; 

LZ_S1+WZ_S1+HZ_S1=1; 

(i koli tıra yüklendiyse i. koli için X_i,Y_i ve Z_i koordinat değerlerinin atanması kısıtları; 

X_S1+Y_S1+Z_S1<=M*U_S1; 

X_S2+Y_S2+Z_S2<=M*U_S2; 

X_S3+Y_S3+Z_S3<=M*U_S3; 

X_K1+Y_K1+Z_K1<=M*U_K1; 

X_K2+Y_K2+Z_K2<=M*U_K2; 

Hacim ve tonaj ile ilgili kısıtlar; 

1.584 * N_S1 + 3.36 * N_S2 + 1.8 * N_S3 + 0.576 * N_K1 + 0.128 * N_K2 <= 90 

840 * N_S1 + 680 * N_S2 + 300 * N_S3 + 200 * N_K1 + 50 * N_K2 <= 24000; 

Kutu ve sandıkları üst üste koyma kısıtı; 

Z_S1+2.2*LZ_S1+1.2*WZ_S1+0.6*HZ_S1<=2.4; 

Z_S2+2.4*LZ_S2+1.4*WZ_S2+1.0*HZ_S2<=3.0; 

Z_S3+1.8*LZ_S3+1.0*WZ_S3+1.0*HZ_S3<=2.0; 

Z_K1+1.2*LZ_K1+0.8*WZ_K1+0.6*HZ_K1<=2.4; 

Z_K2+0.8*LZ_K2+0.4*WZ_K2+0.4*HZ_K2<=2.0; 

Son olarak tüm değerlerin tamsayı ve 0’dan büyük veya eşit olma kısıtı modele eklenmiştir. 

IV.IV. Modelin Çalıştırılması 

Yukarıdaki kısıtlara göre elimizdeki kutulardan, düz tenteli tıra S1 sandığından 13 adet, S2 
sandığından 7 adet, S3 sandığından 24 adet, K1 kutusundan 4 ve K2 kutusundan 3 adet 
yerleştirilebilmektedir. Elimizde yerleştirmemiz gereken 7 adet S1, 8 adet S2, 6 adet S3, 56 
adet K1 ve 3 adet K2 kalmıştır. Aynı programda kısıtlar bu değerlerle değiştirilip; 

N_S1<=7; 

N_S2<=8; 

N_S3<=6; 

N_K1<=56; 

N_K2<=97; 

şekline getirildiğinde S1’den 1 adet, S2’den 8 adet, S3’den 6 adet, K1’den 56 adet, K2’den 94 
adet ikinci tıra yerleştirilmesi gerektiği hesaplanmıştır. Bu durumda sandıklar ve kutular yeni 
tıra yüklenirken tırın kullanılan boyu kadar maliyet oluşacağından yükseklik maksimum 
olacak şekilde koliler yüklenir. Sonuç olarak 2 adet tır neredeyse tamamen yüklenmiştir. Aynı 
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modelde aşağıdaki kısıtlar değiştirilerek program tekrar çalıştırılmıştır. Kalan 6 adet S1 ve 3 
adet K2 üçüncü tıra, tırın boyu minimum kullanılacak şekilde yüklenmiştir. 

V. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME (CONCLUSION AND DISCUSSION) 

Ele alınan araç yükleme problemi, tüm kısıtlar göz önünde bulundurularak Tam Sayılı 
Programlama metoduyla modellenmiş ve LINGO paket programında çözülmüştür. Model iki 
kez çalıştırıldığında 2 tır neredeyse tamamen doldurulmuştur. Sonrasında LINGO program 
çıktısına göre ilk 2 tıra yerleştirilemeyen sandık ve kutular tespit edilmiştir. İlk durum 
sonucunda yerleştirilmesi gereken 7 adet S1, 8 adet S2, 6 adet S3, 56 adet K1 ve 3 adet K2 
ikinci tıra yerleştirilmiştir. Bu sandık ve kutular için model, kısıtları düzenlenerek yeniden 
çalıştırılmıştır. 2. tıra yapılan yükleme sonucunda elde kalan 6 adet S1 ve 3 adet K2 olmuştur. 
Bu sandık ve kutular da tırın kullanılan boyu kadar maliyete katlanılacağı için tırın 
yükleneceği kasa boyu minimum olacak şekilde yerleştirilmiştir. Çalışma sonucunda, ilgili 
kısıtlar altında 3 tırın taşıma için yeterli olabileceğini hesaplanmıştır. 
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ÖZET 
Bu çalışmada, kontrol mühendisliği alanında yoğun olarak kullanılan klasik PI kontrolörün performans 
özellikleri bakımından daha iyi bir versiyonu olan 2 serbestlik dereceli PI (2 DOF PI) kontrolör tasarlanarak ikili 
tank sıvı seviye sistemine uygulanmıştır. Çalışma iki farklı konfigürasyonda gerçekleştirilmiş ve farklı referans 
işaretleri için kontrolcü performansı geleneksel PI kontrolör ile kıyaslanmıştır. Elde edilen sonuçlar 2 serbestlik 
dereceli PI kontrolörün klasik PI kontrolöre göre referans takibini daha iyi gerçekleştirdiği, yükselme zamanının 
daha hızlı olduğu, meydana gelen hataları daha kısa sürede elimine ettiği ve ani değişimlere daha hızlı cevap 
verdiği gözlemlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: PI kontrolör, iki serbestlik dereceli PI kontrolör, proses kontrol. 

 
The Performance Analysis and Control of A Coupled Tank  

Liquid-Level System by Using 2 DOF PI Controller  

ABSTRACT  
In this study, the 2 DOF (degree-of-freedom) PI controller, which is the better version of the classical PI 
controller and also is used in control engineering for many practical applications, has been designed and applied 
to the coupled tank liquid level system for different reference level. The simulation study has been realized in 
two different configurations then, the proposed controller is compared with the conventional PI controller to 
compare both controllers in terms of their performances. The achieved results indicate that the 2 DOF PI 
controller has better reference tracking performance and has given fast response to parameter uncertainty and 
also prior to PI controller in terms of error elimination.  
 
Keywords: Liquid level system, 2 DOF PI controller, PI controller, process control.  

I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Sıvı seviye sistemleri; nükleer santraller, petrokimya endüstrisi, gıda endüstrisi, su arıtma 
sistemleri gibi çeşitli alanlarda kullanım imkânı bulmaktadır. Bu sistemlerin kullanımında 
karşılaşılan temel problemler tanklar arasındaki sıvı akışı oranını kontrol etmek ve tanklardaki 
sıvı seviyelerini istenilen düzeyde tutmaktır. Bu sistemlerin karmaşık ve hassas işlem 
gerektiren alanlarda kullanılıyor olmaları kontrolünün de bir o kadar zor olmasına neden 
olmaktadır. Bu problemlerin üstesinden gelebilmek adına sistemin yapısına uygun olarak 
tasarlanan birçok kontrol yöntemi kullanılmış ve tasarlanmıştır [1-3].  

Bu olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için kontrolcünün serbestlik derecesini artırma 
konusunda çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Klasik PI kontrolcüsünün yerine serbestlik derecesi 2 
olan PI kontrolcüler kullanılarak sistemin daha iyi bir geri beslemeyle referansı daha iyi takip 
etmesi sağlanmış, bozucu etkilere karşı daha iyi cevap verdiği gözlemlenmiştir [4-6]. R. 
Vilanova ve R. Katebi MIMO sistemlerin 2 serbestlik dereceli PI/PID kontrolcüleri için 
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matematiksel modellerini elde etmiş ve kullanılan bu kontrolcülerin sistem performansını 
artırdığını göstermiştir [7]. M. Araki. ve H. Taguchi 2 serbestlik dereceli farklı PID kontrol 
yapılarının ve uygun parametre ayarlama yöntemlerinin açıklandığı bir çalışma ortaya 
koymuş ve performansının daha iyi olduğunu göstermiştir  [8]. H. Nemati ve P.Bagheri 2 
serbestlik dereceli PI kontrolcü için Butterword kuralları ve genetik algoritma 
optimizasyonuna dayalı bir ayarlama metodu tarif etmiştir [9]. K. J. Åström ve T. Hägglund 
zaman gecikmesi içeren açık döngü kontrol yapısı için 2 serbestlik dereceli PID kontrolcünün 
bozucu etki cevabı ve ayar noktası takibindeki performansını incelemiştir [10]. M. Alfaro ve 
ark.  2 serbestlik dereceli PID kontrolcüler için yumuşak kontrol sağlayan kaskad bir yapı 
önermişlerdir [11]. R.Miklosovic ve Z. Gao tarafından yeni bir tasarım ile aktif bozucu etken 
kontrolü ve PID kontrolcü performansını geliştirmek için sağlam 2 serbestlik dereceli bir 
kontrol tekniğini tanıtmıştır [12]. M. Kumar ve V. Patel Dc motorun hız kontrolü için 2 
serbestlik dereceli PID kontrolör kullanmış ve klasik PID kontrolöre göre daha iyi bir 
performans sergilediğini göstermiştir [13]. A. Nurnsomrarr ve arkadaşları iki giriş iki çıkışlı 
birleştirilmiş tank sistemi için 2 serbestlik dereceli PI kontrolörü deneysel olarak sisteme 
uygulamış ve sistemin birkaç olumsuz etkisini minimize ettiği göstermiştir [14]. K. 
Senthilkumar ve D.A Vijula üç tanklı sıvı seviye sisteminde CMD tekniğini kullanarak 2 
serbestlik dereceli kontrolörü Matlab/Simulink ortamında uygulamış ve simülasyon sonuçları 
bu yöntemin nonlineer yapılı sistemlerdeki kontrol problemi için etkin bir sonuç elde ettiğini 
göstermiştir [15]. K. Senthilkumar ve arkadaşları üç tanklı sıvı seviye sisteminin 
matematiksel modelini elde etmiş ve sıvı seviyesi kontrolünü 2 serbestlik dereceli PI 
kontrolör ve Model Predictive Controller (MPC) kullanarak Matlab/Simulink ortamında 
gerçekleştirmiş, performanslarını kıyaslamış, geleneksel metotlara göre daha etkin olduğu 
göstermiştir [16]. 

Bu çalışmada 2 serbestlik dereceli DOF PI kontrolör sıvı seviye kontrol sisteminde seviye 
kontrolünü gerçekleştirmek için kullanılmıştır. Sıvı seviye kontrolü iki farklı konfigürasyon 
için gerçekleştirilmiş olup konfigürasyon #1 durumunda üstteki tankın sıvı seviye kontrolü, 
konfigürasyon #2’de ise alttaki tankın sıvı seviye kontrolü gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 
önerilen kontrolcünün performansını gösterme adına klasik PI kontrolör sisteme 
uygulanmıştır. 

II. SIVI TANK SİSTEMİNİN MODELLENMESİ   

İkili tank sıvı seviye kontrol sistemi genel olarak bir pompa, su havuzu ve iki adet su 
tankından oluşmaktadır. Tank 1’ in içerisindeki sıvının kontrolü pompa tarafından, tank 2’nin 
içerisindeki sıvının kontrolü ise tank 1 tarafından gerçekleştirilir. 

A. Tek Tank Modeli 

Tek tank modeli Şekil 1’de gösterilen ikili tank sisteminde üst kısımda yer alan tank için 
geçerlidir. Tank 1’in içindeki sıvı seviyesi kontrolü sadece pompa aracılığıyla sağlanmakta 
tank 2 hesaba katılmamaktadır. Tek tank sisteminin matematiksel modeli tank 1’e giren 
sıvının hacimsel akış oranı fi1 ve tank 1’i terk eden sıvının hacimsel akış oranı fo1’e bağlıdır. 
Tank 1 için giren ve çıkan sıvının hacimsel akış oranı aşağıdaki gibi ifade edilebilir [16].   

      
KpVpf i1                                               (1) 

1111



 

      111 ooo VAf                                               (2) 
1oA  sıvı akış yolunun kesit alanı 2cm , 1oV  suyun tank 1 dışına çıkış hızı  scm / , Kp  pompa debi 

sabiti )//( 3 Vscm  ve Vp  pompaya uygulanan gerilimdir )(volt . 

 
Şekil 1. Tek Tank Modeli 

Çıkış akış hızı Bernoulli denklemi kullanılarak aşağıdaki gibi yazılabilir. 

11 2 gLV o                                                                     (3) 
Yukarıda yer alan g  yerçekimi sabitidir. Tank 1 için sıvı çıkış yolunun kesit alanı ise 
aşağıdaki gibi hesaplanabilir. 

2
11 4

1
oo DA 

                                                                     (4) 

1oD tank 1 sıvı çıkış yolu çapını göstermektedir. Bu ifadeler denklemlerde yerine yazılırsa sıvı 
akış oranı aşağıdaki gibi ifade edilebilir. 

111 2 gLAf oo                                                                 (5) 
Kütle korunum prensibi kullanılarak 1L için birinci dereceden diferansiyel denklem aşağıdaki 
gibi elde edilir. 

11
1

1 oit ff
dt

dLA 








                                                             
(6)

 
1tA  tank 1 iç kesit alanı olup ifadeler tekrar toparlanacak olursa tank 1 sistemi aşağıdaki gibi 

ifade edilebilir. 

1

111 2

t

o

A
gLAKpVp

dt
dL 



                                                      
(7)

 
B. İkili Tank Modeli 

İkili tank modelinde sistem durumları tank 1 için 1L  ve tank 2 için 2L  sıvı seviyeleridir. Tank 
2 için sıvı çıkış akış oranı, 

222 ooo VAf                                     (8)     
ile gösterilebilir. Tank 2 sıvı çıkış akış hızı Bernoulli denklemi kullanılarak hesaplanırsa, 

                                               
22 2 gLVo                                                                    (9) 
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Tank 2 sıvı çıkış yolu kesit alanı,  

                    

2
22 4

1
oo DA 

                                                                 
(10)

 

denklemi ile hesaplanır ve bu denklemler sıvı çıkış akış oranını denkleminde yeniden 

yazılırsa, 

222 2 gLAf oo                                                          (11)   

denklemi elde edilir. Tank 2’ye giren sıvı akış oranı aşağıdaki gibi yeniden yazılabilir. 

112 2 gLAf oi                                                              (12) 
Kütle korunumu prensibi tank 2 için yazılırsa  2L için birinci dereceden diferansiyel denklem 
elde edilir.  

22
2

2 oit ff
dt

dLA 








                                                        
(13) 

İfadeler tekrar toparlanacak olursa tank 2 için sistem modeli aşağıdaki gibi ifade edilebilir.  

2

11222 22

t

oo

A
gLAgLA

dt
dL 



                                    
(14)

      

 
Şekil 2. İkili Tank Modeli 

III. KONTROL YÖNTEMLERİ (THE CONTROL METHODS) 

İkili tank sisteminin kontrol şeması Şekil 3’te gösterilmiştir. Bu yapıda pompa üst kısımda 
bulunan tank 1’i beslerken alt kısımda yer alan tank 2 ise üst kısımda yer alan tank 1 
vasıtasıyla dolmaktadır.  

 
Şekil 3. İkili Tank Modelinin Kontrol Algoritması 
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A. PI Kontrol (PI Controller) 

İkili tank sıvı seviye kontrolü için tasarlanan PI kontrolcünün sahip olduğu parametre 
değerleri sisteme uygulanan referans işaretini başarıyla takip etmesi için deneme-yanılma 
yöntemiyle uyarlanmıştır.  

 
Şekil 4. PI Kontrolörün Blok Diyagramı 

Sistemde meydana gelen hata sinyalleri tank 1 ve tank 2 için sırasıyla; 
)()()( 111 tLtLte mr                                                     (15) 

)()()( 222 tLtLte mr                                                    (16) 
olarak ifade edilebilir. PI kontrolör aşağıdaki şekilde tasvir edilir. 

)()( teKtP p                                                                  (17) 

dtteKtI
t

i 
0

).()(
                                                          

(18) 

Denklem(17) ve Denklem(18) kontrol işaretini oluşturmak için yerine yazılır ve kontrol 
işareti aşağıdaki gibi elde edilir. 


t

ip dtteKteKtu
0

).()()(
                                              

(19)
 

Sırasıyla tank 2 ve tank 1 için kontrol işaretleri aşağıdaki gibi yazılabilir. 



t

ipr tdteKteKL
0

221 )().()(
                                        

(20)
 



t

ip tdteKteKVp
0

11 )().()(
                                       

(21)               

B. İki Serbestlik Dereceli PI Kontrol (2 DOF PI Controller) 

Blok diyagramı Şekil 5’de verilen iki serbestlik derecesine sahip olan PI kontrolör (2 DOF PI) 
serbestlik derecesi bir olan klasik PI kontrolöre göre daha iyi performans sergilemektedir. 

 
Şekil 5. 2 DOF PI Kontrolörün Blok Diyagramı 
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Blok diyagramında; 

s
KbKsC i

pr )(
                                                         

(22) 











s
KKsC i

py )(
                                                      

(23)
 

)()()()()( sysCsrsCsu yr                                          
(24) 

şeklinde ifade edilir. pK  oransal kazanç değerini, iK integral kazanç değerini ve b ise oransal 

terimin ayar noktası etki değerini ifade etmektedir. 
Sırasıyla tank 2 ve tank 1 için kontrol işaretleri aşağıdaki gibi yazılabilir. 

m
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t

ipr LdtteKteKLdtteKtebKL 2
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(25)
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IV. SİMÜLASYON SONUÇLARI (SIMULATION RESULTS) 
Bu bölümde 2 serbestlik dereceli PI ile geleneksel PI kontrolörlerinin performansları farklı 
referans işaretleri için referans takip başarımları, hata oranı, yükselme zamanı ve referans 
işaretteki ani değişimleri takip etme başarısı açısından incelenmiştir. Şekil 6’da, sırasıyla 2 
serbestlik dereceli PI ve geleneksel PI kontrolörlerinin tank 1 için sabit +sinüs referansı için 
performansları gösterilmiştir. 2 serbestlik dereceli PI kontrolör, sabit referans için daha iyi bir 
yükselme zamanı göstermiştir ve yumuşak değişim içeren sinüs işaretini PI kontrolöre oranla 
daha küçük hata ile takip etmiştir. Ardından tank 1 için kontrolör performansları sabit+ kare 
için test edilmiş elde edilen sonuçlar Şekil 7’de verilmiştir. Benzer şekilde 2 serbestlik 
dereceli PI kontrolör sabit referans için daha iyi bir yükselme zamanı göstermiştir. Ayrıca 
önerilen kontrolörün kare işaretin ani değişimlerini çok daha kısa sürede yükselerek 
yakalamasına rağmen PI kontrolörün yakalayamadığı ve referansın değişim içermeyen 
kısmında referans işaretten koptuğu ve meydana gelen hatayı elimine edememiştir. 
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Şekil 6. 2 dof PI ve PI kontrolör için tek tank sabit + sinüzoidal referans sonuçları 
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Şekil 7. 2 serbestlik dereceli PI ve PI kontrolör için tek tank sabit + kare referans sonuçları 

Şekil 8’de ikili tank için sabit + sinüs referansı için kontrolör performansları verilmiştir. 
Şekilden de görüldüğü gibi 2 serbestlik dereceli PI kontrolör sabit referansta PI kontrolcüye 
oranla daha büyük aşım yapmış ancak daha küçük yükselme ve yerleşme zamanına sahip 
olmuş ve sinüs işaretin takibini PI kontrolöre oranla daha az hata ile gerçekleştirmiştir. Diğer 
yandan tank 1 performansları benzerdir. Şekil 9’da verilen sabit + kare referansına 
bakıldığından benzer şekilde 2 serbestlik dereceli PI kontrolörün PI kontrolöre oranla daha 
büyük aşım yaptığı buna karşın daha küçük yükselme ve yerleşme zamanına sahip olduğu 
görülüyor. Ayrıca kare işaretin değişim ve sabit olduğu durumda 2 serbestlik dereceli PI 
kontrolör daha hızlı cevap vermiş ve daha az hata ile takip etmiştir. 
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Şekil 8. 2 serbestlik dereceli PI ve PI kontrolör için ikili tank sabit + sinüzoidal referans sonuçları 
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Şekil 9. 2 dof PI ve PI kontrolör için ikili tank sabit + kare referans sonuçları 

V. SONUÇLAR VE TARTIŞMA (CONCLUSIONS AND DISCUSSION) 
İkili tank sıvı sistemine uygulanan 2 serbestlik dereceli PI ve PI kontrolörler farklı referanslar 
için, yükselme zamanı, hatayı elimine etme, sistemde meydana gelen değişimlere tepki 
süreleri ve takip başarısı gibi yönlerden kıyaslanmıştır. 2 serbestlik dereceli PI kontrolör 
klasik PI kontrolöre oranla daha iyi referans işareti takip etme başarısı gösterdiği daha küçük 
yükselme ve yerleşme zamanına sahip olduğu ancak ikili tank konfigürasyonunda daha büyük 
aşıma sahip olduğu görülmüştür. 
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ABSTRACT  
In this study, the heat control of a heat flow system (HFS) has been realized by means of a fractional-order PI 
(FOPI) controller for a given reference heat point and, the performance of the HFS has been investigated with 
the proposed controller. The HFS consists of three temperature sensors replaced along a duct, a heater and a fan. 
Firstly, the first order mathematical model is derived then, to compare and show the priority of the FOPI 
controller, the classical PI controller is also applied to the HFS for the same reference heat values. The 
experimental results indicate that the FOPI controller has realized more sensitive heat control and has better 
reference tracking than PI controller, also has provided more flexibility for the system.  
 
Keywords: Heat flow system, fractional order control, process control. 

I. INTRODUCTION 

In industrial applications, measuring the heat of the systems and this obtained heat values of 
the systems are very important to provide a smart, sensitive and precise production. From 
small devices such as printers [1] to our building’s heating [2], the temperature control have 
gained great attention due to its economic importance for humans as well as environmental 
importance. To research and improve the temperature control of a system or device, some 
academic researches have been realized [3-4] and published about how to control and adjust 
the desired heat point for a process [5-7].  

In literature, there are numerous applications for the temperature control of various 
engineering applications and fields. H.M.S.G. Ramos et al., have designed a low-cost 
automated temperature control method that contains the PID control method for an 
experimental bath setup [8]. The experimental results indicate that the PID controller is able 
to adjust the temperature setpoint of the system for a determined temperature range. K. 
Yamada has realized a study on an application of the modified PI controller for a heat flow 
experimental setup produced by Quanser [9]. Also, the proposed controller has been 
compared with the classical PI controller and, the experimental results has proven the priority 
of the modified PI controller in terms of keeping the temperature at desired point and better 
temperature adjustment. H.-S. Ahn et al., have used a fractional-order PID controller for a 
more accurate temperature profile tracking of a spatially distributed heat flow system and they 
have performed an actual experimental task using the HFE [10]. The experimental results 
show that the fractional-order PID controller has better performances than the integer-order 
PID controller in terms of having less overshot-undershot percentages, rise time and settling 
time. I. Petráš and B. Vinagre, have used a laboratory setup that consists of a heat solid as a 
controllable object [11]. Then, they have stressed that the system with the integer-order 
controller cannot be stabilized and has larger surplus oscillations. As a solution, they have 
used a fractional-order controller and the experimental results have indicated that the 

1119



fractional-order controller has improved the control action of the real system. C.T. Lin et al., 
have proposed a Neural Fuzzy Inference Network (NFIN) method and applied to the water 
bath temperature-control problem [12]. They have reported that the NFIN is able to deal with 
the problem of a changing environment condition or unstable plant dynamics easily. C.-F. 
Juang and J.-S. Chen, have introduced a new neural fuzzy network (TRNFN) control method 
to control the temperature of a practical water bath [13]. They have applied the TRNFN to 
adjust the system’s temperature at a desired point. The experimental results show the 
effectiveness of the proposed control method.  

In this study, the FOPI controller is applied to the HFS for reference temperature tracking. 
The proposed controller is used for measuring the heat level of three highly sensitive 
temperature sensors that are Sensor 1, Sensor 2 and Sensor 3 respectively, to show the 
controller’s performance through the duct. Also, the PI controller is also applied to the HFS to 
compare both controllers in terms of temperature control performance for each three sensors 
in the duct. The experimental results show that the FOPI controller has given better 
temperature tracking results than the PI controller in terms of keeping the temperature at 
desired point for each sensor. 

II. MATHEMATICAL MODEL OF THE SYSTEM  

In this study, the Quanser's Heat Flow Experimental Setup (HFE) is used and the 
experimental setup is shown in Fig. 1. The system has a heating resistor as an actuator in the 
duct and this heater provides a heated air for the blower that is placed behind the flow of air 
through the system. The encoder connected to the blower’s motor is used to control the fan 
speed. Also, there are 3 highly sensitive sensors in the system that measure the air 
temperature in the duct and located at different distances from the heater. The general 
mathematical expression of the system is given below [14]. 
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Here, the Kp can be written as given below. 
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Using the analytical methods, when the open loop unit step response of the system is 
measured, the pK ,T and L values in Eq 1, can be expressed as given below. 

pK     : Open loop gain of the system 

maxQ : The max value of the system's open loop response 

minQ  : System's starting value.                                                                                    
T        : It's time for the system to rise. 
L        : The system is dead time. 
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Figure 1. The HFE system (Quanser 2005). 

III. CONTROLLER DESIGN 

The fractional-order differentiator can be denoted by a general fundamental operator, p
tDa  

where a and t are the limits of operations. The fractional-order differentiator and integral are 
defined as follows [15]; 
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where p is the fractional order which can be a complex number, however the constant p is 
related to initial conditions. There are several mathematical definitions to describe the 
fractional derivatives and integrals [16-17]. Between these definitions, here are two 
commonly used ones, i.e., the Grünwald–Letnikov (GL) and the Riemann – Liouville (RL). 
The GL definition is; 
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where     means the integer part, while the RL definition is given as 

                                            


 d
t

a
npt

f
ndt

nd
pn

tfp
tDa  

 1)(

)(
)(

1)(                                        (5)                 

for )1( npn  , (.)  is the Euler’s gamma function, a  is the initial time and t  parameter is 
used when the differential and integral are taken. The general form of the fractional order PI 
controller is the PI  and its general transfer function is given as 

                                                             
s
iK

pKsC )(                                                           (6) 

where λ is fractional order, Kp and Ki are the proportional gain and integration constant 
respectively. The optimization of the tree parameters Kp, Ki and λ makes designing of the 
FOPI controller more challenging than integer order PI controller. In this paper, the 
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determination of the tree parameters is achieved by trial and error. Also, the control block 
diagram of the HFE is given in Fig. 2. 

 
Figure 2. The control block diagram of the system. 

IV. EXPERIMENTAL RESULTS 

In this section, the experimental results obtained for three sensors, are given. During the 
experiments, the blower’s velocity was kept constant at 5 volts. Also, the reference 
temperature signal is chosen in step + square form to indicate the controllers’ rising, settling 
and reference tracking performances when sudden changes occur.  
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Figure 3. The experimental results for both controllers according to Sensor 1. 

In Fig. 3, the experimental result of Sensor 1 is presented for both controllers. Firstly, for the 
step part of the reference signal, the FOPI and PI controllers have nearly the same rise time 
and settling time. Moreover, while tracking the step part of the reference signal, both 
controllers have nearly the same overshoot percentages. Besides, when the time varying part 
of the reference signal is applied, the PI controller has a little bit better rise time than the 
FOPI controller. On the other hand, the FOPI controller has better reference tracking 
performance as well as having lower oscillation magnitude level than the PI controller for 
square reference signal.  
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Figure 4. The experimental results for both controllers according to Sensor 2. 

In Fig. 4, the experimental result of Sensor 2 that is replaced in the middle of the duct, is 
given for the FOPI and PI controllers. For step part of the reference signal, although the FOPI 
controller has better rise time than the PI controller, both controllers have nearly the same 
oscillation magnitude level and has shown similar reference tracking performance with 
respect to constant temperature level. On the other hand, when sudden change is occurred, the 
FOPI controller has given faster response than the classical PI controller and also has better 
performance in terms of having less overshot-undershoot and error minimization.  Moreover, 
the FOPI controller can be able to keep the temperature level at desired level than the PI 
controller. 
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Figure 5. The experimental results for both controllers according to Sensor 3. 

In Fig. 5, the experimental results of the Sensor 3 that is replaced to the outermost point of the 
duct, is given.  Due to its outermost position to the blower and also replaced to the closest 
point of air release point, the controllers’ performance are similar while applying step 
reference. Also, during the step reference, both controllers have nearly the same overshoot-
undershoot magnitude level. However, when the square reference is applied, the FOPI 
controller has given faster responses to the sudden changes and also has better rise time than 
the PI controller.  

1123



V. CONCLUSIONS  

In this study, the FOPI controller is applied to control the temperature of the HFS for three 
sensors in the duct. First, the Sensor 1 that is replaced to the closest point of the blower, is 
taken into account in terms of temperature level at the point of the sensor. Then, owing to its  

position and to show the controllers’ performances, the Sensor 2 that is replaced in the middle 
of the duct, is measured. Finally, the Sensor 3 which is replaced to the outermost point of the 
blower and also closest point of the air release point of the duct, is taken into account. The 
experimental results show that for Sensor 1, both controllers indicate similar performances in 
terms of reference tracking, rise-settling time and having nearly the same overshot-undershot 
magnitude level. For Sensor 2, the FOPI controller have better performances in terms of 
having better rise time and settling time, keeping the temperature at desired level and also, 
better reference tracking. For Sensor 3, although both controllers have nearly the same 
temperature control performance, the FOPI controller has given faster response to the sudden 
changes compared with the PI controller.  
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ÖZET  
Son yıllarda sayısı hızla artan Dağıtık Enerji Kaynakları (DEK), geleneksel güç sistemlerinden farklı olarak çift 
yönlü güç akışına sahiptir. Bununla birlikte bu santrallerde sürekli üretimin olmaması, güç elektroniği 
cihazlarının kullanımının artması ve reaktif-aktif güç dengesinin sağlanmasındaki zorluklar nedeniyle optimum 
güç akışının ve yüksek güç kalitesinin sağlanmasında zorluklar meydana gelmektedir. Ada mod çalışma, akım ve 
gerilim harmonikleri (THD), frekans düşmesi/yükselmesi, gerilim düşmesi/yükselmesi, sistemdeki gerilim 
dengesizlikleri ve güç katsayısı gibi problemler şebeke bağlantılı fotovoltaik (PV) sistemlerde enerji kalitesini 
etkileyen unsurların başında gelmektedir. Bu çalışmada öncelikle şebeke bağlantılı PV sistemler olmak üzere, 
dağıtık enerji kaynaklarının şebekeye entegrasyonunda dikkate alınması gereken uluslararası standartlar ele 
alınmış, daha sonra şebeke bağlantılı PV sistemlerde karşılaşılan güç kalitesi problemleri incelenmiştir. PV 
sistemlerin şebekeye bağlanması noktasında mutlaka dikkate alınması gereken kriterlerin ortaya konulduğu bu 
çalışmanın, şebeke bağlantılı PV sistem tasarımı başta olmak üzere araştırmacılara ve uygulayıcılara 
gerçekleştirecekleri çalışmalarda kolaylık sağlayacağı düşünülmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Dağıtık Üretim, PV sistemler, Güç kalitesi, Arıza tespiti 

 
ABSTRACT 

Unlike conventional power systems, Distributed Energy Resources (DERs), which has been rapidly increasing in 
number in recent years, has bi-directional power flow. However, intermittent generation in these power plants 
presents difficulties in achieving optimum power flow and high power quality due to the difficulties of 
increasing the use of power electronic devices and providing reactive-active power balance. Problems such as 
islanding mode operation, current and voltage harmonics (THD), frequency drop/rise,vvoltage drop/rise, voltage 
imbalance in the system and power coefficient are the main factors affecting power quality in grid-connected 
photovoltaic (PV) systems. In this study, firstly international standards which should be taken into account in the 
integration of DERs into the grid, including grid-connected PV systems, are discussed, and then the power 
quality problems in grid-connected PV systems are examined. This study focuses on the power quality issues in 
grid connected PV systems thus, this work will be facilitated in studies that will be carried out by researchers, 
especially in the design of grid-connected PV systems. 
 
Keywords: Distributed Generation, PV systems, Power quality, Fault detection 

I. GİRİŞ  

Elektrik enerji piyasasında her geçen yıl popülerliği artan yenilenebilir enerji, küresel enerji 
krizinin aşılmasında önemli bir rol üstlenmektedir [1]. Ülkemizde yenilenebilir enerji 
kaynaklarının toplam kurulu güç içerisindeki payının 2023 yılında %30 seviyesinde olması 
hedeflenirken, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin hedefi ise 2020 yılı için AB ülkelerinin toplam 
kurulu gücünün en az %20’sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilmesi olarak 
belirlenmiştir [2,3].  Yenilenebilir enerji kaynakları arasında güneş enerjisi ise son on yıla 
baktığımızda, özellikle gelişen güç elektroniği teknolojisinin, panel üretim maliyetlerinin 
düşmesinin ve hükümet desteklerinin katkısıyla büyük gelişim göstermiştir. 
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AB ülkelerinde güneş enerjisinden elektrik üretiminin, neredeyse %50’si alçak gerilim (AG) 
şebekesine bağlı konutsal Fotovoltaik (PV) güç üretim tesislerinden elde edilmektedir ve bu 
tesislerin çoğu çatı üstü konutsal uygulamalar olup, ortalama gücü 17 kWp civarındadır [4]. 
Türkiye’de ise AG seviyesinde bağlanabilecek küçük güçlü konutsal santraller yok denecek 
kadar azdır. Enerjide dışa bağımlılığın yüksek olduğu ülkemizde bu tür dağıtık enerji üretim 
tesislerinin (DG) sayılarının arttırılması büyük önem teşkil etmektedir. AG şebekesine bağlı 
konutsal PV sistemler kendi elektriğini üretip kullanmakla beraber, fazla enerjiyi de şebekeye 
geri vermek suretiyle, üretici konumuna geçmektedir. Farklı özellikli kaynakların bağlı 
olduğu dağıtım şebekesinde iki yönlü güç akışına şebekenin tepkisinin belirlenmesi ve bu 
kaynakların yeni elektriksel koşullara adapte edilmesi gerekmektedir.  

Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan güç sistemlerinde, şebekede güç kalitesini 
sağlamak için şebeke kodları (Grid Code) kullanılır. Ülkemizde şebeke kodlarını belirlemek 
amacı ile yapılacak uygulamalı çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda 
özellikle PV generatörlerin mevcut elektrik şebekemize entegrasyonu için, yukarıda anlatılan 
teknik gereksinimleri sağlayabilecek koruma, kontrol ve izleme sistemleri geliştirilmelidir. 
FRT(Faulth ride through), ada mod çalışma tespiti, harmonik etkilerin azaltılması, gerilim 
çökmesi, kırpışma ve diğer güç kalitesini etkileyen problemler PV generatörlerin şebeke ile 
etkin çalışması açısından önemlidir.  

Şebeke bağlantılı PV sistemlerde, şebeke gerilimi ile PV sistem gerilimi arasındaki küçük 
farklar özellikle büyük boyutlu sistemler için şebeke ile bağlantının sağlandığı anda üstel bir 
şekilde sıfırlanan ani bir akım yaratabilir. Oluşan bu ani akım sistemde aşırı gerilim 
oluşumuna neden olduğundan gerilim dengesi önemlidir [5]. PV sistemlerde özellikle ada 
mod çalışma durumuna geçildiğinde güvenlik önemli bir konudur. Eğer PV sistem şebekeden 
ayrıldıktan sonra yükü beslemeye devam ederse insan hayatı bakımında risk taşır. PV 
sistemler birim güç faktörüne yakın çalışırlar. PV santraller, sisteme reaktif güç 
veremediğinden, reaktif güç eksikliğinde diğer generatör bağlı baralarda gerilim arttırılması 
gerekebilir. Üretilen bu aşırı gerilim hem şebeke hem de müşteri taraflarının istikrarlı 
çalışması üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir [6]. 

Bir elektrik şebekesinde kullanıcıya kesintisiz enerji sağlanmasının önündeki en büyük engel 
arızalardır. Arıza tespiti en kısa sürede, en doğru şekilde yapılmalı ve mümkün olan en az 
zararla arıza giderilmelidir. Bu bölümde, şebeke bağlantılı PV sistemlerde gerçekleştirilen güç 
kalitesi çalışmaları incelenmiştir. 

Şebeke bağlantılı bir PV sistem çift yönlü güç akışına izin verdiği için bir mikroşebeke olarak 
düşünülebilir. Çift yönlü güç akışı, küçük kaynak kullanımı, ada modda çalışabilme yeteneği 
mikroşebekeleri klasik sistemden ayırır ve sistem incelemesinde farklılıklar getirir. Ayrıca 
mikroşebekeler kurulurken kullanıcı talepleri göz önüne alınarak kurulur. Bu nedenlerden 
dolayı sistemdeki arıza durumunun minimum, güç kalitesinin de maksimum olması çok 
önemlidir. Mikroşebekelerde güç akışı ile ilgili literatürde çok sayıda çalışma mevcuttur. 
Türkiye’de yapılan bir çalışmada, rüzgâr ve güneş enerjisi santrallerinden oluşan hibrit yapı, 
şebekeye bağlı ve şebekeden bağımsız modda çalıştığı varsayılarak 16 farklı senaryo 
üzerinden modellenmiş ve analizler gerçekleştirilmiştir [7]. Başka bir çalışmada ise rüzgar ve 
dizel santralden oluşan hibrit enerji sisteminin modellemesi Matlab/Simulink ortamında 
gerçekleştirilmiş güç akış analizi yapılmıştır. Frekans ve gerilim kontrollü simülasyon 
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çalışmalarında sistemin sürekli işletme durumundaki istenen değere 1.5-2 saniye civarında 
geldiği gözlemlenmiştir [8]. 15 kWp kurulu güce sahip PV sistemin güç kalitesi analizi ve 
şebeke karakteristiklerinin incelendiği bir diğer çalışmada ise öncelikle PV sistem tarafından 
sağlanan güç, yük akımı, gerilim, frekans, THD, kırpışma, güç katsayısı gibi parametreleri 
güç analizörü yardımıyla ölçülüp kaydedilmiştir.  Tüm ölçümler şebeke tarafından da alınmış 
karşılaştırılması yapılmıştır [9]. Şebeke bağlantılı bir PV sistemin tasarımının ve farklı şebeke 
koşullarında analizinin gerçekleştirildiği çalışmada[10] ise ada modda çalışmanın tespit 
edilebilmesi için inverterden bağımsız gerçek zamanlı bir kontrol yöntemi önerilmiştir. 
Öncelikle PV sisteme ait gerilim, akım ve frekans değişimi gibi devre parametreleri, 
geliştirilen devre kartları ile izlenmiş ve tasarlanan gerçek zamanlı kontrol sistemi ile ada 
modlu çalışma olayı tespit edilmiştir. Önerilen kontrol sistemi, Labview kontrol ünitesi ve ona 
bağlı yardımcı ekipmanlardan oluşmaktadır. Çalışmada kullanılan Labview sinyal işleme alt 
yapısı sisteme esneklik ve hız kazandırmıştır. 

Son yıllarda teknolojideki gelişmeler ve güç akışında kullanılan iteratif yöntemlerin yoğun 
işlem yükü gerektirmesi, işlem süresinin uzun olması gibi sıkıntılar modern güç akışı çözüm 
yöntemlerinin kullanılmasını yaygınlaştırmıştır. Bulanık mantık(FL) algoritmaları, Yapay 
Sinir Ağı (YSA) modelleri, ANFIS (Adaptive Neuro Fuzzy Inference System) bu yöntemlerin 
başında gelmektedir. Örnek bir çalışmada MATLAB/Simulink platformu altında tasarlanan 
bir mikro şebekenin farklı işletme koşulları altında davranışlarının incelenebilmesi amacıyla 
analiz yapılmıştır. Rüzgâr santrali, Mikro Hidroelektirk Santral (HES), PV sistem ve yakıt 
pilinin bulunduğu şebeke bağlantılı mikro şebeke modellenmiştir. Mikro şebekenin hem 
şebeke bağlantılı olduğu hem de ada modda olduğu durumlar için 16 farklı senaryo ile sistem 
davranışları incelenmiştir [11]. Klasik yöntemler yerine güç akış analizi yapılırken YSA 
kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre büyük kaynaklarda oluşan arızalarda sistemde daha 
büyük sıkıntıların meydana geldiği, küçük güçlü kaynakların ise sisteme etki etmediği 
gözlemlenmiştir. Yük atma olarak tanımlanabilecek yük barasında meydana gelen arızada 
kesicilerin açmasıyla geçici kararsızlık durumu ortaya çıkmış bara gerilimi aşırı yükselmiştir. 
Halka yapıda tasarlanan şebekede herhangi bir noktada meydana gelen arıza tüm bileşenleri 
etkilemektedir. İçinde dağıtık enerji kaynakları (RES, PV sistemler vb.) ve depolama birimleri 
yer almaktadır. Güç akışı optimizasyonu için Gauss-Seidel, Newton Raphson, ayrışık güç akış 
yöntemlerine bulanık mantık yaklaşımı entegre edildiği bir çalışmada [12], güç akış 
analizinde başlangıç değerlerinin uygun seçilmesi ve uygun kat sayıların belirlenmesi işlem 
yükü ve yakınsama hızı bakımından oldukça önemlidir sonucuna varılmıştır. Çalışmada 
iteratif yöntemlere bulanık mantık desteği sağlanarak %30’a varan işlem süresinde ve 
yükünde azalma sağlanmıştır. Oluşturulan algoritmaları test etmek için IEEE 30 baralı test 
sistemi kullanılmıştır.  

Bu çalışmada öncelikle şebeke bağlantılı PV sistemler olmak üzere, dağıtık enerji 
kaynaklarının şebekeye entegrasyonunda dikkate alınması gereken uluslararası standartlar ele 
alınmış, daha sonra şebeke bağlantılı PV sistemlerde karşılaşılan güç kalitesi problemleri 
incelenmiştir. Yapılan güç parametresi tanımları, uluslararası standartlardaki veriler ile ortaya 
konulmuştur. Son yıllarda gerçekleştirilen çalışmalar incelenmiş arıza tespiti, sınıflandırması 
ve giderilmesi için kullanılan geleneksel ve akıllı yöntemler ele alınmıştır. 
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II. ŞEBEKE BAĞLANTILI PV SİSTEMLERDE GÜÇ KALİTESİ OLAYLARI 

Şebeke bağlantılı PV sistemlerde enerji kalitesini etkileyen unsurların başında, ada mod 
çalışma, akım ve gerilim harmonikleri (THD), frekans düşmesi/yükselmesi, gerilim 
düşmesi/yükselmesi, sistemdeki gerilim dengesizlikleri ve güç katsayısı gibi unsurlar yer 
almaktadır. Bu bölümde, PV sistemler için güç kalitesi olayları uluslararası standartlara göre 
tanımlanarak incelenmiştir.  

2.1. Ada Mod Çalışma 

Ada modlu çalışma, bir dağıtım sistemi güç sisteminin kalan kısmından elektriksel olarak 
izole edildiğinde, enerji akışının halen kendisine bağlı bulunan DG tarafından devam ettirilme 
durumudur. Ada modda, şebeke bağlantılı PV sistem şebeke ile bağlantısı kesildiği halde 
yükü beslemeye devam eder [13]. Ada mod çalışma güvenlik problemlerini de beraberinde 
getirir. Gerilim ve frekans değerleri izin verilen standartların dışına çıkabilirken PV sistem ve 
şebeke zarar görebilir [14]. IEEE 929-2000 standartlarına [15] göre şebeke bağlantılı bir PV 
sistem, ada mod çalışmaya geçtiğinde en kısa sürede şebekeden ayrılması gerekirken IEEE 
1547-2003 standardına [16] göre bu süre en fazla 2 saniye olarak belirtilmiştir. 

2.2.  Gerilim Dalgalanması 

PV santralleri devreye girip çıkarken, gerilim düşümü veya yükselmesine neden olabilir. Bu 
değerler ise IEC 61000-3-3 standartlarına göre ± %3,3 V ile sınırlandırılmıştır [17]. Ayrıca 
devrede olduğu sürenin %95’inde standartlar gereği nominal değerin ± %10 V aralığında 
olmalıdır. Minimum üretim-maksimum tüketim gibi, özellikle gerilim analizi yapılırken 
sistemin dayanabileceği sınır değerlerde analiz yapılmalıdır [18]. 

              Tablo 1. Gerilim Dalgalanması Sınır Değerleri [17] 
PV Sistem Çalışma Durumu Maksimum Değer 

 Şebeke Bağlantılı PV Sistem Devreye Girerken ± %3,3 V 
 Şebeke Bağlantılı PV Sistem Devreden Çıkarken ± %3,3 V 
 Devrede olduğu sürede (%95) ± %10 

2.3. Gerilim Çökmesi 

Gerilim çökmesi olayı, şebeke frekansında çalışan bir sitemde 10ms ile 60s zaman aralığında 
sınırlı olmak kaydıyla, gerilimdeki %10 ile %90 arasında meydana gelen azalma olarak 
tanımlanır [19]. Aşırı güç çeken motorlar, aşırı yüklenme ve hat boyunca meydana gelen 
arızalardan kaynaklanmaktadır. Şekil 1’de gerilim çökmesi olayı gösterilmektedir. 

2.4. Gerilim Sıçraması 

Gerilim sıçraması olayı, şebeke frekansında çalışan bir sistemde 10ms ile 60s zaman 
aralığında sınırlı olmak kaydıyla, gerilimdeki %110-%180 arasında meydana gelen artış 
olarak tanımlanır [19]. Elektrik sisteminde pek sık görülmeyen bir arıza tipi olmakla beraber, 
büyük güçlü yükler devreden alınırken, arıza durumunda veya büyük kapasite grupları 
devreye alınırken gerilim sıçramasına neden olabilir. Arıza yeri ve sistem şartlarına bağlı 
olarak bir arıza geçici gerilim çökmesine, sıçramasına veya kesintisine yol açabilir. Şekil 1’de 
arıza sonucu meydana gelebilecek gerilim dengesizlikleri gösterilmiştir. 
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Şekil 1. Gerilimde Meydana Gelen Bozulmalar  

2.5. Gerilim Dengesizliği 

AG şebekesi için sadece gerilimin negatif bileşeni dikkate alınarak oluşturulan TS EN 
50160:2001 standartlarına göre ölçüm süresinin %95’inde dengesizlik %2’yi geçmemelidir. 
Gerilim dengesizliğinin önlenmesi amacıyla her bir faza eşit miktarda PV santrali gücü 
dağıtılmalıdır. 

2.6.  Harmonikler 

Bir güç sisteminde yüksek harmoniklerin genliği ne kadar büyükse sistemdeki nominal dalga 
şekli o kadar bozulmuştur. Güneş enerjisi santrallerinin BS EN 50438 ve IC 61000-3-2 
standartlarına göre olması gereken akım harmonik sınır değerleri Tablo 2’de verilmiştir [20]. 
Tabloda verilen değerler, AG seviyesinde şebekeye entegre edilen şebeke bağlantılı PV 
sistemler için geçerlidir. Gerilim harmonikleri ise dağıtım şebekesi içinde ele alındığından 
şebeke bağlantılı PV sistem üzerinde etki bulundurmamaktadır.    

Tablo 2. Akım Harmonikleri Sınır Değerleri [20] 
Harmonik 2 3 5 7 9 11 13 15≤n≤39 
Sınır 1,08 2,3 1,14 0,77 0,4 0,33 0,21 0,15 

2.7. Kırpışma (Flicker) 

Gerilim dalgalanması sonucunda oluşan kırpışma dağıtım şebekesinden bağımsız, tüketici 
yüklerden kaynaklanan bir güç kalitesinde bozulma olayıdır. Kırpışmanın etki büyüklüğü, 
gerilimdeki değişime ve bu değişimin frekansına bağlıdır. Kırpışma sınır değerleri IEEE Std. 
1453-2004 ve IEC 61000-2-2 standartlarına uygun olmalıdır [21]. TEİAŞ tarafından gerilim 
seviyesinin %3’üne kadar gerilim değişimine izin verilebilir. Aynı şekilde Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumuna ait Elektrik Şebekesi Yönetmeliğinde 1 saat içinde 10 seferden fazla 
gerçekleşen hızlı gerilim değişimleri kırpışma olarak değerlendirilmiştir. Şekil 2’de bir ark 
fırınının kısa dönem kırpışma seviyelerine göre değerlendirilmesi yapılmıştır [22]. 

 
Şekil 2. Ark Fırınının Neden Olduğu Kırpışma [22] 
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2.8. Çentik (Notches)  

Çentik, şebeke frekansında çalışan bir sistemde, gerilimin bir periyodunda dönüştürücünün 
(konvertör) darbe sayısı kadar meydana gelen ve tekrar eden gerilim dalga şekli bozulmasıdır. 
Çentik etkisi ile oluşan frekans bileşenleri çok yüksek olduğundan klasik harmonik ölçüm 
cihazları ile tanımlanamazlar. 

2.9. Gürültü 

Gürültü, güç sisteminde nominal akım ve gerilim dalgası üzerine binen istenmeyen elektrik 
işaretleridir. Gürültü, güç elektroniği cihazlarından, anahtarlamalı güç kaynağı içeren 
yüklerden, yüksek ark cihazlarından kaynaklanabilir. Özellikle mikroişlemci, PLC gibi hassas 
cihazlara zarar verir. 

2.10. DC Akım Enjeksiyonu 

AG şebekesine bağlı PV üretim santralindeki inverterler sisteme DC akım verebilirler. DC 
akım enjeksiyonu dağıtım transformatörünü doyuma götürerek dalga şeklinin nominal 
koşuların dışına çıkmasına neden olur. IEEE Std 929-2000 standartlarına göre inverterler 
üzerinden sisteme verilen bu DC akım, nominal akımın %0.5’i ile sınırlandırılmıştır [23].  

2.11. Güç Faktörü 

Küçük güç katsayısı ile çalışmak maliyeti arttırmakla beraber verimin düşmesine neden olur. 
Büyük boyutlu PV üretim tesislerinde önemli bir unsur olmasına rağmen AG şebekeye bağlı 
PV üretimde sisteme önemli bir etkisi bulunmamaktadır. 

2.12. Frekans Değişimi 

Güç sistemindeki frekans değerinin nominal değerinden sapmasıdır. Özellikle sistemdeki yük 
miktarı ile üretilen güç miktarının uyuşmamasından kaynaklanır. Frekans değişimin boyutu 
ve süresi ise yüke karşı oluşturulan kontrol sisteminin cevabına bağlıdır. Normal çalışma 
şartları altında Şebeke bağlantılı PV sistem ve şebekede ölçülen çalışma frekansının ortalama 
değerlerinin yıl içindeki çalışma sürelerine göre sınır aralıkları Tablo 3’te verilmiştir. 

 Tablo 3. Frekans Ortalama Değer Sınırları 
TS EN 50160 Yüzde sınırı Değer Aralığı Çalışma Süresi 

Frekans 
50 Hz ± %1 49,5 Hz-50,5 Hz %99,5 

50 Hz +%4/ -%6 47 Hz-52 Hz %100 

2.13.Güç Kalitesi Yönünden İnverter Standartları 

Şebeke bağlantılı PV sistemlerde güç akışı, çift yönlü olması sebebiyle mevcut elektrik güç 
sisteminden farklılık göstermektedir. Mevcut elektrik dağıtım sisteminde güç kalitesi sadece 
yükten etkilenirken, PV bir sistemde hem üretim tarafı hem de tüketim tarafı belirleyici 
faktörlerdir. Türkiye’de güneş enerjisinden elektrik üreten tesislerin IEC-61000 standartları 
ile belirlenen şebekeye bağlantı kriterlerine (akım harmonik değerleri, gerilim dalgalanma 
sınırları ve izin verilen kırpışma miktarı vb. uyması gerekmektedir. Ayrıca şebeke bağlantılı 
PV sistemlerde üretilen enerjinin güç kalitesi parametreleri TS EN 50160 standardında 
belirtilen değer aralığında olmalıdır. Frekans ve gerilimdeki ani değişim sonucunda şebeke 
senkronizasyonunun kaybolması, şebeke bağlantılı PV sistemin kararsız durumda çalışmasına 
neden olur. Bu çalışma durumuna ada modlu çalışma denmesiyle birlikte PV sistem mümkün 
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olan en kısa sürede şebekeden ayrılmalıdır. IEEE 1547-2003 standardı bu süreyi 2 saniye ile 
sınırlamıştır. 
PV sistemlerde kullanılan inverterler elektromanyetik uyumluluk (EMC), şebeke frekans 
izleme, şebeke gerilim izleme ve şebeke kaybı yönünden standartlaştırılmıştır.  IEC 61727 ile 
bu değerler belirlenmiştir. IEC 61727 standartlarına göre şebeke gerilim ve frekans izleme 
sınırları ve kesicilerin açma zamanı Tablo 4’te gösterilmiştir [24]. 

 
          Tablo 4. Gerilim ve Frekans için Kesici Açma Süresi Sınırları 

IEC 61727 Alt Sınır Üst Sınır Açma Zamanı 

Gerilim 
%50 %135 0,1 / 0,05s 
%85 %110 2s 

Frekans -1 Hz +1 Hz 0,2 s 

III.     GÜÇ KALİTESİ OLAYLARININ TESPİTİNDE AKILLI YÖNTEMLER 

Güç kalitesi analizi ve arıza sınıflandırılması konusu şebeke bağlantılı PV sistemler için 
önemli bir konu olarak öne çıkmaktadır. Bu konuda yapılan çalışmalardan birinde 
mikroşebekede bulunan tüm santraller ve batarya sistemleri için arıza sınıflandırılması 
yapılmıştır. PV sistem için arıza sınıflandırılması Tablo 5’te verilmiştir [25].      

Tablo 5. PV Sistem Arıza Sınıflandırması [25] 
Ana Bileşen  Bileşenler Hata  Sebep Etki 

Kablolar ve 
İletim Hattı 

  Tek faz-toprak 
arızası 

 İki faz-toprak 
arızası 

 Hat-hat arızası 

 Bir veya iki fazın kendi 
arasında, toprakla, 
hayvanlarla, bitkilerle 
fiziksel teması 

 Kırılan izolatörler 
 Yıldırım düşmesi vb. doğa 

olayları 
 Aşırı yüklenme 

 Oluşan arıza akımı 
nedeniyle kesiciler 
açma yapar, güç akışı 
kesilir.  

PV panel 

Hücre  Bozunum 
 Kısa/açık devre 

hücreler 
 Ara bağlantı 

açık devreler 
 Sıcak noktalar 

 Aşırı etkiye maruz kalma 
 Hücre şönt direncinde 

azalma 
 Yüzeyde meydana gelen 

kirlenme 
 Uyumsuz solar hücreler 
 Aşırı ısınma 

 Çıkış gücünde 
kayıplar oluşur.  

 Gerilim ve akım dalga 
şekillerinde azalmalar 
meydana gelir. 

Panel  Açık/kısa devre 
olma 

 Kısa devre olma 
 Çatlak kırık cam  
 Katmalara 

ayrılma 

 Üretim hataları, mekanik 
yükler, korozyon  

 Doğal olaylar 
 Hücre yansıma önleyici 

kaplamasında meydana 
gelen bozulma 

By-pass 
diyot 

 Açık/kısa devre 
olma  

 Aşırı ısınma 

Hata sınıflandırılmasıyla beraber yapılan çalışmada, her kaynağın, kablonun veya iletim 
hattının daha küçük mikro ölçekli şebekelerde daha fazla önem taşıdığı görülmüştür. 
Ülkemizde güç kalitesi problemlerine çözüm bulmak, şebeke hatalarını düzeltmek, koruma 
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fonksiyonları geliştirmek ve mali kayıp analizi yapmak amacıyla Güç Kalitesi Milli Projesi 
(GKMP) gerçekleştirilmiştir [26]. Proje kapsamında verilerin saklanması amacıyla Milli Güç 
İzleme Merkezi (NMCPQ) oluşturulmuş güç akış analizi ve güç kalitesi ile ilgili veriler eş 
zamanlı olarak Türkiye’deki tüm bölgeleri kapsayan 70 ayrı trafo merkezinden alınmıştır. Bu 
sayede az sayıda veri içeren geleneksel SCADA sistemlerinden farklı olarak daha esnek, 
yetenekli ve ileri düzeyde geniş alan izleme ve kontrol sistemine sahip yeni bir yaklaşım 
oluşturulduğu sonucuna varılmıştır. Güç kalitesi için dalgacık dönüşümü (DD) ve destek 
vektör makine (DVM) tabanlı bir olay tanıma tekniğinin geliştirildiği başka bir çalışmada, 
öncelikle güç kalitesi bozulma türlerinin sebepleri belirlenmiş etkili, güvenilir ve güçlü yapıya 
sahip bir akıllı olay tanıma tekniği geliştirilmiştir [27]. Bu çalışmada güç kalitesi ölçümü için 
Şekil 3’teki blok diyagramı sunulmuştur. 

 
Şekil 3. Güç Kalitesi Ölçümü Blok Şeması [27] 

3 aşamadan oluşan önerilen tarama tekniği ile olay türleri sınıflandırılmıştır. Normalizasyon 
ve segmentasyon işlemi uygulanan güç olaylarına daha sonra DD ve özellik çıkarım işlemleri 
uygulanmıştır. Böylece sınıflandırıcı girişindeki veri sayıları azaltılmış tek boyutlu bir özellik 
vektörü elde edilmiştir. Son aşamasında ise DVM sınıflandırıcı ile olay türleri belirlenmiştir. 
Bulanık mantık ve yapay sinir ağları algoritmaları güç kalitesi bozulmalarının tespitinde ve 
sınıflandırılmasında kullanılan, zaman bölgesi tabanlı metotlardır. Özellikle akım harmoniği 
çıkartmada, gerilim çökmesi, sıçraması ve bozulması gibi durumların tespitinde sıkça 
kullanılırlar. Temel bulanık mantık kontrol yapısı Şekil 4’te gösterilmiştir [28]. Akım 
harmoniklerinin belirlenmesi için öncelikle sistemden alınan akım örneği, hatası ve hata oranı 
hesaplanmış daha sonrasında bulanıklaştırma sürecine sokulmuştur. Karar verme 
mekanizmasından geçen veri son olarak durulaştırılarak istenen değer elde edilmiştir. 

Bulanıklaştırma 

Karar Verme 

Örneklendirme, Hata 
ve Hata Oranı 
Hesaplamaları

Defuzzification

Akım

THT

 
Şekil 4. Temel Bulanık Mantık Algoritması Blok Diyagramı [28] 
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YSA algoritmaları, bulanık mantık gibi kural tabanlı olmayıp daha önce gözlemlenmiş veya 
bilinen verilerin eğitilmesi sonucunda işlerlik kazanan algoritmalardır. YSA algoritmaları ses 
tanımadan mevcut dalga formlarındaki harmoniklerin öngörülmesine kadar değişen 
problemlere uygulanmıştır. Ayrıca harmonik akımı çıkartma, güç kalite bozulmalarını 
saptama ve sınıflandırma için basit teknikleri ve kolay algoritmaları sağlarlar [28]. Akım 
harmoniklerinin saptanması için kullanılan algoritmanın blok diyagramı Şekil 5’te 
gösterilmiştir.  

Ağ Eğitimi 

Eşik ve Ağırlık 
Değerlerinin 

Hesaplanması

Örneklendirme

Harmoniklerin 
Hesaplanması

Akım

h5, h7, 
h11, h13

 
Şekil 5. Temel YSA Algoritması Blok Diyagramı [28] 

IV.   SONUÇLAR  

Yapılan çalışma, şebeke bağlantılı bir PV sistemin koruma fonksiyonlarının geliştirilmesi ve 
güç kalitesi analizi konusunun, günümüzde hızla gelişen DG’nin şebekeye entegrasyonu 
açısından önemli bir konu olarak ortaya çıktığını göstermektedir. Güç kalitesi için dalgacık 
dönüşümü (DD) ve destek vektör makine (DVM) tabanlı olay tanıma gibi akıllı tespit 
tekniklerinin ve diğer akıllı yöntemlerin (bulanık mantık, yapay sinir ağı, neuro-fuzzy gibi) 
geliştirildiği çalışmalar incelenmiştir. Bu çalışmanın, güç kalitesinin gerçek zamanlı olarak 
takip edildiği, gerekli kararların belirtilen standartlara uygun olarak en kısa sürede 
alınabildiği, akıllı bir kontrol algoritması geliştirmeyi hedefleyen çalışmalara yol gösterici 
olacağı düşünülmektedir. 

TEŞEKKÜR 

Bu çalışma, Bursa Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BTÜ-
BAP) tarafından 171N03 numaralı proje kapsamında desteklenmiştir. 

Kaynakça  

[1] Tsengenes G, Adamidis G. Investigation of the behavior of a three phase gridconnected photovoltaic 
system to control active and reactive power. Electr Power Syst Res 2011;81(1):177–84. 

[2] “Elektrik enerjisi piyasası ve arz güvenliği stratejisi belgesi,” Yüksek Planlama Kurulu, karar no.2009/11, 
18 Mayıs 2009.  

[3] “An energy policy for Europe,”Commission of the European Communities, COM 1, Brussels, 2007. 
[4] "Prioritization of technical solutions available for the integration of pv into the distribution grid," DerLab, 

D3.1, June 2013. 
[5] H. Kageyama, T. Yamada, T. Oozeki, K. Kato, and Y. Hishikawa, "Measurement of Inrush-Current 

Waveforms for Modeling Reactance Characteristics of PV Modules," presented at the 26th European 
Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, 2011. 

1133



[6] W. Bin, H. Tianxiao, J. Bo, D. Xinzhou, and B. Zhiqian, "Dynamic modeling and transient fault analysis of 
feeder in distribution system with MW PV substation," in 45th International Universities Power 
Engineering Conference (UPEC), 2010, pp. 1-5. 

[7] Köse  G., 2010. Hibrit  (Güneş +Rüzgar)  Enerji  Sisteminden  Elektrik  Üretimi:  Kütahya  Örneği, Yüksek  
Lisans  Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kütahya. 

[8] Yumurtacı M., Neşe S.V., Oğuz Y.,2009. Rüzgar-Diesel Hibrit Güç Sisteminin Simülasyonu ve Güç Akışı 
Kontrolü, 5.Uluslarası İleri Teknolojiler Sempozyumu, Karabük, Türkiye, 13-15 Mayıs. 

[9] Kalay A.,2010. Muğla Üniversitesi Yerleşkesinde Bulunan 15 kWp Kurulu Güce Sahip Fotovoltaik (PV) 
Sistemin Güç Kalitesinin İncelenmesi ve Şebeke Karakteristikleri ile Karşılaştırılması Tezi, Yüksek Lisans 
Tezi, Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Muğla. 

[10] Bayrak G., 2013. Şebeke Bağlantılı Bir Fotovoltaik Sistemin Tasarımı ve Farklı Şebeke Koşulları Altında 
Analizi, Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ. 

[11] Efe S.B.,2014. Mikro Şebekelerde Güç Akış Analizi Tezi, Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri 
Enstitüsü, Elazığ. 

[12] Esen M., 2006. Bulanık Mantık Destekli güç Akış Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. 

[13] Bayrak, Gökay. "A remote islanding detection and control strategy for photovoltaic-based distributed 
generation systems." Energy Conversion and Management 96 (2015): 228-241. 

[14] Bayrak G., Cebeci M., 2013, Şebeke Bağlantılı PV Güç Sistemlerinde Ada Modlu Çalışma ADMÇ ve 
Tespit Yöntemleri, Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi Ulusal Toplantısı, Türkiye, 26-28 Eylül.  

[15] IEA International Energy Agency, Evaluation of Islanding Detection Methods for Photovoltaic Utility 
Interactive Power Systems, in Task V Report, 2002. 

[16] IEEE, IEEE Standard for Interconnecting Distributed Resources with Electric Power Systems. IEEE Std 
1547-2003: p.0_1-16. 

[17] Electromagnetic Compatibility (EMC)- Part 3-3, Limits – Limitation of voltage changes, voltage 
fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤ 16 A per 
phase and not subject to conditional connection, IEC 61000-3-3, 2013. 

[18] M. Altin, E. U. Oguz, E. Bizkevelci, B. Simsek, “Distributed generation hosting capacity calculation of MV 
distribution feeders in Turkey,” Proc. in IEEE PES, ISGT-Europe, Oct. 2014 

[19] IEEE recommended practice for evaluating electric power system compatibility with electronic process 
equipment, IEEE Standart 1346 – 1998]. 

[20] Elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretimine ilişkin yönetmeliğin uygulanmasına dair tebliğ,” EPDK, 
Resmi Gazete, sayı.28783, 02 Ekim 2013.  

[21] Electromagnetic Compatibility (EMC)- Testing and measurement techniques-Flickermeter- Functional and 
design specifications,” IEEE Std.1453, 2011. 

[22] Uzan O., 2013. Alçak Gerilim Dağıtım Sistemlerinde Güç Kalitesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi 
Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

[23] “Interconnecting distributed resources with electric power systems,” IEEE Std. 1547.2, 2008. 
[24] “Standards for solar inverters,” SMA, 2011. 
[25] James Hare,Xiaofang Shi, Shalabh Gupta , Ali Bazzi, Fault diagnostics in smart micro-grids: A survey, 

RenewableandSustainableEnergyReviews60(2016)1114–1124 (2016) 
[26] Demirci, T., Kalaycioglu, A., Salor, Ö., et al.: ‘National PQ monitoring Network for Turkish electricity 

transmission system‘. Proc. IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conf., Warsaw, Poland, 
1-3 May 2007. 

[27] Erişti H.,2010. Güç Kalitesindeki Bozulma Türlerinin Akıllı Örüntü Tanıma Yaklaşımı ile Belirlenmesi, 
Doktora Tezi, Fırat Üniveristesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ. 

[28] Sarıbulut L., 2012. Detection and Mitigation Methods of Power Quality Disturbances, PhD Thesis, 
Çukurova University Instıtute of Natural and Applied Sciences, Adana. 

 

1134



 

The Experimental, Analytical and Numerical Estimation of Ground 

Surface Settlement Caused by Tunnel Excavation 

Payam Majedi1, Suat Akbulut2, Semet Çelik1 
1Ataturk University, Erzurum, 25240, Turkey, payam.majedi@gmail.com, scelik@atauni.edu.tr 

2Yildiz Technical University, Istanbul, 34210, Turkey, sakbulut@yildiz.edu.tr 

ABSTRACT  
The development of urban infrastructure is being followed at a greater speed due to the increasing urban 
population. Overpopulated urban environments have led to the expansion of urban areas and, therefore, the use 
of underground spaces such as tunnels is necessary for urban infrastructure. One of the problems in digging 
urban tunnels is ground settlement that occurs due to deep drilling and its possible harmful effects on the existing 
structures on the ground. Therefore, it is essential to conduct studies to estimate ground settlement caused by 
tunneling to take necessary actions in reducing the settlement in places where there is such a possibility more 
than the allowed level. By reviewing the prior research studies, we can expect the estimates of ground settlement 
to fall into experimental, analytical and numerical groups. In this study, an estimate of ground settlement caused 
by tunneling was first investigated through experimental and analytic procedures. Then, the results of numerical 
modeling were analyzed with the help of PLAXIS 2D (ver 8.5) software.  
 
Keywords: Numerical Modelling, Tunnel, Ground Surface Settlement, PLAXIS. 

I. INTRODUCTION 

Due to urban development, the need to create infrastructure has been expanded [1]. In such 
circumstances, especially in cities dealing with traffic problems, the need for underground 
transport systems is quite visible [2]. The underground transport system involves tunnels and, 
in urban areas, tunneling is done at shallow depths and below the surface of grounds with soft 
soil. The investigation and estimate of ground settlement in tunneling is essential owing to the 
possibility of irreparable damage to the existing structures on the surface [1,3,4]. Digging at 
any depth of the soil causes vertical and horizontal displacement around the digging area, 
looseness and change in the system of stress distribution in the soil caused by the detachment 
in the surrounding areas and this ultimately leads to ground settlement [5,6]. The degree of 
settlement depends on several geotechnical factors such as the soil type, the construction 
depth, tunnel diameter, the internal friction angle, Young's modulus, density, surface charge, 
tunnel coating thickness and soil erosion during drilling [7,8]. To control the settlement 
caused by tunneling, it is necessary to have an initial estimate of the degree of ground 
settlement [9]. For this reason, many experimental, laboratory and numerical studies have 
been conducted on ground settlement caused by digging tunnels. Experimental methods have 
been based on previous observations and experiences and depend on the depth and diameter 
of tunnels [10-16]. Analytical methods are based on mathematical calculations and discuss 
more details compared to the empirical method [17-22]. Numerical methods are able to model 
the characteristics of ground features such as geometry, initial stresses, terrain reaction, and 
the stages of drilling in constructing a model [3,23-29]. Along with the main methods of 
settlement calculation, the use of precise instruments during the project implementation can 
play an important role in estimating the rate of settlement and ground control. In this study, 
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experimental and analytic methods have been used firstly to investigate ground settlement 
caused by tunneling. Then, the numerical analysis of this project was carried out by means of 
finite element PLAXIS 2D software and, finally, the results of experimental and numerical 
analyses were compared.  

II. THE EXPERIMENTAL ESTIMATE OF GROUND SURFACE SETTLEMENT 

The experimental method is based on Pack studies and has been obtained according to 
objective observations. Based on Pack theory, the bent shape of settlement is approximated 
with an acceptable accuracy in a lateral level by a normal distribution curve (Gauss curve) and 
the maximum ground settlement occurs on the surface along the tunnel axis (Figure 1). 

 
Figure 1. Ground settlement trough induced by a single tunnel [30] 

Pack proposed equation (1) to determine the degree of settlement at any point on the ground 
surface within the “x” distance from the tunnel axis. This relationship is not based on a theory 
and has been expressed based on the deformation of the ground surface. 

               (1) 

In this equation, “Sv” denotes the level of ground surface settlement on the spot with “x” 
distance from the tunnel axis and “Smax” is the maximum settlement occurring in “x = 0” and 
“i” is the distance of the center from the tunnel axis. Further studies have been conducted by 
other researchers and are in line with the confirmation and completion of Pack reports 
[11,12,31]. O'Reilly and New, proposed equation (2) to determine the maximum ground 
settlement caused by tunneling. 

                                                                                                                  (2) 

In this equation, “D” shows the diameter of tunnel, “Z0”is the depth of tunnel position, “Vl” is 
the ground degradation or volume loss and “k” is the geometric constant and the parameter 
without the curve dimension of the settlement. Many studies have been conducted to 
determine the values of “k” and “Vl”. In sum, the values ranging between 0.25 and 0.75 were 
chosen for parameter “k” and values ranging between 0.2 and 1.82 were expressed for “Vl”. 
Selecting and applying the listed numbers depend on the soil type, engineering studies and 
geological conditions. The parameters that used in this section are given in Table 1. 

               Table 1. parameters that used for experimental calculation 
Inclination length (m) Tunnel axis depth (m) Tunnel diameter (m) Volume loose (%) 

7.12 15 9 1.3 
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III.  THE ANALYTIC ESTIMATE OF GROUND SURFACE SETTLEMENT 

Analytical methods are based on mathematical equations. In this way, the change on the 
surface is examined by stress. Researchers have proposed several equations [18,32,20,31]. In 
the present study, a method presented by reference [32] has been used to calculate ground 
surface settlement. These researchers have proposed equation (3) to estimate ground 
settlement. 

                                                                          (3) 

In this equation, “x” refers to the horizontal distance of the spot from the tunnel axis, “R” is 
radius of the tunnel, “H” is the depth of the tunnel, “υ” Poisson ratio of soil, “φ” is the angle 
of internal friction and “g” is the Gap parameter. Gap parameter is determined based on the 
geometric characteristics of tunnel shield and lining. In the present study, based on the 
descriptions provided by reference [23], the value of this parameter was considered as 0.02 m. 
The parameters that used in this section are given in Table 2. 

Table 2. parameters that used for analytical calculation 
Gap parameter (m) Angle of friction Tunnel axis depth (m) Tunnel diameter (m) Poisson ratio 

0.02 28 15 9 0.3 

IV. THE NUMERICAL ANALYSIS OF GROUND SURFACE SETTLEMENT 

In this section, the hypotheses used in different types of analyses have been discussed. 
Parameters used in Table 3 have been formulated. Moreover, in Table 4, the mechanical and 
geometrical properties have been expressed for the numerical modeling of the tunnel and its 
concrete lining. 

                            Table 3. Soil properties 
Soil Properties Unit Value 

Wet unit weight kN/m3 15 
Saturated unit weight kN/m3 17 
Poisson ratio - 0.3 
Modulus of elasticity kPa 18e3 
Cohesion kPa 0.2 
Angle of friction Degree 28 
Volume Loose % 1.3 

                           Table 4. Geometrical and mechanical properties of tunnel 
Property Unit Value 

Depth of tunnel m 15 
Diameter of tunnel m 9 
Thickness of lining m 0.35 
Poisson's ratio of concrete cover - 0.15 
Axial stiffness MPa 25 

V. NUMERICAL MODELLING 

The numerical model including the geometry of the soil, tunnel, and lining has been designed 
in software as shown in Figure 2 and 15-node elements have been used for mesh networking. 
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Given the close location of two different materials of concrete and soil, the element of the 
interface specification of 0.66 soil resistance has been used at the edge of concrete covering 
the tunnel and soil. The fine mesh was used for mesh networking. The soil type was granular 
and its behavior was considered based on Mohr-Coulomb behavioral model. In Figure 3, 
deformed mesh and surface settlement of numerical model has been showed.  

 
Figure 2. Geometry of the numerical model 

 
Figure 2. Deformed mesh of numerical model 

VI. THE RESULTS OF ANALYSIS 

According to equation 2 and 3 and given parameters in Table 1 and Table 2, the maximum 
surface settlement caused by tunneling due to experimental and analytical methods can be 
calculated. Also the data in Table 3 and 4 have been used for modelling and numerical 
analysis. Results of different methods of ground surface settlement are given in Table 5. 

Table 5. Results of different methods for ground surface settlement calculation 
Maximum Ground Surface Settlement 

Experimental method Analytical method Numerical method 
43 mm 24 mm 20.4 mm 

Based on the results of experimental, numerical, and analytic methods, we may draw the 
ground surface settlement curves for all kinds of conditions. This curves are shown in Figure 
4. 

 
Figure 3. Maximum settlement due to different methods 
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VII. DISCUSSION 

By comparing the results derived from various types of analytic methods, it can concluded 
that the maximum settlement rates obtained from the analytic and numerical methods are 
more consistent than the experimental method with respect to the provided hypotheses. The 
weakness of experimental method is that it only focuses on observations and prior cases and 
fails to consider the important and crucial parameters in land settlement. The overall 
prediction of soil behavior and its low cost are the advantages of this method. 
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ABSTRACT 
Due to the increase of energy consumption with increasing population and industrialization, smart energy 
systems is rapidly gaining importance. Smart grid can be described as a two-way communicating system that 
continuously monitors and controls energy between producers and the demand of consumers. Smart grids 
provide efficient, continuous, economical and reliable electricity, however they are quite large and have a 
complex communication and information technology. For this reason, the risk of cyber attacks in smart grids will 
increase. Attacks on cyber space can lead to serious destruction by interfering with the accessibility and 
confidentiality of systems in various sectors. 
In this study, the concept of cyber security in smart grids explained. The possible risks and suggestions 
presented. 
 
Keywords: Smart grid, cyber security, risks 

I.   INTRODUCTION 

The concept of cyber space can be defined as the whole of electronic systems such as 
computers and the like. Siberian security can be defined as the whole of institutions, 
organizations, and the concepts of security, risk management approaches, security guarantees, 
activities, trainings, applications and technologies used to protect the assets of users. This 
definition includes the information processing equipment, personnel, infrastructure, 
applications, services, electronic communication systems and all information communicated 
and stored in the cyber space of institutions and organizations. The classification of violations 
of information security in the world is shown in figure 1. Critical infrastructure, networks and 
systems are negatively impacted by sustainability or social services when they can’t fulfill 
their functions partially or completely. Telecommunication, banking and finance, 
transportation, energy systems, health services, water management systems, critical public 
services, and commercial facilities are defined as critical infrastructures in Turkish legislation 
[1, 2].  

 
Figure 1. Classification of Information Security Violations in the World [2]. 
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There is not much history of cyber security strategy studies in Turkey. The Electronic 
Signature Law, which was adopted in 2004, is the first of these, The Electronic 
Communications Security Regulation, which aims to regulate the communication sector, was 
adopted in 2008. In addition, in the 2006 Information Society Strategy and Action Plan, two 
actions were listed under the heading "Privacy and Confidentiality of Personal Information". 
The first is legislative regulations on information security. The second is to plan the 
establishment of an emergency response center for computer events and activities to ensure 
the security of information for public institutions. In this context, TUBITAK Advanced 
Information Technologies Research Center was established and operated. The most concrete 
step for cyber security was in 2012 with the decision of the Council of Ministers titled 
"Decision on the Implementation, Management and Coordination of National Cyber Security 
Work" [3-5]. 

II.   SMART GRIDS 

Smart grids have provided an efficient and intelligent approach to energy production and 
consumption management. With this approach, both the traders and energy producers can 
have the advantages of energy saving, energy reliability and energy sustainability through real 
time energy management. With the smart grid concept, several new concepts, including real-
time measurement and pricing, intelligent load shedding or shifting, consumption 
management, consumers for energy efficiency activating, grid integrated hybrid electric 
vehicles, photovoltaic systems and wind turbine resources, integration, etc. were introduced to 
the literature. Smart grids enable small scale electricity generation to be connected to the grid 
and enable the consumers to become active. Table 1 shows the main differences between 
traditional grids and smart grids [6, 7]. 

                         Table 1. Comparison of Traditional Grids and Smart Grids [8]. 
Traditional Grids Smart Grids 
Electric Machinery Digital 

One-way Communication Two-way Communication 
Centralized Power Generation Distributed Power Generation 
A Small Number of Sensors Full Grid Sensors Layout 

Manual Monitoring Automatic Monitoring 
Manual Recovery Automatic Recovery 

Failures and Power Outages Adaptive and Islanded 
Few User Options More User Options 

Smart grids generally have five-layer structure [9, 10]. These; 

 Power Layer: The layer of energy that contains systems related to production, 
transmission, distribution, storage and consumption. 

 Control Layer: A layer that contains smart drive systems for collecting and communicating 
data. 

 Data Communication Layer: A layer that enables data to communicate effectively. 
 Security Layer: A layer of systems that provides privacy, security, encryption of data. 
 Application Layer: A layer of systems that enables decision-making for different power 

applications with information technology. 
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III.   CYBER SECURITY OF GRIDS 

Smart grids have three components that create a risk of cyber security. These are assets, 
threats and weaknesses. Components of assets are; safe delivery of electricity to consumers, 
grid components consisting of production, transmission and distribution equipment and 
error-free billing. The components that make up the threats include; terrorists, enemies of war, 
hackers, people who want to cut off power transmission and consumers who want to change 
the bill. The weaknesses are network structures that control the grid, remote the access of the 
consumers to the intellects and access to the company's billing system. The components in a 
smart grid and the flow of information between them are shown in figure 2 [11, 12]. 

Elements in smart grids cyber security services are availability, integrity and confidentiality 
[13]. Each of these services are described respectively; 

Availability: The user needs to be within the bounds of the information authority and access 
to the desired information. In other words, information can be accessed and used by persons 
with access permission. Accessibility in terms of location providers and information 
professionals also includes some responsibilities beyond the availability of information 
systems. Data storage areas are updated at all times, actively servicing devices are required to 
back up infrastructures, make backups regularly, require information to be served as soon as 
possible, etc. The most common problem with availability is that the security measures 
implemented make it more difficult to access information. 

 
Figure 2. The Network Architecture in Smart Grid [14]. 

Integrity: The fact that the original information transmitted by the publisher to information 
sources in information centers or in any electronic medium has not been altered. Information 
integrity may be intentionally deteriorated or may be unintentionally distorted by users due to 
some shortcomings in the information system. The protection of information integrity also 
means the protection of the value of information at the same time. For this reason, one of the 
biggest shareholders in information security investments is the protection of information 
integrity. The integrity of information includes cryptographic solutions, comparative analysis, 
non-denial, authentication and access control processes. It is the process of detecting and 
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preventing unauthorized access to authentication and access control. Identity identification, 
authentication and authorization methods allow the user to access with the lowest authority 
s/he may need for preauthorized resources. 

Confidentiality: The confidentiality of information implies that the access to information can 
be provided by persons deemed appropriate. Some information in the information centers may 
be open to public access, but some information is only accessible to a specific group member. 
Authorization, password access and data encryption are the main methods used to secure 
information confidentiality. The use of cryptography is recommended in the process of 
transferring and storing information in order to ensure information confidentiality. Attention 
should be paid to the privacy label of information on electronic media. The principles set out 
in the information security policy are the primary elements in securing information 
confidentiality. Privacy during access to information, protection of personal information and 
individual rights are important issues in the confidentiality of information. 

IV.   CONCLUSIONS 

Attacks on cyberspace can lead to serious corruption by interfering with the accessibility, 
integrity and confidentiality of systems in various sectors. Smart grid applications, which are 
at a high level of dependency on information systems, are expected to diversify the 
information security threats and create a wider attack surface. For this reason, in order for 
smart grids to succeed, solutions must be produced in terms of information security. The 
security of the smart grids can be initially considered as the security of the communication 
channels. The identification of the owners of the interfaces and the security measures to be 
taken at each interface are required. All the components in the system should be end-to-end 
encrypted. 
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Çelik Lifli Betonların Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi 

Cengiz Kızılırmak, Serdar Aydın 
Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 35160, Türkiye, cengizkizilirmak@gmail.com, serdar.aydin1107@gmail.com 

ÖZET 
Bu çalışma kapsamında çelik lif hacminin, görünüm oranının, uç geometrisinin ve uzunluğunun çelik lifli 
betonların taze hal ve mekanik özelliklerine etkileri incelenmiştir. Bu amaçla C30/37 sınıfındaki betona Bekaert 
firmasından temin edilen Dramix tipi, görünüm oranı 40, 55, 65 ve 80, uzunlukları 30 mm ve 60 mm, uç 
geometrisi 3D, 4D ve 5D olan 7 farklı çelik lif iki dozajda (30 kg/m3 ile 60 kg/m3) ilave edilerek, toplam 13 seri 
beton karışımı üretilmiştir. Hazırlanan karışımların basınç dayanımı, ilk çatlak dayanımı, eğilme dayanımı ve 
kırılma enerjileri belirlenmiştir. Çelik lifli betonların basınç dayanımlarının lif kullanımıyla çok az düştüğü, 
dayanımın lif tipinden etkilenmediği görülmüştür. Betona çelik lif eklemenin her durumda ilk çatlak dayanımını 
arttırdığı, en yüksek artışın görünüm oranı 80 olan 4D türü lifler ile görünüm oranı 65 olan 5D türü liflerin 
kullanılmasıyla oluştuğu görülmüştür. Eğilme dayanımı ve kırılma enerjilerinin ise kullanılan lifin hacmi, çekme 
dayanımı, kanca sayısı, uzunluğu ve görünüm oranındaki artışla yükseldiği görülmüştür. Lif uç geometrisinin 
eğilme dayanımına ve kırılma enerjisine etkisi görünüm oranı yüksek liflerde daha belirgin olmuştur. Görünüm 
oranı 65 olan 5D türü lifler betonun eğilme dayanımı ve kırılma enerjisinde 3D liflere göre önemli bir artış 
sağlarken, 4D lifler bu özelliklerde pek fazla gelişme sağlamamıştır. Lif görünüm oranının eğilme dayanımına 
etkisi 4D liflerde 3D liflere kıyasla çok daha belirgin olmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Çelik lifli beton, çelik lif, lif tipi, mekanik özellikler. 

 
An Investigation on the Mechanical Properties of Steel Fiber 

Reinforced Concrete 

ABSTRACT 
Within the scope of this study, the effects of steel fiber volume, aspect ratio, end geometry and length on the 
fresh state properties and mechanical properties of steel fiber reinforced concretes were investigated. Seven 
different Dramix type steel fibers with four different aspect ratios of 40, 55, 65, 80, two different lengths of 30 
mm and 60 mm, three different end geometries of 3D, 4D and 5D and two different volume fractions of 30 and 
60 kg/m3 were added to the C30/37 class concrete. Thirteen different concrete mixtures were produced. 
Compressive strength, first crack strength, flexural strength and fracture energy of the mixtures were determined. 
Test results showed that the compressive strength of steel fiber concretes decreased slightly with fiber 
incorporation irrespective of fiber type. First crack strength of concretes increased by steel fiber incorporation. 
The highest first crack strength values were obtained with 4D type fiber with aspect ratio of 80 and 5D type fiber 
with aspect ratio of 65. Flexural strength and fracture energy values of concrete mixtures increased with the 
increase of fiber dosage, tensile strength, number of hooks, length and aspect ratio of the fibers. The effect of 
fiber end geometry on the flexural strength and fracture energy of concretes were more marked at high aspect 
ratios. By using 5D type steel fibres with aspect ratio of 65, significantly higher flexural strength and fracture 
energy values have been obtained compared to 3D fibres, while 4D fibres did not improve these properties. The 
effect of fiber aspect ratio on flexural strength was more pronounced in 4D fibers than 3D fibers. 
 
Keywords: Steel fiber reinforced concrete, steel fiber, type of fiber, mechanical properties. 
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I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Gevrek bir malzeme olan beton çekme dayanımı, yorulma dayanımı, aşınma dayanımı ve 
çatlak sonrası yük taşıma kapasitesi bakımından oldukça zayıf özeliklere sahiptir. Liflerin 
betona katılmasıyla betonun bu özeliklerinde belirgin iyileşmeler elde edilmiştir. Çelik, 
karbon, polipropilen, cam ve plastik vb. lifler kullanılarak betonun, tokluğu, eğilme, çekme ve 
darbe yüklerine karşı direnci geliştirilebilir. Betona katılan lifler, matris fazını destekleyerek 
beton içerisinde, gerilme transferi sağlayan küçük köprücükler şeklinde görev alırlar [1]. 
Beton içerisinde süreksiz bir şekilde dağılı olarak bulunan çelik lifler, betonda çatlak 
oluşumunu önemli ölçüde azaltarak, enerji yutma kapasitesini, şekil değiştirme kapasitesini, 
tokluğunu, çarpma ve çekme dayanımlarını arttırarak mekanik özellikleri geliştirilmiş 
betonlar üretmeyi mümkün kılmaktadır. 

Çelik lifli betonda, lifler betonun yerleştirilmesini olumsuz yönde etkilemezse, basınç 
mukavemetinde bir miktar artış görülür. Yükleme düzlemine dik olan lifler, basınç 
gerilmesinde herhangi bir olumlu katkı yapmaz hatta burulmaları ve boşluk artırıcı 
yönlenmeleri nedeniyle olumsuz bir işlev üstlenir. Yükleme düzlemine paralel lifler, basınç 
dayanımını ve sünekliği arttırır [2]. Su/çimento oranı 0,47 olan betona 20 kg/m3 ve 40 kg/m3 
oranlarında görünüm oranı 65, uzunluğu 60 mm olan kancalı uçlu çelik lifler ilave edilerek 
üretilen lifli betonların basınç dayanımlarında %7 civarında artış olduğu rapor edilmiştir [3]. 
Boy/çap oranı 65 olan 60 mm uzunluğunda her iki uçta tek kancalı (3D) ve çift kancalı (4D) 
olmak üzere iki çeşit çelik lif 20, 40 ve 60 kg/m3 oranlarında su/çimento oranı 0,50 olan 
matrise eklenilerek çelik lifli betonlar üretilmiştir. Çelik lif eklemenin betonun basınç 
dayanımına herhangi bir katkısının gözlenmediği ancak deneyler esnasında basınç 
dayanımına ulaşan betonların dağılmadığı bu yüzden çelik lifli betonların yapılarda 
kullanımının daha güvenli olabileceği bildirilmiştir [4]. Spiral ve görünüm oranı 50, lif 
uzunluğu 36 mm olan kancalı uçlu çelik lifler hacimce %0,5 ve %1 oranlarında kullanılarak 
lifsiz kontrol betonu ile kıyaslanmış ve çelik lif eklemenin basınç dayanımlarında önemli bir 
etki yaratmadığı rapor edilmiştir [5]. 

Çelik lifli betonda, maksimum yükten sonra yükün azalma hızı oldukça düşüktür. Bu 3-4 mm 
sehime kadar maksimum yükün %70-80’i arasındadır. Normal betonda kırılma sonrası yük 
azalma hızı çok yüksek ve deformasyon çok düşük olmasına karşın, çelik lifli betonda 
çatlama sonrası yükün daha da arttığı görülür. Kullanılan liflerin çekme dayanımı 
betonunkinden çok daha yüksek olduğundan gerilme taşıma kapasitelerini arttırarak yük 
altında sünek davranış göstermesini sağlamaktadır [6]. Çelik lifli betonların eğilme 
dayanımları lif dozajına ve tipine bağlı olarak yalın betonlara göre %50-100 arasında artış 
gösterebilmektedir. Liflerin betonun enerji yutma kapasitesine katkısı ise çok daha çarpıcı 
düzeydedir [7]. Eğilme dayanımını etkileyen faktörler lif hacmi, lifin şekli, lifin görünüm 
oranı, lif uzunluğu, deney numunesinin boyutları ve liflerin beton içerisindeki dağılımlarıdır. 
60 mm uzunluğundaki, görünüm oranı 65 olan çelik lifler hacimce %0,4, %0,8 ve %1,2 
oranlarında betona eklenilerek mekanik özellikleri su/bağlayıcı oranı 0,50 olan lifsiz kontrol 
betonuyla karşılaştırmıştır. Çelik lif kullanımı ile eğilme dayanımının lifsiz kontrol betonuna 
kıyasla %14 ile %104 arasında arttığı belirtilmiştir [8]. Su/bağlayıcı oranı 0,55 olan matrise 
normal ve yüksek dayanımlı lifler %0,33, %0,67 ve %1 oranlarında eklenilerek lifsiz matris 
ile karşılaştırmış, normal dayanımlı liflerin eğilme dayanımını %48 ile %255 arasında, yüksek 
dayanımlı liflerin ise %94 ile %355 arasında arttırdığı rapor edilmiştir [9]. Çelik lif içeren 
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betonlarla yapılan bir çalışmada, çelik liflerin betonun tokluğunu %110 mertebesinde 
arttırdığı rapor edilmiştir [10]. Görünüm oranı 80, 65 ve 55 olan kancalı uçlu çelik liflerden 
hacimce %0,26, %0,45 ve %0,64 oranlarında kullanılarak üretilen betonların mekanik 
özellikler bakımından optimum lif içeriği araştırılmıştır. Çalışmada en yüksek kırılma 
enerjileri optimum lif oranı olarak hesaplanan 76’ya en yakın görünüm oranına sahip olan 
80/60 liflerin hacimce %0,64 oranında kullanılmasıyla elde edilmiştir. Görünüm oranı 80 olan 
lifler, maksimum dozajda (%0,64) lifsiz betona kıyasla 47 kat, görünüm oranı 65 ve 55 olan 
lifler ise 40 ve 36 kat daha fazla kırılma enerjisi değeri vermiştir [11]. Görünüm 
oranı/uzunluk (mm) değerleri 80/60, 80/50 ve 55/30 olan kancalı uçlu çelik liflerden %1, %2, 
%3 ve %4 oranında kullanılarak ürettilen beton kiriş numunelerde eğilme deneyi 
gerçekleştirilmiştir. Hacimce %1’den daha yüksek lif kullanımının sıkıştırmayı zorlaştırıp 
boşluklu yapıyı arttırmasından dolayı enerji yutma kapasitesi bakımından ideal oranın %1 
olduğu belirtmiştir [12]. 20, 40 ve 60 kg/m³ çelik lif içeren betonlarda lifsiz betona göre, 
enerji yutma kapasitesinde sırasıyla 13, 21 ve 30 kat artış olduğu rapor edilmiştir. Çelik lif uç 
geometrisinin enerji yutma kapasitesine belirgin bir etkisinin olmadığı bildirilmiştir [4]. 

II. DENEYSEL ÇALIŞMA (EXPERIMENTAL WORK) 

Deneysel çalışma kapsamında, lif hacminin, görünüm oranının, uzunluğunun ve uç 
geometrisinin betonun statik yükler altında mekanik özelliklerine etkisi incelenmiştir. Bu 
amaçla su/bağlayıcı (s/b) oranı 0,57 olan kontrol betonu ve 12 seri çelik lifli beton olmak 
üzere toplam 13 seri beton üretilmiştir. Betona eklenen çelik liflerin görünüm oranı 40, 55, 65 
ve 80 olup uzunlukları 30 mm ve 60 mm’dir. 3D, 4D ve 5D olmak üzere 3 farklı uç 
geometrisine sahip olan lifler, betona ağırlıkça 30 kg/m3 ile 60 kg/m3 (hacimce %0,38 ile 
%0,76) olarak ilave edilmiştir. Beton karışımlarının taze halde çökme değerleri ve 
yoğunlukları belirlenmiş, her karışımdan üç adet 15 cm ayrıtlı küp numune, üç adet 
100x100x600 mm’lik prizmatik kiriş numune alınmıştır. Alınan numuneler 24 saat sonra 
kalıptan çıkarılıp yaklaşık 20 ºC’deki suda 28 gün bekletilmiştir. Kür işleminden sonra küp 
numunelere tek eksenli basınç deneyi, kiriş numunelere ise deplasman kontrollü eğilme 
deneyi yapılmıştır. 

Kullanılan Malzemeler (Materials) 

Bu çalışmada, ana bağlayıcı malzeme olarak CEM I 42,5R tipi çimento kullanılmıştır. 
Kullanılan çimentonun Blaine değeri 343 m2/kg’dır. Puzolan olarak İZDEMİR Enerji Elektrik 
Üretim A.Ş. tarafından temin edilen F sınıfı uçucu kül kullanılmıştır. Uçucu külün özgül 
ağırlığı 2,37 gr/cm3 olup SiO2, Al2O3 ve Fe2O3 oranları sırasıyla %49,38, %22,65 ve 
%8,55’tir. Üretilen betonlarda, kireçtaşı kökenli, maksimum tane boyutu 15 mm olan üç farklı 
tane sınıfından (0-3 mm, 0-5 mm ve 5-15 mm) kırma agrega kullanılmıştır. Çalışmada, BASF 
Yapı Kimyasalları üretimi MasterGlenium ACE 30 yüksek oranda su azaltıcı beton katkısı 
kullanılmıştır. 

Deneysel çalışmada Bekaert firmasından temin edilen yedi tür Dramix tipi uçları kancalı çelik 
lif kullanılmıştır. Kullanılan çelik liflerin özellikleri Tablo 1’de gösterilmiştir. Bu çelik lifler, 
soğukta çekilmiş, ucu kancalı ve yüksek çekme dayanımına sahiptir. Lifler suda eriyebilen 
özel tutkal ile birbirine yapıştırılmış demetler halindedir. Her iki ucunda birer kanca olan lifler 
3D, ikişer kanca olanlar 4D ve üçer kancalı olanlar 5D olarak adlandırılmaktadır. 
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     Tablo 1 Deneysel çalışmada kullanılan çelik liflerin özellikleri 
Lif Tipi Kanca Tipi Görünüm Oranı Boy (mm) Çap (mm) Çekme Dayanımı (MPa) 
3D 40/30 3D 40 30 0,75 1225 
3D 55/30 3D 55 30 0,55 1345 
3D 65/60 3D 65 60 0,90 1160 
4D 65/60 4D 65 60 0,90 1500 
5D 65/60 5D 65 60 0,90 2300 
3D 80/60 3D 80 60 0,75 1225 
4D 80/60 4D 80 60 0,75 1800 

Hazırlanan Karışımlar (Prepared Mixtures) 

Beton karışımlarının dizaynları ve taze hal özellikleri Tablo 2’de verilmiştir. Karışımların 
çökme değeri 85±20 mm olacak şekilde yüksek oranda su azaltıcı katkı maddesi ilave 
edilmiştir. Tablo 2’de verilen karışım kodları, sırasıyla lif kanca geometrisi, görünüm oranı, 
lif boyu ve hacimce lif dozajını göstermektedir. Örneğin: 3D 6560/0,38; hacimce %0,38 
oranında, uç geometreisi 3D, görünüm oranı 65, uzunluğu 60 mm olan çelik lif içeren betonu 
ifade etmektedir. 

Tablo 2 Beton dizaynları ve taze hal özellikleri 

BETON KODU 
Lif 

(Kg) 
Çimento 

(Kg) 
UK 
(Kg) 

Su (Kg) 
Agrega (Kg) 

SA (Kg) 
B.H.A 

(Kg/m3) 
Çökme 
(mm) 0-3 0-5 5-15 

N0 0 290 70 205 351,7 527,5 879,1 0,91 2340 65 
3D 6560/0,38 30 290 70 205 349,6 524,4 874,0 1,64 2340 65 
3D 6560/0,76 60 290 70 205 347,6 521,3 868,9 2,32 2340 85 
4D 6560/0,38 30 290 70 205 349,6 524,4 874,0 1,64 2370 70 
4D 6560/0,76 60 290 70 205 347,6 521,3 868,9 2,32 2360 100 
5D 6560/0,38 30 290 70 205 349,6 524,4 874,0 1,73 2380 75 
5D 6560/0,76 60 290 70 205 347,6 521,3 868,9 2,32 2370 80 
3D 8060/0,38 30 290 70 205 349,6 524,4 874,0 1,64 2360 70 
3D 8060/0,76 60 290 70 205 347,6 521,3 868,9 2,32 2410 80 
4D 8060/0,38 30 290 70 205 349,6 524,4 874,0 1,64 2390 65 
4D 8060/0,76 60 290 70 205 347,6 521,3 868,9 2,32 2380 90 
3D 4030/0,76 60 290 70 205 347,6 521,3 868,9 2,00 2370 100 
3D 5530/0,76 60 290 70 205 347,6 521,3 868,9 2,00 2320 105 

Yöntem (Method) 

Beton karışımlarının taze halde çökme değerleri ve yoğunlukları belirlenmiştir. Basınç 
deneyleri 15 cm ayrıtlı küp numuneler üzerinde, 300 ton kapasiteli ELE marka hidrolik pres 
kullanılarak belirlenmiştir. 

Beton serilerinin eğilme dayanımı ve kırılma enerjileri, elmas bıçakla sulu kesimle orta 
noktasına genişliği 4 mm, derinliği ise 30 mm çentik açılmış 100x100x600 mm boyutlu 
prizmatik örnekler üzerinde belirlenmiştir. Üç noktalı eğilme deneyi, RILEM TC-50 FMC 
[13] tarafından önerildiği üzere çentikli numunelerde, 450 mm mesnet açıklığı kullanılarak 
belirlenmiştir. Çentikli numunelerin tümü kuru yüzey doygun halde test edilmiştir. Deney 
sırasında kapalı devre modun sağlanması, numunelerin ani kırılma yapmadan tamamen 
ayrılana kadar yük-sehim eğrisinin çıkartılabilmesi için numune orta nokta sehimlerini ölçen 
Heidenhein marka 1 μm ölçüm hassasiyetinde optik kodlayıcı (encoder) verileri 
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kullanılmıştır. Kullanılan eğilme presi çerçevesi 100 kN, yükleme hücresi ise 20 kN kapasiteli 
ve ±%0,5 hassasiyetindedir. Deney lifsiz numuneler için 0,02 mm/dak, lifli numuneler için 
0,2 mm/dak hızında gerçekleştirilmiş olup, lifsiz numuneler tamamen ayrılıp hiç yük 
taşıyamaz duruma gelinceye dek, lifli numuneler 5 mm orta nokta sehimine ulaşıncaya kadar 
sürdürülmüştür. Üç noktalı eğilme deneyi sonucunda çentikli numunelerin eğilme dayanımları 
(ƒflex) Denklem (1) ile belirlenmiştir. 

                                                                        
2).(.2

..3
aHB

LPf flex


                                              (1)  

Bu denklemde P, L, B, H ve a sırasıyla üç noktalı eğilme deneyinde kaydedilen maksimum 
yük, mesnet açıklığı, kiriş eni, kiriş yüksekliği ve çentik derinliğidir. Kırılma enerjileri (GF) 
yük-sehim eğrilerinin altında kalan alan kullanılarak, RILEM TC-50 FMC [13] tarafından 
önerilen Denklem (2) ile belirlenmiştir. 

                                                                     ).(
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Bu ifadede W0 yük–sehim eğrisi altında kalan alanı, m numunenin ağırlığını, 'L  numune 
boyunu, g yerçekimi ivmesini (9,81 m/s2), δ0 göçme anında açıklık ortasındaki son sehimi (bu 
değer lifli numuneler için 5 mm’dir) göstermektedir. 

III. DENEYSEL SONUÇLAR (EXPERIMENTAL RESULTS) 

Taze Hal Deney Sonuçları (Fresh State Test Results) 

Tablo 2’de beton karışımlarının çökme değerleri sunulmuştur. Beton karışımlarındaki çelik lif 
hacmi arttıkça betonun işlenebilirliği azalmıştır. Bu sebeple benzer işlenebilirlik elde 
edebilmek için kimyasal katkı dozajında artış yapılması gerekmiştir. Genel olarak, betona 
eklenen çelik liflerin uç geometrisindeki karmaşıklığın ve lif görünüm oranının artışı da 
işlenebilirliği bir miktar olumsuz etkilemiştir. Bu olumsuzluk betonun yerleştirilmesini 
etkileyecek seviyede olduğunda akışkanlaştırıcı katkı dozajı arttırılmıştır. 3D, 4D ve 5D 65/60 
lifler üzerine çalışma yapan araştırmacılar [14] uç geometrisinin çökme değerlerini 
değiştirmese de işlenebilirliği zayıflattığını rapor etmiştir. 

Beton karışımlarının taze haldeki yoğunluk değerleri Tablo 2’de sunulmuştur. Betona çelik lif 
eklenmesiyle yoğunluğunda yaklaşık %1 oranında hafif bir artış oluşmuştur. Bu durum, 
betonun diğer bileşenlerine göre çelik lif yoğunluğunun daha yüksek olmasının yanı sıra, lifli 
betonlarda artan kimyasal katkı dozajı sonucunda yerleşme ve sıkışmanın daha etkili 
yapılabilmesinden de kaynaklanmaktadır [15-16]. Çelik lif uç geometrisindeki değişim [14] 
tarafından da rapor edildiği gibi betonun yoğunluğuna belirgin bir etki oluşturmamıştır. 

Basınç Dayanımı Sonuçları (Compressive Strength Test Results) 

Normal dayanımlı seride lifsiz matris ortalama 36,7 MPa basınç dayanımına sahipken, 30 kg 
lif içeren 5 karışımda ortalama 34,7 MPa, 60 kg lif içeren 7 karışımda ise ortalama 34,2 MPa 
basınç dayanımları elde edilmiştir (Şekil 1). Buradan normal dayanımlı matrise 30 kg lif 
eklemenin ortalama %5,5 oranında, 60 kg lif eklemenin ise %6,9 oranında basınç dayanım 
azalmasına yol açtığı görülmüştür. Literatürde bu hacimlerde çelik lif içeren normal 
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dayanımlı betonlarda basınç dayanımının %10 mertebesinde artış gösterebileceği gibi 
değişmeyebileceği ya da bir miktar düşüş yaşayabileceği bilgisi mevcuttur. Lifli betonlarda 
görülen basınç dayanımı azalması, lif ilavesiyle zorlaşan sıkıştırma sonucunda artan boşluk 
miktarına bağlanmaktadır [17]. Liflerin sisteme eklenmesiyle, mikro çatlakların 
köprülenmesinden kaynaklanan pozitif etki ve zorlaşan yerleştirme-sıkıştırma sonucunda 
artan boşluk oranının negatif etkilerinin toplamı basınç dayanımı üzerindeki nihai etkiyi 
belirlemektedir [16,18]. Özellikle yükleme yönüne dik lifler aderans kuvvetleri vasıtasıyla 
yanal çekme gerilmelerini sınırlayarak basınç dayanımına katkı sağlamaktadır [2,10]. 
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Şekil 1. Basınç dayanımı değerleri 

Eğilme Deneyi Sonuçları (Flexural Test Results) 

Deneysel çalışma kapsamında yapılan eğilme deneyi sonuçları yük-sehim grafiği incelemesi, 
ilk çatlak dayanımı, eğilme dayanımı ve kırılma enerjisi sonuçları olmak üzere 4 grupta 
incelenmiştir. 

Yük-Sehim Eğrileri (Load-Displacement Curves) 

%0,38 lif hacmine sahip örneklerinin eğilme yükleri altında elde edilen yük-sehim eğrileri 
Şekil 2’de, %0,76 lif hacmine sahip örneklerin yük-sehim eğrileri ise Şekil 3’te verilmiştir. 
Her bir seri için 3’er adet kiriş örnek kullanılmış, grafiklerde ortalama davranışı en iyi temsil 
eden eğriler verilmiştir. Görüldüğü gibi, çelik lif kullanıldığında numunelerin eğilme 
davranışında lifsiz kontrol betonuna kıyasla önemli gelişmeler oluşmuştur. Lifsiz beton 
maksimum yükte 0,07 mm orta nokta deplasmanı yapmış, nihai olarak ise 0,5 mm 
deplasmana ulaşmıştır. Bununla birlikte, lifli betonlarda hemen hemen lifsiz betonun eğilme 
dayanımı seviyesinde ilk çatlak oluşumu gözlenmişken, yüksek görünüm oranlı veya 4D ve 
5D formlu kanca tipine sahip lifli betonlarda tepe yüküne 5 mm sehim civarında ulaşılmıştır. 
Ulaşılan tepe yükü değeri bu liflerde ilk çatlağa yol açan eğilme yükünün çok üzerindedir. 
Deformasyon sertleşmesi olarak adlandırılan bu davranış çatlak köprüleyen liflerin kanca 
plastik deformasyon kapasitesinin 4D ve 5D lifli serilerde daha yüksek olması ile 
açıklanabilir. Kullanılan lifin tipine ve dozajına bağlı olarak ilk çatlak oluştuktan sonra liflerin 
devreye girmesi ve artan çatlak açılmasına karşılık kanca ucunun plastik deformasyonu 
sonucunda kiriş tarafından taşınan yük tekrar artmaktadır. 
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Şekil 2. Vf=%0,38 yük-sehim eğrileri 

Kullanılan lif hacmi %0,76 olduğunda eğilme davranışındaki gelişmeler çok daha belirgin 
hale gelmiştir. Eğilme dayanımını oluşturan tepe yüküne 2 ile 4 mm civarında ulaşılmıştır. 
Burada kısa ve düşük görünüm oranı değerine sahip liflerle üretilen 3D 4030/0,76 serisi hariç 
tüm serilerde deformasyon sertleşmesi davranışı görülmüştür. 3D ve 4D 6560/0,76 serilerinin 
yanı sıra 4D 8060/0,76 serilerinde lif kopması sonucu yükte ani düşüşler oluşmuştur. 

 
Şekil 3. Vf=%0,76 yük-sehim eğrileri 

İlk Çatlak Dayanımı (First Crack Strength) 

Şekil 4’te yük–sehim eğrisinin çıkış kısmında doğrusallıktan saptığı değerlerin 
belirlenmesiyle elde edilen ilk çatlak yükleri kullanılarak hesaplanan ilk çatlak dayanımları 
verilmiştir. 
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Şekil 4. İlk çatlak dayanımı değerleri 
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Görüldüğü gibi lifsiz betonda ilk çatlak dayanımı 3,7 MPa değerindeyken %0,38 ve %0,76 
hacminde lif kullanımıyla ilk çatlak dayanımında belirgin artışlar gözlenmiştir. İlk çatlak 
dayanımı %0,38 lif kullanımıyla %16 ile %32 arasında, %0,76 lif kullanımıyla %27 ile %41 
arasında artmıştır. En yüksek ilk çatlak dayanımları %0,76 hacmine sahip 4D 80/60 lifinin ve 
5D 65/60 lifinin kullanımıyla elde edilmiştir. Lif görünüm oranı ve kanca sayısı arttıkça ilk 
çatlak dayanımları bir miktar artmıştır. 

Eğilme Dayanımı (Flexural Strength) 

Şekil 5’te karışımların eğilme dayanımları verilmiştir. Şekil 5’ten görüldüğü gibi betona lif 
ilavesi ile eğilme dayanımları artmıştır. Hacimce %0,38 lif kullanımında eğilme dayanımı 
%21 ile %100 arasında artmıştır.  En küçük artış % 3D 65/60 lifi ile üretilen betonda 
oluşurken, en büyük artış 5D 65/60 lifi 4D 80/60 lifini içeren betonlarda oluşmuştur. Burada 
eğilme dayanımı artışındaki etkenler lif görünüm oranı, uç geometrisi değişimi ve lif çekme 
dayanımıdır. Tablo 3.6’dan görüleceği üzere kanca sayısı fazla olan liflerin çekme dayanımı 
daha yüksektir. Kanca sayısı arttıkça liflerin matrisle aderansı artacağından liflerde oluşan 
kopmayı engellemek için üretici firma tarafından lifler daha yüksek dayanımda üretilmiştir. 
%0,76 hacminde lif kullanımıyla beklenildiği gibi eğilme dayanımı artışları daha belirgin hale 
gelmiştir. En küçük dayanım artışları %33 ve %74 ile kısa lifler (3D 40/30 ile 3D 55/30) ile 
üretilen betonlarda olmuştur. En büyük artış ise %205 ile 4D 80/60 lifinin kullanımı ile 
gerçekleşmiş onun hemen arkasında ise %140 ile 5D 65/60 lifinin kullanımıyla olmuştur. 
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Şekil 5. Eğilme dayanımı değerleri 

Vf=%0,38 için 3D kanca geometrisinde 80/60 lif kullanımıyla 65/60 lif kullanımına kıyasla 
betonun eğilme dayanımında %12 artış olurken, 4D kanca geometrisine sahip liflerde bu artış 
%47’dir. Vf=%0,76 için bu değerler sırasıyla %6 ve %36 olmuştur. Vf=%0,76 için 3D kanca 
geometrisindeki 55/30 lifiyle üretilen betonun eğilme dayanımı 40/30 lifiyle üretilen betonun 
eğilme dayanımına kıyasla %30 daha yüksek olarak bulunmuştur. Görünüm oranının eğilme 
dayanımına etkisinin kısa liflerde ve kanca sayısı fazla olan liflerde daha çarpıcı olduğu 
söylenebilir. Görünüm oranı artışıyla eğilme dayanımında ortaya çıkan artış Yazıcı ve diğ., 
2007 ve Uygunoğlu, 2008 [15,19] tarafından da rapor edilmiştir. Vf=%0,38 için 65/60 liflerde 
4D lif kullanımıyla 3D life kıyasla çok az bir artış (%4) oluşmuştur. Bununla birlikte kanca 
sayısının yanı sıra çekme dayanımı 3D lifin yaklaşık 2 katı olan 5D lif kullanımı halinde 
eğilme dayanımı %65 oranında artmıştır. Vf=%0,76 için bu değerler sırasıyla %12 ve %20 
olmuştur. Vf=%0,38 için 4D 80/60 lif kullanımıyla 3D lif kullanımına göre dayanım artışı 
65/60 liflere oranla daha yüksek olup, %37’dir. Bu durum 4D liflerin çekme dayanımının 3D 
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liflere oranının 80/60 liflerde (1,47) 65/60 liflere (1,29) göre daha fazla olmasına 
bağlanmıştır. Benzer şekilde Vf=%0,76 için 80/60 liflerde uç geometrisinin etkisi 65/60 liflere 
kıyasla daha fazla olup %44 artış sağlamıştır. Vf=%0,38 için benzer görünüm oranı ve uç 
geometrisine (3D) sahip olan 65/60 ve 55/30 lifleri kıyaslandığında 60 mm uzunluğa sahip 
olan 65/60 lifi 30 mm uzunluğa sahip olan 55/30 lifine kıyasla eğilme dayanımında %15 artış 
sağlamıştır. 

Eğilme deneyi sonuçları incelendiğinde, literatüre paralel olarak lif hacmi, lif görünüm oranı, 
uç geometrisi özellikleri ve lif uzunluğu arttıkça eğilme dayanımında da belirgin artışlar 
gözlenmiştir. Eğilme dayanımlarındaki artışın matrisin çatlamasından sonra liflerin matrisle 
arasındaki bağ kırılıncaya kadar betonu yük taşımaya zorlamasından kaynaklandığı öne 
sürülmüştür [16,20]. 

Kırılma Enerjisi (Fracture Energies) 

Karışımların Denklem (2) kullanılarak belirlenen kırılma enerjileri Şekil 6’da sunulmuştur. 
Kırılma enerjisi hesabında yük-sehim eğrisinin 5 mm sehime kadar altında kalan alan dikkate 
alınarak hesaplama yapılmıştır. 
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Şekil 6 Kırılma enerjisi değerleri 

Vf=%0,38 için lifsiz betona göre kırılma enerjileri kıyaslandığında en küçük artış 32 kat ile 
3D 65/60 lifi ile oluşurken en büyük artışlar 63 kat ile 5D 65/60 lifi ve 58 kat ile 4D 80/60 
lifine sahip betonlarda oluşmuştur. Vf=%0,76 lif kullanımıyla beklenildiği gibi kırılma 
enerjisi artışları daha belirgin hale gelmiştir. Kırılma enerjisindeki en küçük artışlar 35 kat ve 
59 kat ile 3D 40/30 ve 3D 55/30 lifleri ile üretilen betonlarda oluşurken en büyük artışlar ise 
98 kat ile 4D 80/60 lifi ve 75 kat ile 5D 65/60 lifinin kullanımıyla oluşmuştur. Görünüm oranı 
ve kanca sayısının artışı kırılma enerjisine düşük lif dozajındakine benzer ancak daha düşük 
mertebede etki yapmıştır. Örneğin %0,38 lif hacminde 5D 65/60 lif kullanımı ile kırılma 
enerjisi 3D life kıyasla %95 artarken, %0,76 lif hacminde bu artış %17 olmuştur. %0,38’lik lif 
hacminde 3D 65/60 liflerin kopmadan sıyrılarak 5 mm sehime kadar üzerlerindeki yükü 
hemen hemen sabit tutabilmelerine karşılık, 5D 65/60 lifleri kancanın yüksek plastik 
deformasyon kapasitesi nedeniyle deformasyon sertleşmesi yaparak sehim arttıkça (çatlak 
açıldıkça) daha fazla yük taşıyabilmektedir. %0,76’lık lif dozajında ise 3D 65/60 lifleri de 
sayıları fazla olduğu için deformasyon sertleşmesi gösterebilmekte ancak belirli bir sehimden 
sonra kırılmaktadır. Buna karşılık 5D 65/60 lifleri 3 mm sehime kadar 3D 65/60 liflere benzer 
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davranış gösterirken 3 mm’lik sehimden sonra 5 mm’lik sehime kadar kırılmadan plastik 
deformasyonla sıyrılma sürecini tamamlayabilmektedir. Bu sebeplerden dolayı, 65/60 lifinin 
uç geometrisi değişimine verdiği tepki %0,76 lif dozajında %0,38’e göre daha azdır. 

Vf=%0,38 için lif görünüm oranındaki artışla kırılma enerjisi 3D ve 4D liflerde artış 
göstermiştir. Bu artış eğilme dayanımında olduğu gibi kırılma enerjisinde de 4D liflerde 
(%65), 3D liflere (%41) kıyasla daha belirgindir. Vf=%0,76 için bu değerler sırasıyla %47 ve 
%13 olmuştur. Kısa liflerde (30 mm) 3D kanca geometrisindeki 55/30 lifiyle üretilen betonun 
kırılma enerjisi 40/30 lifiyle üretilen betonun kırılma enerjisine kıyasla %65 daha yüksek 
bulunmuştur. Görünüm oranının kırılma enerjisine etkisi, 3D kısa liflerde uzun liflere kıyasla 
daha fazla olmuştur. Ayrıca 4D liflerde görünüm oranı etkisi 3D liflere kıyasla daha belirgin 
olmuştur. Bu durum 4D 80/60 liflerin çekme dayanımının 3D 80/60 liflere kıyasla belirgin bir 
şekilde yüksek olmasının bir sonucudur. Vf=%0,38 için uç geometrisindeki gelişme 65/60 
liflerde 4D lif kullanımında 3D life kıyasla önemsiz mertebede (%9) iken, 5D lif kullanımında 
çarpıcı bir hal almış ve 3D life kıyasla %95 kırılma enerjisi artışı oluşmuştur. Vf=%0,76 için 
bu değerler sırasıyla %3 ve %17 olmuştur. Vf=%0,38 için uç geometrisindeki değişimin 
kırılma enerjisine etkisi lif görünüm oranındaki artışla daha belirgin olmuştur. 65/60 liflerde 
4D lif kullanımı halinde kırılma enerjisindeki artış %9 iken, 80/60 liflerde bu artış %28’dir. 
Vf=%0,76 için ise benzer şekilde 4D lifler 3D liflere kıyasla kırılma enerjisinde %35 artış 
sağlamıştır. Vf=%0,76 için benzer görünüm oranı ve uç geometrisine (3D) sahip olan 65/60 
ve 55/30 lifleri kıyaslandığında uzun liflerin kısa olanlara göre kırılma enerjisini %8 arttırdığı 
görülmüştür. 

Lif miktarının artması ile artan kırılma enerjisinin, çelik lifli betonda kırılma sürecinde liflerin 
matristen aşamalı olarak sıyrılması ile çok sayıda ve rastgele dağılı çelik liflerin çatlakların 
birleştirilmesinde bir köprü rolü oynayarak dolaylı çatlak yayılmasından kaynaklandığı 
belirtilmektedir [21-22]. Bu artış lif dozajının yanı sıra, kanca sayısı, lif uzunluğu ve görünüm 
oranı artışıyla artmıştır. Yüksek dayanıma sahip lifler sıyrılma eğiliminde olurken düşük 
dayanımlı liflerin kopma eğiliminde olduğu gözlenmiştir. Benzer dayanıma sahip liflerden 
görünüm oranı yüksek olan liflerin daha fazla koptuğu ve bunun da eğilme dayanımlarını 
etkileyebileceği gözlenmiştir. Bu sonuçlar [9,15,16]’nın bulgularına paraleldir. 

IV. SONUÇLAR VE TARTIŞMA (CONCLUSIONS AND DISCUSSION) 

Lif geometrik özelliklerinin ve dozajının betonun statik yükler altındaki mekanik özelliklerine 
etkilerinin incelendiği bu çalışmadan aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.  

 Betona eklenen lif hacmi, lif kanca sayısı, lif görünüm oranı ve lif uzunluğu artışı 
işlenebilirliği olumsuz yönde etkilemiş, akışkanlaştırıcı katkı ihtiyacını arttırmıştır. 

 Betona lif eklenmesiyle taze haldeki yoğunlukta hafif artış gözlenmiştir. Bu artış 
ortalama %1 oranındadır. 

 Lifli betonların basınç dayanımı lifsiz betona kıyasla yaklaşık %6 daha düşük 
bulunmuştur. 

 Statik eğilme yükleri altında betonun ilk çatlak dayanımı, lif dozajı, lif kanca sayısı ve lif 
görünüm oranındaki artışla artmıştır. 
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 Statik eğilme yükleri altında betonun eğilme dayanımı ve kırılma enerjisi lif dozajı, lif 
kanca sayısı, lif görünüm oranının ve lif uzunluğunun artması ile artmıştır. 

 65/60 görünüm oranına sahip 5D lifler 3D liflere göre eğilme performansında önemli 
gelişmeler oluşturmuştur. Bu durum 5D liflerin kanca sayının fazla olmasının yanı sıra 
çekme dayanımının 3D liflerin çekme dayanımın iki katına yakın olmasıyla da ilişkilidir. 
4D lifler ise 3D liflerle kıyaslandığında, kanca sayısındaki ve çekme dayanımındaki bir 
miktar artışa rağmen eğilme performansında pek fazla değişiklik oluşturmamıştır. 4D 
liflerin çekme dayanımı 3D liflerin yaklaşık 1,3 katı olup bu oran yetersiz kalmıştır. 
Başka bir deyişle, kanca sayısının artışı lif çekme dayanımıyla desteklenemediği için 
eğilme performansında pek fazla değişiklik oluşturamamıştır. Eğilme performansında 
büyük gelişme sağlayan bir diğer lif ise 4D 80/60 lifi olmuştur. Bu durumun sebebi ise 
4D 80/60 liflerin hem gelişmiş uç geometrisine ve yüksek görünüm oranına sahip olması 
hem de çekme dayanımının 3D 80/60 lifinin 1,5 katına yakın olmasıyla da ilişkilidir. 

 Lif görünüm oranındaki değişimin betonun eğilme dayanımına ve kırılma enerjisine 
etkisi ise lifin çekme dayanımına bağlı olarak değişmiştir. Çekme dayanımları benzer 
olan 3D 65/60 ve 80/60 liflerde görünüm oranındaki artış eğilme dayanımı üzerinde 
önemli bir etki yaratmamıştır. Bu durumun sebebi olarak artan görünüm oranı dolayısıyla 
azalan lif çapı nedeniyle lif üzerine gelen gerilmelerin artması ve bunun sonucunda daha 
fazla lif kopması oluşması düşünülmüştür. 4D 65/60 ve 80/60 liflerde ise görünüm 
oranının yanı sıra çekme dayanımı da yüksek olan liflerde (görünüm oranı 80, çekme 
dayanımı 1800 MPa), eğilme performansı oldukça gelişmiştir. 

 Sonuç olarak, gelişmiş uç geometrisi ve çekme dayanımına sahip 5D 65/60 ve 4D 80/60 
lifleri 3D liflere göre eğilme performansını önemli ölçüde geliştirmiştir. Eğilme 
performansındaki bu gelişme üzerinde lifin çekme dayanımının katkısı oldukça önemli 
düzeydedir. Lif geometrik özelliklerinin değiştirilmesi lifin çekme dayanımı artışıyla da 
desteklenmezse mekanik özelliklerde beklenen gelişme sağlanamayabilir. Özellikleri 
geliştirilmiş, 5D 65/60 ve 4D 80/60 lifleri 3D liflerle aynı dozajda kullanılırsa daha 
yüksek eğilme performansı göstermekte ya da benzer eğilme performansına daha düşük 
lif dozajıyla ulaşarak ekonomik çözümler sunmaktadır. Öte yandan düşük dozajda lif 
kullanımının bir sonucu olarak daha kolay işlenebilen ve sıkıştırılabilen beton 
tasarımlarının mümkün olabileceği görülmüştür. 
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ABSTRACT 
In this study, rapidly solidified AA2024 aluminum ribbons were produced with laboratory scale melt spinning 
device by using different wheel speeds. The alloy was melted with induction heating under high vacuum. Effect 
of wheel speed on the sizes and cooling rates of produced ribbons was investigated. The obtained ribbons had 
20–80 µm thickness, 1–4 mm width and 10–60 mm length.  Increasing wheel speed from 28 to 43 m/s resulted in 
decreasing ribbon thickness from 79 µm to 24 µm. Microhardness measurements were also carried out and the 
values changed with wheel speed. Microhardness values were in the range of 35–39 HV.  
 
Keywords: AA2024 Aluminium alloy, Rapid solidification, Melt spinning  

I. INTRODUCTION 

Rapid solidification is a widespread technique and has been broadly used to produce highest 
performance of materials either by rapid quenching or by undercooling [1]. In this method, 
thermal energy of material which include both superheat and latent heat is rapidly extracted 
during solidification process from liquid state at high temperatures to solid state at room 
temperature. Contact time of liquid metal is limited to milli-seconds and rapid extraction of 
heat can cause undercooling of liquid metal as high as 100 °C or more prior to the starting of 
solidification [2].  

Rapid solidification can be realized by meeting one of following criteria; 

1) Implementing excessive undercooling before solidification starts, 
2) Implementing a high velocity during solidification, 
3) Implementing a high-cooling rate during solidification. 

The first condition requires supercooling of melt material to the temperature that the latent 
heat is dissipated thoroughly over the solidifying volume, before being transferred to 
surrounding environment. The second way to obtain rapid solidification is to move solidifying 
material in thinner form with high velocity. Last but not least, high-cooling rate is the most 
widespread technique used for rapid solidification. The main difference among these three 
methods is that the rapid cooling takes place in all stages (before, during, and after 
solidification) in third approach while rapid cooling occurs only during solidification in first 
two methods.  High cooling rates enables effective removal of thermal energy in all stages of 
solidification. The key parameter to achieve high cooling rate is to minimize one of the 
dimensions of solidifying material and exposing the material to high heat extraction rates [2]. 

There are several different rapid solidification methods. The most popular technique is the 
melt spinning process and this method is today’s standard industrial practice for producing 
various sizes of ribbons with high cooling rate. This method uses a rapidly rotating copper 
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wheel as substrate, which contacts with the molten alloys, quenches the melt, and ribbon-
shaped particles are formed [3, 4]. There are several factors, such as wheel speed, melt 
superheat, melt spinning atmosphere, gap distance between nozzle and wheel surface, 
pressure of ejecting gas and nozzle size and shape that effect the properties of produced 
ribbons [5, 6]. Among these parameters, the wheel speed is the most cited parameter. It is well 
known that the processing at different wheel speeds during the melt spinning results in 
different ribbon thicknesses thereby affecting the cooling rate [7].  

The mechanical properties of aluminium and its alloys depend on purity or alloying elements. 
For the enhancement of properties, its necessary to enhance the microstructure of the alloy [8, 
9]. Aluminium based intermetallic systems have considerable qualities such as high melting 
temperature, low density, good atmospheric resistance [10]. In Al-Cu alloy systems, 
mechanical properties such as strength, hardness, fatigue and creep resistances mainly depend 
on copper addition [11]. AA2024 aluminium alloys are used in different areas which require 
high temperature, high strength, low density, low weight, fair workability, fair corrosion 
resistance, ductility, fatigue resistance, machinability and heat-treatable properties [8, 12, 13].  

In the present study, production of AA2024 aluminium alloy ribbons by melt spinning method 
and the effects of wheel speed on the sizes, shapes and the microstructure of produced ribbons 
have been investigated. 

II. RELATED WORK 

The material used in this study is AA2024 aluminium alloy with the following nominal 
composition given in Table 1. The experimental studies have been performed using a 
laboratory scale single roller melt spinning device operating in high vacuum atmosphere (Fig. 
1). In order to study the effect of the wheel speed on microstructure and microhardness of the 
ribbons, a number of experimental runs have been performed, in which wheel speed was 
changed while other parameters were kept constant. 

Each run was carried out by melting of AA2024 aluminium alloy ingot in boron nitride 
crucible having rectangular slit shape. The slit shape nozzle with the sizes of 7x0.8 mm was 
used. Four different wheel speeds (Ws) of 28, 34, 39 and 43 m.s-1 were employed to study the 
effect of wheel speed on the size of ribbons. Gap distance (G) from the tip of the nozzle to the 
wheel surface was determined to 1 mm. High purity argon gas (99.999%) was used to eject 
the molten metal on the wheel and the ejection pressure (P) of the gas was kept 0,75 bar 
during all experimental studies.  Ribbons were produced with constant melt temperature of 
750 °C and a prymoter located near the crucible to monitor the melt temperature. The 
chamber of the melt spinning apparatus has been evacuated to 10-7 mbar before each run. 
When the melt temperature reached the expected temperature, it was ejected by applying a 
pressurized gas through the slit nozzle on the outer surface of the rotating wheel made of 
copper (27 cm in diameter).  

The microstructure and surface properties of produced ribbons were examined with a 
scanning electron microscope of Zeiss EVO MA model. The hardness measurements of the 
ribbons were carried in a INNOVATEST model digital microhardness tester at room 
temperature. Vickers pyramidal indenter with 10 g and 5 s loading time were used to measure. 
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Table 1. Composition of AA2024 (ASTM B209-14). 
Alloy Copper Magnesium Manganese Iron Silicon Zinc Titanium Chromium Aluminium 

AA2024 3.8-4.9 1.2-1.8 0.3-0.9 0.5 0.5 0.25 0.15 0.10 Remainder 

 
Figure 1. Schematic diagram of melt spinning system. 

III. EXPERIMENTAL RESULTS AND DISCUSSION 

Fig. 2 shows macro image of the melt spun AA2024 aluminum alloy ribbons produced with 
wheel speeds of 28, 34, 39 and 43 m/s. As can be seen from the figure, discontinuous ribbons 
with the sizes of 20–78 µm thickness, 1–4 mm width, and 10–60 mm length were produced. It 
is also seen from the figure, the sizes of the ribbons decreased with increasing wheel speed. 

 
Figure 2. Macrograph of discontinuous ribbons produced with different wheel speeds. Wheel speeds: a) 28 m/s, 

b) 34 m/s, c) 39 m/s and d) 43 m/s. 

Among the size parameters, the ribbon thickness is the most important factor that effects the 
cooling rate and microstructure of the ribbons. From this perspective, the effect of wheel 
speed on the thickness was studied in detailed manner, in this study. Fig. 3 demonstrates the 
variation of thickness parameter of melt-spun ribbons as a function of the wheel speed. 
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During these processes, as stated above, ejection pressure of 0,75 bar, melt temperature of 
750°C, nozzle wheel gap of 1mm were kept constant. As can be seen from the figure, with 
increasing wheel speed, the ribbon thickness decreased significantly. For wheel speeds of 28, 
34, 39 and 43 m/s, the average ribbon thicknesses were 70 µm, 52 µm, 40 µm and 24 µm, 
respectively. Beyond 43 m/s wheel speed the ribbon shape starts to convert powder shape. 
This can be explained in terms of increasing centrifugal energy given to the liquid metal to 
break up it.[10, 15]. The produced ribbons had two different surface morphologies of wheel 
side and air side. Fig. 4 and Fig. 5 show SEM micrographs of wheel side and air side surfaces 
of ribbons produced with 28 m/s wheel speed, respectively. The wheel side surface of the 
ribbons is relatively smooth and has air pockets due to existence of poor heat transfer between 
the wheel and melted alloy [17]. The air side of the ribbons has rough surface with metal flow 
lines parallel to melt flow direction. 

 
Figure 3. The variation of the ribbon thickness with wheel speed. 

 
Figure 4. SEM micrographs of wheel side surface of produced ribbons. 

 
Figure 5. SEM micrographs of air side surface of produced ribbons. 
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Fig. 6 and Fig. 7 show the SEM image of the microstructure for melt spun ribbons produced 
with 28 and 39 m/s wheel speeds, respectively. As can be seen from the figures, the 
microstructures of the ribbons were characterized by fine-grained structure. The average grain 
size decreased with increasing wheel speed. The average grain sizes were measured as 15 µm 
and 12 µm for ribbons produced by using wheel speeds of 28 m/s and 39 m/s, respectively.  

 
Figure 6. Microstructure of AA2024 aluminum alloy melt spun ribbons produced with 28 m/s wheel speed. 

 
Figure 7. Microstructure of AA2024 aluminum alloy melt spun ribbons produced with 39 m/s wheel speed. 

In this study, the mechanical properties of produced ribbons were determined by Vickers 
microhardness measurement. The measured microhardness values were given in Figure 8. 
The average values were measured as 35.13, 36.14, 38.78 and 39.40 HV (0.01), for wheel 
speeds of 28 m/s, 34 m/s, 39 m/s and 43 m/s, respectively. As can be seen from the figure, the 
increasing wheel speed enhances microhardness values [18, 19].  
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Figure 8. The effect of wheel speed on microhardness of produced ribbons. 

IV. CONCLUSIONS 

The rapidly solidified AA 2024 aluminum alloy ribbons were produced with the single roller 
melt spinning method and the sizes and microstructural properties of the ribbons changed 
with wheel speed. The following conclusions were drawn from the present results; 

1. AA2024 aluminum alloy ribbons with discontinuous form were produced with melt 
spinning method and the sizes of the ribbons such as length, width, and thickness 
decreased with increasing wheel speed.  

2. Microstructure of the produced ribbons was characterized by equiaxed grains and the 
average grain sizes decreased with increasing wheel speed. 

3. Microhardness of the produced ribbons increased with decreasing ribbon thickness.  
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ÖZET  
Bu çalışmada, melt spinning yöntemi kullanılarak ağ. %13 Al ve ağ. %1-14 aralığında Mn elementleri içeren 
CuAlMn şeritleri üretilmiştir. Üretilen şeritlerin manyetik ve termal özellikleri araştırılmıştır. Yapılan DSC 
analizlerinde ferromanyetik-paramanyetik ve paramanyetik-ferromanyetik faz dönüşüm sıcaklıklarının artan Mn 
miktarıyla arttığı gözlenmiştir. Aynı zamanda, yüksek Mn içeren şeritlerde şekil hafıza etkisinin oluştuğu 
belirlenmiştir. VSM cihazında gerçekleştirilen manyetik ölçümler sonucunda, üretilen şeritlerde Mn miktarının 
artmasıyla saturasyon manyetizasyon (doyma manyetiklik) değerinin de arttığı tespit edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Melt spinning, CuAlMn şerit üretimi, Manyetik özellikler, Manyetik dönüşüm sıcaklıkları 

 

Production of CuAlMn Ribbons by Melt Spinning Method and 

Investigation of Their Magnetic Properties  

ABSTRACT 
In this study, CuAlMn alloy ribbons containing 13 wt.% Al and 1-14 wt.% were produced with melt spinning 
method. The magnetic and thermal properties of the produced ribbons were investigated. It was observed with 
DSC analyzes that ferromagnetic-paramagnetic and paramagnetic-ferromagnetic phase transformation 
temperatures increased with increasing amount of Mn content. On the other hand, the shape memory effect was 
observed with increasing Mn content. The saturation magnetization of ribbons increased with increasing Mn 
content.  
 
Keywords: Melt spinning, CuAlMn ribbon production, Magnetic and thermal properties, Magnetic 
transformation temperatures. 

I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Birçok uygulama alanına sahip olan CuAl esaslı alaşımlar, düşük maliyet, optimum şekil 
bellek özelliği ve iyi darbe sönümleme yeteneği gibi özelliklere sahiptir. Bu alaşıma üçüncü 
element olarak Mn ilavesi belirtilen özelliklerin daha da iyileşmesine ve aynı zamanda 
manyetik özelliklerin de gelişmesine sebep olmuştur. Manyetik özelliklerin iyileşmesi ise 
artan mangan miktarına bağlı olarak Heuslar alaşımlarından biri olan Cu2MnAl bileşiminin 
yapı içerisinde artışı olarak gösterilmektedir [1, 2]. 

Heusler alaşımları manyetik özellik gösteren alaşım çeşitlerinden bir gruptur. İlk olarak 
Friedrich Heuslar tarafından 1898’de bulunan üçlü alaşımlar Heuslar’in kendi adıyla anılmaya 
başlanmıştır. Bu alaşımlarla ilgili en önemli özellik alaşımı oluşturan üç elemetten (Cu, Mn 
ve Sn) hiçbirinin ferromanyetik olmamasına rağmen, alaşımın yüksek değerde saturasyon 
manyetikliğine ve Curie sıcaklığına sahip olmasıdır [3]. 
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Ferromanyetik etki ile şekil bellek davranışını aynı anda gösteren yeni bir akıllı malzeme 
sınıfı olan ferromanyetik şekil hafızalı alaşımlara olan ilgi son yıllarda oldukça artmıştır. Bu 
akıllı malzemelerin birçoğu aynı zamanda Heusler alaşım özelliği de göstermektedir. 

Literatürde yapılan araştırmalarda, manyetik şekil hatırlama etkisi ilk olarak 1996 yılında 
Ulakko tarafından çalışılmış olup, ferromanyetik şekil hatırlamalı alaşımlar 
(FSMA:Ferromagetic Shape Memory Alloy) ise ilk kez Webster tarafından keşfedilmiştir [4, 
5]. Ferromanyetik şekil bellekli alaşımlarda şekil hatırlama etkisi paramanyetik olan 
geleneksel şekil bellekli alaşımlarda olduğu gibi yalnızca zorlama ve sıcaklıkla değil aynı 
zamanda manyetik alanla da değişir. Ferromanyetik şekil hatırlamalı alaşımlar eş zamanlı 
olarak şekil hatırlama etkisi ve manyetiklik gösteren ilginç malzemelerdir [5]. Uygulanan 
manyetik alan, sıcaklığa göre daha çabuk arttırılıp azaltılabildiği için bu alaşımlar hızlı 
aktüatör olarak da adlandırılabilirler. Bu yüzden bu alaşımlara akıllı malzemeler arasında 
oldukça büyük bir talep vardır [3,6-8]. 

Bu çalışma kapsamında, yeni nesil bir alaşım olması ve aynı zamanda manyetik özellik 
sergilemesi nedeniyle ağ. %1 ile %14 arası Mn elementi ve ağ. %13 Al elementi kullanılarak 
CuAlMn alaşımlarının melt spinning yöntemiyle hızlı katılaştırılarak şerit formunda üretimi 
gerçekleştirilmiştir. Diferansiyel taramalı kalorimetre (DSC) cihazı vasıtasıyla hızlı 
katılaştırılmış alaşımların paramanyetik-ferromanyetik ve ferromanyetik-paramanyetik faz 
dönüşümleri tespit edilmiştir. Titreşimli örnek manyetometresi (VSM) cihazı ile manyetik 
özellik sergileyen alaşımların manyetik özellikleri de bu çalışma kapsamında araştırılmıştır. 

II. DENEYSEL ÇALIŞMALAR (EXPERIMENTAL STUDIES) 

Bu çalışmada, melt spinning yöntemi kullanılarak CuAlMn şeritlerin üretimi 
gerçekleştirilmiştir. Alfa Aesar firmasından %99,95 saflığında ve -325 mesh toz boyutunda 
temin edilen Cu, Al ve Mn element tozları kullanılmıştır. Farklı bileşimlerde alaşım elde 
etmek amacıyla elementlerin oranları değiştirilmiştir. Hazırlanan toz karışım numuneler melt 
spinning işlemi için soğuk preslenerek ham parça haline getirilmiştir. CuAlMn esaslı şeritlerin 
üretimi işlemi Karadeniz Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde 
bulunan melt spinning cihazı ile gerçekleştirilmiştir (Şekil 1). 

 
Şekil 1. Deneysel çalışmalarda kullanılan melt spinning cihazının şematik resmi. 

Element miktarlarını belirlemek için gerçekleştirilen EDX analizleri SEM cihazına bağlantılı 
Bruker EDX (123 eV) aparatı ile yapılmıştır. En az üç farklı bölgeden alınan EDX sonuçları 
kullanılarak ergitme sonrası alaşım oranları belirlenmiştir.  
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Üretilen alaşımların ferromanyetik-paramanyetik dönüşüm sıcaklıklarını belirlemek için, 
KTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü laboratuvarında bulunan N2 gaz soğutma 
sistemine sahip Hitachi 7020 model DSC cihazı kullanılmıştır. Bu analizler tüm numuneler 
için 25 °C/dak. ısıtma ve soğutma hızında, -20 °C ile 400 °C sıcaklıklar arasında 
gerçekleştirilmiştir. 

Titreşimli Örnek Magnetometresi (Vibrating Sample Magnetometer), düzgün magnetik alan 
içinde titreşen örneğin bulunduğu ve bulk manyetizasyon ilmeğinin ölçüldüğü bir cihazdır. 
Üretilen şeritlerin manyetik ölçümleri ADE EV9 Model VSM cihazında oda sıcaklığında 7 
T’lık manyetik alan altında gerçekleştirilmiştir. Numune titreştiricinin titreşim frekansı 75 
Hz’dir. 

III. BULGULAR VE İRDELEME (FINDINGS and DISCUSSION) 

Üretilen CuAlMn şeritlerinde en az üç farklı nokta seçilerek EDX spektrumları alınmıştır. 
Elde edilen sonuçların ortalaması alınarak CuAlMn alaşımları için ağırlıkça yüzde oranları 
bulunmuştur. EDX analizleri sonucunda elde edilen değerler Tablo 1’de sunulmuştur. Yine 
aynı tabloda CuAlMn alaşımının ergitme öncesi element oranları verilmiştir. 

Tablo 1. Üretilen şeritlerin SEM’de elde edilen EDX analiz sonuçları (*Parantez içindeki 
değerler ergitme öncesi hazırlanan element oranlarını göstermektedir). 

Alaşım Kodu 
Element oranları (%ağ.) 

Cu Al Mn 
CAM 1 87.47 (86)* 10.25 (13) 2.29 (1) 
CAM 2 86.17 (85) 10.78 (13) 3.29 (2) 
CAM 3 85.93 (84) 11 (13) 4.62 (3) 
CAM 4 85.13 (83) 10.26 (13) 5.80 (4) 
CAM 7 81.45 (80) 11.27 (13) 7.32 (7) 
CAM 8 80.42 (79) 9.53 (13) 8.39 (8) 
CAM 9 81.08 (78) 10.92 (13) 8.65 (9) 

CAM 11 77.76 (76) 10.72 (13) 14.40 (11) 
CAM 14 71.07 (73) 11.06 (13) 17.86 (14) 

 

Melt spinning yöntemiyle üretilen şeritlerin manyetik faz dönüşümleri DSC kullanılarak 
ölçülmüştür. Analizler neticesinde elde edilen piklerin tepe noktaları yaklaşık olarak 
belirlenmiş olup, Tablo 2’de sunulmuştur. Yapılan VSM analizlerinden CAM 1–4 
alaşımlarının manyetik özelliklere sahip olduğu bilinse de çok zayıf olduğu için manyetik 
dönüşümler DSC eğrileri üzerinden gösterilememiştir. CAM 7–14 alaşımlarında 
ferromanyetik–paramanyetik (Tfp) dönüşümün yanısıra soğuma esnasında paramanyetik–
ferromanyetik (Tpf) dönüşüm de gözlenmiştir (Şekil 2). Bu sonuç manyetik bellek etkisinin 
olduğunu göstermektedir [9]. Şekil 3 ve Şekil 4’ de Mn elementi ilavesiyle dönüşüm 
sıcaklıklarının değişimi sunulmuştur. Mn miktarının artmasıyla dönüşüm sıcaklıklarında artış 
gözlenmiş olup, bu durum literatürde manyetik özelliğe sahip Cu2AlMn Heuslar bileşiminin 
yapıda artmasıyla açıklanmıştır [9]. Öte yandan, bu çalışmada melt spinning yöntemi 
kullanılarak üretilen şeritlerin DSC analizleri sonrası elde edilen faz dönüşümü piklerinin 
literatürde döküm yöntemiyle üretilip ısıl işlem yapılarak elde edilen benzer kompozisyona 
sahip alaşımlara kıyasla nispeten daha geniş bir aralığa sahip olduğu tespit edilmiştir. Benzer 
durum Dutkiewicz, J. vd.’nin CuAlNi ve CuAlMn alaşımı şeritlerini melt spinning 
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yöntemiyle üretip martenzit dönüşüm sıcaklıklarını inceledikleri çalışmada da gözlenmiştir. 
Aradaki bu farkı hızlı katılaştırma sonucu tane boyutunun küçülmesine ve kusur 
konsantrasyonun artmasına bağlamışlardır [10]. 

Tablo 2. CuAlMn alaşımlarının faz dönüşüm sıcaklıkları. 
Alaşım Tfp (°C) Tpf (°C) 
CAM 1 - - 
CAM 2 - - 
CAM 3 - - 
CAM 4 - - 
CAM 7 260 240 
CAM 8 280 260 
CAM 9 290 270 

CAM 11 300 280 
CAM 14 320 310 

 

    
         (a)                                                                  (b) 

 
                                               (c)                                                                   (d) 

 
(e) 

Şekil 2. a) CAM7, b) CAM8, c) CAM9, d) CAM11 ve e) CAM14 alaşımlarının DSC grafikleri. 
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Şekil 3. Üretilen şeritlerin Mn miktarıyla Tfp sıcaklığının değişimi. 

 
Şekil 4. Üretilen şeritlerin Mn miktarıyla Tpf sıcaklığının değişimi. 

Melt spinning tekniği kullanılarak üretilen CAM 1-14 şeritlerinin manyetik özellikleri VSM 
cihazında 2 T büyüklüğünde manyetik alan uygulanarak ölçülmüştür. Şekil 5 ve 6’ da 
manyetik ölçümlerden elde edilen Manyetizasyon (M)-Manyetik alan şiddeti (H) eğrileri 
verilmiştir. Bu eğriler kullanılarak belirlenen saturasyon değerleri Tablo 3’de verilmiştir. 
Deneysel sonuçlar incelendiğinde, şeritlerin saturasyon değerlerinin farklı olduğu 
gözlenmiştir. Bunun sebebinin Mn miktarı olduğu düşünülmektedir. Elde edilen saturasyon 
değerlerinin şeritlerin EDX analizi sonucunda belirlenen Mn oranlarıyla değişimi Şekil 7’ de 
verilmiştir. Sonuçlardan açıkça görüldüğü üzere, % 5 ya da daha az miktarda Mn ihtiva eden 
alaşımlarda manyetizasyonun çok zayıf olduğu ancak, % 7 ve üzeri oranlarda artan mangan 
miktarıyla manyetizasyonun belirgin şekilde arttığı gözlenmiştir. Bu durum ferromanyetik 
şekil bellek uygulamaları için %7 ve üzeri Mn miktarlarına sahip alaşımların uygun olduğunu 
göstermektedir. Üretilen şeritlerde Mn içeriğinin artmasıyla manyetik özelliğe sahip Cu2MnAl 
Heuslar bileşiminin artışının bu duruma sebep olduğu bilinmektedir. Bu alaşımın 
ferromanyetik davranışı muhtemelen Mn-Mn etkileşimlerinden kaynaklanmaktadır.  

Tablo 3. Üretilen şeritlerin saturasyon değerleri. 
Alaşım Saturasyon değeri (emu/g) 
CAM 1 0.012 
CAM 2 0.04 
CAM 3 0.2 
CAM 4 0.4 
CAM 7 5.2 
CAM 8 6.2 
CAM 9 6.4 

CAM 11 16 
CAM 14 26 
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             (a)                                                                  (b) 

 
              (c)                                                                 (d) 

Şekil 5. Manyetik olmayan a) CAM1, b) CAM2, c) CAM3 ve d) CAM4 alaşımlarının M-H eğrileri. 

 
    (a)                                                                                   (b) 

 
    (c)                                                                                    (d) 

 
(e) 

Şekil 6. Manyetik olan a) CAM7, b) CAM8, c) CAM9, d)CAM10 ve e) CAM 14 alaşımlarının M-H eğrileri. 
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Şekil 7. Üretilen şeritlerin Mn miktarıyla saturasyon değerinin değişimi. 

IV. SONUÇLAR (CONCLUSIONS) 

CuAlMn alaşımı ile ilgili yapılan çalışmalardan aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.   

1. Mn miktarı %7 ve üzeri olan şeritlerde manyetik bellek etkisinin oluştuğu belirlenmiştir. 

2. Ferromanyetik-paramanyetik ve paramanyetik-ferromanyetik dönüşüm sıcaklıklarının 
artan mangan miktarıyla arttığı saptanmıştır. 

3. Üretilen şeritlerde manyetik saturasyon değerinin Mn miktarına bağlı olduğu ve manyetik 
saturasyonun mangan içeriğinin artmasıyla arttığı tespit edilmiştir. 
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ABSTRACT  
A compact dual-band planar inverted-F antenna (PIFA) working in the WLAN (2400 MHz) and WiMAX (3500 
MHz) frequency bands is presented. The antenna based on meander line resonators provides 4% and 12% 
impedance bandwidth performance at the respective bands. Also, the antenna exhibits uniform radiation pattern 
at both frequency bands. Analysis and design of the proposed antenna is carried out by means of two simulators, 
namely Ansoft High-Frequency Structure Simulator (HFSS) and CST Microwave Studio.  
 
Keywords: Dual-band, PIFA design, WLAN, WiMAX, Meander line 

I. INTRODUCTION 

The growing use of wireless communication technologies such as worldwide interoperability 
for microwave access (WiMAX) or wireless local area network (WLAN) in mobile devices 
necessitate the development of wide band or dual band  antennas that are capable of operating 
under different standards in different frequency bands. In addition, these antennas are 
expected to be low-profile, efficient, and electrically small to be integrated into modern 
wireless terminals. As is well known, conventional microstrip antennas are low-profile and 
efficient but inherently narrow band. Hence, it is necessary to tailor either the feed structure or 
the antenna element or both to achieve electrically small wideband or multiband radiator. In 
this context, planar inverted-F antennas (PIFAs) are good candidates for wideband or 
multiband applications, as they exhibit wide impedance bandwidth, compact and simple 
structure and ease-of-fabrication [1-4]. Also, the antennas have more certain advantages when 
comparable to conventional antennas such as whip/rod/helix antennas. One advantage of 
PIFA is that can be hiding into the housing of the mobile. Second advantage of PIFA is 
having reduced backward radiation toward the user’s head, minimizing the electromagnetic 
wave power absorption (SAR) and enhance antenna performance. Third advantage is that 
PIFA it exhibits moderate to high gain in both vertical and horizontal states of polarization. 
This feature is very useful in certain wireless communications where the antenna orientation 
is not fixed and the reflections are present from the different corners of the environment. In 
those cases, the important parameter to be considered is the total field that is the vector sum of 
horizontal and vertical states of polarization. On the other hand, meander line chip monopole 
antenna [5], as well as compact modified pentaband meander line (ML) antenna [6] was also 
investigated to achieve miniature antenna design having multiband or wideband operation. 
Since meander line radiator itself occupies a very small volume, it can make whole 
dimensions of a typical patch antenna reduce. In the current paper, we employ a novel antenna 
structure based on two miniature antenna topologies, mentioned above, simultaneously. The 
proposed antenna design is typical PIFA configuration and main radiator of the design 
consists of four ML elements as seen in Fig.1. The ML-PIFA configuration with its design 
parameters generates a dual-wideband operation at 2.45 GHz and 3.4 GHz center frequencies 
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and it can cover all 2.4 GHz WLAN and 3.5 GHz WiMAX bands. We note that the full-wave 
analysis of the proposed design has been carried out using Ansoft HFSS utilizing finite 
elements method. Besides, in order to make cross-comparison for the return loss 
characteristics of the proposed antenna, CST Microwave Studio based simulation results have 
also been introduced and presented. In this document, the simulated return loss and radiation 
pattern at each respective frequency band are presented.  

 
Figure 1. Configuration of proposed antenna with its design parameters. (Wg=25, Lg=30, ws=7, wf=11, hs= 10, 

hf=8.3, (all in mm), r=6.15) 

II. ANTENNA DESIGN AND ANALYSIS 

The proposed antenna configuration with its design parameters is depicted in Fig. 1. A series 
of parametric studies were carried out to achieve desired antenna performance, particularly for 
tuning the resonant frequencies and return loss characteristics. In this design process, 
substrate’s thickness and permittivity, dimensions of meander-lines, position of the shorting 
pin and feeding were varied. 

As seen, the antenna is fabricated on the Rogers RO3006(tm) substrate with 0.64mm 
thickness and dielectric constant of r = 6:15. The radiating top plate consists of four 
unsymmetrical meander line elements. The antenna height is 10 mm, and the space between 
the top plate and the substrate is filled with air. While the shorting plate width dimension is 7 
mm, width of feed plate dimension is 11 mm. The shorting plate is placed under the top 
corner of the top plate. The horizontal distance between shorting and feed plates is 9 mm. The 
proposed antenna is fed by a current-probe placed in the feeding plate in the simulations.  

 
Figure 2. The return loss characteristic of the ML-PIFA design. 
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(a)                                          (b) 

Figure 3. Radiation pattern of the ML-PIFA design. (a) f=2.4 GHz,  (b) f=3.5 GHz. 

The return loss and radiation pattern performances of the proposed design are shown in Fig. 2 
and Fig. 3, respectively. As can be seen from the Fig. 2, the proposed design provides a dual-
band operation at 2.45 GHz and 3.4 GHz with 4% and 12% impedance bandwidths, 
respectively. Also, it can be seen from the same figure that the CST and HFSS results are 
quite similar. Thus, the proposed ML-PIFA can cover 2.4 GHz WLAN and 3.5 GHz WiMAX 
bands, simultaneously. The antenna exhibits almost uniform radiation performances at 2.4 
GHz and 3.5 GHz.  

III. CONCLUSIONS AND DISCUSSION 

We presented a novel PIFA design based on meandered line elements for WLAN and 
WiMAX applications. The ML elements are used as main radiator of the proposed design in 
order to be the antenna size electrically small. In addition, optimized feeding provide 
frequency tuning and bandwidth enhancement. The proposed design operates at 2.4 GHz and 
3.5 GHz and covers almost all WLAN and WiMAX frequency bands. Also, the antenna 
exhibits uniform radiation pattern with acceptable realized gain at the desired frequency 
bands. 
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ÖZET  
Bu çalışmada nane uçucu yağı ile zenginleştirilmiş kitosan filmlerin gökkuşağı alabalığı filetolarının 
mikrobiyolojik özellikleri üzerine etkisi araştırılmıştır. Örnekler kontrol grubu (C1), kitosan film ile kaplanmış 
(C2), %1 nane uçucu yağı içeren kitosan film ile kaplanmış, (C3), %1,5 nane uçucu  yağı içeren kitosan film ile 
kaplanmış (C4) ve %2 nane uçucu  yağı içeren kitosan film ile kaplanmış (C5) olmak üzere beş gruba ayrılmıştır. 
Örnekler depolamanın belirli günlerinde mikrobiyolojik (toplam aerobik mezofilik bakteri, psikrotrofik bakteri, 
Pseudomonas, laktik asit bakterileri ve maya ve küf) analizlere tabi tutulmuşlardır. Muhafaza süresince 
mikrobiyolojik bakımından kontrol grubu ile uygulama grupları arasındaki farkın önemli olduğu bulunmuştur 
(p<0.05). Sonuç olarak kitosan yenilebilir filmine nane uçucu  yağı ilave ederek hazırlanan kaplama materyalinin 
gökkuşağı alabalığı filetoları üzerine mikrobiyolojik yönden olumlu etkiler gösterdiği belirlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Gökkuşağı alabalığı, kitosan, mikrobiyolojik özellikler, nane uçucu yağı 

 
Effect of Chitosan Films Enriched with Peppermint Essential Oil on the 

Microbiological Properties of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) 

Fillets 

ABSTRACT 
In this study, the effect of chitosan films enriched with peppermint essential oil on the microbiological properties 
of rainbow trout fillets was investigated. Fish samples were divided into five groups: C1 (control, without edible 
and essential oil), C2 (chitosan coating), C3 (chitosan coating enriched with 1% [v/v] peppermint EO added), C4 
(chitosan coating enriched with 1.5% [v/v] peppermint EO added) and C5 (chitosan coating enriched with 2% 
[v/v] peppermint EO added). Samples were subject to microbiological (total aerobic mesophilic bacteria, 
psychrotrophic bacteria, Pseudomonas, lactic acid bacteria, yeast and mould) on certain days (0, 3, 6, 9, 12 and 
15th days) of storage. During the storage period, the difference between control group and treatment groups in 
term of microbiological were statistically found significant (p˂0.05). In conclusion, chitosan edible films added 
with peppermint essential oil showed a positive effect on the microbiological properties of rainbow trout fillets. 
 
Keywords: Rainbow trout, chitosan, microbilogical properties, peppermint essential oil 

I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Beslenmede önemli yeri olan hayvansal kaynaklı proteinlerin temininde su ürünleri önemli 
kaynaklardan birisidir. Su ürünleri içerisinde ise beslenme açısından en önemli yeri balıklar 
almaktadır [1]. Dünyada ve Türkiye’de yetiştiriciliği en yaygın olarak yapılan balık türü 
gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’dır. Dünyanın birçok bölgesine yayılan bu türün 
yetiştiricilikte tercih edilmesinin nedenleri; yüksek adaptasyon ve yemden yararlanma 
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yeteneği, suni yöntemlerle yumurta alımının kolaylığı, kuluçka sürelerinin kısalığı ve 
hastalıklara karşı dayanıklı olmasıdır [2-4]. 

Yenilebilir film ve kaplamalar, gıdalarda kalite kayıplarını önlemek, raf ömrünü uzatmak ve 
duyusal özellikleri korumak amacıyla gıdanın yüzeyinde ya da gıda bileşenleri arasında 
oluşmuş, ince tabakalı, gıdayla birlikte yenilebilen, sentetik olmayan doğal kaynaklardan elde 
edilen maddelerdir [5-7]. 

Kitosan; yengeç, karides ve kerevit gibi eklembacaklıların kabuklarında bulunan ve kitinin (-
(1-4)-poli-N-asetil-D-glukozamin) deasetilasyonu ile elde edilen toksik olmayan, biyobozunur 
ve biyouyumlu bir polimerdir. Çok geniş bir uygulama alanına sahip olması nedeniyle son 
zamanlarda ilgi odağı haline gelmiştir [8,9]. 

Esansiyel yağlar gıdaların raf ömrünü uzatmada etkili bir muhafaza yöntemi olarak 
kullanılmaktadır. Esansiyel yağlar bitkilerden elde edilen yağlı bileşiklerdir. Esansiyel yağlar 
hem duyusal özellikleri geliştirmek hem de gıdaların raf ömrünü uzatmak için kullanılırlar 
[10,11]. Nane (Mentha piperita) yağı gıda, ilaç ve kozmetik sanayinde geniş bir uygulama 
alanına sahip olup, mentolun en zengin doğal kaynağıdır. Nane yağı antimikrobiyal etkisi olan 
güçlü bir yağdır. Dünyada yılda 6000-8000 ton nane uçucu yağı üretilmekte ve narenciye 
yağından sonra ikinci sırada yer almaktadır [12-15]. 

Bu çalışmada, nane uçucu yağı ilave edilerek hazırlanan kitosan yenilebilir filmi ile 
kaplamanın gökkuşağı alabalığı filetolarının depolama periyodu boyunca mikrobiyolojik 
özellikleri üzerine etkisi araştırılmıştır.         

II. MATERYAL VE METOT (MATERIAL and METHOD) 

Balık Örneklerinin Hazırlanması 

Araştırmanın balık materyalini oluşturan gökkuşağı alabalıkları Artvin İli Şavşat İlçesindeki 
özel bir işletmeden temin edilmiştir. Araştırmada; ortalama ağırlığı 250 ± 25 g olan toplam 60 
adet gökkuşağı alabalığı kullanılmıştır. Balık örnekleri laboratuar ortamına taşınmış, uygun 
bıçaklar kullanılarak başları kesilip, iç organları temizlenmiş ve fileto haline getirilmiştir.  

Kitosan Kaplama Solüsyonlarının Hazırlanması 

Kitosan kaplama solüsyonlarının hazırlanması Ojagh ve ark. [16] tarafından bildirilen 
yönteme gore yapılmıştır. Kitosan solüsyonu (%2, a/h), asetik asit (%1, h/h) çözeltisi içinde 
çözündürülerek  hazırlanmıştır. Karışım oda sıcaklığında hazırlanmış ve 3 saat manyetik 
karıştırıcıda karıştırılmıştır Solüsyona plastikleştirici olarak %0,75 (h/h) oranında gliserol 
ilave edilmiş ve 10 dak. manyetik karıştırıcı ile tekrar karıştırılmıştır. Hazırlanan kitosan 
solüsyonuna nane uçucu  uçucu yağları %1, %1,5 ve %2 oranında ilave edilerek örnekler 5 
gruba ayrılmıştır. Uçucu yağlar Tween 80 (%0,2, h/h) ile vortex yardımı ile karıştırılmış ve 
sonrasında film solüsyonları homojenizer (IKA T25 Digital Ultra-Turrax, Staufen, Germany) 
ile 21.600 rpm’de 1 dak. homojenize edilmiştir. Daha sonra daldırma işlemi ile balık örnekleri 
kaplanmıştır. 

Balık örnekleri 5 gruba ayrılmıştır: 

C1: Kontrol grubu, 
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C2: Kitosan kaplı, 

C3: %1 nane uçucu  yağı ilave edilmiş kitosan kaplı,  

C4: %1,5 nane uçucu  yağı ilave edilmiş kitosan kaplı, 

C5: %2 nane uçucu  yağı ilave edilmiş kitosan kaplı. 

Mikrobiyolojik Analizler 

Mikrobiyolojik analizler için, balık örneğinden 25 g tartılarakb steril stomacher torbaya 
alınmış, üzerine 225 ml steril serum fizyolojik (%0.85 NaCl, Riedel-de Haën 13423) ilave 
edilerek Stomacherde (Lab Stomacher Blender 400-BA 7021 Sewardmedical, England) 
homojenize edilmiştir. Toplam aerobik mezofilik bakteri ve psikrofik bakteri sayımları için 
Plate Count Agar (PCA,Oxoid) kullanılmıştır. Toplam aerobik bakteri grup 30°C’da 2 gün, 
psikrofik grup ise 7°C’da 7 gün inkübe edilmiştir Laktik asit bakterilerinin (LAB) sayımı için 
Man Rogosa Sharpe Agar (MRS, Oxoid) kullanılmıştır Ekimi yapılan plaklar 30°C’de 2 gün 
inkübe edildikten sonra değerlendirilmiştir Pseudomanas sayımı için Pseudomonas Agar Base 
(CFC, Oxoid CM0559+CFC Selective Agar+Supplement Oxoid) kullanılmış ve 25C’de 2 
gün inkübe edilmiştir. Maya ve küf sayımı için ise Rose Bengal Chloramphenicol Agar (RBC, 
Merck) kullanılmıştır. Plaklar 25°C’de 5 gün inkübe edilerek oluşan kolonilerin sayımı 
yapılmıştır [17]. 

İstatistiki Analizler 

Araştırmada elde edilen veriler SPSS paket programı ile varyans analizine tabi tutulup, 
önemli bulunan varyans kaynaklarına ait ortalamalar ise Duncan çoklu karşılaştırma testi ile 
önem seviyesi =0.05 olarak seçilip karşılaştırılmıştır. 

III. ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA (RESEARCH RESULTS and 
DISCUSSION) 

 Mikrobiyolojik Analiz Sonuçları 

Balık örneklerinin mikrobiyolojik (toplam aerobik mezofilik bakteri, psikrotrofik bakteri, 
Pseudomonas, laktik asit bakterileri ve maya ve küf) analiz sonuçları Şekil 1-5’de verilmiştir. 
Muhafaza süresince mikrobiyolojik bakımından kontrol grubu ile uygulama grupları 
arasındaki farkın önemli olduğu bulunmuştur (p<0.05). 

Toplam Aerobik Mezofilik Bakteri 

Nane uçucu yağı ilave edilerek hazırlanan kitosan yenilebilir filmi ile kaplanan gökkuşağı 
alabalığı filetolarının toplam aerobik mezofilik bakteri sayılarına ait sonuçlar Şekil 1’de 
verilmiştir. Muhafaza süresince gruplar arasındaki farkın önemli olduğu bulunmuştur 
(p<0.05). TMAB sayılarının nane esansiyel yağı ilave edilen kitosan kaplı örneklerde daha 
düşük olduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda hem esansiyel yağların hem de kitosan 
kaplamanın antibakteriyel etkilerinin olduğu saptanmıştır [18-20]. Ojagh ve ark. [16] 
çalışmalarında kullandıkları tarçın uçucu yağı ile zenginleştirilmiş kitosan kaplamanın toplam 
bakteri sayısı üzerinde etkili olduğunu bildirmişlerdir. 
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Şekil 1. Nane uçucu yağı ilave edilerek hazırlanan kitosan yenilebilir filmi ile kaplanan gökkuşağı alabalığı 

filetolarının toplam aerobik mezofilik bakteri sayıları (log kob/g) 

Psikrotrofik Bakteri 

Balık örneklerine ait psikrotrofik bakteri sayıları Şekil 2’de verilmiştir. Depolamanın 
başlangıcında (0. gün) psikrotrofik bakteri sayısı C1, C2, C3, C4 ve C5 gruplarında sırasıyla 
3.25, 3.12, 2.88, 2.69 ve 2.08 log kob/g olarak belirlenirken, depolama sonunda (15.gün) 9.72, 
7,32, 6.21, 5.33 ve 4.92 log kob/g olarak bulgulanmıştır. Depolama süresi boyunca örneklerin 
psikrotrofik bakteri sayıları artış göstermiş ve bu artışın istatiksel olarak önemli olduğu 
(p<0.05) bulunmuştur. Ojagh ve ark. [16] psikrotrofik bakteriler üzerine tarçın uçucu yağı ile 
zenginleştirilmiş kitosan kaplamanın etkili olduğunu rapor etmişlerdir. Bu çalışma sonuçları 
yapılan bu çalışma ile benzerlik göstermektedir. 

 
Şekil 2. Nane uçucu yağı ilave edilerek hazırlanan kitosan yenilebilir filmi ile kaplanan gökkuşağı alabalığı 

filetolarının psikrotrofik bakteri sayıları (log kob/g) 

Pseudomonas 

Gökkuşağı alabalığı filetolarının Pseudomonas sayıları Şekil 3’te verilmiştir. En düşük 
Pseudomonas bakteri sayısı %2 nane uçucu yağı ilave edilmiş kitosan kaplı (C5) grupta 
belirlenirken, en yüksek bakteri sayısı kontrol grubunda (C1) tespit edilmiştir.  Muhafaza 
süresi boyunca tüm gruplarda Pseudomonas sayıları artmış ancak en fazla artış kontrol 
grubunda belirlenmiştir. Jouki ve ark. [21] Pseudomanas bakteri sayıları üzerine kekik 
esansiyel yağı ile zenginleştirilmiş kitosan kaplamanın etkili olduğunu bildirmişlerdir. 
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Şekil 3. Nane uçucu yağı ilave edilerek hazırlanan kitosan yenilebilir filmi ile kaplanan gökkuşağı alabalığı 

filetolarının Pseudomonas sayıları (log kob/g) 

Laktik Asit Bakterileri 

Alabalık filetolarının laktik asit bakteri sayıları Şekil 4’te verilmiştir. Depolama süresince en 
yüksek bakteri sayısı kontrol grubu örneklerinde, en düşük bakteri sayısı ise %2 nane uçucu 
yağı ilave edilmiş kitosan kaplı C5 grubunda saptanmıştır (p<0.05).  Ahmad ve ark. [22] 
yaptıkları çalışmada deniz levreklerinin 4°C’de depolama boyunca laktik asit bakteri 
sayılarının limon yağı ilave edilerek jelatin film ile kaplanan örneklerde, kontrol grubuna 
kıyasla daha düşük olduğunu vurgulamışlardır. Bu sonuçlar mevcut çalışma ile uyum 
göstermektedir. 

 
Şekil 4. Nane uçucu yağı ilave edilerek hazırlanan kitosan yenilebilir filmi ile kaplanan gökkuşağı alabalığı 

filetolarının laktik asit bakteri sayıları (log kob/g) 

Maya ve Küf 

Balık örneklerine ait maya ve küf sayıları Şekil 5’de verilmiştir. Muhafaza süresince en düşük 
maya-küf sayısı 2.00 log kob/g olarak belirlenirken, en yüksek maya-küf sayısı 5.51 log kob/g 
olarak tespit edilmiştir. Depolama boyunca tüm gruplarda maya-küf sayıları artış göstermiş, 
en fazla artış kontrol grubunda belirlenmiştir. Duman ve ark. [20] tarafından yürütülen 
çalışmada biberiye ve kekik esansiyel yağlarının maya-küf üzerinde etkili olduklarını rapor 
etmişlerdir. Araştırmacıların sonuçları ile mevcut çalışma benzerlik göstermektedir. 
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Şekil 5. Nane uçucu yağı ilave edilerek hazırlanan kitosan yenilebilir filmi ile kaplanan gökkuşağı alabalığı 

filetolarının maya ve küf sayıları (log kob/g) 
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ÖZET 

“Bayburt Taşı” olarak bilinen tüfler, yapı sektöründe yaygın olarak kullanılan doğal taş oluşumlarından birisidir. 
Bayburt taşı inşaat sektöründe çok geniş kullanım alanı bulması ve büyük rezervleri ile dikkat çekmektedir. Bu 
rezervlerin yapı endüstrisinde geniş olarak kullanılması ile birlikte sektörde ortaya çıkan artıklarının ekonomiye 
kazandırılması ise büyük önem arz etmektedir. Frit, öğütülüp toz haline getirilmiş seramik hammaddelerin bir 
reçeteye göre tartılıp karıştırıldıktan sonra ergitilmesi ve eriyiğin hızlı bir şekilde soğutulması neticesinde ortaya 
çıkan cam yapılı ara mamül olarak tanımlanmaktadır. Bu bildiride, söz konusu artıkların frit üretiminde 
kullanılabilirliği tartışılmaktadır.   
 
Anahtar Kelimeler: Bayburt taşı,  artık, frit üretimi 
 

ABSTRACT 
“Bayburt Stone"is one of the natural stone formations that commonly used in the building sector. Bayburt stones 
attract attention with large reserves and wide use in the construction sector. The reserves are widely used in the 
construction industry and that the residues emerging in the sector must be brought into the economy. Frit is 
defined as a glassy intermediate product which after powdered ceramic raw materials are weighed and mixed 
according to a prescription. It is obtained by grinding and melting and rapidly cooled. In this paper, the usability 
of waste in frit production is discussed. 
 
Keywords: Bayburt stone, waste, frit production 

1. GİRİŞ  

Sır seramiğin yüzeyini ince bir tabaka halinde kaplayan camı ifade eder. Sır, suda çözünen 
çözünemeyen maddelerin karışımından oluşur. Suda çözünen maddelerin, seramik yüzeyine 
uygulanmasında kontrol edilemeyen çeşitli problemler vermesi sebebiyle, suda çözünmez 
hale getirilmesi amacı ile frit (cam) yapılır. Uygulamada frit ya tek başına yada suda 
çözünmeyen yardımcı başka maddelerle (yüzdürücü, renklendirici, vb.) birlikte kullanılır. Frit 
kompozisyonu uygulama şartlarına göre çok değişkendir. Halen sanayide kullanılan 80.000’in 
üzerinde değişik kompozisyonda frit olduğu belirtilmektedir. Frit, özellikleri gereği bir camdır 
ve cam sektöründe maruz kalınan problemler burada da görülmektedir. Bu sebepten, frit hem 
cam hem de seramik sektörünü kapsayan ayrı bir ihtisaslaşmayı gerektirmektedir. Frit, 
seramik kaplama malzemeleri üretiminde önemli bir maliyet (% 20+5) unsuru olmakla 
beraber kalitede, teknolojiye uyumda ve yeni ürün geliştirmede etkinliği, maliyetinden çok 
daha fazladır. Bununla birlikte, seramik kaplama malzemeleri üretiminde Avrupa üçüncüsü, 
Dünya beşincisi olan ülkemizde frit üretimi ve organizasyonu olması gerektiği düzeyde 
değildir [1] . 

Öğütülüp toz haline getirilmiş seramik hammaddelerin bir reçeteye göre tartılıp 
karıştırıldıktan sonra eritilmesi ve eriyiğin hızlı bir şekilde soğutulması neticesinde ortaya 
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çıkan cam yapılı ara mamüle FRİT denir. 1200°C gibi düşük sıcaklıkların altında pişirilen 
ürünlerin sırlarında önemli oranlarda FRİT bulunur. Sıcaklık düştükçe bileşimdeki frit oranı 
yükselir. Fayans sırlarında %90’ın üzerinde frit kullanılır. Porselen gibi yüksek sıcaklıklarda 
pişirilen mamullerin sır bileşimlerinde fritin yer almasına gerek yoktur. Çoğu zaman kaolen, 
kuvars, feldispat, kalsit, magnezit ve dolomit gibi hammaddelerin bu sır bileşimlerinde 
bulunmaları ve istenilen özelliklere sahip ürün elde edilebilmesinde sorunla 
karşılaşılmamaktadır. Düşük sıcaklıklarda aranan özelliklerde sır tabakası elde edebilmek için 
hem erime sıcaklıkları düşük hem de eriticilik (flux) özellikleri yüksek Bor veya Kurşun 
bileşiklerinin kullanılması kaçınılmazdır. Bu hammaddeler ham olarak kullanılmaları halinde 
birtakım sorunlar oluşturdukları için ancak fritleştirilerek kullanılabilirler. Kurşun bileşikleri 
toksik özellik gösterirler. Aynı bileşimde ham bir sıra göre frit daha çabuk ve biraz daha 
düşük sıcaklıklarda erir. Çünkü gerek gaz çıkışı yapan reaksiyonlar gerekse bileşenlerin kendi 
aralarındaki reaksiyonları fritleştirme prosesi esnasında gerçekleşir. Bilhassa hızlı pişirim 
açısından frit kullanımı kısa sürelerde düzgün yüzey oluşumu bakımından avantaj 
sağlamaktadır [2]. 

 Doğu Karadeniz Bölgesinde “Bayburt Taşı” olarak bilinen Bayburt ili civarındaki tüfler 
yörede yaygın olarak kullanılan endüstriyel hammadde kaynaklarından biridir. Hafif ve kolay 
işlenebilir olmalarından dolayı yapı taşı olarak özellikle camii yapımında ve tarihi  eserlerin 
onarımında yüzyıllar boyu yaygın olarak kullanılmıştır. Bununla birlikte bu kayaçlar ile ilgili 
çok az sayıda bilimsel çalışma vardır. Bayburt yöresinde Eosen havzasında yüzlek veren 
tüfler “Bayburt tüfleri” olarak tanımlanmış olup, kiltaşı-marn ara seviyesiyle birbirinden 
ayrılabilen alt ve üst olmak üzere iki düzeyden oluşmaktadır. Alt birim iki üst birim ise bir 
seviye içermektedir. Her bir seviye iri taneliden ince taneli tüflere doğru derecelenme 
göstermektedir. Tüfler, başlıca cam kıymıkları, pomza ve kristal parçaları (plajiyoklas, 
kuvars, biyotit, sanidin) içermektedir. İri ve ince taneli seviyeler, kristal/cam oranının 
değişmesiyle belirginleşmektedir. Nadir toprak element dağılımları, (La/Lu)N=14-20 oranıyla 
kaşık şekilli olup, plajiyoklas ayrımlaşmasına işaret eden belirgin negatif Eu anomalisine 
sahiptir [3].  

Yılmaz ve ark., tarafından Beyaz Bayburt Taşı’nın (BBT) katı atık yönetimi kapsamında 
zemin stabilizasyonunda kullanılabilirliğinin incelenmesi yapılmıştır. BBT orijin olarak 
tüf/tüfit taşlar grubundadır ve yapısında yüksek miktarda silis bulunmaktadır. Jeokimyasal 
veriler kayaçların, ortaç bir magmadan (andezitik ana magma) türediklerini göstermektedir. 
Bu çalışma kapsamında BBT için XRD analizleri yapılmış olup, bu analiz sonuçlarına göre 
taşın içinde kuvars ve zeolit minerallerinin bulunduğu tespit edilmiştir  [4].  

Bu bildiride, Frit ve üretimi ile Bayburt taşı özellikleri verildikten sonra, Bayburt taşı 
artıklarının Frit üretiminde kullanılabilirliği tartışılmaktadır. 

2. FRİT ve ÜRETİMİ 

Sır seramiğin yüzeyini ince bir tabaka halinde kaplayan camı ifade eder. Sır, suda çözünen 
çözünemeyen maddelerin karışımından oluşur. Suda çözünen maddelerin, seramik yüzeyine 
uygulanmasında kontrol edilemeyen çeşitli problemler vermesi sebebiyle, suda çözünmez 
hale getirilmesi amacı ile frit (cam) yapılır. Uygulamada frit ya tek başına yada suda 
çözünmeyen yardımcı başka maddelerle (yüzdürücü, renklendirici, vb.) birlikte kullanılır. Frit 

1182



kompozisyonu uygulama şartlarına göre çok değişkendir. Halen sanayide kullanılan 80.000’in 
üzerinde değişik kompozisyonda frit olduğu belirtilmektedir. Frit, özellikleri gereği bir camdır 
ve cam sektöründe maruz kalınan problemler burada da görülmektedir. Bu sebepten, frit hem 
cam hem de seramik sektörünü kapsayan ayrı bir ihtisaslaşmayı gerektirmektedir. Frit, 
seramik kaplama malzemeleri üretiminde önemli bir maliyet (% 20+5) unsuru olmakla 
beraber kalitede, teknolojiye uyumda ve yeni ürün geliştirmede etkinliği, maliyetinden çok 
daha fazladır [1]. Fritte kullanılan bazı oksitler ve özellikleri aşağıda verilmiştir. 

Silisyumdioksit 
Silisyumdioksit (SiO2)‘in ergime sıcaklığı 1710Oc, yoğunluğu 2,65 gr/ m3, mol ağırlığı 60 
sertliği ise 7’dir. Bütün sırlarda ortak olarak kullanılan oksittir. Pişirme sırasında defermasyon 
olmadan gaz çıkışını sağlar. Sır içerisine girdiği zaman bazik oksitlerle birleşerek camsı bir 
yapı oluşturur. Suda çözünmediği için suda çözünen başka maddeler SiO2 ile birleşerek 
çözünmeyen silikatları oluştururlar.  
 
Aluminyumoksit   
Aluminyumoksit (Al2O3)‘in erime derecesi 2050Oc’dir. Her sırda yer alan temel bir 
hammadde olup sırın erime noktasını yükseltir. Hem asidik hem bazik özellikleri nedeni ile 
SiO2 veya bazik oksitlerle reaksiyona girebilir.  
 
Magnezyum Oksit 
Magnezyum oksit (MgO)‘in mol ağırlığı 40,32gr. Yoğunluğu 3,65 gr/cm3 olup suda (az 
olmak koşulu ile) ve asit içerisinde  çözünürlüğe sahiptir. Ergime sıcaklığı 2800 
Oc’dir.Genelde kil, kuvars ve feldispat ile birleşerek cmsı bir bağ oluşturur. Bu da 
mukavemeti artırır, poproziteyi düşürür, erimiş sırın vizkozitesini ve yüzey gerilimini artırır, 
termal genişlemeyi düşürür. Manyezit (MgCO3), Dolomit (MgCO3CaCO3), Talk 
(3MgO4SiO2H2O) gibi hammaddelerden temin edilebilir.  
 
Kalsiyum Oksit 
Kalsiyum oksit (CAO)‘in mol ağırlığı 56 gr yoğunluğu 3,4 gr/cm3’tür. Ergime sıcaklığı 2572 
oC olup çözünen bir malzemedir. Sır yapımında kullanılan temel hammaddelerden biridir. 
Kalsiyum oksit kullanıldığı yerlerde eriticilik özelliği gösterir. Diğer alkali oksitlerle 
mukayese edildiğinde, sır içinde kullanılması sırın aşınmaya karşı direncini artırır. Erimiş 
sırla reaksiyona girerek mamül ile sır arasında bir ara tabaka meydana getirir. Sırın 
sıcaklıktaki genleşme katsayısını düşürür, gerilimi azaltır, genleşmeye karşı mukavemet 
kazandırır. Kalsiyum oksit bünyeye, kalsiyum karbonat (CaCO3), kalsiyum borat 
(2CaO3B2O3%H2O), dolamit (CaMg(CO3)2), kalsiyum florit (CaF2), wollostanit (CaSiO2) gibi 
bileşiklerle girer.  
 
Potasyum ve Sodyum Oksit 
Sodyum oksit (Na2O), sıcaklığı düşürmek için kullamılan en önemli oksitlerden biridir. 
Akıcılığı ve sinterleme özelliği diğer tüm oksitlere oranla en yüksek olanlardan biridir. Sırın 
elestisşiyetini artırır ve sırın genişlemeye karşı mukavemetini yükseltir. Na2O bünyeye 
mevcut olan bileşiklerden girebilir. Sodyum klörür (NaCl2), sodyum karbonat (Na2CO3) 
sodyum bikarbonat (NaHCO3), boraks (Na2O2B2O310H2O) gibi bileşiklerde bulunur. 
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Potasyum oksit (K2O) sodyum oksite benzer bir oksittir. Verdiği akışkanlık ve ve ergimesi 
sodyum oksit gibidir. Sırın serliğini artırır. Parlaklık verir ve sıra akıcılık kazandırır. 
Potasyum oksit bünyeye potasyum feldispattan (K2OAl2O36SiO2). Ayrıca potasyum 
karbonattanda (K2CO4) girebilir.  
 
Kurşun Oksit   
Kurşun oksit (PbO) sırlarda çok kullanılan oksitlerden biridir. Erime noktası 880oC olup iyi 
bir eriticilik görevi yapar. İçine konulan oksitleri çözme yeteneği çok yüksektir. Sıra yüksek 
parlaklık verir. Alkalilerle karıştırıldığında sırın genleşme katsayısını düşürür. Sır 
çözdeltisinin vizkozitesini düşürür. 
 
Çinko Oksit   
Çinko oksit (ZnO) hammadde piyasasında ZnO’nun oran yüksekliğine göre çeşitli kalitelerde 
bulunur. Az miktarda kullanıldığında ikinci dereceden bir ergiticidir. Sırın elastikiyetini 
artırır. Fazla kullanıldığında ergime sıcaklığını artırır.  
 
Baryum Oksit   
Baryum oksit (BaO) genelde Baryum karbonattan (BaCO4) kullanılır. Az miktarda parlaklık 
verir. Fazla oranlarda katılması matlık verir, bünyeye sertlik verir. Tek başına renk vermez 
ama sır yapıcı özelliği vardır. Baryum oksitin pahalı olması nedeniyle frit üretiminde az 
kullanılır. Transparan sırlarda parlaklığı artırıcı olduğundan tercih edilir.  
 
Lityum oksit 
Lityum oksit (LiO2)‘in mol ağırlığı 29,88 gr, yoğunluğu 2,012 gr/cm3’dür. Beyaz kristalcikler 
halinde bulunur. Ergime sıcaklığı 1700 oC’dir, su içinde çözünürlüğe sahiptir. Bünyeye 
akışkanlık sağladığı gibi fazla oranda katılırsa kristalleşmeye neden olur. Genleşme katsayısı 
düşük olduğu için çatlakları önler. Diğer alkalilere oranla parlaklığı daha fazla olup hava 
koşullarına ve aitlere karşı direnci yüksektir. Sırın vizkozitesini düşürür [5].  
Frit üretimine ait genel akım şeması Şekil 1’de verilmiştir. Burada hammaddenin belirli bir 
boyuta öğütülmesi gerekmektedir. Öğütülen hammadde dojazlama işleminden sonra homojen 
bir karışım elde etmek için karıştırma ünitesine verilmekte daha sonra besleme ünitesinden 
frit fırınına hammadde sevk edilmektedir. Burada istenilen frit özellikleri kapsamında 
istenilen sıcaklıkta pişirme işlemine tabi tutulmaktadır. Daha sonra ise fritin soğutulması 
aşaması sonrası granül formda ürüne ulaşılmaktadır.  
 

 
Şekil 1. Frit üretimi genel akım şeması [6] 
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3. BAYBURT TAŞI ÖZELLİKLERİ 

Bayburt tüflerinin SiO2 içerikleri %65-71 arasında değişirken TiO2 %0,09-0,16, Al2O3 % 
10,41-12,5, Fe2O3 %0,23-0,93, MgO %0,20-0,88, CaO %1,03-5,19, Na2O %0,25-2,30, K2O 
%1,57-7,33 ve ateşte kayıp (AK) içerikleri %6-14 arasında değişmektedir [3]. . Bayburt taşı 
beyaz, sarı ve yeşil olarak isimlendirilen üç farklı renkte kendisini göstermektedir. Bunlardan 
beyaz olan daha fazla rezerve ve üretime sahiptir. Beyaz Bayburt Taşına ait XRD ve kimyasal 
içerik Şekil 2 ve Çizelge 1’de verilmiştir.  
 

 
Şekil 2. Beyaz Bayburt taşına ait XRD analizi [7] 

 

                                   Çizelge 1. Bayburt taşının bazı kimyasal özellikleri [7] 
İçerik                                                 % 

SiO2 (%) 68,90 
Al2O3 (%) 12,00 
Fe2O3 (%) 0,34 
CaO (%) 3,85 
MgO (%) 1,29 
SO3 (%) 0,21 
K2O (%) 2,38 
Na2O (%) 0,23 

Kızdırma Kaybı 10,10 
 
XRD sonuçları irdelendiğinde Bayburt taşının Zeolit, Kuvars ve Höylandit’den oluştuğu 
görülmektedir. Kimyasal analiz sonuçlarına bakıldığı zaman ise SiO2+Al2O3+CaO3+MgO 
miktarının  %86,04 oranlarında olduğu anlaşılmaktadır. 
 

4. BAYBURT TAŞI ARTIKLARINDAN FRİT ÜRETİMİ 

Bayburt taşının kimyasal kompozisyonuna bakıldığı zaman frit üretiminde ana oksitlerin var 
olduğu görülmektedir. Bunlardan silisyum oksit (SiO2) %68,90, alüminyum oksit (Al2O3) 
%12, kalsiyum oksit (CaO) %3,85, magnezyum oksit (MgO) %1,29, potasyum oksit (K2O3) 
2,38 ve sodyum oksit (Na2O3) %0,23 oranlarında kendisini göstermektedir.  
Bayburt taşı artıklarından Frit üretiminde kordierit (2MgO.Al2O3.%SiO2) bileşiği baz alınarak 
oluşturulması düşünülmektedir. Bu bağlamda; Bayburt taşının SiO2+Al2O3+MgO içeriği 
toplamda %82,19 değerini göstermektedir.  Bu durumda üç oksitin %100 değeri bazında 
yapılan hesaplamada SiO2 içeriğinin %84,99, Al2O3 içeriğinin %14,60 ve MgO içeriğinin 
%1,57 değerlerine ulaştığı görülmektedir. Kordierit (2MgO.Al2O3.%SiO2) esas alındığında 
ise içeriğinin %13,7’nin MgO, %34,9’unun Al2O3, %51,40 SiO2 oluştuğu sonucuna 
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ulaşılmaktadır. Bu durumda kordierit kimyasal bileşimini sağlamada Bayburt taşının silisyum 
oksit içeriğinin yeterli, Al2O3 ve MgO içeriğinin ise yeterli olmadığı görülmektedir. Bu durum 
Çizelge 2’de özetlenmiştir. 
 

Çizelge 2. Kordierit ve Bayburt taşı içerik karşılaştırılması 
 Kordierit Bayburt taşı 
SiO2 (%) 51,40 84,99 
Al2O3 (%) 34,90 14,60 
MgO (%) 13,70 1,57 

 
Bayburt taşı artığından frit üretiminde Çizelge 2 baz alındığında Al2O3 ve MgO miktarının 
dışardan eklenmesi yoluyla kordierit yüzdesine ulaşılması gerektiği açıktır. Bu kapsamda 
Bayburt taşı artıklarından frit üretimi için Şekil 3’de önerilen akım şeması kullanılarak nihai 
ürüne gidilmesi ön görülmektedir. Bu akım şemasına göre Bayburt taşı öncelikle belirli bir 
boyuta kırıldıktan sonra (1 cm) demir empüritesi kazanmamak için seramik değirmende 40 
mikrona öğütülmelidir. Buradan üretilmek istenen frit için hazırlanan reçete baz alınarak 
Bayburt taşında eksik olan oksit bileşikler ve diğer istenen katkı maddeleri toz formunda 
dozajlama ünitesine beslenmesi gerekmektedir. Dozajlanan ham madde homojen bir 
karıştırma sonrası fırın besleme silosuna verilmektedir. Elde edilen ince boyutlu hammadde 
yine üretilmek istenen frit özellikleri baz alınarak belirlenen ısıda pişirilmek üzere frit fırınına 
beslenmektedir. İstenilen sıcaklıkta pişirilen frit soğutma sonrası su ve hava kullanılarak 
granül forma getirilmesi sonrası kurutularak nihai ürün haline getirilmiş olacaktır.  

 

 
Şekil 3. Bayburt taşı artığından frit üretimi için önerilen akım şeması 

 
5. SONUÇLAR 

Yapı endüstrisinde kullanılan Bayburt Taşı’nın gerek ocak üretimi gerekse kesim işlemleri 
sonrası büyük oranlarda artık malzeme ortaya çıkmaktadır. Söz konusu artıkların frit üretimi 
yoluyla ekonomiye kazandırılması ile birlikte yeni artık sahalarının oluşmasının ve 
hammadde israfının önüne geçilmiş olacaktır. Bununla birlikte Bayburt Taşı artıklarının frit 
gibi katma değeri yüksek bir ürüne dönüştürülmesinin Bayburt Taşı işletmecileri ve seramik 
sektörü için  faydalar sağlayacağı öngörülmektedir.  
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ABSTRACT 
In this study, as a preliminary study was researched effect of adsorption parameters for ultra-fine calcite product. 
Experiments were designed using Taguchi method and 16 experiments were made by this process and 
experiments conducted. The yield of adsorption process was greatly influenced by factors such as pH, initial 
metal concentration (ppm) and contact time (minute). The results shown that Taguchi method is suitable to 
determine of optimum adsorption parameters for ultra-fine calcite adsorbent for future studies. 
 
Keywords: Taguchi; Adsorbent, Ultra-fine calcite, Adsorption process, Heavy metal 

I. INTRODUCTION 

Adsorption is one of the most effective and economical techniques used to remove heavy 
metals from water [1]. Adsorption is one of the attractive techniques for removing noxious 
substances and for water purification. Silica gels, activated alumina, oxides and hydroxides of 
metals, zeolites, clay minerals, synthetic polymers and carbonaceous materials, such as 
activated carbon and molecular carbon sieves are used as adsorbents [2,3]. 

Heavy metals are detrimental to the environment because of their non-biodegradable and 
persistent nature. The toxicity of these metals is enhanced through accumulation in living 
tissues and consequent biomagnification in the food chain [4]. Lead is an important metal 
from the viewpoint of environmental toxicology as the metal finds its way into air and water 
from a multitude of sources [5] like lead smelter, battery manufacturer, paper and pulp 
industry, boat and ship fuel and ammunition industry, etc. Lead toxicity effects on the nervous 
system, the blood circulation system, cardiovascular system, vital organs like the brain and 
the kidneys, and on restricted development of IQ, etc. have been well documented [6].   

Taguchi defines the quality of a product, in terms of the loss imparted by the product to the 
society from the time the product is shipped to the customer [7]. Some of these losses are due 
to deviation of the product’s functional characteristic from its desired target value, and these 
are called losses due to functional variation. The uncontrollable factors which cause the 
functional characteristics of a product to deviate from their target values are called noise 
factors, which can be classified as external factors (e.g. temperatures and human errors), 
manufacturing imperfections (e.g. unit to unit variation in product parameters) and product 
deterioration. The overall aim of quality engineering is to make products that are robust with 
respect to all noise factors. The most important stage in the design of an experiment lies in the 
selection of control factors. As many factors as possible should be included, so that it would 
be possible to identify non-significant variables at the earliest opportunity. Taguchi creates a 
standard orthogonal array to accommodate this requirement [8]. Basically, the Taguchi 
method is a powerful tool for the design of high quality systems. It provides a simple, 
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efficient and systematic approach to optimize designs for performance, quality, and cost. The 
methodology is valuable when the design parameters are qualitative and discrete. Taguchi 
parameter design can optimize the performance characteristics through the settings of design 
parameters and reduce the sensitivity of the system performance to sources of variation. In 
recent years, the rapid growth of interest in the Taguchi method has led to numerous 
applications of the method in a world-wide range of industries and nations [9]. 

This work is concerned with evaluating the effects of adsorption parameters on metal ions 
adsorbed value (MIA) for ultra-fine calcite by using Taguchi method. 

II. MATERIALS AND METHODS 

The material in this experiment was ultra-fine calcite product. High purity ore (99.5% CaCO3 
content) used in this study was obtained from Niğde, Turkey. Its main chemical compositions 
are given in Table 1. The particle size distribution of the sample was determined by Malvern 
Mastersizer 3000 and its cumulative undersize values were given in the Figure 1. It can be 
seen that the d10, d50 and d90 values size are 0.89 µm, 3.88 µm and 11.13 µm, respectively. 

 
Table 1. Chemical composition of the calcite sample (wt%) [10]. 

Oxides (%) 
CaCO3 99.5 
MgCO3 0.2 
Fe2O3 0.01 
SiO2 0.01 
Al2O3 0.02 

 
Figure 1. Cumulative undersize values of the samle 

All solutions were prepared in deionised water. A 1500 ppm Pb (II) metal stock solution was 
prepared by dissolving Pb(NO3)2 (from Merck Company). The pH of each solution was 
adjusted with HNO3 and NaOH. In each case, 1.0 g of adsorbent (dry wt.) was added to 100 
mL of Pb solution at room temperature and the solution was continuously mechanic stirred. 
After contact time, the aqueous phase was separated from the sample by filtration. 
Determination of Pb in the initial and remaining solutions was carried out by atomic 
adsorption spectrophotometry (AAS).  
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The amount of metal ions adsorbed per unit mass of sample (mg metal ions/g sample) was 
evaluated using following equation: 

Metal ions adsorbed (MIA)= [(Co-C) x V]/[mx1000]                                        (1) 

Here, Co and C are the concentration of the metal ions in the aqueous phase before and after 
the incubation period, respectively (ppm); V is the volume of the aqueous phase (mL); and m 
is the amount of tailings used (g). 

III.  TAGUCHI METHOD 

In Taguchi method, process parameters which influence the products are separated into two 
main groups:control factors and noise factors [11]. The control factors are used to select the 
best conditions for stability in design of manufacturing process, whereas the noise factors 
denote all factors that cause variation. Taguchi proposed to acquire the characteristic data by 
using orthogonal arrays, and to analyze the performance measure from the data to decide the 
optimal process parameters [11, 12].  

Taguchi used the signal-to-noise (S/N) ratio as the quality characteristic of choice [13, 14]. 
S/N ratio is used as a measurable value instead of standard deviation due to the fact that as the 
mean decreases, the standard deviation also decreases and vice versa. In other words, the 
standard deviation cannot be minimized first and the mean brought to the target. Taguchi has 
empirically found that the two stage optimization procedure involving S/N ratios indeed gives 
the parameter level combination, where the standard deviation is minimum while keeping the 
mean on target [14]. This implies that engineering systems behave in such a way that the 
manipulated production factors can be divided into three categories: 

1. Control factors, which affect process variability as measured by the S/N ratio. 

2. Signal factors, which do not influence the S/N ratio or process mean. 

3. Factors, which do not affect the S/N ratio or process mean. 

In practice, the target mean value may change during the process development. Two of the 
applications in which the concept of S/N ratio is useful are the improvement of quality 
through variability reduction and the improvement of measurement. The S/N ratio 
characteristics can be divided into three categories when the characteristic is continuous: 

Nominal is the best characteristic: S/N=10log                                                                      (2) 

Smaller the best characteristic: S/N=           (3) 

Larger the best characteristic: S/N=                                                               (4) 

Where, y is the average of observed data, sy
2 the variance of y, n the number of observations, 

and y the observed data. For each type of the characteristics, with the above S/N ratio 
transformation, the higher the S/N ratio the better is the result [15]. 

In this study, the Taguchi Trial Method was used to determine the optimal adsorption 
parameters for the maximum metal ions adsorbed (MIA) value. For this purpose, three 
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adsorption parameters such as pH, initial metal concentration, and contact time were used as 
the control factors, and each parameter was designed to have four levels, denoted 1, 2, 3 and 4 
(Table 2).  

Table 2. Factors and levels used in the experiment 
Variables Code Unit Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 

pH A - 5 7 9 11 
Initial metal 

concentration 
B ppm 100 200 300 400 

Contact time C minute 15 30 45 60 

IV. RESULTS AND DISCUSSION 

The objective of experiment is to optimize the adsorption parameters such as are pH at 5, 7, 9 
and 11, 100, 200, 300 and 400 ppm initial metal concentration and contact time of 15, 30, 45 
and 60 minute to get better (i.e. high value) MIA. Table 3 shows the actual data for Pb metal 
ion adsorbed values along with their computed S/N ratio. Whereas Tables 4 show the mean 
S/N ratio for each levels of S/N ratio.  

 Table 3. Experimental results for MIA (mg/g) and S/N (dB) 
Experiment 

number 
A-pH 

B-Initial metal                   
concentration (ppm) 

C-Contact time 
(min.) 

MIA (mg/g) S/N (dB) 

1 1 1 1 9.98 19.98 
2 1 2 2 19.98 26.01 
3 1 3 3 29.98 29.54 
4 1 4 4 39.98 32.04 
5 2 1 2 9.98 19.98 
6 2 2 1 19.98 26.01 
7 2 3 4 29.97 29.53 
8 2 4 3 39.97 32.03 
9 3 1 3 9.72 19.95 
10 3 2 4 19.97 26.01 
11 3 3 1 29.97 29.53 
12 3 4 2 39.97 32.03 
13 4 1 4 9.98 19.98 
14 4 2 3 19.97 26.00 
15 4 3 2 29.97 29.54 
16 4 4 1 39.97 32.03 

Table 4.  Average S/N ratio for adsorption factors 

Symbol Process Parameters 
Mean S/N Ratio (dB) 

      Level 1             Level 2              Level 3                    Level 4 
A pH 26.89 26.89 26.89a 26.89 

B 
Initial metal                   
concentration (ppm) 

19.97 26.01 29.54 32.03a 

C Contact time (min.) 26.89a 26.89 26.89 26.89 
 Total mean S/N ratio: 26.89 (dB); aOptimum level 

In the preliminary study, no variance analysis and confirmatory tests were performed with the 
result shown in Table 3. It is clear that the first and third parameters have no effect on 
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adsorption. The second parameter, initial metal concentration (ppm), is seen as the only active 
parameter. 

V. CONCLUSION 

In this preliminary adsorption experiments for ultra fine calcite, the A3B4C2 coded experiment 
that is pH=11, 400 ppm initial metal concentration and 30 minute contact time, was 
determined as optimal adsorption conditions. The test results that were made under the 
optimum conditions showed that 1 g of tailings sample adsorbed 39.97mg of Pb (II) ions. 
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ÖZET   
Endüstriyel mineraller madencilik denilince genelde hemen akla gelen tüm metaller ve kömürün toplamından 
hacimce ve kapsam olarak çok daha büyük bir madencilik faaliyetini oluşturmaktadır. Nanoteknoloji ise 
bütünüyle minerallere bağlı olarak günlük yaşantımızın her aşamasında, kumaştan boyaya, ilaçtan makine-imalat 
sektörüne kadar uzanan çok geniş bir alanda gelişmesini hızla sürdürmektedir. Bu çalışmada; özellikle nano 
teknoloji ile üretilen ve katma değeri yüksek teknolojik ürün elde edilmesinde kullanılan doğal endüstriyel 
mineraller üzerinde durulacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Madencilik, Endüstriyel Mineraller, Nanoteknoloji 
 

Nanotechnology Applications in Mining 

ABSTRACT 
Industrial minerals, in terms of mining, constitute a much larger mining activity in terms of volume and scope 
than the sum of all metals and coal products that are usually immediately conceived. Nanotechnology, on the 
other hand, is continuing to develop a wide range of minerals at every stage of our daily life, ranging from fabric 
to dye, medicine to machine manufacturing. In this study, in particular, natural industrial minerals that are 
produced with nano technology and used to obtain the high added value technological products will be 
discussed. 
 
Keywords: Mining, Industrial minerals, Nanotechnology 

I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Nanoteknoloji, 1-100 nanometre (1 nm=10-9 m) boyutlarındaki bilimsel ve teknolojik 
uygulamaları kapsamakta olup, nanometre ölçeğindeki fiziksel, kimyasal ve biyolojik 
olayların anlaşılması, kontrolü ve üretimi amacıyla, fonksiyonel materyallerin, cihazların ve 
sistemlerin geliştirilmesidir [1]. Ülkemiz açısından bakıldığında, yerli kaynakların 
kullanılarak dışa bağımlılığın önüne geçilmesi, öz kaynaklarımızın azami ölçüde 
yararlanılması ülkemize rekabet üstünlüğü sağlayacak nano teknolojilerde yetkinleşmekle 
mümkün olacaktır [2]. Bu kapsamda, sürdürülebilir kalkınma için kilit sektörlerden birisi 
madencilik sektörüdür. Ancak burada da kaliteli, yükte hafif pahada ağır yani katma değeri 
yüksek ürün üretilesi önem arz etmektedir. Katma değer, üretim sürecinde ürün niteliklerini 
değiştirmeden bilgi ve teknolojiyi kullanarak maliyetlerin düşürülmesiyle, ürüne satış fiyatını 
artıracak yeni özellikler kazandıracak veya kar marjı daha yüksek uç ürünler üretmekle 
artırılabilir. Bu bağlamda, maden işletmelerinde katma değer artışı elde etmenin 2 temel yolu 
vardır [3]: 

1.Maden yatağının nitelik ve niceliklerini, tüm üretim sürecini ve üretilecek ürünün pazar 
kriterlerini esas alarak detaylı bir şekilde tanımlanabilir. Örneğin bir silis kumu sahası genel 
olarak cam kumu kalitesinde olabilir. Böyle bir sahaya uygulanacak jeometalürji ile sahanın 
bazı bölgelerinde safsızlıkları çok düşük olan zonlar tespit edilebilir. Bu şekilde elde dilecek 
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kum (yüksek kalite kuvars, %99,997 SiO2) cam kumundan (düşük/orta kalite kuvars, %99.95-
99.99 SiO2) en az 10 kat daha değerli (>5000 USD/ton) olabilmektedir.  
2.Ar-Ge faaliyetleriyle ürün nitelikleri zenginleştirme yöntemleriyle geliştirilebilir veya daha 
değerli, örneğin yüksek teknoloji seramikleri, nano ürünler gibi türevler üretilebilir.  

Bu çalışmada; özellikle nano teknoloji ile üretilen ve katma değeri yüksek teknolojik ürün 
elde edilmesinde kullanılan doğal endüstriyel mineraller üzerinde durulacaktır. 

II. NANOTEKNOLOJİ VE ENDÜSTRİYEL MİNERALLER (NANOTECHNOLOGY 
and INDUSTRIAL MINERALS) 

Endüstriyel mineraller (sanayi hammaddeleri) madencilik denilince genelde hemen akla gelen 
tüm metaller ve kömürün toplamından hacimce ve kapsam olarak çok daha büyük bir 
madencilik faaliyetini oluşturmaktadır. Günümüzde bu mineraller her türden sanayinin girdisi 
olduklarından refah toplumları için vazgeçilmezdir. Ülkemiz endüstriyel mineral varlığı 
açısından zengin bir ülke olmakla birlikte bu zenginlik dış ticaretimize yeterince 
yansımamaktadır [3]. Nanoteknoloji bütünüyle minerallere bağlı olarak günlük yaşantımızın 
her köşesinde, kumaştan boyaya, ilaçtan makine imalat sektörüne ve modern tıbba kadar 
uzanan çok geniş bir spektrumda gelişmesini hızla sürdürmektedir. Şekil 1’de ülke olarak 
zengin olduğumuz üç mineral üzerinde katma değer yaratmanın ne derece önemli olduğu 
görülmektedir. Şekil 1’den görüleceği üzere bir mineralin ham/işlenmemiş fiyatı ile ileri 
teknoloji kullanılarak uç ürünlere gidilmesi durumunda 100 kata kadar artan satış fiyatı 
oluşmaktadır. Örneğin, 20- 30 USD/ton olan silis kumundan SiC üretilerek 2000 USD/ton 
veya tonu 5-10 USD olan kireçtaşı/kalsiti 400 USD’den daha pahalı ürünlere dönüştürmek 
mümkündür. Bu durumda endüstriyel minerallere sahip olunmasının önemi yadsınmamakla 
birlikte esas önemli olanın onların nasıl değerlendirildiğidir [3]. 

 

Şekil 1. Endüstriyel Minerallerde Katma Değerin Önemi. 
*Fiyatlar, Industrial Minerals, Sept. 2012 sayısından alınmıştır. 

Nanoteknolojinin başlamasına neden olan karbon nanotüplerin üretim maliyetinin çok yüksek 
(yaklaşık 250 USD/gram) olması nedeniyle bazı özellikli killer nanoteknolojideki yerlerini 
almaya başlamıştır. Örneğin tüp yapısına sahip halloysitin tonu 4400-7700 USD [4] olmasına 
karşın sentetik karbon nanotüplere göre son derece ucuzdur. Halloysit tüpleri, parfüm, böcek 
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ilacı veya herhangi bir başka kimyasalla doldurularak, ilacın/kimyasalların kontrollü 
salımında kullanılmaktadır. Çok yaygın olarak bulunan kalsit, rutil, montmorillonit, atapuljit 
gibi mineraller de nano boyuta indirgenerek tüm imalat sektörlerine hızla girmektedir. 
Örneğin, konvansiyonel seramikler sert ve kırılgan olduklarından işlenebilirlikleri 
(machinability) çok zayıftır. Oysa aynı minerallerin nano boyutundan üretilen seramikleri 
süper plastik gibi davranabilmekte, kompleks şekillerde preslenebilmektedir. En önemlisi 
nano seramikler konvansiyonel seramiklere göre daha düşük sıcaklıklarda 
sinterlenebilmektedir [5]. Başta montmorillonit olmak üzere pek çok kil cinsinin organik 
polimerlerle oluşturduğu süper ince kaplamalar daha şimdiden pek çok sektöre girmiş 
bulunmaktadır [6]. 

III.  NANOMİNERALLER VE UYGULAMALARI (NANOMINERALS and 
APPLICATIONS) 

Nanomineraller, güçlü ve plastik yapıları, aşınma ve korozyona karşı dayanımları sebebiyle 
kimyasal, fiziksel ve mekanik özellikleri iyileştirir. Özellikle metalik olmayan minerallerin 
moleküler yapılarından dolayı ve nanoteknoloji dünyasının hızla gelişmesiyle birlikte nano-
ölçekli mineraller ve bunların farklı uygulamaları ortaya konulmaktadır (Tablo 1).  

 Tablo 1. Nano-Ölçekli Minerallerin Farklı Uygulamaları [7]. 
Mineral türü Bilinen uygulamalar 
Smektitler* 
(sentetik –laponit- dahil) 

 Plastik, boya ve kauçukta dolgu maddesi 
 Alev geciktiriciler 
 Ambalaj malzemelerinde dolgu maddesi (gaz ve koku önleyici) 
 Kozmetik 

Halloysitler**  Nanokompozit*** ve boya için dolgu maddesi 
 Hayvan yemi katkısı 
 Eczacılık 
 Katalizör 

Zeolitler 
(doğal/sentetik) 

 Koku önleme ve kontrol 
 Elektronik aygıtlar 
 Pigmentlerin kapsüllenmesi 
 Gaz algılayıcı ekipmanlar 

Karbonatlar  Plastik, boya ve kauçuk dolgu maddesi 
 Gıda ve ilaç formülasyonları 
 Kozmetik (anti-aging) 

Talk  Plastik, boya ve kauçukta dolgu maddesi 
 Kozmetik ve eczacılıkta dolgu maddesi 

Vermikülit  Kauçukta (spor malzemeleri) dolgu maddesi 
Apatit  Kemik ve diş kaplamaları 
Silis  Dolgu (kauçuk) maddesi 

 Mikro-elektronik cihazlar, malzeme yüzey kaplama 
Metaller/metal oksitler 
(Ag, Au/TiO2, ZnO, ZrO2, Al2O, 
Fe-oksitler) 

 Anti-mikrobiyolojik kaplamalar, kemik kaplama, UV-koruma 
 Parlatıcılar 
 Ambalaj malzemelerin için kaplama 
 Elektronik cihazlar 
 Gaz algılayıcı ekipmanlar 

* Smektit grubu mineraller: Montmorillonit, Baydellit, Nontronit, Hektorit, Saponit, Savkonit  
** Halloysit mineralleri: sulu halloysit, meta halloysit (susuz) 
*** Nano boyutlara getirilmiş olan inorganik bir maddenin (kil) organik bir matriks (polimer) içerisinde homojen olarak 
dağıtılmasıyla elde edilen malzeme 

Bu tür minerallerin temel özellikleri şu şekildedir: 

1. Ortalama tane boyutu: 100 nm’den daha az 
2. Özgül yüzey alanı  

 NanoCalc: 50 m2/g; (mikronize kalsit (GCC) ile kıyaslandığında- <5 m2/g) 
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 NanoTalc: 270 m2/g; (mikronize talk ile kıyaslandığında- <5 m2/g) 
3. Mineraldeki nano-gözenek çapı 

 Zeolit: 0.3-0.7 nm 
 Diyatomit: 5-10 nm  
 Halloysit: 20-30 nm 

İlgi çeken nanominerallerin başında 0.3-30 nm boyutlu doğal nano-gözenekler içeren zeolit, 
diyatomit ve halloysit gibi mineraller gelmektedir. 

Nano-silis; yarı iletken silikonlar, optik fiberler ve güneş pilleri için DC Chem (Kore) firması 
tarafından üretilmektedir. Yine, Avustralya’da araştırmacılar tarafından gaz ayırma için 
mikro-gözenekli silika membranlar, yakıt hücresi uygulamaları ve H2 üretimi için membran 
reaktörler üzerinde çalışmalar yürütmektedirler. Silis esaslı nano mineraller (diyatomit gibi) 
özellikle elektronik sanayinde önemli bir rol oynayacaktır. 

Karbonatlar; Farklı karbonat yatakları kullanılabilir. Kalite karbonat minerallerin içeriği, 
demir ve ağır metal içerikleri belirler. En ilgi çekici malzeme kalsittir. Daha yüksek yüzey 
alanı ve daha ince tane boyutu boya, pigment ve polimerlerin performansını artır. Arabalarda, 
sakız, mürekkep ve çeşitli kauçuk aksamlarda dolgu maddesi olarak kullanılır. 

Zeolitler; Klinoptilolit, mordenit ve şabazitce zengin farklı zeolit yatakları kullanılır. Kalitede 
eşlik eden minerallerdeki (kil mineralleri, serbest kristalin silis, feldspat) eser ve ağır metal 
içeriği ile dioksin/furan içeriği esas alınmalıdır. Farklı uygulamalar için nano-gözenek 
oluşturmak amacıyla özel ısıl işlem gerekebilir.  

Zeolit madeni nano teknoloji ile işlenerek kağıt hammaddesi olan selülozla birleştiğinde 
dünyanın en kaliteli, kullanışlı, beyaz ve dayanıklı, kolay kesilebilen ve mürekkebi daha az 
dağıtan kağıt üretmek mümkün olmaktadır. Klinoptilolit, 10 mikrona kadar öğütüldüğünde, 
aşınma indeksi %3’ten az, parlaklığı 80 civarında bir malzeme özelliği kazanır ki, %28 zeolit 
tozu katılmış bir karışımdan, klasik kağıda göre daha hafifi kağıt üretimi mümkündür. Tekstil 
sektöründe de, sentetik elyafın bu maden ile işlenmesiyle üretilen elyaf lifleri ile insandaki 
radyoaktiviteyi ve terleme esnasında üreyi absorbe edecek özellikte çok kaliteli kumaşlar 
üretilebilmektedir [2]. 

Halloysitler (doğal alüminyum silikat); Yeni Zelanda’daki yatakların yanı sıra ülkemizdeki 
yataklar da kullanılabilir niteliktedir. Kaliteyi halloysit tüplerin türü, alunit, serbest silis 
içeriği, demir içeriği ve özellikle ağır metal içeriği belirler. Doğal nano-ölçekli kil mineralleri 
olarak halloysitler çok farklı yeni uygulamalara (kozmetik, polimer, plastik vs.) imkan 
vermektedir.  

Smektitler; Farklı yataklardan elde edilebilir. Seçim için temel kriter serbest kristalin silis, 
demir ve dioksin/furan içeriğidir. Kozmetikte, günlerce etkisini kaybetmeyen kremlerden, kil 
tabanlı yüz maskelerine montmorillonit tipi killer kullanılmaktadır. 

Nano-ölçekli bentonit; daha hafif, daha güçlü ve ısıya daha dayanıklı olması için plastikte 
dolgu olarak kullanılır. 

Nano-ölçekli talk; Aşınmalara, darbelere ve korozyona dayanım için akrilik, poliüretan, 
epoksi ve polyester dahil çeşitli kaplama formülasyonlarına ilave edilebilir. 
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Çinko oksit;  Koruyucu güneş kremi ve kozmetikte kullanılır, ultraviyole (UV) ışınları 
absorbe etme özelliği tekstilde kullanımına imkan vermektedir. 

Titan; Özellikle boya üretiminde kullanılmakta olup, ayrıca anti-bakteriyel özellikleri 
bulunmaktadır. 

Nanomineral uygulamalarındaki en son gelişmeler Tablo 2’de özetlenmiştir. 

Tablo 2. Nanomineral Uygulamalarındaki Son Gelişmeler [7]. 
Mineral türü Ar-Ge çalışmaları 
Nanometaller  Tümör terapisi 

 Anti-mikrobiyolojik kaplamalar 
 Nano taşıyıcı 
 Elektronik çipler 
 Tekstil fiberler için kaplama 

Smektitler  İlaç formülasyonları (bakteri enfeksiyonlarını önlemek için) 
 Kozmetik ürünler 
 Eser elementler için taşıyıcı 
 Lityum-iyon bataryalarında elektrolit 

Zeolitler  Medikal cihazlar 
 Yeni renklerin geliştirilmesi 
 Eser elementler için taşıyıcı 
 Biyoteknolojik proseslerde gaz adsorpsiyonu 

Halloysitler  Boya ve kağıt için dolgu maddesi 
 Radyofrekans koruyucu 
 Biomedikal uygulamalar 
 Polimer esaslı formülasyonlar 
 Hayvanlar için medikal cihazlar 

IV. SONUÇLAR (CONCLUSIONS) 

Doğal nano-ölçekli mineraller yanında çok ince öğütme teknolojileri ile (karıştırmalı 
değirmenler, yörüngesel bilyalı değirmenler gibi) başta kalsiyum karbonat olmak üzere, talk, 
mika, kaolin ve wollastonit gibi geleneksel mineral ürünler 500 nm’den daha ince boyutlara 
indirilebilmektedir. Kuru öğütmede bu değer >200 nm’ye yaş öğütmede ise >10 nm’ye 
inilebilmektedir. Nano mineral uygulamalarında kalsit başta olmak üzere talk, halloysit, özel 
killer ile örneğin halloysitin moleküler elek veya katalizör taşıyıcısı olarak kullanımı gibi 
çalışmalar yapılmalıdır. Benzer şekilde olivin, zeolit, huntit, hidromanyezit, talk, nadir toprak 
mineralleri (NTE), pirofillit, metakaolen, mikrosilika, nefelinli siyenit, disten vb. kaynakların 
daha etkin kullanılması için üniveriste-kamu-sanayi işbirliği ile Ar-Ge çalışmaları 
yürütülmelidir. 
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ÖZET   
Tesla türbini, sınır tabaka teorisine göre çalışan geleneksel olmayan kanatsız bir türbindir. Bu türbin, bir milin 
etrafına aralarında boşluk olacak şekilde birbirine paralel olarak sabitlenmiş disklerden oluşmaktadır. İş akışkanı 
disklerin bulunduğu gövde içerisinde teğetsel olarak akmaktadır. Akışkanın oluşturduğu momentum, viskoz ve 
yapışma (adhezyon) kuvvetleriyle disklere aktarılmaktadır. Yapılan çalışmada, =0.0009550, 0.0015080, 
0.0021112 ve 0.0026138 m3/s debisindeki hava iş akışkanı olarak kullanılmıştır. Akışkan debisinin ve türbindeki 
disk diziliminin θ=0, 15, 30 ve 60°’de türbin performansına olan etkisi deneysel olarak incelenmiştir. Devir 
sayısına bağlı olarak rotordan elde edilen tork değerleri deneysel 7.71 ile 69.81x10-3 Nm arasında hesaplanmıştır. 
Farklı disk konfigürasyonu ve akışkan debisi için gücün 3.03-90.65W ve aynı şartlarındaki türbin veriminin 
%37.49-%71.90 arasında olduğu bulunmuştur. Deneysel çalışmanın sonucunda, türbine gönderilen iş akışkanı 
debisinin arttırılması türbinden elde edilen torku arttırmış ve verimi de bir değere kadar yükseltmiştir. En yüksek 
tork, güç ve verim θ=15° disk dizilimine sahip türbin tasarımında sırasıyla 69.81x10-3 Nm, 90.65 W ve %71.90 
olarak elde edilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Tesla Türbini, Tork, Güç, Verim  

 

Experimental Investigation of Tesla Turbine Performance 

ABSTRACT 
The Tesla turbine is a non-traditional bladeless turbine that operates according to the boundary layer theory. This 
turbine consists of disks that are fixed parallel to each other with space between them around a shaft. The 
working fluid flows tangentially through the body where the discs are located. The momentum created by the 
fluid are transferred to the discs by viscous and adhesion forces. In the study, =0.0009550, 0.0015080, 
0.0021112 and 0.0026138 m3/s were used as working fluid. The effect of the fluid flow rate and the disk array on 
the turbine performance at θ=0, 15, 30 and 60° was investigated experimentally. Depending on the number of 
revolutions, the torque values obtained from the rotor were calculated between 7.71 and 69.81x10-3 Nm. For 
different disk configuration and fluid flow rate, the power was found to be between 3.03 and 90.65 W and the 
turbine efficiency under the same conditions between 37.49% and 71.90%. As a result of the experimental study, 
raising the working fluid flow rate delivered to the turbine increased the obtained torque from it and augmented 
the efficiency up to a value. The highest torque, power and efficiency were obtained for turbine design with 
θ=15° disk array as 69.81x10-3 Nm, 90.65 W and 71.90%, respectively. 
 
Keywords: Tesla Turbine, Torque, Power, Efficiency  

I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Endüstriyel olarak kullanılmakta olan Francis, Kaplan, Pelton türbinlerine alternatif olarak 
Nicola Tesla tarafından Tesla türbini tasarlanmış ve 1913 yılında patenti alınmıştır. Prandtl 
türbini ve sınır tabaka türbini olarak da adlandırılan Tesla türbini, sınır tabaka prensibi ve 
Coanda etkisi (yapışma, adhezyon) ile çalışan geleneksel olmayan bir turbo makinedir [1]. 

1198



Tesla türbininde diğer türbinlerde bulunan kanat geometrisinden farklı olarak sadece dairesel 
diskler bulunmaktadır [1-3]. Tesla türbinini oluşturan diskler arasında viskoz etkilerden 
dolayı sınır tabaka oluşmakta ve bu sınır tabaka diğer türbinlerdeki kanat işlevini 
görmektedir. Türbin milinin dönmesi herhangi bir kanat yardımı olmadan, iş akışkanının 
lüleden geçerek mil etrafındaki dairesel diskleri hareket ettirmesiyle gerçekleşmektedir. Bu 
yönüyle diğer türbinlerden ayrılmaktadır [2].  

Geleneksel türbinlerde iş akışkanının türbin kanatlarına çarpması sonucu meydana gelen 
momentumun aksine, Tesla türbininde diskler üzerine gönderilen iş akışkanı, viskozite ve 
yapışma (adhezyon, Coanda) etkisiyle diskleri sürükleyerek momentum oluşturmaktadır [1]. 
Böylece yüksek hıza sahip olan akışkanın oluşturduğu momentum, disklerin sabitlenmiş 
olduğu mil (rotor) aracılığıyla kinetik enerjiye dönüştürülmektedir. Elde edilen mekanik 
enerji jeneratör vasıtasıyla da elektrik enerjisine dönüştürülerek faydalı ve kullanılabilir hale 
getirilmektedir. Türbin diskleri üzerine gönderilen iş akışkanı, disklere göre teğetsel olarak 
hareket etmekte ve spiral şeklinde bir yol izleyerek disk üzerinde bulunan çıkış kanallarından 
disk ekseni doğrultusunda sistemi terk etmektedir [1-5]. Bir diğer ifade ile iş akışkanı türbin 
diskleri üzerine radyal yönde girmekte fakat sistemi eksenel yönde terk etmektedir. 

 Tesla türbininde hareketi meydana getiren akış, diskin çevresinden başlamakta ve disk 
ekseninde yapıdan ayrılarak sonlanmaktadır. Bu akış yönü, Tesla türbininin kolay yapısı 
dolayısıyla ters çevrilebilmekte ve böylece Tesla pompası elde edilmektedir. Pompa olarak 
kullanıldığında ise rotordaki enerji, diskin ekseni etrafındaki çıkış kanallarından emilen 
akışkana aktarılarak sistemden basınçlı bir akış sağlanmasını mümkün kılmaktadır. Tesla 
türbini ve pompasını kullanım amacına göre kompakt olarak kullanmak mümkündür. 

Tesla türbininin en önemli dezavantajı rotor diskleri arasındaki sürekli akışın devamlılığının 
sınırlı olmasıdır. Buna karşın basit yapısı, üretim ve işletme maliyetlerinin diğer türbinlere 
göre düşük olması, endüstriyel uygulamalarda tercih edilmesinin en önemli avantajları olarak 
sayılmaktadır. Tesla türbininde kullanılan iş akışkanı yoğunluğu ve lüle yardımıyla türbin 
disklerine çarpma açısı ile türbin rotorundan elde edilen tork arasında doğrusal bir ilişki 
bulunmaktadır. İş akışkanının türbin disklerine temas süresinin uzun olması, bünyesinde 
bulunan gücün, en verimli şekilde rotora aktarılmasını sağlamaktadır [2]. Türbin veriminin 
değişimi sadece akışkan yoğunluğu ve akışkanın disklere çarpma açısıyla sınırlı 
kalmamaktadır. Disk sayısı ve türbülans arttırıcı uygulamalar gibi birçok parametre de türbin 
verimini etkilemektedir. Türbin performansının incelenmesi amacıyla son 50 yıl içerisinde 
yoğun bir çalışma yürütülmektedir. Aşağıda verilen literatür çalışmaları da bu konuya verilen 
önemi açıkça göstermektedir. 

Nalcı [2] tarafından yapılan yüksek lisans tez çalışması kapsamında bir Tesla türbini 
tasarlanmış ve imal edilmiştir. Yapılan tasarımda kullanılan her bir mekanik parçanın sonlu 
elemanlar metoduna göre gerilme ve şekil değiştirme analizleri yapılmıştır. Sonlu elemanlar 
analizi sonucu elde edilen veriler dikkate alınarak, üretimi yapılan Tesla türbinindeki 
eksiklikler giderilmiştir. Awasthi ve Aggarwal [3], yapmış oldukları çalışmada iş akışkanı 
olarak su kullanarak Tesla türbin performansını deneysel olarak incelemişlerdir. 
Araştırmacılar, türbinde su kullanımıyla yararlı elektrik enerjisi elde etmiş ve türbin rotoru 
vasıtasıyla elde edilen mekanik enerjinin, elektriğe dönüştürülme kabiliyetini araştırmışlardır. 
Schosser [4] tarafından bir Tesla rotorunun diskleri arasındaki hız dağılımının incelenmesi 
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amacıyla doktora tezi yapılmıştır. Bu amaca yönelik olarak teorik, sayısal ve deneysel 
yöntemler kullanılmıştır.  Sıkıştırılamaz, laminer ve sabit rotor akışı için basitleştirilmiş bir 
model sunulmuş ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilmiştir. Dönen diskler arasında parabolik 
bir hız dağılımı varsayımı altında, radyal ve teğetsel momentum denklemlerinin tam analitik 
çözümleri geliştirilmiştir. Geliştirilmiş olan model, sıkıştırılabilirlik etkileri ve bunların türbin 
performansı üzerindeki etkisini ortaya koymuştur. Dahası, tam gelişmiş laminer hız 
profillerinin matematiksel karakterinin çıkarılması için bir yöntem oluşturulmuş ve analitik 
olarak elde edilen bu yöntem laminer bir Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) çözümü 
ile karşılaştırılmıştır. Teorik ve sayısal olarak elde edilen hız profilleri PIV (Particle Image 
Velocimetry) parçacık görüntüleme yöntemiyle görüntülenmiş ve laminerden türbülansa geçiş 
bölgesi de gözlemlenmiştir.   

Joshi ve diğerleri [6], Tesla türbini ile Pelton türbini geometrilerini aynı tasarım kapsamında 
birleştirerek, hibrit bir Tesla-Pelton türbini elde etmişlerdir. Araştırmacıların bu tasarımı 
yapmalarındaki amaç, meydana gelen mekanik kayıpları azaltarak türbin verimini arttırmaktır. 
Tesla türbini veriminin yüksek olması, iş akışkanı olarak su kullanıldığında yüksek düşü 
değerine ihtiyaç duyulmasına neden olmaktadır. Bunun yanında türbin rotorundan düşük tork 
değerleri de elde edilmektedir. Pelton türbini ile hibrit hale getirildiğinde ise yüksek verim 
değerinin yanında yüksek tork çıktısı da sağlamaktadır. Yapılan çalışma ile tasarımı yapılan 
hibrit türbine ait sayısal ve deneysel sonuçların uyum içerisinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Guha ve Sengupta [7] Tesla türbinindeki üç boyutlu hız ve basınç alanlarını tanımlayan basit 
bir teoriyi literatüre ilk kez kazandırmışlardır. Korunum denklemleri, türbinden elde edilecek 
güç ve verim değerlerini ifade etmek için analitik olarak çözülmüş ve elde edilen ifadeler 
daha önce yapılmış olan deneysel bir çalışmanın verileri ile karşılaştırılmıştır. Zahid ve 
diğerleri [8] prototip bir Tesla disk türbini tasarımı yapmışlardır. Çalışmalarında iş akışkanı 
olarak basınçlı hava kullanmış ve yüksek basınçlı çevreye zarar vermeyen kaynaklardan 
mekanik enerji ve elektrik enerjisi üretebilme potansiyelini araştırmışlardır. Tesla türbini 
konusunda yukarıda ifade edilen çalışmalar daha da arttırılabilmektedir. Bu türbin çeşidi 
üzerine yapılan çalışmalar genel olarak türbin performansını etkilemekte olan çalışma basıncı, 
devir sayısı, akışkan türü, mil gücü ve verim ifadelerinin incelenmesi üzerine yapılmaktadır.  
Bunun yanında akışkanın türbin diskleri üzerindeki akış karakteristiğinin belirlenmesi de 
amaçlar arasındadır.   

Literatürdeki çalışmalara benzer olarak 11 diske sahip Tesla türbininin performansı, deneysel 
olarak bu çalışmada incelenmiştir. Daha önceki çalışmalardan farklı olarak statora giren iş 
akışkanının disk merkezinde bulunan egzoz açıklıklarından çıkışı için farklı disk dizilimleri 
seçilmiştir. İki disk arasındaki açı θ=0, 15, 30 ve 60° olarak 4 farklı değerde seçilmiştir. 
Basınçlı hava türbin diskleri üzerine bir lüleden geçerek gönderilmiş ve sınır tabaka teorisine 
göre çalışan diskler, havanın etkisiyle sürüklenmiş ve bünyesindeki gücü diskler vasıtasıyla 
rotora aktararak, mil gücünün elde edilmesini sağlamıştır. Mil gücünün iş akışkanı olarak 
kullanılan basınçlı havanın bünyesindeki güce oranı da verim olarak ifade edilmiş ve farklı 
hava debisi ve disk dizilimlerindeki türbin verimleri bu çalışmanın inceleme konusu olmuştur. 
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II. MATERYAL – METOT (MATERIAL - METHOD) 

2.1. Deney Düzeneği 

Tesla türbini çalışma prensibinin sınır tabaka teorisine dayanarak, viskozite ve yapışma 
(adhezyon) etkisine bağlı olduğu daha önceki bölümde ifade edilmiştir. Sınır tabaka kısaca 
akışın temas ettiği yüzeyle etkileşimi olarak tanımlanabilir. Birbirine paralel iki levha 
arasındaki akışta meydana gelen hız sınır tabakası Şekil 1’de açıkça görülmektedir. Plakalar 
arasına giren akışkanın hızı temas ettiği yüzeylerde sıfır olmakta ve lineer olarak tarif edilen 
hız profili zamanla parabolik hale gelerek akışına devam etmektedir [1-9]. Akışkan 
molekülleri yüzeye temas ettiğinde yüzeye yapışmakta ve yanındaki akışkan moleküllerinin 
de kendisinden ayrılmasını engellemektedir. Viskoz kuvvetler nedeniyle akışkan molekülleri 
kopmaya direnç göstermektedir. Bu kuvvetler atalet kuvvetleri karşısında ön plana 
çıkmaktadır. Bu, diske aktarılmış veya taşınan, diskin akış yönünde dönmesine neden olan bir 
çekme kuvveti oluşturmaktadır [8-9]. Meydana gelen çekme kuvveti türbin disklerinin 
hareket etmesini sağlayarak güç elde edilmesine imkân sağlamaktadır.  

 
Şekil 1. Paralel İki Levha Arasındaki Akışta Hız Sınır Tabaka [10]. 

Türbin giriş ve çıkışı arasında meydana gelen basınç gradyanı, akışkanın spiral şeklinde bir 
yörünge izleyerek türbin egzoz çıkışlarından ayrılmasına sebep olmaktadır. Meydana gelen 
kuvvetlerin birleşimi ile türbin rotorunda net tork elde edilmektedir [6-9]. İş akışkanı, türbin 
tasarımı gereği meydana gelen kuvvetlerin etkisiyle Şekil 2’de verilen akışkan yolunu 
izleyerek, egzoz çıkışlarından türbini terk etmektedir. 

 
Şekil 2. Tesla Türbini Disk Dizilimi ve Şematik Gösterimi. 

Yapılan deneysel çalışmada kullanılan Tesla türbini tasarım ölçüleri Tablo 1’de verilmiştir.  
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                   Tablo 1. Tesla Türbini Tasarım Ölçüleri 
Disk iç yarıçapı (mm) 15.75 
Disk dış yarıçapı (mm) 42.5 
Lüle çapı (mm) 3.2 
Disk sayısı (n, adet) 11 
Disk kalınlığı (t, mm) 1 
Diskler arası mesafe (h, mm) 3 
Kompresör bağlantı çapı (D, mm) 8 
Lüle çapı (d, mm) 3.2 
Hava basıncı, (Phava, bar) 1, 3, 5, 7 
Hava debisi (  m3/s) 0.0009550, 0.0015080, 0.0021112, 0.0026138 
Disk dizilim açısı ( , °) 0, 15, 30, 60 
Havanın yoğunluğu ( kg/m3) 1.2 

İş akışkanı olarak seçilen hava, türbin diskleri üzerine nozul yardımıyla 0-12bar çalışma 
basıncına sahip kompresörden iletilmiştir. Kompresör, atmosferden aldığı havayı sıkıştırarak 
basıncını arttıran bir makine olduğu için sabit basınçta çalışılma olanağı bulunmamaktadır. Bu 
nedenle 0’dan 8bara kadar 0-2, 2-4, 4-6 ve 6-8 bar olarak toplam 4 adet basınç aralığı için 
deneyler yapılmıştır. Elde edilen basınç değerlerinin ortalaması alınarak Phava basıncı 1, 3, 5 
ve 7bar olarak tek bir değere indirgenmiştir. Türbin girişindeki (lüle girişi) havanın hızı 
KIMO marka VT-200 tipi anemometre ile ölçülmüş ve basınç aralığında ölçüm yapıldığı için 
elde edilen hız değerlerinin ortalaması alınmıştır. Türbinin üretmekte olduğu mekanik gücü 
hesaplamak için rotorun açısal hızının, açısal hızın hesaplanabilmesi için de türbin rotorunun 
dakikada kaç devir attığının bilinmesi gerekmektedir. Bu nedenle rotorun devir sayısını 
ölçmek için KIMO marka CT-100 tipi dijital takometre kullanılmıştır. Devir sayısı ölçüm 
işleminde de sabit bir basınç sağlanamadığı için elde edilen değerlerin ortalaması alınmıştır. 
Çapı 8mm olan hortum kompresöre bağlanmış ve kompresördeki basınçlı hava, 3.2mm 
çapındaki türbin lülesine iletilmiştir. Kesit daralması ile akışkanın hızı artmıştır.  

Tesla türbininde, lüleden diskler üzerine gelen hava dıştan içe doğru eğrisel bir yörünge 
izleyerek disk üzerinde bulunan egzoz açıklıklarından geçerek yapıdan ayrılmaktadır. Daha 
önceki literatür çalışmalarında çoğunlukla lüle ve egzoz geometrileri üzerinde durulmuştur. 
İki disk arasındaki açısal dizilim üzerine kayda değer bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışmada 
ise Şekil 2’de de gösterilmekte olan iki disk arasındaki  açısının değişimi incelenmiştir. =0, 
15, 30 ve 60° olacak şekilde 4 farklı disk dizilimi Şekil 3’de görüldüğü gibi dikkate alınarak, 
her bir hacimsel hava debisi için deneyler tekrarlanmıştır. Şekil 3’de verilen a. durum 
başlangıç dizilimi olarak alınmış ve sonraki dizilimler bu referans çalışma dikkate alınarak 
yapılmıştır. Türbin diskleri, rotor üzerine Şekil 3’de verilen dizilim şartlarına göre iki disk 
arasında 3mm boşluk olacak şekilde monte edilmiştir. Diskler arasındaki mesafeyi ayarlayıp 
diskleri sabit tutabilmek için metal pullar kullanılmıştır.  

 
Şekil 3. Disk dizilimi, a) θ=0°, b) θ=15°, c) θ=30°, d) θ=60° 
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2.1. Hesaplamalar 

Turbomakinalar üzerine yapılan çalışmalarda, açısal momentum teoreminin turbomakinalara 
uygulanmasıyla sürekli akış koşullarında iş akışkanının türbin rotoruna uyguladığı moment T 
(Nm) sürtünmelerin ihmal edildiği durum için Eş. 1’deki gibi hesaplanmaktadır [10-15]. 

             (1) 

Burada  (kg/m3) akışkanın yoğunluğunu,  (m3/s) akışkanın hacimsel debisini,  
(m/s) sırasıyla akışkanın türbin giriş ve çıkışındaki teğetsel hızını ve son olarak  (m) 
sırasıyla, kanatların türbin giriş ve çıkışında yarıçaplarını ifade etmektedir. Yapılan çalışmada 
lüle çapı çok küçük olduğu için hava sadece bir disk üzerine gönderilmiştir. Yapılan 
hesaplamalar öncelikle tek bir diskin momentumu için gerçekleştirilmiş sonrasında toplam 
kanat sayısı dikkate alınarak toplam tork hesaplanmıştır. Eş. 2’de verilen süreklilik denklemi 
kullanılarak diskin üzerine gönderilen havanın hızı bulunmuştur. 

                         (2) 

Burada  (m/s) sırasıyla akışkanın dönen mil ekseni boyunca giriş ve çıkış 
bölgelerinde meydana gelen radyal yöndeki hızdır. Kanatlar herhangi bir açıya sahip olmadığı 
için kanatlara girişteki hız radyal yönde ve  benzer şekilde  olarak Eş. 3’de 
görüldüğü gibi yazılabilir. 

             (3) 

Burada  (m/s) türbin girişindeki akışkanın giriş ve çıkış bölgelerindeki mutlak hızını 
ifade etmektedir. Bunu yanında  mutlak hızı Jose ve diğerleri [14] tarafından yapılan 
çalışma dikkate alınarak Eş. 4’deki gibi de tanımlanabilmektedir. 

                  (4) 

Kompresör tarafından havaya aktarılmış olan güç  (W) Eş. 5 kullanılarak ifade edilebilir 
[10-15]. 

                 (5) 

Eş. 5’deki  (m) basma yüksekliği veya basınç yüksekliği olarak tanımlanmaktadır.  Eş. 4 
kullanılarak hesaplanmakta ve havanın bünyesindeki güç hesaplanmaktadır. 

Açısal momemtum teorisinin turbomakinalara uygulanması ile elde edilmiş olan Eş.1’deki 
tork denklemi,  (rad/s) açısal hız ile çarpıldığında, daimi akış koşullarında ve sürtünmelerin 
ihmal edildiği ideal durumda akışkan tarafından rotora aktarılan  (W) güç bulunmaktadır 
[10-15]. 

                                                                                           (6) 

Türbin verimi  ise akışkan tarafından rotora aktarılan gücün, havanın bünyesindeki güce 
oranı olarak Eş. 7’de gösterildiği gibi tanımlanmaktadır [10-15]. 

             (7) 
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III. BULGULAR – TARTIŞMA (RESULTS - DISCUSSION) 

Bu çalışma kapsamında 4 farklı hava basıncı ve debisi için akışkan tarafından türbine iletilen 
güç, basınçlı havanın bünyesindeki güç ve türbin verimi hesaplanmıştır. Yapılan çalışmayla 
türbin disklerinden ayrılan havanın çıkış kesitinin ne derece önemli olduğu bilgisine 
ulaşılmıştır. Beklenildiği gibi hava basıncının arttırılması türbin rotorunun devir sayısını 
arttırmıştır. Bu durum Şekil 4 incelendiğinde açıkça görülmektedir. Genel olarak 
incelendiğinde devir sayısı 3750 ile 12400 dev/dk arasında değişmektedir. En yüksek devir 
sayıları 7 bar hava basıncında θ=0, 15, 30 ve 60° için sırasıyla 10500, 12400, 11700 ve 11170 
dev/dk olarak bulunmuştur. En düşük devir sayısı ise beklenildiği gibi 1 bar basınçtaki hava 
ile çalışan θ=0° dizilimindeki disklere sahip olan türbinden 3750 dev/dk olarak elde 
edilmiştir. 
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Şekil 4. Hava Basıncı Değişiminin Devir Sayısına Etkisi. 

Her bir hava basıncı için yapılan deneylerde en yüksek devir sayısı θ=15° dizilimindeki 
disklere sahip olan Tesla türbin tasarımından elde edilmiştir. θ=15° dizilimindeki disklerden 
oluşturulan Tesla türbininde 1 bar basınçta çalışılması durumunda 5050 dev/dk devir sayısı 
elde edilmekte iken basıncın 3 bara çıkarılması devir sayısını %62.37 arttırarak 8200 dev/dk 
hız elde edilmesini sağlamıştır. Benzer şekilde basıncın 3 bardan 5 bara çıkarılması ise devir 
sayısının %36.34 kadarlık artışla 11180 dev/dk’lık değere ulaşılmasına imkân vermiştir. Son 
olarak 5 bardan 7 bara çıkılması durumunda ise bir önceki çalışma koşullarına göre devir 
sayısında %10.91 artış meydana gelerek devir sayısının takometreden 12400 dev/dk olarak 
okunulması sağlanmıştır.  

Her bir disk dizilimi ve hava basıncı için yapılan deneyler sonucunda her bir tasarım 
tarafından sağlanan tork miktarları Şekil 5’de verilmiştir. Şekil 5 incelendiğinde artan hava 
basıncının türbinden elde edilen tork değerinde artış meydana getirdiği açıkça görülmektedir. 
Şekil 5 detaylı bir şekilde incelendiğinde türbinden sağlanan torkun, tüm deney tasarımları 
içerisinde 7.71 ile 69.81x10-3 Nm arasında değiştiği bilgisine ulaşılmıştır. En düşük tork 7.71 
Nm olarak 1 bar basınçtaki hava ile çalışan θ=0° disk dizilimine sahip türbinden elde 
edilmiştir. En yüksek tork değerleri her bir disk dizilimi için 7 bar basınca sahip hava 
kullanılan yapıda sırasıyla 59.71, 69.81, 65.87 ve 62.89x10-3 Nm olarak hesaplanmıştır. Tüm 
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çalışma basınçlarında en yüksek tork değerleri θ=15° disk dizilimine sahip olan Tesla 
türbininden her bir basınç değeri için sırasıyla 10.39, 26.63, 50.84 ve 69.81x10-3 Nm olarak 
bulunmuştur.   
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Şekil 5. Hava Basıncı Değişiminin Türbinden Sağlanan Torka Etkisi. 

Kompresör tarafından basınçlandırılmış havanın bünyesindeki güç, hava basıncının artması 
ile artış göstermiştir. 1 bar çalışma basıncına sahip havanın bünyesindeki güç 8.08 W olarak 
hesaplanmış ardından basıncın 3 bara çıkarılması gücün %293.68 artışla 31.81 W’a çıkmasını 
sağlamıştır. Benzer şekilde basıncın 3 bardan 5 bara çıkarılması gücün %174.38 artışla 87.28 
W’a yükselmesini; son çalışma basıncı olan 7 bara çıkılması durumunda ise bir önceki deney 
koşuluna göre gücün %89.79 kadarlık artışla 165.65 W’a çıkmasını sağlamıştır.  

Hava basıncına bağlı olarak her bir disk dizilimi için Tesla türbininden üretilen gücün 
değişimi Şekil 6’de verilmiştir. Deneylerde kullanılan havanın basıncının arttırılması Şekil 4 
ve 5’e benzer olarak Şekil 6’da da türbinden üretilen gücün artmasını sağlamıştır. Her bir disk 
dizilimi ve çalışma basıncında bu durumun doğrulandığı Şekil 6’dan açıkça görülmektedir. 
Deneysel çalışmada türbinden üretilen güç genel olarak 3.03 ile 90.65 W arasındadır. Tüm 
disk dizilimleri için türbinden üretilen en yüksek güç değerleri 7 bar hava basıncı 
kullanıldığında θ=0, 15, 30 ve 60° için sırasıyla 65, 90.65, 80.70 ve 73.56 W olarak 
hesaplanmıştır. Beklenildiği gibi en düşük güç değerlerine ise θ=0° açıyla dizilen disklere 
sahip türbinden 1 bar çalışma basıncında elde edilmiştir. Tüm deney koşullarında ise 
diğerlerine göre en yüksek güce her zaman θ=15° açıyla dizilen disklere sahip Tesla türbin 
tasarımından elde edilmiştir. 1 bar hava basıncına sahip θ=15° dizilimindeki disklerden elde 
edilen güç 5.49 W’dır. Hava basıncının yükseltilerek 3 bara çıkarılmasıyla türbin gücünde 
%316.57’lik bir artışla 22.87 W güç elde edilmiştir. Basıncın tekrar 3 bardan 5 bara 
çıkarılmasıyla türbin gücünde %160.25 kadar bir yükseliş meydana gelerek türbinden 59.52 
W kadarlık bir güç sağlanmıştır. Son çalışma basıncı olan 7 bara çıkıldığında ise bir önceki 
hava basıncına göre türbin gücünde %52.30’luk bir artış söz konusu olmuş ve bu yapıda 90.65 
W’lık güce ulaşılmıştır. 
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Şekil 6. Hava Basıncı Değişiminin Türbinde Üretilen Güce Etkisi. 

Turbomakinalar konusunu içeren tüm çalışmalarda amaç kullanılmakta olan sistemin verimini 
tayin etmektir. Yapılan bu deneysel çalışma sonucunda da iş akışkanı olarak hava kullanılan 
bir Tesla türbininin verimi Eş. 7’de tanımlandığı gibi akışkan tarafından rotora aktarılan 
gücün havanın bünyesindeki güce oranlanmasıyla bulunmuştur. Hava basıncı değişiminin 
türbin verimine etkisi Şekil 7’de gösterilmiştir. Şekil 7 detaylı bir şekilde incelendiğinde, hava 
basıncının artması türbin verimini bir noktaya kadar yükseltmiş sonrasında ise bir düşüş 
eğilimi gözlenmiştir. Bu durum literatürdeki çalışmalara benzerlik göstermektedir. Çünkü 
turbomakinalarda verim sistem debisi ve yükü ile bağlantı bir şekilde belirli bir değere kadar 
artmakta ve sonrasında azalmaktadır [10-16]. Kısacası optimum çalışma koşullarının tayini 
söz konusudur.  

Bu deneysel çalışmada da optimum çalışma basıncı ve verim değeri bulunmuştur. Şekil 7 
genel olarak incelendiğinde, türbin verimi değişen hava basıncının etkisiyle %37.49 ile 
%71.90 arasında değişmektedir. Her bir disk dizilimi için en yüksek verim değerleri 3 bar 
basınca sahip havanın kullanıldığı θ=0, 15, 30 ve 60° açıya sahip disklerden oluşan türbin 
tasarımı için sırasıyla %50.17, %71.90, %68.78 ve %56.20 olarak bulunmuştur.  Yapılan 
deneyler sonucunda en yüksek verim, tüm disk dizilimleri arasında θ=15° açıya sahip 
tasarımda 3 bar hava basıncında %71.90 olarak elde edilmiştir. Benzer şekilde aynı tasarım 
diğer çalışma basınçlarında da en yüksek türbin verimine ulaşılmasını mümkün kılmıştır. Her 
bir hava basıncı için elde edilen en yüksek verimler 1, 5 ve 7 bar için sırasıyla %67.99, 
%68.19 ve %54.72 olarak hesaplanmıştır.   
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Şekil 7. Hava Basıncı Değişiminin Türbin Verimine Etkisi. 

IV. SONUÇ (CONCLUSION) 

Tesla türbini geleneksel türbinlerden farklı bir geometriye sahiptir. Tasarlandığı günden beri 
çeşitli araştırmacılar tarafından çalışma konusu olmuş ve Nicola Tesla tarafından iddia 
edildiği gibi yüksek verim değerlerine sahip olduğu bilgisi teyit edilmeye çalışılmıştır. Bu 
amaca yönelik olarak çokça çalışma yürütülmüştür. Yapılan bu deneysel çalışmada da türbin 
verimine farklı hava debisi ve havanın disklerden ayrıldığı egzoz açıklıklarının farklı 
dizilimlerinin etkisi detaylı bir şekilde incelenmiştir. Yapılan çalışma ile türbin rotorunun 
devir sayısı (N, dev/dk), rotor torku (T, Nm), türbinden sağlanan güç (Pw, W), basınçlı 
havanın bünyesindeki güç (P, W) ve türbin verimi hesaplanmış ve yorumlanmıştır. Çalışma 
sonucunda elde edilen bulgular aşağıdaki gibidir.  

 Lüleye gelen havanın basıncının arttırılması rotoru hızlandırmıştır. 12400 dev/dk 
değerindeki en yüksek rotor hızına 7 bar basınçta ulaşılmıştır. 

 69.81x10-3 Nm değerindeki en yüksek tork değerine devir sayısına benzer şekilde 7 bar 
basıncındaki hava ile dönen θ=15° dizilimindeki türbin konfigürasyonundan 
hesaplanmıştır. 

 Türbinden elde edilen en yüksek güç değeri, 90.65 W ile 7 bar basınca sahip θ=15° 
açıyla konumlandırılmış disklere sahip türbinde gözlenmiştir 

 0.0009550, 0.0015080, 0.0021112 ve 0.0026138 m3/s debideki havanın 
bünyesinde depolanan güç miktarı sırasıyla 8.08, 31.81, 87.28 ve 165.65 W olarak 
bulunmuştur. 

 En yüksek türbin verimi, 3 bar basıncındaki hava kullanılan θ=15° dizilimindeki 
disklerden oluşan türbinde  m3/s hava debisinde %71.90 olarak 
bulunmuştur. 

 3 bar hava basıncıyla çalışan θ=15° açıyla disklerin dizildiği yapının optimum türbin 
tasarımı sonucuna ulaşılmıştır. 
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ABSTRACT  
In this paper, a multilayered implantable antenna for MICS band biotelemetry applications has been introduced. 
The proposed antenna has a fairly compact design with three layers. The primary radiators of the antenna 
consists of split-ring elements providing miniaturization. The antenna exhibits uniform radiation pattern for both 
E and H plane and acceptable gain performance at desired frequency band. Analysis and design of the antenna 
was carried out using CST Microwave Studio and the results validated by means of ANSYS HFSS simulator.   
 
Keywords: Multilayer, Split-ring, Implantable, MICS band, Biotelemetry 

I. INTRODUCTION 

Recently, there is growing research activity on short-range wireless telemedicine application 
for treating human diseases and monitoring various physiological parameters. As the 
physiological signals are wirelessly transceived between implantable medical devices and 
exterior equipment at defined medical-implant communication service (MICS) frequency 
band at 403 MHz. MICS band antenna design with compact size and good radiating 
performance, suitable for implanting inside a human body, is thus becoming a critical 
component for the biotelemetry communication. Pacemaker communication, body 
temperature, respiratory rate, blood sugar, oxygen content of blood monitoring and endoscopy 
are just a few examples of medical treatments. For the communication between an implanted 
system and exterior monitoring or control equipment, wireless links are essential for the 
whole biotelemetry system. Medical Implant Communication Services (MICS, 402.0–405.0 
MHz) is most commonly used [1] for the system. The spectrum of 3 MHz allows for 10 
channels (a bandwidth of 300 KHz each) in order to support simultaneous operation of 
multiple implantable medical devices in the same area, and to limit interference from the co-
located Meteorological Aids Service band (401-406 MHz). Nevertheless, Industrial, Scientific 
and Medical (ISM, 2.4-2.84 GZ) band is also be used for the biomedical telemetry systems. A 
typical biotelemetry system comprises a biosensor appropriate for the particular signals to be 
monitored, battery-powered, a transmitter and an antenna. Among all the components 
necessary for implanted telemetry applications, the antenna plays a key role in obtaining 
robust communication network and a significant miniaturization of the whole device [2-3].  In 
our previous works, a split-ring (SR) [4] as well as a complementary split-ring [5] based novel 
implantable antenna designs were proposed in the near past.  In this paper, we employed a 
multilayer structure inspired by the antenna design reported in [6] in order to achieve a 
smaller antenna configuration  as compared to the design in [4, 5]. The radiating top layer of 
the antenna is composed of three concentric square SR elements as shown in Figure 1. The 
proposed antenna with novel configuration provides a single band performance at 400 MHz 
MICS band.  We note that the full-wave analysis of the proposed design has been carried out 
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using CST Microwave Studio, utilizing the time-domain finite-integration technique. Besides, 
in order to make cross-comparison for the return loss characteristics of the proposed antenna, 
Ansoft HFSS based simulation results have also been introduced and presented. In this 
document, the simulated return loss, radiation pattern and SAR values at the respective 
frequency band are presented. 

II. ANTENNA DESIGN 

The designed antenna has dimensions of 10×10×2.01 mm with three layers. Taking into 
consideration the implant's characteristic of the antenna, it is important and desirable to draw 
the dimensions in such small quantities. The frequency value that the antenna operates is the 
MICS (402-405 MHz) band allocated for biomedical applications. The proposed antenna 
consists of three layers. The bottom part of the substrate structure is used as the ground plane, 
and on the top part there is a patch as the first radiation element. Above the second substrate 
structure is another second radiation element structure. Above all these layers are also a top 
layer material. These structures, called superstrate as shown in Figure 1 (d), are made of the 
same material as the other two substrate structures. The purpose of their use is to gain a high 
directionality to the antennas and to allow them to radiate at a wide band gap [7]. The design 
has a short pin structure that connects the ground layer and the first radiation structure. The 
purpose of this short-circuiting pin is to reduce the antenna size by half, as well as to reduce 
the antenna's resonance frequency by half. Rogers RO3010 material was used as the substrate 
structure in the antenna design. The dielectric constant of Rogers RO3010 material is εr = 
10.2. Three RO3010 materials were used in the design. In the design of the antenna, a slit is 
also opened in the ground layer to reduce the resonance frequency and also to make a sharp 
adjustment in the resonance frequency values. The final dimensions of the antenna are 
recorded as follows (in millimeters): L=W=10, a=0.3, a1=1.5, a2=1, L1=8, L2=5, L3=3, 
W1=5, W2=8, W3=5.5, l=130, h=12, h1=0.67, h2=5. The layers of the designed antenna are 
shown in Figure 1. The size of the ground layer is 10×10 mm. The circular structure inside the 
5 mm right-hand side and 6 mm from the bottom side as seen in Figure 1 (a) indicates the 
location of the short-circuit pin. The other circle structure in the lower right part indicates the 
position of the coaxial feed structure. Above the ground layer is the first substrate structure 
with the first radiation structure. The substrate layer is 10×10 mm in size and the first layer of 
radiation on it is 8×8 mm in size. In Figure 1 (b), the substrate forming the first layer of the 
antenna and the structure of the patch on it are given. In the second layer of the antenna 
shown in Figure 1 (c), SRR structures are used. The substrate structure on the second patch 
layer is 10×10 mm. The size of the patch with SR structure is 8×7.5 mm. It is preferable to 
use SR structures in this design because they reduce the resonance frequency. A square patch 
joint was made with the outermost ring physically touching the ring immediately inside, with 
a radius of 0.3 mm and allowing for precise frequency adjustments. These patches, especially 
used in fine frequency adjustments, help the antenna to radiate to the desired frequency. 
Changes can be made to the frequencies at which the antenna enters the resonance by 
changing its location. As shown in Figure 1, the transmission paths in this layer are 0.5 mm 
more thinner than the transmission paths in the first layer. The reason for this is to increase 
the number of rings in the interior and reduce the spacing between them by bringing the rings 
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together. Narrowing the paths between the rings allows us to obtain high capacitance values 
and also allows us to reduce the resonance frequency. 

 
                                  (a)                                                (b)                                              (c)                                     

 
        (d) 

Figure 1. Configuration of the proposed antenna with its design parameters. (a) Ground Plane (b) Lower 
Radiation Layer (c) Upper Radiation Layer (d) Side View of the Antenna 

III. EXPERIMENTAL RESULTS 

The antenna was defined and analyzed in CST Microwave Studio programs and ANSYS 
HFSS via specified design parameters. The purpose of using two programs in the work done 
is not only to remove dependence on a single program, but also allows us to easily compare 
the results of both simulations. With the objective comparison of the results, the accuracy 
level of the antenna operation is tightened. The first basic output based on the designed 
antenna is a return loss characteristic. In the case of return loss, it can be seen that the antenna 
radiates at the desired frequency. The antenna enters the resonance at the desired frequency in 
both programs and the results match one another. In Figure 2, return loss (S11) performance of 
the antenna is given by comparing both program outputs. As seen in Figure 2, the antenna 
provides a single band performance at frequency of 400 MHz with 40.44 MHz band width.  
Also, radiation patterns in the MICS band of the antenna are shown in Figure 3. As seen the 
antenna exhibits uniform radiation pattern in the both zx and zy -plane at the respective band.  
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Figure 2. Comparative CST and HFSS Return Loss Performance of the Antenna. 

 
Figure 3. Farfield Realized Radiation Pattern E-Plane and H-Plane for 400 MHz  

Another important parameter that we are addressing in our work is the SAR value of the 
antenna. Because of the design of an implantable antenna, SAR value is becoming an 
important factor for antennas designed for biomedical applications. One of the most negative 
effects that implant antenna designs can have on the body is that the EM (Electromagnetic) 
assemblies that occur from the implant will increase the resulting body or tissue temperature 
by 1 ° C. In order to increase 1 kg of tissue 1 ° C in the human body, 4 W energy must be 
absorbed. 2% of this value (0.08 W / kg) is considered as the limit value for general habitats. 
The mean specific absorption rate (SAR) for body tissue of 1 gr is predicted to be 1.6 W / kg, 
in order to prevent overheating in the tissue due to the implant antenna structure placed inside 
the body. The SAR simulation results of our antenna as shown in the Figure 4, considering 
these values were measured as 287.1 W/kg maximum in the MICS band (400 MHz). In [6], 
the SAR value in the MICS band was measured as 336 W/kg. As can be seen from the results, 
a decrease in SAR compared to the reference antenna in [6] was obtained. 
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Figure 4. SAR distribution in the skin tissue model for 400 MHz 

IV. CONCLUSIONS AND DISCUSSION 

We have presented a novel multilayered implantable antenna for MICS band applications. In 
order to keep the antenna size small, a split-ring based radiator with a shorting pin is used. 
The antenna is excited by a coaxial probe feed and provides a single band operation about 400 
MHz. The antenna exhibits nearly uniform radiation patterns and the SAR values of the 
antenna satisfy the standard safety guidelines in the band. 
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ÖZET 
Yüz tanıma sistemleri günümüzde hızlı büyüyen ve geniş bir uygulama alanına sahip biyometrik teknolojilerden 
biridir. Destek Vektör Makineleri (DVM), istatistiksel öğrenme algoritmasına göre çalışan, sınıflandırma ve 
regresyon problemlerinin çözümünde kullanılan bir makine öğrenme algoritmasıdır. Bu çalışmada DVM 
kullanarak yüz tanıma uygulaması gerçekleştirilmiştir. DVM’ de sınıflandırma işlemi için radyal tabanlı çekirdek 
fonksiyonu tercih edilmiştir.  DVM tarafından sınıflandırılacak görüntülerin tespit edilebilmesi için ön işleme ve 
öznitelik çıkarımı işlemleri uygulanmıştır. Görüntüler üzerindeki yüz bölgeleri kırpılmış ve 20x20 piksel olarak 
yeniden boyutlandırılmıştır. Kırpılan görüntüler üzerindeki özyüzler Temel Bileşen Analizi (TBA) kullanılarak 
bulunmuştur. TBA, veri setindeki güçlü özellikleri ortaya çıkarmak için kullanılan bir yöntemdir. Uygulama 
OpenCV kullanarak Microsoft Visual Studio 2013 ortamında gerçekleştirilmiştir. Test verilerinin başarım oranı 
%80 olarak elde edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Yüz Tanıma, Destek Vektör Makineleri, Temel Bileşen Analiz, Sınıflandırma. 
 

Face Recognition Application Development Using Support Vector 

Machines  

ABSTRACT  
Nowadays, facial recognition systems are one of the fastest growing biometric technologies with a wide range of 
applications. Support Vector Machines (SVM) is a machine learning algorithm that works according to statistical 
learning algorithm is used to solve classification and regression problems. In this work, face recognition 
application is developed using SVM. Radial-based kernel function is preferred in SVM for classification. 
Preprocessing and feature extraction were applied in order to detection of images to be classified by SVM. Face 
region on the images are cropped and resized to 20x20 pixels as preprocessing. Eigenfaces on the cropped 
images are identified using Principle Component Analysis (PCA). PCA is a method that used to bring out strong 
pattern in the dataset. The application is implemented using OpenCV in Microsoft Visual Studio 2013 IDE. The 
success rate of the test data is obtained as 80%. 
 
Keywords: Face Recognition, Support Vector Machines, Principle Component Analysis, Classification. 

I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Yüz, insan kimliğini açığa vuran insan anatomisinin en görünür ve en ayırt edici fiziksel 
özelliklerinden biridir. Yüz tanıma sistemleri, kişilerin yüz karakteristik özelliklerini yazılım 
yardımıyla belleğe kaydeden ve bu yüzlerin kimlere ait olduğunu tespit eden biyometrik 
sistemlerdir. Bu sistemler kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport gibi devlet uygulamalarında, 
işyerlerinin akıllı kart sistemlerinde, hava alanları gibi yüksek güvenlik gerektiren alanların 
giriş çıkışlarında, suçluların kimliklerinin tespit edilmesinde ve bunun gibi daha pek çok 
alanda kullanım alanı yaygınlaşmıştır [1]. 
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Yüz tanıma sistemleri geçmişten günümüze kadar gelişerek devam etmiştir. 1950’ li yıllarda 
yapay zeka alanındaki gelişmelere bağlı olarak uzmanlar tarafından yüz tanımanın bilgisayar 
ortamıyla da yapılabileceği düşüncesi teorik olarak bulunmuştur [2]. 1960’ lı yılların ortasına 
gelindiğinde otomatik yüz tanımanın kurucusu kabul edilen Woody Bledsoe, Charles Bisson 
ve Helen Chan Wolf ilk olarak somut bir şekilde bilgisayarlı yüz tanıma sistemini 
gerçekleştirmişlerdir [3,4]. 

Yüz tanıma sistemleri son yıllarda çok yaygın bir araştırma konusu olmuş ve bu sistemleri 
çözebilmek için birden fazla metot geliştirilmiştir. 1991 yılında Turk ve Pentland özyüzler 
yöntemiyle yüz tanıma sistemi uygulamışlardır [5]. 1997 yılında Lawrence ve arkadaşları 
konvolüsyonel sinir ağı yaklaşımıyla yüz tanıma sistemini uygulamışlardır [6]. 2002 yılında 
Yuen ve Lai bağımsız bileşen analizi yöntemiyle yüz tanıma sistemlerini test etmişlerdir [7]. 
Yang ve arkadaşlarının çalışmasına göre yüz tespit yöntemleri; Bilgi Tabanlı Metot, 
Değişmeyen Özellik Yaklaşımları, Şablon Eşleştirme Yöntemleri ve Görünüm Tabanlı 
Yöntemler olarak dört ana kategoriye ayrılmaktadır [8].  

Bu çalışmada, çeşitli uygulamalarda kullanmak amacıyla hızlı ve doğru bir şekilde yüz 
tanımayı hedefleyen bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Yüz görüntüsünün oluşturduğu veri 
seti özellikleri Temel Bileşen Analizi (TBA) kullanılarak elde edilmiştir. Sınıflandırma için 
veri seti büyüklüğünü önemsemeyen Destek Vektör Makineleri (DVM) tercih edilmiştir. 
Çekirdek fonksiyon olarak DVM’ de sık kullanılan radyal tabanlı çekirdek fonksiyonu tercih 
edilmiştir. Testler kendi oluşturduğumuz veri seti üzerinde gerçekleştirilmiştir.  

II. YÖNTEMLER (METHODS) 

DVM’ in temelini Cortes ve Vapnik’ in çalışmaları oluşturmaktadır. 1960’ lı yıllarda başlayıp 
1970’li yıllarda gelişerek devam eden bu istatistiksel öğrenme algoritması asıl başarılarını 
1990’ lı yıllarda gerçekleştirmiştir. Vapnik ve Lerner’ in genelleştirilmiş düşey algoritmaları 
çalışması optimal hiper düzlem algoritması kullanarak doğrusal sınıflandırma yapabilmektedir 
[9].  DVM,  Vapnik’ in istatistiksel öğrenme kuramını daha da geliştirmesiyle ortaya çıktığı 
söylenebilir [10]. DVM’ in bugünkü şekline çok yakın hali 1992’ de COLT (Conference on 
Computational Learning Theory) isimli konferansta sunulmuştur [11]. Cortes ve Vapnik 
esnek marjin sınıflandırıcı algoritması ortaya koymuşlar ve bu algoritmayı regresyon 
problemleri için genişletmişlerdir [12].  

DVM, örüntü tanımada çok yaygın kullanım alanına sahip bir yöntemdir. DVM’ de amaç, 
sınıfları birbirinden ayırabilen optimum hiper düzlemi bulabilmektir. Sınıfları ayırabilmek 
için ayrılan bölge arasında birçok hiper düzlem uygulanabilir. Fakat DVM, bunlar arasında 
ayrımı en iyi yapan ve sınıflar arasındaki sınırın maksimum olduğu bir hiper düzlemi 
belirlemeye çalışır. Bu optimum hiper düzleme en yakın noktalar Şekil 1’ de görüldüğü gibi 
DVM olarak adlandırılır [13]. 
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Şekil 1. Optimum Hiper Düzlem ve DVM. 

DVM’ in temelini “istatiksel öğrenme teorisi” oluşturur [14]. Hem doğrusal olarak ayırt 
edilebilen hem de edilemeyen veri kümeleri DVM ile sınıflandırılabilir. Doğrusal olmayan bir 
eşleme ile n boyutlu veri kümesi m>n olacak şekilde m boyutlu yeni bir veri kümesine 
dönüştürülür. Uygun bir dönüşüm ile her zaman veri bir hiper düzlem ile iki sınıfa ayrılabilir. 
Doğrusal olarak ayrıştırılamayan veri yapılarında çekirdek fonksiyonları kullanılır. DVM, 
verileri yüksek boyutlu bir düzleme doğrusal olmayan bir haritalama işlemi yapar. DVM daha 
sonra, bu yeni uzayda basit doğrusal karar sınırları oluşturmak için basit doğrusal 
fonksiyonlar kullanır. Bu noktada önemli olan uygun çekirdek fonksiyonunu seçmektir. 
Doğrusal olarak ayrılma durumunda, en büyük sınıra sahip ayırma hiper düzlemini bulmaya 
çalışır [15-17].   

Yüz tanıma işleminin DVM ile sınıflandırabilmek için bir takım ön işlemlerden geçmesi 
gerekmektedir. Veri boyutunu azaltmak, harcanan zamanı minimuma indirgeyebilmek ve 
oluşabilecek sınıflandırma hatalarını azaltmak için yapılan uygulamaların başında öznitelik 
seçimi gelmektedir. Çalışmada bu amaçla TBA yöntemi kullanılmıştır. TBA, hata yapma 
oranı fazla ve analiz işlemi zor olan büyük boyutlu verileri, anlamlı fakat daha küçük boyutlu 
veriler haline getirebilen istatistiksel bir yöntemdir. TBA sınıflandırmada, örüntü tanımada, 
veri sıkıştırmada oldukça sık kullanılan, değişkenler kümelerinin varyans ve kovaryans 
yapısını kullanan bir yaklaşımdır [18]. TBA, ilk defa 1901’ de Pearson tarafından ortaya 
atılmıştır [19]. Bu teori 1933 yılında Hotelling tarafından geliştirilmiştir [20]. Bu yöntemi yüz 
tanıma sisteminde ilk olarak 1987 yılında Sivorich ve Kirby denemiştir [21]. TBA’ ya 
dayanan özyüzler algoritması ile ilk olarak yüz özelliklerinin belirlenmesi ve çıkarılması 
amaçlanmaktadır. TBA ile oluşturulan veri setinden belli sayıda öznitelik seçerek bir alt küme 
oluşturulur. Çıkarılan özelliklerin boyutlarının küçültülmesi daha etkili sonuçlar vermesini 
sağlanmaktadır [22]. 

III. GELİŞTİRİLEN UYGULAMA (DEVELOPED APPLICATION) 

Bu çalışmada uygulamayı gerçekleştirmek için Microsoft Visual Studio 2013 kullanılmıştır. 
Yüz tanıma için OpenCV kütüphanesinden faydalanılmıştır. Uygulamada bilgisayar 
kamerasından alınan görüntülerden yüz veri seti oluşturulmuştur. Tespit edilen yüzler 
dikdörtgen ile çerçevelenip ekranda görüntülenmiştir.  Tespit edilen bu yüzler, orijinal 
görüntüden kırpılarak ve 20 x 20 piksel olmak üzere yeniden boyutlandırılarak, uygulama için 
kullanılacak test yüz veri seti oluşturulmuştur. Görüntüye ön işleme olarak TBA’ ya dayalı öz 
vektörler yöntemi kullanılmıştır. Öz nitelik çıkarımı yapıldıktan sonra DVM ile 
sınıflandırılması yapılmıştır. Yüz tanıma işlemi gerçel bir uzayda olduğu için DVM’ in 
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doğrusal olarak ayrılamayan sınıfına girmektedir. Bu nedenle doğrusal olarak ayrımın 
mümkün olmadığı verilerin daha büyük boyutlu uzaylara taşınmasında daha verimli olan 
radyal temelli çekirdek fonksiyonu tercih edilmiştir. Bu çekirdek fonksiyonu; doğrusal, 
polinom ve sigmoid fonksiyonlara göre eldeki verilerin daha büyük boyutlu uzaya taşınması 
açısından daha verimlidir ve daha etkin bir fonksiyondur. Şekil 2’ de geliştirilen sistemin akış 
diyagramı verilmiştir. 

 
Şekil 2. Yüz Tanıma Uygulaması Akış Diyagramı. 

Yüz tanıma sistemlerinin öncelikli adımı sırasıyla ön işleme ve özellik çıkarımıdır. Buradaki 
amaç, yüzün boyutlarının düşürülerek yüz tanımada yapılacak hataların ve hesaplamaların 
azaltılmasıdır. Şekil 3’te kameradan alınan 20 tane yüz verisi görüntüsünün 20 x 20 piksele 
yeniden boyutlandırılmış görüntüsü bulunmaktadır. Şekil 3’ teki görüntülerin üzerine öz 
vektörler kullanılarak ön işleme gerçekleştirilmesi Şekil 4’ te gösterilmektedir.  

 
Şekil 3. Kameradan Alınan Yüz Örnekleri. 

 
Şekil 4. Örnek Yüz Verilerine Öz Vektörlerin Uygulanması. 

Ön işleme ve özellik çıkarımı işlemlerinden sonra DVM ile sınıflandırma işlemine geçilmiştir. 
Microsoft Visual Studio 2013’ de oluşturduğumuz program ile klavyeden boşluk tuşuna 
basılarak elde edilen yüz görüntüleri kırpılarak test verisi olarak kaydedilmiştir. Bu test ve 
eğitim veri setleri kullanılarak sınıflandırma işlemi gerçekleştirilmiştir. Örnek bir işlem 
sonucu çıktısı ve doğruluk yüzdesi Şekil 5’ te görülmektedir.  
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Şekil 5. DVM İle Sınıflandırma Sonucu Oluşan Ekran Çıktısı. 

VI. SONUÇLAR (RESULTS) 

Yüz tanıma uygulaması için TBA ile ön işleme-boyut küçültme işlemi ve ardından DVM ile 
sınıflandırma işleminin yapıldığı bu çalışmada bilgisayar kamerasından elde edilen 20 adet 
test verisinin, eğitim verileri ile karşılaştırılması sonucu tatmin edici sonuçlara ulaşılmıştır. 
Elde edilen sonuçlarda % 80 doğruluk payına ulaşılmıştır. Test verilerinin TBA gibi etkili bir 
ön işleme sokulma nedeni DVM ile sınıflandırma esnasında doğruluk payını artırmaktır. 
Çünkü özellikleri çıkarılan ve küçültülen resimler DVM tarafından daha hızlı ve daha yüksek 
doğruluk payı ile sonuçları göstermiştir.  

Sonraki çalışmada veri seti artırılarak DVM’ in farklı çekirdekleri ile grafik işlem birimi 
kullanarak performans testi gerçekleştirilecektir.  
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ÖZET  
Bu çalışmada, kanal en-boy oranının hücre performansına ve basınç kaybına olan etkisinin incelenmesi 
amacıyla, tek hücreli yapıya sahip yakıt hücresi, kararlı, tek fazlı ve üç boyutlu olarak modellenmiştir. Sonuç 
olarak; elde edilen güç miktarının ve hücre potansiyelinin akım yoğunluğuna göre değişim eğrileri ve akım 
yoğunluğu dağılımının kontur grafikleri verilmiştir.  Farklı kanal en-boy oranları için 0,6 V hücre 
potansiyelindeki, akım yoğunluğu, güç, hidrojen kullanım oranı ve basınç düşüşü değerleri verilmiştir. Hücre 
potansiyelleri ve elde edilen güç miktarları, kanal eninin artmasıyla artarken kanal boyunun artmasıyla 
azalmaktadır. Kanal kesitinin daralması beklenildiği gibi basınç kayıplarını arttırmıştır. Kanal boyunun azalması 
ise basınç kayıplarını arttırmasına karşın hücre performansını arttırmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: PEM yakıt pili; Kanal en-boy oranı; Basınç kaybı; Üç boyutlu modelleme. 
 

ABSTRACT  
In this study, the fuel cell with single-cell structure is modeled as steady state, single-phase and three-
dimensional in order to investigate the effect of aspect ratio of channel on cell performance and pressure loss. As 
a result; power and cell potential curves according to current density and contour plots of current density 
distribution are given. The current density, power, hydrogen utilization rate, and pressure drop values at 0.6 V 
cell potential are given for differ rent channel aspect ratios. The cell potentials and the cell power increase with 
increasing channel width while decreasing with increasing channel height. The contraction of the channel cross 
section increased the pressure losses as expected. Although with decreasing duct height has increased cell 
performance, has increased pressure loss too.  
 
Keywords: PEM fuel cell; Channel aspect ratio; Pressure drop; Three dimensional modeling. 

I. GİRİŞ  

PEM yakıt hücresinin kanal yapısı, reaktant gazlarının dağıtılmasında kritik role sahip 
olduğundan, kanal tasarımı hücre performansını ve basınç kaybını etkilemektedir. Bu 
çalışmada, kanal geometrisinin en-boy oranının hücre performansına ve basınç kaybına olan 
etkisin incelenmesi amacıyla, sabit aktif yüzey alanına sahip tek hücreli yakıt hücresi, kararlı, 
tek fazlı ve üç boyutlu olarak modellenmiştir.  

Literatürde kanal geometrisinin iyileştirilmesi ile ilgili birçok çalışma mevcuttur. 
Literatürdeki çalışmaların genelinde her iki kanal da dikkate alınmasına karşın, çalışmaların 
bir kısmında sadece katot tarafı kanal kesitinin iyileştirilmesine odaklanılmıştır. Literatürde 
yapılan çalışmalarda, kanal en-boy oranını, kanalın büyüklüğü, kenarlar arısındaki açı 
değiştirilerek ve kesit alanı giderek daraltılarak iyileştirmeler yapılmaktadır. Aşağıda bu 
çalışmaların bazıları özetlenmiştir. 

Liu ve ark. [1], yapmış oldukları çalışmalarında, gittikçe daralan akış kanallı yakıt hücresinin 
performansı ile reaktant gazlarının transferini incelemişlerdir.  Akış istikameti boyunca olan 
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kanal derinliğindeki azalma sayesinde, konik kanaldaki reaktif gaz hızlandırılarak gaz 
difüzyon tabakasından geçmeye zorlanır. Bunun da yakıt hücresinin performansını arttırdığı 
görülmüştür. Reaktant gazların taşınmasında sıvı su oluşumunun etkisi, bu çalışmada dikkate 
alınmaktadır. Copper ve ark. [2], kanal genişliğinin ve kanal yüksekliğinin etkisini deneysel 
olarak incelemişlerdir. Kanal yüksekliğinin ve kanal kesit alanının azalması hücre 
performansını ve elde edilen net güç miktarını arttırdığını bulmuşlardır. Liu ve ark. [3], 
yapmış oldukları çalışmada, dikdörtgen kesitli ve serpantin yapılı kanallara sahip PEM yakıt 
hücresini üç boyutlu olarak modellemişlerdir. Farklı reaktant debilerinde, kanal 
genişliklerinde ve kanal eğrilik yarıçaplarındaki hücre performansının değişimini 
incelemişlerdir. Yapılan incelemelerde yakıt hücresinin aktif alanı sabit tutulmuştur. Elde 
ettikleri bulgularla, serpantinin eğrilik yarıçapının ve kesit alanının azalması ile hüre 
performansının arttığını belirtmişlerdir. Rahimi-Esbo ve ark. [4] serpantin kanal yapısının 
hücre performansına etkisini incelemişlerdir. Sonuç olarak, hız, basınç, sıcaklık ve akım 
yoğunluğu dağılımı ve polarizasyon eğrilerini vermişlerdir.  Ionescu [5], yüksek sıcaklıkta 
çalışan yakıt hücresini, Comsol Multiphysics ticari yazılımı kullanarak üç boyutlu olarak 
modellemiştir. Farklı akışkan hızları, kanal genişlikleri ve kanal yükseklikleri için analizler 
yapmıştır.  Ahmed ve Sung [6], yakıt hücresindeki kanal kesit geometrisinin ve bipolar 
plakanın omuz genişliğinin hücre performansına etkisini incelemek için tek hücreli düz yakıt 
hücresini üç boyutlu olarak modellemişlerdir. Modeli literatürden deneysel bulgularla 
karşılaştırarak doğrulamışlardır. Kanal geometrisi olarak dikdörtgen, yamuk ve paralelkenar 
ele alınmıştır. Üç geometri için de kanal yüksekliği, kesit alanı ve reaksiyon alanı sabit 
tutulmuştur. Yapılan analizler sonucunda, dikdörtgen kesitli alana sahip hücrede maksimum 
potansiyel, paralel kenarlı kesit alana sahip hücrede ise minimum potansiyel elde edilmiştir. 
Yamuk kesit alana sahip hücrede düzgün reaktant gazlar dağılımları ve akım yoğunluğu 
dağılımları elde edilmiştir. Bipolar plakanın omuz genişliğinin artması ile ohmik kayıpların 
arttığı görülmüştür.  

II. MATERYAL VE METOD 

Yapılan çalışmada PEM yakıt hücresi üç boyutlu olarak modellenmiştir. Modellemenin 
yapılabilmesi için, geometri GAMBİT programında oluşturulmuş ve çözüm bölgesi sonlu 
hacimlere bölünmüştür. Sonlu hacimlere bölünmüş olan geometride,  FUENT 6.3 
programının PEM modülü kullanılarak fiziksel büyüklükler, sınır ve başlangıç koşulları 
tanımlandıktan sonra program koşturulmuştur. Matematiksel model oluşturulurken aşağıdaki 
kabuller yapılmıştır. 

• Yakıt hücresinin kararlı olarak çalıştığı varsayılmıştır. 

• Reaktant gazları ideal gaz olarak kabul edilmiştir. 

• Faz değişiminin olmadığı düşünülmüştür. 

• Membranın gaz geçirgenliğinin olmadığı düşünülmüş ve gazların çapraz geçişi ihmal 
edilmiştir. 

• Gaz difüzyon tabakasının, katalizör tabakanın ve membranın izotropik olduğu kabul 
edilmiştir. 
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Modelin Fiziksel Yapısı 

Akış kanalının en-boy oranının, hücre performansına etkisini incelemek için dokuz farklı 
hücre geometrisi oluşturulmuştur. Oluşturulan geometrinin önden görünüşü Şekil 1’de 
verilmiştir. Oluşturulan hücre geometrilerinin eleman boyutları ise Çizelge 1’de verilmiştir.  

 
Şekil 1. Yakıt hücresinin yapısı. 

                          Çizelge 1. Yakıt hücresinin bileşenlerinin boyutları. 
Bileşenin Adı Birim Değer 
Kanal uzunluğu mm 50 
Kanal boyu mm 0.5, 1, 1.5 
Kanal eni  mm 0.5, 1, 1.5 
Akım toplama plakası (ATP) kalınlığı   mm 2 
Gaz difüzyon tabakası kalınlığı  mm 0.3 
Katalizör tabakası kalınlığı  mm 0.01 
Membran kalınlığı  mm 0.05 
Hücre eni  mm 3 

Korunum Denklemleri 

PEM yakıt pilinin analizi için, kütle, momentum ve enerji korunum denklemlerinin ve 
elektrokimyasal denklemlerin sınır ve başlangıç koşulları ile çözülmesi gerekmektedir. Fluent 
programının kullandığı korunum denklemleri aşağıda tanımlanmıştır: 

 Kütlenin korunum denklemi; 

.( ) 0 u  (1) 
olarak tanımlanmıştır. 

 Momentumun korunum denklemi; 

.( ) .( )         uuu p u S  (2) 
şeklindedir. Eşitlik 2’de, uS  terimi, dış kuvvetleri sembolize etmektedir ve Çizelge 2’de 
tanımlanmıştır. 

 Enerjinin korunum denklemi; 

.( ) .( )    huh k T S  (3) 
şeklinde kullanılmıştır. Burada, h , entalpi, k , ısı iletim katsayısı büyüklükleridir. hS  terimi 
ise termal kaynak terimidir ve her bir çözüm bölgesi için Çizelge 2’de verilmiştir. 
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 Tür konsantrasyon denklemi; 

.( ) .( )   eff
k k k kuC D C S  (4) 

şeklindedir. Eşitlikte, kS , kaynak terimidir ve Çizelge 2’de verilmiştir. Eşitlikteki gaz tür 

diffüzivitesi eff
kD , aşağıdaki eşitlikte tanımlanmıştır. 

1.5eff
k kD D  (5) 

 Proton ve elektron transfer denklemi; 

.( )   m m iS  (6) 
.( )   s s eS  (7) 

şeklinde tanımlanmıştır. Eşitlik 6’daki m , iyonik iletkenlik, m , membran potansiyeli ve iS  

iyonik kaynak terimleridir. Eşitlik 7’de  s , elektriksel iletkenlik, s , elektriksel potansiyel ve  

eS , elektriksel kaynak terimidir. Eşitliklerdeki kaynak terimleri Çizelge 2’de verilmiştir.   

Çizelge 2. Kaynak terimleri. 
Bileşen / 
Kaynak terim uS (Momentum) hS (Enerji) kS (Tür) eS (Potansiyel) iS (Potansiyel) 

Akım toplama 
plakası 

0 0 0 0 0 
Gaz kanalı 0 0 0 0 0 

Gaz difüzyon 
tabakası 

2u
K

  0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             0 0 0 

Katalizör 
tabaka 

2u
K

  

2 2

. ..
 

   s m
reaksiyon a c a c fazeff eff

s m

i ih j h  

2

2

2 2

2

2

2

:
2

:
4

:
2 2







H
a

O
c

H O d H O
c c

M
H j

F
M

O j
F

M n M
H O j j

F F

 j  j  

Membran 2u
K

  0 0 0 0 

Sınır Şartları 

Sayısal çözümün yapılabilmesi için, çözüm bölgelerinin ve sınır şartlarının tanımlanması 
gerekmektedir.  Sınır şartları tanımlanırken, hücrenin dış sınırlarındaki kütle geçişinin sadece 
gaz kanallarından olduğu, elektrik geçişinin ise akım toplama plakalarının üst yüzeyinden 
olduğu kabul edilmiştir. Anot tarafından hidrojenin, katot tarafından ise havanın girdiği ve bu 
gazların, 333 K sıcaklıkta ve doymuş oldukları varsayılmıştır. Anot ve katot tarafı akış kanalı 
giriş kesitlerinde, kütle giriş sınır şartı tanımlanmıştır. Anot tarafındaki akışkanların, kütlesel 
debisi, 7.34x10-8 kg.s-1, katot tarafı akışkanların kütlesel debisi ise 1.95x10-6 kg.s-1 olarak 
tanımlanmıştır. Akım toplama plakasının dışındaki çözüm bölgeleri, akışkan olarak 
tanımlanmış, akım toplama plakası ise katı olarak tanımlanmıştır. Anot tarafı akım toplayıcı 
plakanın üst yüzeyinde ve katot tarafı akım toplayıcı plakanın alt yüzeyinde hücre potansiyeli 
için kaynak terimleri ve sabit yüzey sıcaklığı sınır şartları tanımlanmıştır.  

Çözüm Yöntemi 

Çözümün başlangıç koşulu olarak, tüm hücrenin 333 K sıcaklığında olduğu kabul edilmiştir. 
Çalışma basıncı olarak ise 300 kPa’lık çalışma basıncı tanımlanmıştır. Elektrokimyasal ve 

1223



transfer özellikleri de tanımlandıktan sonra program koşturulmuştur ve iterasyonlar, çözüm 
10-5 değerine yakınsayıncaya kadar devam etmiştir.  Model oluşturulurken kullanılan 
elektrokimyasal ve transfer özellikleri Çizelge 3’te verilmiştir. 

                           Çizelge 3. Elektrokimyasal ve transfer özellikleri. 
Parametre [Birim] Value 
Anot referans akım yoğunluğu  [A.m-3] 1.5x109 

Anot referans akım konsantrasyonu [kmol.m-3] 1 
Anot konsantrasyon üssü 0.5 
Anot transfer katsayısı 2 
Gaz difüzyon tabakası gözenekliliği 0.5 
Katot referans akım yoğunluğu  [A.m-3] 4x106 

Katot referans akım konsantrasyonu [kmol.m-3] 1 
Katot konsantrasyon üssü 1 
Katot transfer katsayısı 2 
Katalizör tabakası gözenekliliği 0.5 
Açık devre voltajı [V] 0.95 

Hidrojen referans diffüzivitesi [m2 .s-1] 3x10-5 
Oksijen referans diffüzivitesi [m2 .s-1] 3x10-5 
Su buharı referans diffüzivitesi [m2 .s-1] 3x10-5 

Oluşturulan modelin doğruluğunu kontrol etmek için Wang ve ark. [7]’ nın yapmış oldukları 
deneysel çalışmalarındaki, 333 K ve 353 K reaktant ve hücre sıcaklığı, 300 kPa çalışma 
basıncı için bulmuş oldukları sonuçlarından yararlanılmıştır. Oluşturulan model ile Wang ve 
ark.’ ın bulmuş oldukları deneysel sonuçların karşılaştırılması için oluşturulan polarizasyon 
eğrileri Şekil 2’de verilmiştir. Şekle bakıldığında model sonuçlarının deneysel sonuçlarla 
uyuştuğu söylenebilir. 1.3 A/cm2’nin üstündeki akım yoğunluklarında ise sonuçlar farklılık 
göstermektedir. 

 
Şekil 2. Polarizasyon eğrilerinin deneysel verilerle karşılaştırılması. 

III. SONUÇLAR 

Yapılan analizler sonucu, gaz akış kanalının en-boy oranının hücre performansına etkileri 
incelenmiştir. Sonuç olarak; elde edilen elektriksel güç miktarının ve akım miktarının hücre 
potansiyeline göre değişim grafikleri ve akım yoğunluğu dağılımının kontur grafikleri 
verilmiştir.  
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0.5 mm, 1.0 mm ve 1.5 mm kanal enine sahip yakıt hücresindeki, farklı kanal boyları (h) için 
hücre potansiyeli ve güç miktarlarının akım yoğunluğu miktarına göre değişim grafikleri 
sırasıyla, Şekil 3, Şekil 4 ve Şekil 5’te verilmiştir. Tüm durumlar için, hücre potansiyeli akım 
miktarının artmasıyla azalmaktadır. Yüksek akım miktarlarında, akım miktarının hücre 
potansiyeline olan etkisi daha fazla olmuştur. Elde edilen güç miktarı tüm kanal 
geometrilerinde, akım miktarının belirli bir miktara kadar artmasıyla artmakta daha sonra  

 
Şekil 3. Farklı kanal boyları (h) için hücre potansiyeli ve güç miktarlarının akım yoğunluğu miktarına göre 

değişimi (kanal eni a=0.5 mm). 

ise düşmektedir. Üç kanal eninde de kanal boyunun artmasıyla hücre potansiyelleri ve elde 
edilen güç miktarları azalmaktadır. Kanal eninin artması, kanal boyunun hücre potansiyeline 
ve elde edile güce olan etkisini azaltmış, hücre potansiyelini ve elde edilen güç miktarını 
arttırmıştır. Kanal eninin ve kanal boyunun etkileri akım yoğunluğunun artmasıyla 
artmaktadır. Kanal eninin artması ve kanal boyunun azalması, reaksiyon gazlarının gaz 
difüzyon tabakasındaki difüzyonunu arttırdığından hücre performansını arttırmaktadır.  Kanal 
eninin hücre performansına olan etkisi kanal boyunun etkisinden daha belirgin olmuştur. 

 
Şekil 4. Farklı kanal boyları (h) için hücre potansiyeli ve güç miktarlarının akım yoğunluğu miktarına göre 

değişimi (kanal eni a=1.0 mm). 
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Şekil 5. Farklı kanal boyları (h) için hücre potansiyeli ve güç miktarlarının akım yoğunluğu miktarına göre 

değişimi (kanal eni a=1.5 mm). 

Farklı kanal en-boy oranları için 0,6 V hücre potansiyelindeki, akım yoğunluğu, güç, enerji 
verimi, hidrojen kullanım oranı ve basınç düşüşü değerleri Çizelge 4'de verilmiştir. Çizelgeye 
bakıldığında, en yüksek basınç kaybının, 0.5 mm en ve 0.5 mm boyundaki kanal boyutlarına 
sahip hücrede, 241.33 Pa olduğu görülmektedir. En yüksek akım yoğunluğu, 1.80 A/cm2, en 
yüksek güç, 1.62 W, en yüksek enerji verimi, %47.59, en yüksek hidrojen kullanım oranı, 
%38.62 olarak 1.5 mm enine ve 0.5 mm boyuna sahip geometride oluşmuştur. Kanal kesitinin 
daralması, beklenildiği gibi basınç kayıplarını arttırmıştır. Kanal boyunun azalması, basınç 
kayıplarını arttırmasına karşın hücre performansını arttırmıştır. 

Çizelge 4. Farklı katot tarafı kanal en-boy oranları için elde edilen bulgular. 
Kanal 

eni 
[mm] 

Kanal 
boyu 
[mm] 

Akım 
yoğunluğu 

[A/cm2] 

Güç 
[W] 

Enerji verimi 
[%] 

Hidrojen 
kullanım oranı 

[%] 

Basınç 
kaybı 
[Pa] 

0.5 0.5 1.32 1.19 47.49 28.34 241.33 
0.5 1.0 1.19 1.07 47.46 25.56 79.89 
0.5 1.5 1.09 0.98 47.42 23.43 46.43 
1.0 0.5 1.62 1.46 47.53 34.79 71.13 
1.0 1.0 1.53 1.37 47.51 32.74 16.54 
1.0 1.5 1.44 1.30 47.52 30.87 8.09 
1.5 0.5 1.80 1.62 47.59 38.62 41.14 
1.5 1.0 1.74 1.56 47.56 37.24 4.01 
1.5 1.5 1.67 1.50 47.54 35.79 3.46 

Yakıt hücrelerinde oluşan yüksek akım yoğunlukları, hücrede su taşkınlıklarına neden 
olacağından, yakıt pillerinde yüksek akım yoğunluğu tercih edilmemektedir. Bu durum göz 
önüne alınarak, hücredeki akım yoğunluğu dağılımları incelenmiştir. 0,5mm, 1.0 mm ve 1.5 
mm kanal enleri için, 0.6 V hücre potansiyelindeki, katot akım toplama plakası ile katot gaz 
difüzyon tabakası arasındaki yüzey boyunca oluşan akım yoğunluğu dağılımları, kontur grafik 
olarak sırasıyla Şekil 6, Şekil 7 ve Şekil 8’de verilmiştir. Şekilde de görüldüğü gibi; akım 
toplama plakası omuzlarının iç köşelerinde daha yüksek miktarda akım yoğunluğu 
oluşmaktadır. Bu durum, elektronların direncin en düşük olduğu yoldan devreyi tamamlamak 
istemesinden kaynaklanmaktadır. Akış kanallarının genişlemesi ve kanal boyunun azalması, 
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bölgesel akım yoğunluklarını arttırmıştır. Kanal eninin, elde edilen akım miktarına olan etkisi, 
kanal yüksekliğinden fazla olduğundan ve kanalın genişlemesiyle akım toplama plakası 
(ATP) omuz genişliğin azaldığından, kanal genişliğinin akım yoğunluğu dağılımına  

 
Şekil 6. Farklı kanal boyları (h) için z = 2.67 mm kesitteki akım yoğunluğu dağılımı (kanal eni a=0.5 mm, 0,6V 

hücre potansiyeli). 

olan etkisi, kanal derinliğinin akım yoğunluğu dağılımına olan etkisinden daha fazla olmuştur.  
Tüm durumlarda, akım yoğunluğu hücre girişinden hücre çıkışına doğru azalmaktadır. 

 
Şekil 7. Farklı kanal boyları (h) için z = 2.67 mm kesitteki akım yoğunluğu dağılımı (kanal eni a=1.0 mm, 0,6V 

hücre potansiyeli). 

 
Şekil 8. Farklı kanal boyları (h) için z = 2.67 mm kesitteki akım yoğunluğu dağılımı (kanal eni a=1.5 mm, 0,6V 

hücre potansiyeli). 
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IV. SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

PEM yakıt hücresi, FLUENT PEMFC modülü kullanılarak üç boyutlu olarak modellenmiştir. 
Yapılan analizlerle elde edilen sonuçlarla; hücre potansiyelleri ve güç miktarının akım 
yoğunluğuna göre değişim eğrileri ve akım yoğunluğu dağılımlarının kontur grafikleri elde 
edilmiştir. Hücrenin enerji analizleri yapılmış ve sonuç olarak enerji verimleri ve hidrojen 
kullanım oranları verilmiştir. Tüm durumlar için akım yoğunluğunun artmasıyla hücre 
potansiyeli azalmıştır. Elektriksel güç ise hücre potansiyelinin artması ile önce artmakta, 
hücre potansiyeli belli bir değeri geçtikten sonra ise azalmaktadır. Hücre potansiyelleri ve 
elde edilen güç miktarları, kanal eninin artmasıyla artarken kanal boyunun artmasıyla 
azalmaktadır. Kanal eninin hücre performansına olan etkisi kanal boyunun hücre 
performansına olan etkisinden daha belirgin olmaktadır. En yüksek basınç kaybı, 0.5 mm 
kanal enine ve 0.5 mm kanal boyuna sahip geometride, 241.33 Pa olmaktadır. En yüksek 
akım yoğunluğu 1.80 A/cm2, en yüksek güç 1.62 W, en yüksek enerji verimi %47.59, en 
yüksek hidrojen kullanım oranı %38.62 olarak 1.5 mm enine ve 0.5 mm boyuna sahip 
geometride oluşmuştur.  Kanal kesitinin daralması beklenildiği gibi basınç kayıplarını 
arttırmıştır. Kanal boyunun azalmasıyla, hücre performansı artmış fakat kompresör işini 
arttıracak olan basınç kayıpları da artmıştır. 
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ÖZET  
Metakaolen (MK-(Al2Si2O7)) puzolonik bir malzeme olup kil minerali olan kaolenin 500°C üzerinde 
kalsinasyonu sonucunda kaolin kilinin dehydrate formudur.  Metakaolenin son yıllarda öne çıkan seramik 
benzeri özellikli yeni tip malzeme grubu olan geopolimer malzemelere dönüşüm potansiyelinin araştırma ve 
geliştirme çalışmaları oldukça ilgi çekmektedir. Kaolenler mineorolojik oluşum süreçleri sebebiyle çıkarıldığı 
bölgeye göre kimyasal içerikleri çeşitlilik içermektedir. Bu çalışmada ülkemizden çıkarılan kaolen kil 
mineralinin çeşitli oranlarda alkali ilaveleri (Na2SiO3/ NaOH oranı 0.3) ve saf su ile karıştırılmış ardından 
yapılan 24 saat süreyle 70°C’de yapılan inkübasyon ısıl işlemi sonrası jeopolimerizasyon prosesi 
gerçekleştirilmiştir. Metakaolen esaslı jeopolimerizasyon ürünleri prosesin gerçekleştiğini ortaya koymak için 
XRD ile analiz edilmiş, mikroyapısı, gözeneklilik durumu ise optik mikroskopta incelenmiş ve son olarak sertlik 
değerleri ölçülerek mekanik özellikleri hakkında bilgi edinilmiştir. Deneysel sonuçlar, yerli kaolen 
hammaddesinden uygun deneysel parametrelerin seçilmesiyle metakaolen esaslı jeopolimerin başarıyla 
üretilebildiğini göstermiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Metakaolin, Jeopolimerizasyon, Mekanik özellikler 

 
Sythesis of Metakaolin Based Geopolymer 

ABSTRACT 
Metakaolin (MK) which is a pozzolanic material is a dehydroxylated form of the clay mineral kaolinite thanks to 
the calcination over 500°C. The research and development work on the potential for the conversion to 
geopolymer materials, which is a new type of ceramic-like material group that has emerged in the last decades, 
has increased considerably. Because of the processes of mineralogical formation, kaolinite minerals contain a 
variety of properties and chemical contents, depending on the region in which they are extracted. In this study, 
geopolymerization process of kaolinite minerals extracted from our country in combination with various ratios of 
alkaline additives (Na2SiO3 / NaOH ratio 0.3) and distilled water was carried out after incubation heat treatment 
then for 24 hours at 70C. Metakaolin based geopolymerization products were analysed by XRD in order to show 
that the process was completed, microstructure and porosity were examined in optical microscope, and resulting 
hardness values were measured to obtain their mechanical properties. Experimental results have shown that 
metakaolin geopolymer could be successfully synthesized from domestic kaolin raw material with appropriate 
experimental parameters. 
 
Keywords: Metakaolin, Geopolymerization, Mechanical Properties 

I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Kaolin, kil mineralleri sınıflandırması içinde bir grup kil mineraline verilen isim olup en 
önemli minerali Kaolinit (Al2Si2O5(OH)4) olan grubun diğer mineralleri arasında dikit, 
nakrit ve halloisid bulunmaktadır. Kaolinit alüminyum hidro silikat bileşimli kil mineralidir. 
Kaolin terimi altında çeşitli jenetik modellerle oluşmuş kaolin türleri ve kaolinitik killer yer 
almaktadır. Kristal yapılarına göre yapılan kil sınıflandırmalarında, eş boyutlu ve bir yönde 
uzamış olanlar Kaolinit grubu olarak diğerlerinden ayrılmaktadır [1]. Oluşum itibariyle, 
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feldspat içeren granitik veya volkanik kayaçların feldspatlarının altere olarak kaolinit 
mineraline dönüşmesi sonucu kaolinler oluşmaktadır. Ana kayaç içindeki alkali ve toprak 
alkali iyonların, çözünür tuzlar şeklinde ortamdan uzaklaşması sonucu Al2O3 içerikli sulu 
silikatça zenginleşen kayaç kaoliniti oluşturur. Metakaolen kaolin kilinin kalsine edilmesiyle 
üretilen, beyaz renkli, amorf yapılı bir alümina sikattır. Isıtıldığında 2000C’nin altında 
higroskopik suyunu bırakır. 500-6000C’de kimyasal formüldeki bağıl suyunu bırakarak 
metakaolinite dönüşür [1,2] 

Jeopolimerler, normal sıcaklık koşulları altında reaktif alümina silikat materyallari ile alkali 
solüsyonlarıyla oluşan kristal olmayan alümina silikat polimerlerdir [3]. Davidovits 1970’li 
yılların sonunda düşük sıcaklıkta ve kısa zaman içinde doğal olarak meydana gelmiş, amorf 
ve yarı kristal üç boyutlu alümina silikat yapılardan oluşan yüksek bir mukavemete sahip 
inorganik çimeno alümino silikat jel bağlayıcı olarak tanımlanmıştır[4]. Jeopolimerizasyon 
oligomerler yoluyla gerçekleşen ekzotermik bir reaksiyon olup, liç, difüzyon, yoğunlaşma 
ve sertleşme reaksiyon adımlarından meydana gelmektedir. Meydana gelen ürünün yapısını 
ve kullanım alanlarını bu adımlar oluşturmaktadır [3]. Hacim sabitliği, dış etkilere karşı 
dayanıklılık, çok kısa sürede dayanım kazanmaları ve düşük ısıl iletkenlik değerleri 
jeopolimerlerin avantajları arasında sayılabilir [5].  

Bu çalışmada, yerli alüminasilikat hammaddelerden başlayarak teknolojik ve çevresel 
öneme haiz olan metakaolen esaslı jeopolimer malzeme üretilmesi amaçlanmıştır. 
Kullanılacak prosesin inkübasyon süreleri, sıcaklığı, alkali ajanların oranları, türleri kritik 
faktörler olup bütün etkin parametreler gözönünde bulundurularak sentezleme prosesi 
tasarlanmıştır.  

II. DENEYSEL SONUÇLAR (EXPERIMENTAL RESULTS) 

Bu çalışmada hammadde olarak kullanılan kaolin (Al2Si2O3(OH)4) Kale Maden, Türkiye 
firmasından temin edilmiş olup kaolen tozunun yüzey alanını arttırmak amacıyla kalsinasyon 
işlemi öncesi çeşitli kademelerde öğütme işlemi uygulanmıştır. Kullanılan kaolin mineralinin 
kimyasal bileşimi (tedarikçi firmanın verisi) Tablo 1’de verilmiştir. Başlangıç malzemesi 
olarak kullanıcak öğütülmüş kaolen tozunun tane boyutu, morfolojisi ve dağılımını ortaya 
koymak için Taramalı Elektron Mikroskobuyla mikroyapı resmi çekilerek Şekil 1’de 
verilmiştir. Şekil 1’de max. 5µm boyutunda taneler görülmekte olup bunlarda incelendiğinde 
genelde 1µm boyutundan küçük tanelerin öğütme sonrası oluşan taze ve yüksek enerjili 
yüzeler sebebiyle aglomere olmasıyla oluşan zayıf bağlı karakteristik olarak 1-10 MPa 
arasında mukavemete sahip yumuşak aglomereler olduğu görülmektedir.   

    Tablo 1. Kaolen`in kimyasal analizi 
Ürün SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO K2O Na2O MgO TiO2 SO4 

% Bileşik 49.61 35.28 0.72 0.32 1.02 0,01 0,09 0,5 0,39 
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Şekil 1. Bu çalışmada kullanılan öğütülmüş kaolenin SEM resmi 

Kaolenin formülünde bulunan “kimyasal su”yu uzaklaştırarak metakaolen elde etmek için kül 
fırında açık atmosferde 750°C’de 2 saat süreyle kalsinasyon işlemine tabi tutulmuştur. 
Kalsinasyon işlemi için TG/DTA analiz sonuçlarına bakılmıştır. Şekil 2’deki TG/DTA 
analizinde görüleceği gibi (tedarikçi firma verisidir) DTA eğrisinde 563C’de kuvvetli bir 
endotermik pik görülmektedir. Eş zamanlı olarak TG eğrisinde 560°C’nin üzerinde keskin bir 
düşüş ile ağırlık kaybı olduğu görülmektedir. Bu veriler ışığında kimyasal bağlı suyun bu 
sıcaklıklarda uzaklaştığı görülmektedir. Bu sebepten yapılacak ısıl işlem sıcaklığı olarak 
eğrilerin tekrar stabil hale geldiği 700C ve üzerinde bir sıcaklık tercih edilmelidir. Burada 
kritik bir nokta ise 1000C’nin üzerindeki sıcaklıklarda kaolen yapısın metastabil hale gelerek 
müllit fazına dönüşme ihtimalidir.  

 
Şekil 2. Hammadde olarak kullanılan kaolen mineralinin TG/DTA analizi 

Ekstrakte edilen metakaolenin içerisine alkalin ajanlar olarak %99 safiyette sodyum hidroksit 
(NaOH - kostik soda) solüsyonu, sodyum silikat solüsyonu (Na2SiO3) ve distile su 
kullanılmıştır. Na2SiO3/ NaOH oranı hacimsel olarak 2/1 olarak seçilmiştir.  Saf su ile 
karıştırılmasının ardından 5dk boyunca karıştırılarak ardından 24 saat süreyle 70°C’de yapılan 
inkübasyon için etüv fırında bekletilmiştir. 

Jeopolimerizasyon işleminin gerçekleştiğinin önemli bir göstergesi olan gerekli sertleşmenin 
gerçekleşmesi durumdur. Şekil 3a’da henüz işlem yapılmamış metakaolen toz formunda 
görülürken şekil 3b’de alkali ajanlarla hazırlanmış ve 70°C’de 24 saatlik inkübasyon işlemi 
sonucu jeopolimerize olan metakaolen esaslı pastaların resmi görülmektedir. Jeopolimer 
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malzeme kayda değer bir şekilde yoğunlaşarak stif bir yapıya dönüştüğü açık şekilde 
gözlemlenmiş olup kalıbından tek parça çıkarılması mümkün olamamıştır. 

  
Şekil 3. a) Metakaolen  b) Jeopolimerize olmuş metakaolin 

Üretilen jeopolimer ürünleri, karşılaştırma için metakaolen ile birlikte XRD analizine tabi 
tutulmuştur. Toz formuna getirilerek yapılan XRD sonuçları Şekil 4’te verilmiştir. XRD 
pikleri incelendiğinde jeopolimerizasyon işleminin gerçekleşmiş olduğu görülmektedir. 
Amorf faz oranında artış ve kristalin faz oranlarındaki kısmi azalış göze çarpmaktadır (ör: 
(100) düzleminden yansıyan pik şiddetine bakılırsa). Yaklaşık 18-26° (2 theta) açı 
aralığındaki amorf faz pikleri (gürültüleri) jeopolimerizasyonun bir belirtisi olarak yaklaşık 10 
derece kadar sağa doğru kayma göstermiştir. Kuvars fazı ise jeopolimerizasyonda yer 
almadığı için kristal faz olarak sistemde kalmıştır.   

 
Şekil 4. X-ışını difraksiyonu a) Jeopolimer ürünün b) Metakaolen (Q:Kuvars) 

III. SONUÇLAR VE TARTIŞMA (CONCLUSIONS AND DISCUSSION) 

Deneysel çalışmalar sonucu elde edilen ürünlere yapılan analiz ve inceleme sonuçlarında; 

- TG/DTA analizi sonucuna göre yapılan kalsinasyon sonucunda metakaolen elde 
edilmiştir.  

- Metakaolen esaslı jeopolimer malzemenin üretiminin başarıldığı görülmektedir.  
- Hammaddenin toz boyutunun küçültülmesinin jeopolimerizasyon reaksiyon dönüşüm 

verimliliğini arttırdığı düşünülmektedir. 
- Çanakkale bölgesinden alınan yerli hammadde ile dönüşümün başarıyla 

gerçekleştirilmesi daha detaylı birçok çalışmaya ışık tutacaktır.  
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Free Vibration Parametric Analysis of Thick Plates Resting on Winkler 

Foundation  

Yaprak Itır Özdemir 
Karadeniz Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 61080, Türkiye,yaprakozdemir@hotmail.com 

ABSTRACT 
The purpose of this paper is to study free vibration analysis of thick plates resting on Winkler foundation using 
Mindlin’s theory with shear locking free fourth order finite element, to determine the effects of the 
thickness/span ratio, the aspect ratio, subgrade reaction modulus and the boundary conditions on the frequency 
paramerets of thick plates subjected to free vibration. In the analysis, finite element method is used for spatial 
integration. Finite element formulation of the equations of the thick plate theory is derived by using higher order 
displacement shape functions. A computer program using finite element method is coded in C++ to analyze the 
plates free, clamped or simply supported along all four edges. In the analysis, 17-noded finite element is used. 
Graphs are presented that should help engineers in the design of thick plates subjected to earthquake excitations. 
It is concluded that 17-noded finite element can be effectively used in the free vibration analysis of thick plates. 
It is also concluded that, in general, the changes in the thickness/span ratio are more effective on the maximum 
responses considered in this study than the changes in the aspect ratio.  
 
Keywords: Free vibration analysis, Winkler foundation, Thick Mindlin plates, Shear lockin free element, Finite 
element method. 

I. INTRODUCTION 

Plates are structural elements which are commonly used in the building industry. A plate is 
considered to be a thin plate if the ratio of the plate thickness to the smaller span length is less 
than 1/20; it is considered to be a thick plate if this ratio is larger than 1/20 [1]Ugural, 1981]. 

The dynamic behavior of thin plates has been investigated by many researchers [2,3,4,5]Grice 
and Pinnington, 2002; Lok and Cheng, 2001; Si et al., 2005; Ayvaz and Durmuş, 1995]. In 
many cases, numerical solution can have lack of convergence, which is known as “shear-
locking”. Shear locking can be avoided by increasing the mesh size, i.e. using finer mesh, but 
if the thickness/span ratio is “too small”, convergence may not be achieved even if the finer 
mesh is used for the low order displacement shape functions. 

In order to avoid shear locking problem, the different methods and techniques, such as 
reduced and selective reduced integration, the substitute shear strain method, etc., are used by 
several researchers [6,7,8,9,10]Hinton and Huang, 1986; Zienkiewich et al., 1971; Bergan and 
Wang, 1984; Ozkul and Ture, 2004; Hughes et al., 1977]. The same problem can also be 
prevented by using higher order displacement shape function [11]Özdemir et al., 2007]. 
Vibration analysis made by [12]Raju and Hinton [1980], they presented natural frequencies 
and modes of rhombic Mindlin plates. [13]Özdemir and Ayvaz [2009] studied shear locking 
free earthquake analysis of thick and thin plates using Mindlin’s theory. However, no 
references have been found in the technical literature for the free vibration analysis of thick 
plates resting on Winkler foundation by using  fourth order 17-noded finite element.  
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The purpose of this paper is to study free vibration analysis of thick plates resting on Winkler 
foundation using Mindlin’s theory with shear locking free fourth order finite element, to 
determine the effects of the thickness/span ratio, the aspect ratio, subgrade reaction modulus 
and the boundary conditions on the frequency paramerets of thick plates subjected to free 
vibration. A computer program using finite element method is coded in C++ to analyze the 
plates free, clamped or simply supported along all four edges. In the program, the finite 
element method is used for spatial integration. Finite element formulation of the equations of 
the thick plate theory is derived by using higher order displacement shape functions. In the 
analysis, 17-noded finite element is used to construct the stiffness and mass matrices since 
shear locking problem does not occur if this element is used in the finite element modelling of 
the thick and thin plates [11]. No matter what the mesh size is unless it is less than 4x4. This 
is a new element, details of its formulation are presented in [11] and this is the first time this 
element is used in the free vibration analysis of thick plates. If this element is used in an 
analysis, it is not necessary to use finer mesh.  

II. MATHEMATİCAL MODEL 

The governing equation for a flexural plate (Fig. 1) subjected to free vibration without 
damping can be given as 

          0wKwM          (1) 

where [K] and [M] are the stiffness matrix and the mass matrix of the plate, respectively, w 
and w  are the lateral displacement and the second derivative of the lateral displacement of 
the plate with respect to time, respectively., 

The total strain energy of plate-soil-structure system (see Fig. 1) can be written as; 

     П= Пp+ Пs+ V   (2) 

where Пp is the strain energy in the plate, 
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where Пs is the strain energy stored in the soil, 
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1=   (4) 

and V is the potential energy of the external loading; 

      V=- A Awdq        (5) 

In this equation  EandE  are the elasticity matrix and these matrices are given below at Eq. 
(17), q  shows applied distributed load. 
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Figure 1. The sample plate used in this study 

II.I. Evaluation of the stiffness matrix 

The total strain energy of the plate-soil system according to Eq. (2) is; 
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At this equation the first and second part gives the conventional element stiffness matrix of 
the plate, [kpe], differentiation of the third integral with respect to the nodal parameters yields 
a matrix, [kwe], which accounts for the axial strain effect in the soil. Thus the total energy of 
the plate-soil system can be written as; 

     Ue         Ae
e
w

e
p

T
e dwkkw

2
1=   (7) 

where  

       Txnynn1x1y1e w...ww   (8) 

Assuming that in the plate of Fig. 1 u and v are proportional to z and that w is the independent 
of z, one can write the plate displacement at an arbitrary x, y, z in terms of the two slopes and 
a displacement as follows; 

    ui={w, v, u}={w0(x,y,t), zφy (x,y,t), -zφx (x,y,t)}  (9) 

where w0 is average displacement of the plate, and φx and φy are the bending slopes in the x 
and y directions, respectively. 

 
Figure 2. 8- (second order), and 17-noded (fourth order) quadrilateral finite elements used in this study. 
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The nodal displacements for 17-noded quadrilateral serendipity element (MT17) (Fig. 2) can 
be written as follows; 

w=
17

1
ii wh , v=zφy=  

17

1
yiihz , u=-zφx=  

17

1
xiihz     element noded-17for  17 ..., 1, i  , (10) 

The displacement function chosen for this element is; 
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 (11) 
From this assumption, it is possible to derive the displacement shape function to be [11]; 

      ]h ,...,[hh 171 .   (12) 

Then, the strain-displacement matrix [B] for this element can be written as follows [14]: 
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 element noded-17for  17 ..., 1, i    (13) 

The stiffness matrix for MT17 element can be obtained by the following equation [14]. 
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 (14) 
which must be evaluated numerically [10].  

As seen from Eq. (14), in order to obtain the stiffness matrix, the strain-displacement matrix, 
[B], and the flexural rigidity matrix, [D], of the element need to be constructed 

The flexural rigidity matrix, [D], can be obtained by the following equation. 
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In this equation, [ kE ] is of size 3x3 and [ E ] is of size 2x2. [ kE ], and [ E ] can be written as 
follows [15,16]: 

 [ kE ]=

   

   

 









































12
00

0
11

0
11

12
t

22

22
3

;  [ E ]=

 

 





















142
E0

0
142
E

tk

.

.

 (16) 

1237



where E, υ, and t are modulus of the elasticity, Poisson’s ratio, and  the thickness of the plate, 
respectively, k is a constant to account for the actual non-uniformity of the shearing stresses. 
By assembling the element stiffness matrices obtained, the system stiffness matrix is obtained. 

II.II. Evaluation of the mass matrix 

The formula for the consistent mass matrix of the plate may be written as 

      
 



dHHM i
T
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 .  (17) 

In this equation,  is the mass density matrix of the form [Tedesco et al., 1999] 
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where m1=pt, m2=m3=
 3

p t
12
1


, and p is the mass densities of the plate. and Hi can be 

written as follows, 

       .17...1ihdy/dhdx/dhH iiii  .  (19) 

It should be noted that the rotation inertia terms are not taken into account. By assembling the 
element mass matrices obtained, the system mass matrix is obtained. 

 

II.III. Evaluation of frequency of plate 

The formulation of lateral displacement, w, can be given as motion is sinusoidal; 

      w= W sin ωt    (20) 

Here ω is the circular frequency. Substitution of Eq. (20) and its second derivation into Eq. (1) 
gives expression as; 

      [K- ω2 M] {W}=0  (21) 

Eq. (21) is obtained to calculate the circular frequency, ω, of the plate. Then natural frequency 
can be calculated with the formulation below; 

      f= ω /2π   (22) 
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III. NUMERICAL EXAMPLES 

III.I.  Data for numerical examples 

In the light of the results given in references [17,18], the aspect ratios, b/a, of the plate are 
taken to be 1, 1.5, and 2.0. The thickness/span ratios, t/a, are taken as 0.01, 0.05, 0.1, 0.2, and 
0.3 for each aspect ratio. The shorter span length of the plate is kept constant to be 10 m. The 
mass density, Poisson’s ratio, and the modulus of elasticity of the plate are taken to be 2.5 kN 
s2/m2, 0.2, and 2.7x107 kN/m2. Shear factor k is taken to be 5/6. The subgrade reaction 
modulus of the Winkler-type foundation is taken to be 500 and 5000 kN/m3. 

For the sake of accuracy in the results, rather than starting with a set of a finite element mesh 
size, the mesh size required to obtain the desired accuracy were determined before presenting 
any results. This analysis was performed separately for the mesh size. It was concluded that 
the results have acceptable error when equally spaced 4x4 mesh size for 17-noded elements 
are used for a 10 m x 10 m plate. Length of the elements in the x and y directions are kept 
constant for different aspect ratios as in the case of square plate.  

In order to illustrate that the mesh density used in this paper is enough to obtain correct 
results, the first six frequency parameters of the thick plate with b/a=1 and t/a=0.05 is 
presented in Table 1 by comparing with the result obtained SAP2000 program and the results 
Özgan and Daloğlu [2015]. In this study Özgan and Daloğlu used 4-noded and 8-noded 
quadrilateral finite element with 10x10 and 5x5 mesh size. It should be noted that the results 
presented for MT17 element are obtained by using equally spaced 2x2 mesh size. As seen 
from Table 1, the results obtained by using 17-noded quadrilateral finite element have 
excellent agreement with the results obtained by [18] and SAP200 even if 2x2 mesh size is 
used for MT17 element. 

III.II. Results 

The first six frequency parameters of thick plate resting on Winkler foundation with free 
edges are compared with the same thick plate modeled by [18] and Sap2000 program and it is 
presented in Table1. The subgrade reaction modulus of the Winkler-type foundation for this 
example is taken to be 5000 kN/m3. This thick plate is modeled with MT17 element 2x2 
mesh size for b/a=1.0, t/a=0.05 ratios.  

Table 1.The first five natural frequency parameters of plates for b/a=0.1 and t/a=0.05. 

λi=ω2 [18] 
PBQ8(FI) 

This Study 
SAP2000 MT17 

(4 element) 
1 3990.42 4002.41 4000.00 

2 3990.42 4002.41 4000.00 

3 4000.40 4021.55 4000.00 

4 8676.00 8650.67 8619.60 

5 13957.64 13789.50 13292.31 

6 17252.34 16939.10 16380.24 
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Table 2. Effects of aspect ratio and thickness/span ratio on the first six frequency parameters of the thick free 
plates resting on elastic foundation. a)Subgrade reaction modulus k=500 

k b/a t/a 
λ = ω2 

λ1 λ2 λ3 λ4 λ5 λ6 

500 

1.0 

0.05 456.73 456.73 469.98 5048.72 10235.73 13366.95 
       

0.10 235.42 235.42 283.12 17448.03 37556.42 49322.00 
       

0.20 171.76 171.76 175.32 58681.13 126694.77 164490.80 
       

0.30 149.09 149.09 179.38 109100.98 229933.60 295362.76 
        

1.5 

0.05 458.49 464.03 470.14 2492.94 2660.49 10937.27 
       

0.10 241.45 259.74 289.49 7970.41 8878.92 39117.93 
       

0.20 170.28 173.06 174.51 27346.73 31896.09 127052.66 
       

0.30 153.01 163.56 183.08 52430.17 63261.49 225607.89 
        

2.0 

0.05 459.37 466.66 470.22 1161 1588.82 5784.55 
       

0.10 244.46 271.13 292.64 3031.39 4557.16 20388.11 
       

0.20 169.53 171.92 174.46 10730.89 15546.29 68560.22 
       

0.30 154.97 170.85 184.92 22168.05 30127.28 126587.63 
        

3.0 

0.05 460.25 468.61 470.30 603.44 951.50 1519.07 
       

0.10 247.47 281.97 295.67 825.36 2129.95 4437.42 
       

0.20 168.79 170.78 173.44 2333.89 6956.53 15815.48 
       

0.30 156.93 177.91 186.77 4859.98 13529.71 32166.71 
         

As seen from Tables 1, the values of the frequency parameters of these analyses are so close 
even if this study mesh size is so poor. Then writers enlarged parameters of aspect ratio, b/a, 
thickness/span ratio, t/a, for help the researchers. 

The first six frequency parameters of thick plates resting on Winkler foundation considered 
for different aspect ratio, b/a, thickness/smaller span ratio, t/a, are presented in Table 2 for the 
with free edges and in Table 3 for the thick simply supported plates. In order to see the effects 
of the changes in these parameters better on the first six frequency parameters, they are also 
presented in Figs 3-4 for the thick free plates, in Figs 5-6 for the thick simply supported 
plates. 
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Table 3. Effects of aspect ratio and thickness/span ratio on the first six frequency parameters of the thick simply 
supported plates resting on elastic foundation. a)Subgrade reaction modulus k=500 

k b/a t/a 
λ = ω2 

λ1 λ2 λ3 λ4 λ5 λ6 

500 

1.0 

0.05 9047.49 53796.43 53796.43 132323.07 208613.59 208895.04 
       

0.10 31594.42 186728.44 186728.44 431328.03 675755.92 678833.00 
       

0.20 100289.55 524820.99 524820.99 1078904.01 1617046.34 1635881.04 
       

0.30 177442.04 817902.27 817902.27 1562458.24 2233537.15 2283380.53 
       

1.5 

0.05 5015.82 17094.00 43388.98 54027.36 71060.68 133204.57 
       

0.10 17329.00 60561.66 154092.71 188245.00 242603.20 436597.42 
       

0.20 57457.29 186916.54 449433.28 530921.10 658117.17 1095658.73 
       

0.30 106026.94 318024.32 715938.90 828749.90 1001294.89 1585462.92 
       

2.0 

0.05 3912.42 9138.54 23276.24 39998.98 54142.96 54143.89 
       

0.10 13407.92 32257.55 82636.39 143304.16 189004.43 189006.59 
       

0.20 45541.02 103507.34 250665.43 424221.46 533149.24 533974.84 
       

0.30 85976.33 183477.06 417846.00 682308.08 830510.86 834182.73 
       

3.0 

0.05 3220.63 5043.23 9169.12 17200.91 31325.02 37650.27 
       

0.10 10941.00 17534.14 32481.80 61320.90 111087.04 135748.49 
       

0.20 38015.92 58510.72 104603.63 190395.95 330316.70 406397.06 
       

0.30 73378.65 108073.96 185541.50 324384.26 539235.37 658701.91 
       

As seen from Tables 2, and 3, and Figs. 3, and 4, the values of the first three frequency 
parameters for a constant value of t/a increase as the aspect ratio, b/a, increases up to the 3rd 
frequency parameters, but after the 3rd frequency parametrer,  the values of the frequency 
parameters for a constant value of t/a decrease as the aspect ratio, b/a, increases.  
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Figure 3. Effects of aspect ratio and thickness/span ratio on the first six frequency parameters of the thick free 

plates with subgrade reaction modulus k=500. 
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Figure 5. Effects of aspect ratio and thickness/span ratio on the first six frequency parameters of the thick simply 

suppored plates with subgrade reaction modulus k=500. 

As also seen from Tables 2, and 3, and Figs. 3, and 4, the values of the first three frequency 
parameters for a constant value of b/a decrease as the thickness/span ratio, b/a, increases up to 
the 3rd frequency parameters, but after the 3rd frequency parameters, the values of the 
frequency parameters for a constant value of b/a increase as the thickness/span ratio, t/a, 
increases. 
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The icnrease in the frequency parameters with increasing value of b/a for a constant t/a ratio 
gets less for larger values of b/a up to the 3rd frequency parameters. After the 3rd frequency 
parameters, the decrase in the frequency parameters with increasing value of b/a for a constant 
t/a ratio gets also less for larger values of b/a. 

The changes in the frequency parameters with increasing value of b/a for a constant t/a ratio  
is larger for the smaller values of the b/a ratios. Also, the changes in the frequency parameters 
with increasing value of b/a for a constant t/a ratio is is less than that in the frequency 
parameters with increasing increasing t/a ratios for a constant valueof b/a. 

These observations indicate that the effects of the change in the t/a ratio on the frequency 
parameter of the plate are generally larger than those of the change in the b/a ratios considered 
in this study. 

As also seen from Tables 2, and 3, and Figs. 3, and 4, the curves for a constant value of b/a 
ratio are fairly getting closer to each other as the value of t/a increases up to the 3rd frequency 
parameters. This shows that the curves of the frequency parameters will almost coincide with 
each other when the value of the ratio of t/a increases more. After the 3rd frequency 
parameters, the curves for a constant value of t/a ratio are fairly getting closer to each other as 
the value of b/a increases. This also shows that the curves of the frequency parameters will 
almost coincide with each other when the value of the ratio of b/a increases more. 

In other words, up to the 3rd ferquency parameters, the increase in the t/a ratio will not affect 
the frequency parameters after a determined value of t/a. After  the 3rd ferquency parameters, 
the increase in the b/a ratio will not affect the frequency parameters after a determined value 
of b/a. 

It should be noted that the increase in the frequency parameters with increasing t/a ratios for a 
constant value of b/a ratio gets larger for larger values of the frequency parameters. 

These observations indicate that the effects of the change in the t/a ratio on the frequency 
parameter of the thick plates simply supported or clamped along all four edges are always 
larger than those of the change in the aspect ratio. 

IV. CONCLUSIONS 

The purpose of this paper was to study parametric free vibration analysis of thick plates using 
higher order finite elements with Mindlin’s theory and to determine the effects of the 
thickness/span ratio, the aspect ratio and the boundary conditions on the linear responses of 
thick plates subjected to vibration. As a result, free vibration analyze of the thick plates were 
done by using p version serendipity element, and the coded program on the purpose is 
effectively used. In addition, the following conclusions can also be drawn from the results 
obtained in this study. 

The frequency parameters increases with increasing b/a ratio for a constant value of t/a up to 
the 3rd ferquency parameters, but after that the frequency parameters decrases with increasing 
b/a ratio for a constant value of t/a. 
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The frequency parameters decreases with increasing t/a ratio for a constant value of b/a up to 
the 3rd ferquency parameters, but after that the frequency parameters increases with 
increasing t/a ratio for a constant value of b/a. 

The effects of the change in the t/a ratio on the frequency parameter of the thick plate are 
generally larger than those of the change in the b/a ratios considered in this study. 
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ÖZET 
Nüfusun sürekli artmasına bağlı olarak artan sağlık hizmet talepleri sonucunda sağlık kuruluşları da artmaktadır. 
Bunlar ve tıbbi malzemelerin genellikle tek kullanımlık olması gibi nedenlerden dolayı, oluşan tıbbi atıkta her 
geçen gün artmaktadır. Tıbbi atıklar yönetmeliğe uygun olarak ve uygun teknoloji kullanılarak bertaraf 
edilmezse, biyolojik, kimyasal, çevresel riskler giderek artacaktır. En uygun bertaraf teknolojisinin seçimi ise 
birden fazla birbiriyle çelişen kriter içermekte olup önemli bir karar verme problemidir.  Bu yüzden en uygun 
bertaraf teknolojisi seçilerek tıbbi atıklar bertaraf edilmelidir ve özellikle insan sağlığı ve çevre açısından 
oluşacak riskler en aza indirilmelidir. Bu çalışmada Çok kriterli HFLTS (Multi-criteria Hesitant Fuzzy Linguistic 
Term Set) yaklaşımı kullanılarak, ele alınan tıbbi atık bertaraf teknolojileri ekonomik, sosyal, çevresel ve teknik 
faktörler açısından değerlendirilmiştir. HFLTS yöntemi, nitel ve nicel kriterlerin, içerdiği serbest içerikli terim 
seti ile insanın kararsız doğasına yakın ve esnek bir şekilde değerlendirilmesine imkân tanıyan ve son 
zamanlarda odak noktası olan bir yöntemdir. Bu yönüyle diğer çok kriterli karar verme yöntemlerinden 
ayrılmaktadır. Çalışmada, Yakma, Buharlı sterilizasyon, Mikrodalga ve Depolama alternatif teknolojiler olarak 
belirlenmiş ve birçok yönden incelenmiştir. Çalışma sonucunda çevresel ve ekonomik faktörler tıbbi atık bertaraf 
teknolojisi seçiminde yüksek öneme sahip kriterler, Buharlı Sterilizasyon yöntemi ise en uygun bertaraf 
teknolojisi olarak belirlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Tıbbi atık bertaraf teknolojisi, HFLTS, Atık yönetimi, Karar verme 

 

ABSTRACT 
As a result of increasing demand for health services due to the constant increase in population, health institutions 
are also increasing. Medical wastes are also increasing day by day due to the reasons such as these reasons and 
disposable medical supplies.If medical wastes are not disposed of in accordance with regulations and using 
appropriate technology, biological, chemical, environmental risks will increase gradually. The choice of the most 
appropriate disposal technology includes several contradictory criteria and is an important decision making 
problem. Therefore, medical waste should be eliminated by choosing the most appropriate disposal technology, 
and the risks to be generated particularly in terms of human health and environment should be minimized. In this 
study, multi-criteria HFLTS (Multi-criteria Hesitant Fuzzy Linguistic Term Set) approach was used to evaluate 
the medical waste disposal technologies in terms of economic, social, environmental and technical factors. The 
HFLTS is a method that has become the focus of attention recently with its context free grammar set of linguistic 
terms that qualitative and quantitative criteria included in and that is close to unstable nature of human and  
allows it  to be evaluated a flexible way.  With this feature it is distinguished from other multi criteria decision 
making methods. In the study, Combustion, Steam Sterilization, Microwave and Landfill were identified as 
alternative technologies and examined in terms of various ways. As a result of the study, environmental and 
economical factors have been selected as criteria with high priority in selection of medical waste disposal 
technology and Steam Sterilization method has been determined as the most appropriate disposal technology. 
 
Keywords: HCW treatment technology, HFLTS, Waste management, Decision making 
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1. GİRİŞ  

Sürekli artan nüfus ve buna bağlı olarak artan sağlık hizmetleri talebi ile yeni kurulan sağlık 
kuruluşu sayısı ve üretilen tıbbi atık miktarı her geçen gün artmaktadır. Birçok tıbbi 
malzemenin tek kullanımlık olması da tıbbi atığın her geçen gün artmasının sebeplerinden 
biridir [1].  Tıbbi atıklar, hastaneler, klinikler, diyaliz merkezleri, toplum sağlığı merkezleri, 
morglar ve otopsi merkezleri, tıbbi araştırma merkezleri, ambulans hizmetleri, fizik tedavi 
merkezleri, eczaneler, hayvanat bahçeleri, veteriner poliklinikleri gibi birçok sağlık 
kuruluşunda üretilmektedir. Tıbbi atık, bu tür sağlık kuruluşlarından kaynaklanan patolojik ve 
patolojik olmayan, enfekte, kimyasal ve farmasötik atıklar ile kesici-delici malzemelerdir [2]. 
Bu atıklar, enfeksiyona neden olabilen patojenler içermekte, kalıtsal yapı üzerinde değişiklik 
olabilmekte, toksik ya da tehlikeli kimyasal veya farmasötik maddeleri ayrıca kesici 
malzemeleri içerdiğinden dolayı insan sağlığı için tehlike arz etmektedir. Sağlık 
kuruluşlarından kaynaklanan atıklar düzenli bir şekilde toplanıp bertaraf edilmez ve atık 
yönetimi uygulamaları yetersiz kalırsa, insanların fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak 
alışveriş içinde bulunduğu ortam olan çevre ve insan sağlığı arasındaki ilişki bozularak her iki 
tarafta olumsuz etkilenir. Radyasyon yanıkları, kesici aletler tarafından yaralanmalar, 
farmasötik ürünlerin salınması yoluyla zehirlenme ve kirlilik, yer altı sularına karışan atık 
sular ile zehirlenme, kullanılmış iğnelerle temas halinde bulunulması ile human 
immunodeficiency virus (HIV) ve hepatit gibi ciddi hastalıklar insan sağlığı ve çevresel 
açıdan oluşabilecek risklerden bazılarıdır [2,3]. Bu riskleri en aza indirgeyecek en iyi tıbbi 
atık bertaraf teknolojisinin seçilmesi ise birbiriyle çelişen nitel ve nicel kriterler göz önünde 
bulunduracak zor ve önemli bir karar verme problemidir. Bu çalışmanın amacı en iyi tıbbi 
atık bertaraf teknolojisinin ekonomik, sosyal, çevresel ve teknik faktörler açısından 
değerlendirilerek en iyi bertaraf teknolojisinin seçilmesidir. Bu amaç doğrultusunda, bu 
çalışmada Rodriguez et al., tarafından geliştirilen Multi-criteria HFLTS yöntemi 
kullanılmıştır [4]. Bu yöntem, içerdiği serbest içerikli terim seti sayesinde karar vericiye geniş 
bir terim seti ile kriter ve alternatifleri değerlendirmeye olanak vermektedir. Yani karar 
vericinin kararsız kaldığı durumlarda kendini daha doğru ifade etmesi için karşılaştırmalı ve 
zengin bir dilsel terim seti sunmaktadır. Bu sayede insanın kararsız doğasına yakın ifadeler 
kullanılarak daha doğru bir değerlendirme yapılmış olur. İşlemler belli aşamaya kadar 
kelimeler üzerinden yapılmaktadır. Bu yönleri ile Çok kriterli HFLTS yöntemi diğer çok 
kriterli karar verme yöntemlerinden ayrılmaktadır. Ayrıca HFLTS yöntemi diğer yöntemlere 
göre yeni ve geliştirilmeye çalışılan bir yöntemdir. 

Çalışma 5 bölümden oluşmaktadır. Bölüm 2’de Tıbbi atık bertaraf teknolojisi seçimi ile ilgili 
yapılan çalışmalar ve HFLTS yöntemi ile yapılan çalışmalara yer verilmiştir. Bölüm 3’te bu 
çalışma kapsamında değerlendirilen tıbbi atık bertaraf teknolojilerinin avantaj-
dezavantajlarından bahsedilmiştir. Bölüm 4’te yöntem adımları anlatılmış ve Bölüm 5’te 
uygulama çalışması gösterilmiştir. Son bölümde ise çalışma sonuçları ve gelecek çalışmalara 
yer verilmiştir. 

2. İLGİLİ ÇALIŞMALAR  

Literatürde tıbbi atık bertaraf teknolojisi seçimi ile ilgili çok fazla çalışma olmamakla birlikte 
ÇKKV yöntemleri kullanılarak geliştirilen birkaç yöntem bulunmaktadır. Örneğin, Brent et 
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al., sistem içindeki hastaların ve çalışanların enfeksiyon riskini en aza indirgemek amacıyla, 
yönetim sistemlerinin kurulması ve optimizasyonu için Analytical Hierarchy Process (AHP) 
yöntemini kullanmıştır [5].  Karadayı, İstanbul için tıbbi atık bertaraf teknolojilerini Bulanık 
Hiyerarşik the Technique for order preference by similarity to an ideal solution (TOPSIS) 
yöntemini kullanarak değerlendirmiştir [6] Dursun et al., İstanbul için tıbbi atık bertaraf 
yöntemlerini değerlendirmede hiyerarşik mesafeye dayalı bulanık çok kriterli grup karar 
verme yöntemi önermiştir [7]. Karagiannidis et al., AHP yöntemini kullanarak Makedonya’da 
enfeksiyöz hastane atıkları için uygulanan ve gelecekte uygulanacak bertaraf yöntemlerini 
incelemiştir [8]. Dursun et al., tıbbi atık bertaraf teknolojisi seçim problemini çok seviyeli bir 
hiyerarşik yapıya sahip seçim problemi olarak ele almış ve kriterlerin karşılıklı bağımsızlığı 
varsayımını gerekli kılmayan bulanık ölçüm ve bulanık integral ilkelerine dayalı bir yaklaşım 
önermiştir [9]. Başka bir çalışmasında tıbbi atık bertaraf teknolojilerini değerlendirmede 
Bulanık ölçüm ve Bulanık integral prensiplerine dayalı bulanık bir ÇKKV çerçevesi 
sunmuştur [10]. Liu et al., Çin’in Şhanghai şehrinde tıbbi atık bertaraf teknolojilerini 
değerlendirmek için karar vericilerin bireysel görüşlerini bir grup kararı haline getirme 
işleminde OWA yöntemini ve alternatif sıralamada VIKOR yöntemi kullanmıştır [11]. Özkan, 
Türkiye’de sağlık kuruluşlarından kaynaklanan atıkların yönetiminin mevcut durumunu analiz 
etmiştir ve en uygun bertaraf yöntemini seçmek için Analytic Network Process (ANP) ve 
Elimination et Choix Traduisant la Réalité (ELECTRE) ÇKKV tekniklerini kullanmıştır [12]. 
Liu et al., tıbbi atık bertaraf teknolojilerini değerlendirmek için Aralık 2-tuple dilsel değişken 
temelli Multi-Objective Optimization by Ratio Analysis (MULTIMOORA) yöntemini 
önermiştir [13]. Ciplak, Türkiye’de Batı Karadeniz Bölgesi için mümkün olan en iyi tıbbi atık 
bertaraf teknolojisi seçiminde farklı teknoloji seçeneklerinden oluşan üç farklı tıbbi atık 
yönetimi senaryosu geliştirmiş ve “Right Choice” adlı bilgisayar yazılımından faydalanarak 
göreceli önem düzeylerini elde etmiştir [14]. Liu et al., tıbbi atık bertaraf teknolojilerini 
değerlendirmede kriter ağırlıklarını bulmak için 2-tuple Decision Making Trial and 
Evaluation Laboratory (DEMATEL) ve alternatifleri sıralamada Bulanık MULTIMOORA 
kullanmıştır [15]. Shi et al., tıbbi atık bertaraf teknolojilerini Bulut modeli ve MABAC 
metodunu entegre ederek değerlendirmiştir. Çalışmada, aralık dilsel 2-tuple değişkenler 
kullanılarak karar verici ağırlıklarını elde edilmiştir [1]. 

Literatürde HFLTS ile ilgili benzerlik ölçüsü, mesafe ölçüsü, dilsel veri birleştirme 
operatörleri geliştirme ve uygulama çalışmaları yer almaktadır. HFLTS yöntemi kullanılarak 
çalışma yapılan uygulama alanları; Bulanık zarflamaya dayalı bulanık TOPSIS yöntemiyle 
tedarikçi seçimi [16], önerilen, iki kararsız bulanık terim elemanı arasındaki mesafe ölçüsüne 
dayanan kosinüs mesafeli HFL-TOPSIS ve HFL-VIKOR yöntemleri ile ERP sistemleri 
seçimi [17], hesitant fuzzy term set ve terimlerle hesaplama süreçlerinde doğruluğu sağlamak 
için 2-tuple dilsel tanım modeli kullanılarak web araçları vasıtasıyla konut değerlendirme 
[18], geliştirilen Hiyerarşik Multi-criteria HFLTS yöntemi ile evde sağlık hizmeti sağlayıcısı 
alternatif yakıtlı araç seçimi [19], hayat sigortası politikası alternatiflerinin değerlendirilmesi 
[20], yenilenebilir enerji üretim konusunda rüzgar türbinleri için yer seçimi [21] çalışmaları 
yapılmıştır. HFLTS ile çoklu karar verme yöntemi kullanılarak nehir kıyısını yeniden 
geliştirme projeleri için peyzaj odaklı projeler ile kentsel projeler arasındaki farkı analiz etme 
[22], Sürdürülebilir bir biyoenerji sistemine yönelik teknolojileri değerlendirme [23], Bulanık 
kalite fonksiyon yayılımı, HFLTS temelli AHP ve TOPSIS yöntemleri kullanılarak iş 
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istasyonu tasarım gereksinimleri belirleme ve iş istasyonu seçimi [24], Kararsız bulanık 
kümeler ve TOPSIS yöntemi entegresi olan bir yaklaşımla hastane yer seçimi [25], Çok 
kriterli HFLTS yöntemi kullanılarak adliye binası yer seçimi [26], geliştirilen Çok kriterli 
kararsız bulanık dilbilimsel bilgiye dayanan olasılık temelli TODIM yaklaşımı ile lojistik 
hizmet sağlayıcı seçimi [27], önerilen bireysel rasyonellik ve grup rasyonalitesi ile başa 
çıkmak için fikir birliği sürecinde tutarlılık oranını iyileştirecek yeni bir tutarlılık ölçüsü ve 
bir algoritma [28], ve dengelenmemiş HFLTS yöntemi [29] ile yatırım projesi seçimi 
alanlarında çalışmalar yapılmıştır. 

3. TIBBİ ATIK BERTARAF TEKNOLOJİLERİ 

Bu çalışmada değerlendirilmek üzere ele alınan bertaraf teknolojileri Yakma, Buharlı 
sterilizasyon, Mikrodalga ve Depolamadır. Aşağıda bu yöntemlerin avantaj ve dezavantajları 
verilmiştir. 

Yakma: Yüksek ısıda özel fırınlar içerisinde gerçekleştirilen bir kuru oksidasyon işlemi ile 
organik ve yanabilen maddelerin kurulan sistemde yakılarak inorganik ve yanıcı olmayan 
kalıntı veya hale dönüştürülmesi işlemidir [30] . Avantajları;  tıbbi atıkların bertarafında 
önemli bir yere sahiptir. Birçok ülkede patolojik atıkların bertarafı için onaylanmış tek 
yöntemdir. Bulaşıcı ve toksik bileşenleri yok etmek için ve hacim azaltma da oldukça etkin 
bir yöntemdir [31].  Bir yakma tesisinin yatırım ve işletme maliyetleri yüksektir, yakma 
işlemi sonucunda asit gazları, partiküller, ağır metaller ve dioksin ve furan gibi organik 
bileşikler ortaya çıkabilmektedir. Bu gazların ölçümü, analiz edilmesi ve arıtılması ileri 
teknoloji ve yüksek maliyet gerektirmektedir. Proses sonucu oluşan ve tehlikeli atık olarak 
kabul edilen küller uygun bir depolama alanında bertaraf edilmelidir. Bütün bu özellikler tıbbi 
atık bertarafında kullanılan yakma teknolojisinin dezavantajlarını oluşturmaktadır [33].  

Buharlı Sterilizasyon: Buharlı sterilizasyon veya otoklavlama, tıbbi atıkların bir çöp 
depolama alanına atılmadan önce sterilizasyonu için kullanılan ve mikroorganizmaları 
inaktive etmede nemi, ısıyı ve basıncı birleştiren bir işlemdir [3]. Otoklavlama yöntemiyle 
sterilizasyon işleminde bakterilerin % 99,999’u inaktive edilebilmektedir. Sterilizasyon 
işleminden sonra parçalanan atıklar kentsel atıklar ile birlikte bertaraf edilebilmektedir. Bu 
yöntemle %75 hacim azaltılması mümkündür ve bu hacim azalması evsel atık özelliği 
kazanan tıbbi atığın depolanmasında alan avantajı sağlamaktadır [30]. Bu teknolojinin, diğer 
bertaraf yöntemleri ile karşılaştırıldığında kolay kullanımı, daha düşük yatırım ve işletme 
maliyetine sahip olması, inaktive etmedeki etkinliği, güvenliği ve çevreye duyarlılık gibi 
avantajları bulunmaktadır. Teknolojinin dezavantajı, etki oranının yüksek olabilmesi için 
atığın parçalanarak ufalanması gerektiğinden dolayı, kullanılan parçalayıcılarda sık sık arıza 
oluşabilme ihtimali ve kesici bıçakların değiştirilme gereksinimidir. Ayrıca patojenlerin yok 
edilmesini garanti etmek için yeterli işlem süresini sağlamak gerekmektedir ve yakma ile 
karşılaştırıldığında otoklavların daha sınırlı kapasitesinin olması da yöntemin 
dezavantajlarındandır [3]. 

Mikrodalga: Mikrodalga ışınlama, tıbbi atık işleme ünitelerinin ilk imha evresini 
içermektedir. Atıkların nem içeriğini artırmak için otomatik olarak buharla püskürtülerek atık 
öğütme cihazına gönderilir. Nemli atık mikrodalga ışınına maruz bırakılarak 90 °C’den fazla 
ısıtılır [3]. Atık içerisinde bulunan su mikrodalgalar yardımıyla hızlı bir şekilde ısıtılmış olur 
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ve bu sayede bulaşıcı bileşenler yok edilir. Bu teknoloji kullanılarak ulaşılan dezenfeksiyon 
verimliliği testlerle periyodik olarak kontrol edilmelidir. Bakteriyolojik test yapılarak canlı 
sporlardaki azalmanın oranının kanıtlanması için Bacillus Subtilis testinin kullanılması 
önerilmektedir [30]. Teknolojinin dezavantajı potansiyel işletme ve bakım gerektiren 
cihazlardan dolayı oluşan maliyetlerin yüksek olmasıdır. Sistem içerisinde oluşabilecek 
tehlikeler, arıtma operatörü, buhar enjektörü ile birlikte çalıştığından dolayı yanma meydana 
gelebilir. Ayrıca bu tür arıtma sistemlerinin bakım ve onarım için demonte edilmeden önce 
etkin bir şekilde dekontamine edilmesi gerekmektedir [3]. 

Depolama: Depolama yöntemi, doğru tasarlanıp işletildiğinde çevresel riskleri ve sağlık 
etkilerini kontrol altına alma etkinliği nedeniyle katı atıkların bertaraf edilmesinde kullanılan 
düşük maliyetli bir yöntemdir. Depolanmış alanlarda oluşan sızıntı suyunun depolama 
alanından kaçmasını ve yeraltı suyunu kirletmesini önlemek için depolama alanlarında yüksek 
performanslı taban ve yan duvar astar sistemleri bulunmalıdır. Oluşacak sızıntı sularını en aza 
indirgemek için drenaj sistemleri ve kapak sistemleri tasarlanmalı ve inşa edilmelidir [33]. 
Depo tabanına serilen sızdırmaz katmanlar, sızdırmazlık özelliklerini zamanla kaybedebilirler. 
Tehlikeli olacak tıbbi atıkların depolanacağı tesisin sızdırmazlık tabakaları daha kalın 
tutulmalı ve geomembran denilen plastik malzemelerden sızdırmazlık tabakaları da 
kullanılmalıdır. Ayrıca yeraltı suyuna olabilecek sızıntı suyu kaçaklarına karşı depolama 
tesisinin çevresinde açılacak olan kuyulardan belli bir periyotta alınacak örneklerden sızıntı 
suyu kaçağı olup olmadığı araştırılmalıdır [30]. 

4. YÖNTEM 

Rodríguez et al. [34] tarafından önerilen tek kriterli kararsız dilsel grup karar verme modeli, 
Yavuz et al. [35] tarafından geliştirilerek ÇKKV modeli olarak hiyerarşik bir HFLTS yöntemi 
önerilmiştir. Önerilen bu yöntem, uzmanların üyelik derecelerini tanımlamadaki kararsızlığı 
göz önünde bulundurabilmektedir. Hiyerarşik yapıya sahip olan karmaşık bir ÇKKV 
problemindeki nitel ve nicel kriterleri ifade etmede kolaylık sağlamaktadır. Zarflanmış 
bulanık dilsel ifadeler ile karşılaştırmalı olarak bulanık ifade kullanabilmektedir. 

Aşağıda Multi-criteria HFLTS yöntem adımları verilmiştir [4, 16, 19]: 
Herhangi bir kriter {1,2,..., }z   ile ifade edilsin; 

Adım 1: Dilsel ve simgesel terim seti belirlenir ( S ). 

 ( ),     ( )
  ( ),      ( ),
  ( ),     ( ),

sin   ( )

önemsiz öz çok düşük önem çdö
düşük önem dö orta düzey öneme sahip odö

S
yüksek önem yö çok yüksek önem çyö
ke likle önemli kö

 
 
 

  
 
  

                               (1) 

Adım 2: { , , , }H N TG V V I P ’den oluşan serbest içerikli terim seti belirlenir. 

{ tekli terim , birleşik terim , tekli bağıntı , ikili bağıntı ,NV

bağlaç


 

0 1 g{-den daha düşük,-den daha yüksek,en az,en çok,arasında,ve,s ,s ,...,s }TV   

NI V   
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Serbest içerikli terim seti için üretim kuralları aşağıdaki gibidir: 

0 1

 |  ,

 ::   |

   ,

 :: | | ... | ,  ::
-   | -   |  |  

g

I tekli terim birleşik terim

birleşik terim tekli bağıntı tekli terim

ikili bağıntı tekli terim bağlaç tekli terim
P

tekli terim s s s tekli bağıntı
den daha düşük den daha yüksek en az en






 

,
 :: , ::

çok
ikili bağıntı arasında bağlaç ve

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

                                                   (2) 

Adım 3: Hem alternatif hem de kriterler için {1,2,..., }k m  uzmanlar tarafından sağlanan 
kp tercih ilişkileri üretilir. 

Adım 4: Dönüşüm fonksiyonu GHE  kullanılarak HFLTS’ler tercih ilişkilerine dönüştürülür.  

Adım 5: Her bir HFLTS için [ , ]k k
ij ijp p  zarfı elde edilir.  

Adım 6:   ile gösterilen bir dilsel birleştirme operatörü seçilir. Bu operatör kullanılarak 

iyimser CP  ve kötümser CP  toplam tercih ilişkileri elde edilir. Bu çalışmada dilsel birleştirme 
operatörü olarak Eşitlik 3’te verilen Aritmetik ortalama kullanılmıştır [35,19]. 

1
1 1

1 1( ,n n
i i ii i

x s
n n

 

 

   
       

   
                                                                                  (3) 

S ile ilişkilendirilmiş 2-tuple set [0.5,0.5]S Sx olarak tanımlansın. :[0, ]g S   
fonksiyonu, 

( ) ( , )is        
var ( )i yu la

i


 




 
                                                                                         (4) 

eşitliği ile verilir.  

{0,1,..., }i g  ,  ’ye en yakın tamsayıya yuvarlanır ve 1 : [0, ]S g   fonksiyonu Eşitlik 5 

ile belirlenir. 
1( , )is i                                                                                                                         (5) 

Adım 7: Dilsel birleştirme operatörü   kullanılarak her bir alternatif için toplam iyimser ve 
kötümser tercih hesaplanır.  

Adım 8: Alternatifler için toplam tercihlerin 1 2( , ,..., )R R R R
nV p p p aralık değerleri vektörü 

[ , ]R
i i ip p p   şeklinde oluşturulur. 

Step 9: Elde edilen aralık değerler normalize edilir. 

Step 10: Ağırlık skorları hesaplanır, alternatifler sıralanır ve en iyi alternatif seçilir. 
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5. UYGULAMA 

Bu çalışmada tıbbi atık bertaraf teknolojilerini değerlendirirken göz önünde bulundurulacak 4 
ana kriter ve 15 alt kriter ele alınmış ve Şekil 1’de gösterilmiştir. Bertaraf teknolojisi 
alternatifleri yakma (A1), buharlı sterilizasyon (A2), mikrodalga (A3) ve depolama (A4) 
olarak belirlenmiştir. Bu çalışma kapsamında tıbbi atık bertaraf teknolojisi seçimi için 3 karar 
verici belirlenmiştir. Bu karar vericiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, Büyükşehir 
Belediyesi’nden ve tıbbi atık işletme tesisinde tıbbi atıkla ilgilenen birimlerden olmak üzere 
ayrıca tıbbi atık konusunda bilgisi olan akademisyenlerden seçilmiştir. Veri toplama 
aşamasından sonra Çok kriterli HFLTS yöntem adımları sırasıyla uygulanmıştır. Fazla yer 
kaplayacağından dolayı sadece ana kriterler için hesaplama gösterilmiştir. Adım1 ve Adım 2 
yöntemde anlatıldığı gibidir. 

 
Şekil 1. Tıbbi atık bertaraf teknolojisi seçim kriterleri hiyerarşisi 

Adım 3: Bu aşamada, ana kriterler ve alt kriterler için ikili karşılaştırma matrisleri 
oluşturulmuştur. 3 karar verici tarafından ana kriterler için alınan tercih ilişkileri Tablo 1’de 
verilmiştir. 

               Tablo 1. Ana kriterler için karar vericiler tarafından belirlenen tercih ilişkileri 
 EF ÇF TF SF 
KV1  
EF - çdö-dö arasında dö en az yö 
ÇF yö-çyö arasında - odö en az yö 
TF yö odö - Yö 
SF en çok dö en çok dö dö - 

KV2 
EF - odö çyö en az yö 
ÇF odö - odö-yö arasında kö 
TF çdö dö-odö arasında - yö-çyö arasında 
SF en çok dö öz çdö-dö arasında - 

KV3 
EF - odö-yö arasında yö-çyö arasında odö 
ÇF dö-odö arasında - yö çyö 
TF çdö-dö arasında dö - yö 
SF odö çdö dö - 
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Adım 4: GHE  dönüşüm fonksiyonu kullanılarak tercih ilişkileri dönüştürülür. Karar vericiler 
tarafından ana kriterler için belirlenen tercih ilişkileri zarflanmış ifadelere dönüştürülmüştür 
(Tablo 2). 

               Tablo 2. Ana kriterler için zarflanmış tercih ilişkileri 
 EF ÇF TF SF 
KV1  
EF - [çdö, dö] [dö, dö] [yö, kö] 
ÇF [yö, çyö] - [odö, odö] [yö, kö] 
TF [yö, yö] [odö, odö] - [yö, yö] 
SF [öz, dö] [öz, dö] [dö, dö] - 

KV2 
EF - [odö, odö] [çyö, çyö] [yö, kö] 
ÇF [odö, odö] - [odö, yö] [kö, kö] 
TF [çdö, çdö] [dö, odö] - [yö, çyö] 
SF [öz, dö] [öz, öz] [çdö, dö] - 
KV3 
EF - [odö, yö] [yö, çyö] [odö, odö] 
ÇF [dö, odö] - [yö, yö] [çyö, çyö] 
TF [çdö, dö] [dö, dö] - [yö, yö] 
SF [odö, odö] [çdö, çdö] [dö, dö] - 

Adım 5: Her bir HFLTS için [ , ]k k
ij ijp p  zarfı elde edilir. Bu aşamada iyimser ve kötümser 

tercih ilişkileri hesaplanır.  

               Tablo 3. İyimser toplam tercihler 
 EF ÇF TF SF 
EF - [odö, -0] [yö, -0] [çyö, -0] 
ÇF [yö, -0.33] - [yö, -0.33] [kö, -0.33] 
TF [dö, 0.33] [odö, -0.33] - [yö, 0.33] 
SF [dö, 0.33] [çdö, -0] [dö, -0] - 

               Tablo 4. Kötümser toplam tercihler 
 EF ÇF TF SF 

EF - [dö, 0.33] [yö, -0.33] [yö, -0.33] 
ÇF [odö, -0] - [odö, 0.33] [çyö, -0] 
TF [dö, -0] [dö, 0.33] - [yö, -0] 
SF [çdö, -0] [öz, 0.33] [dö, 0.33] - 

Adım 6: Dilsel birleştirme operatör seçilir. Bu çalışmada aritmetik ortalama kullanılarak 
toplam iyimser ve kötümser tercih ilişkileri elde edilmiştir.  

Adım 7: Dilsel birleştirme operatörü   kullanılarak her bir alternatif için iyimser ve 
kötümser toplam tercihler hesaplanır. 

Adım 8: Her bir alternatif için aralık değerler hesaplanır.  

Adım 9: Elde edilen aralık değerler normalize edilir. 

Adım 10: Ağırlıklandırılmış skorlar elde edilir, alternatif sırası elde edilerek en iyi olan 
seçilir. 
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Dilsel aralık değerler sayısal aralık değerlere dönüştürülmüştür. Aralık değerlerin ortalamaları 
hesaplanmıştır. Bu ortalamalar normalize edilerek ağırlık skorları elde edilmiştir. Ana 
kriterler için elde edilen bu değerler Tablo 5’te verilmiştir. Tablo 5’teki değerlere göre tıbbi 
atık bertaraf teknolojisi seçiminde en önemli ana kriter çevresel faktörler ardından ekonomik, 
teknik ve sosyal faktörler olarak belirlenmiştir. 

        Tablo 5. Ana kriterler için ağırlık değerleri 
Kriter Dilsel aralık Aralık değerler Ortalamalar Ağırlıklar 
EF [(odö, 0.223), (yö, -0.00)] [3.223, 4.00] 3.612 0.298 
ÇF [(yö, -0.224), (yö, 0.336)] [3.776, 4.34] 4.056 0.335 
TF [(odö, -0.224), (odö, 0.11)] [2.776, 3.11] 2.943 0.243 
SF [(çdö, 0.22), (dö, -0.223)] [1.22, 1.776] 1.498 0.124 

Ana kriter ağırlıkları hesabındaki bütün adımlar alt kriter ağırlıkları ve alternatif ağırlıklarını 
elde etmek içinde kullanılmıştır. Toplamda 20 tane ikili karşılaştırma matrisi oluşturulmuştur. 
Hesaplamalar sonucunda elde edilen Alt kriterler için elde edilen ağırlık değerleri ve 
alternatiflerin ağırlık değerleri Tablo 6’da verilmiştir. Hesaplamalar sonucunda tıbbi atık 
bertaraf teknolojisi seçiminde en önemli faktörler çevresel ve ekonomik faktörler çıkmıştır. 
Ardından teknik faktörler ve sosyal faktörler gelmektedir. En iyi bertaraf teknolojisi ise 
Buharlı Sterilizasyon olarak belirlenmiştir.  

Tablo 6. Alt kriter global ağırlıkları, alternatif ağırlıkları 

Kriter 
Ana kriter 

ağırlığı 
Alt kriter 

ağırlığı 
Alt kriter global 

ağırlığı 

Alternatiflerin 
değerlendirilmesi 

A1       A2        A3       A4 
EF 0.298    
C1  0.342 0.102 0.024   0.029   0.019   0.030 
C2  0.450 0.134 0.029   0.030   0.025   0.050 
C3  0.208 0.062 0.015   0.019   0.017   0.011 
ÇF 0.335    
C4  0.121 0.041 0.015   0.012   0.011   0.003 
C5  0.205 0.069 0.022   0.020   0.020   0.007 
C6  0.289 0.097 0.012   0.039   0.036   0.010 
C7  0.152 0.051 0.013   0.015   0.014   0.009 
C8  0.233 0.078 0.012   0.030   0.027   0.009 
TF 0.243    
C9  0.246 0.060 0.013   0.019   0.020   0.008 
C10  0.240 0.058 0.020   0.017   0.016   0.006 
C11  0.174 0.042 0.014   0.012   0.012   0.004 
C12  0.174 0.042 0.012   0.013   0.015   0.003 
C13  0.166 0.040 0.015   0.010   0.012   0.003 
SF 0.124    
C14  0.583 0.072 0.019   0.027   0.021  0.005 
C15  0.417 0.052 0.014   0.021   0.013  0.004 

 Global alternatif ağırlıkları                                                                                  0.249   0.313   0.278  0.162 
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6. SONUÇLAR VE TARTIŞMA  

Tıbbi atıkların oluşturduğu fiziksel, kimyasal, biyolojik, çevresel ve sağlık açısından olumsuz 
etkileri en aza indirmek için öncelikle kaynağında tedbirler alınmalıdır. Sonraki yapılacak en 
önemli işlem ise bu olumsuz etkisi çok yüksek olan tıbbi atıkların bertarafını sağlamak ve 
bunu sağlayacak en uygun yöntemi geniş bir bakış açısından değerlendirerek seçmektir. Bu 
yüzden tıbbi atık bertaraf yönteminin seçilmesi oldukça önemli bir konudur. Bu çalışmada 
diğer çok kriterli karar verme yöntemlerine kıyasla yeni ve gelişmekte olan bir yöntem olan 
HFLTS yöntemi kullanılarak tıbbi atık bertaraf teknolojileri değerlendirilmiştir. Literatürde 
tıbbi atık bertaraf teknolojisi seçim çalışmaları çok olmamakla birlikte elde edilen alternatif 
sırasında Buharlı sterilizasyon en iyi teknoloji olarak seçilmiştir. Bu çalışmada, uygulanan 
yöntem sonucunda en iyi alternatif olarak en yüksek değere sahip olan A2 (Sterilizasyon) 
alternatifi seçilmiştir. Ardından sırasıyla, A3 (Mikrodalga), A1 (Yakma) ve A4 (Depolama) 
alternatifleri çıkmıştır. Buharlı sterilizasyon yöntemi, diğer bertaraf yöntemleri ile 
karşılaştırıldığında kolay kullanımı, daha düşük yatırım ve işletme maliyetine sahip olması, 
inaktive etmedeki etkinliği, güvenliği ve çevreye duyarlılık gibi avantajlarından dolayı ilk 
sırada çıkarak önerilen yöntemin tutarlı ve etkin bir sonuç verdiğini göstermektedir. HFLTS 
yönteminin temeli bulanık kümeye dayanmaktadır. Tıbbi atık bertaraf teknolojisi seçimi ve 
diğer birçok karmaşık karar verme problemlerini çözmede, temeli bulanık küme teorisine 
dayanan Sezgisel bulanık kümeler, Aralık değerli sezgisel bulanık kümeler ve bulanık küme 
yöntemini kullanarak karşılaştırmalı analizlerini yapmak gelecekte yapılacak çalışmalar 
arasındadır. 
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ÖZET 
Bu çalışmada, mekanik alaşımlama yöntemiyle üretilen Al-bazlı kompozit malzemelerin üretiminde farklı 
miktarlarda ilave edilen SiC ve öğütme süresinin mikroyapı, yoğunluk ve sertlik üzerine etkisi incelenmiştir. 
Çalışma kapsamında, alüminyum matrise farklı miktarlarda (%5, %10, %15 ve %20) SiC ilave edilerek 4 farklı 
sürede (30,  60, 90, 120 dak) mekanik öğütülmüştür. Atritör tipi mekanik alaşımlama cihazında öğütme elemanı 
olarak 6 mm çapında çelik bilya, 750 d/dak’lık öğütme hızı, 10:1 bilya-toz oranı, işlem kontrol kimyasalı olarak 
%2 stearik asit kullanılmıştır. Kompozit tozların üretimi argon ortamında yapılmıştır. Üretilen kompozit tozlar 
tarama elektron mikroskobu (SEM), EDS analizleri, optik mikroskop ve toz boyut analizörü kullanılarak 
karakterize edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda, ilave edilen SiC miktarı ve öğütme süresi arttıkça toz 
boyutunda azalma görülürken, sertlik değerlerinde artış görülmektedir. Bununla birlikte ilave edilen SiC miktarı 
arttıkça da yoğunlukta artış görülmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Alüminyum kompozit, mekanik alaşımlama, toz metalürjisi. 
 

An Investigation of Al-SiC Composites Produced by Mechanical 

Alloying/Mechanical Milling Method 

ABSTRACT 
In this study, the effects of different amount of SiC content and different milling time on the microstructure, 
density and hardness of Al based composites were investigated. In the scope of the study, four different amount 
of SiC (5%, 10%, 15%, 20% ) were added into Al and mechanical milled four different time (30 min, 60 min, 90 
min, 120 min).  In the mechanical milling procedure, attritor  type milling device was used for 750 rpm milling 
speed with 2% stearic acid as a process control chemical under argon atmosphere, stainless steel balls of a 
dimension of 6 mm, ball/powder ratio of 10:1 were used. Produced powder composites were characterized by 
scanning electron microscope, EDS, powder size analyser. As a result of the study, powder size was decreased 
and also increased hardness values with increasing amount of SiC content and milling time. In addition, density 
values were increased by increasing amount of SiC content. 
 
Keywords: Aluminum composite, mechanical alloying, powder metallurgy. 

I. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Mekanik alaşımlama/öğütme (MA/MÖ) ilk defa 1966 yılında Benjamin tarafından geliştirilen 
ve oksit dağımla mukavemetlendirilmiş Ni-bazlı süper alaşımların üretiminde kullanılan bir 
toz metalürjisi (TM) yöntemidir [1]. MA/MÖ işleminde öğütme enerjisi, işlem kontrol 
kimyasalları, öğütme süresi ve öğütme sıcaklığı gibi işlem parametrelerinin yanı sıra, soğuk 
kaynaklanma ve kırılma gibi aşamalarda önemlidir [2-3]. Bu yöntem, son yıllarda Al-bazlı 
kompozit malzemelerin (AKM) üretiminde oldukça başarılı olarak uygulanmaktadır [4,5].  
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Alüminyum ve alüminyum alaşımları endüstriyel olarak oldukça fazla kullanım alanı bulan 
malzemelerdir. Özellikle son 20 yıldır TM ile üretilen bu malzemeler otomotiv sektöründe 
yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Ayrıca, sadece TM ile üretilen parçalarla kalınmamış, 
aynı zamanda seramik takviyeli alüminyum malzemelerden üretilen parçalarda kullanılmaya 
başlamıştır [6,7]. AKM üretiminde SiC, Al2O3 ve B4C takviye elemanlarının kullanılmaya 
başlamasıyla çeşitli işlemlerden oluşan TM alanında önemli gelişmeler kaydedilmiştir [8]. 
Seramik takviye elemanları Al matris içerisine parçacık olarak ilave edildiğinden dolayı, 
tozlar bir araya gelerek aglomere olmakta ve yapı içerisinde üniform bir dağılım 
sağlanamama gibi problemler söz konusu olmaktadır [9]. Bu tür problemlerin önlenmesinde 
farklı yöntemler uygulanmaktadır. Bu yöntemlerden biriside amaca göre farklı tasarım 
değirmenlerdir [10]. MA/MÖ işleminde kullanılan değirmenler; SPEX tipi değirmenler, 
planeter bilyeli değirmenler, atritör,  ticari değirmenler ve yeni tasarımlar olarak farklı 
gruplara ayrılmaktadır. Bu değirmenlerin kapasiteleri ve öğütme etkileri de birbirinden 
farklıdır.  

Bu çalışmada, ticari saflıktaki Al-SiC seramik takviye elemanı, atritör tipi mekanik 
alaşımlama cihazında argon atmosferi ortamında hacim bazında farklı oranlarda ve farklı 
öğütme sürelerinde öğütülmüştür. Böylece atritör mekanik alaşımlama cihazında SiC 
takviyeli AKM üretiminde farklı oranlarda ilave edilen SiC ve öğütme süresinin etkisi 
incelenmiştir.    

II. MALZEME VE METOT (MATERIAL and METHOD) 

Al-SiC kompozit tozların üretiminde % 99,5 saflıkta ve 53 µm boyutunda gaz atomize Al 
tozu ve 13 µm boyutunda SiC tozları kullanılmıştır. MA/MÖ işlemi atritör tipi MA cihazı 
kullanılarak yapılmıştır. Atritör tipi MA cihazında 10:1 bilya-toz oranı, 6 mm çapında 
paslanmaz çelik bilyalar, işlem kontrol kimyasalı olarak %2 stearik asit ve dört (30, 60, 90 ve 
120 dak) farklı öğütme süresi kullanılmıştır. MA/MÖ işlemi, 750 dev/dak hızda yapılmıştır. 
Değirmene toz ve bilya şarjı argon ortamında yapılmıştır. Üretilen kompozit tozlar 
cihazlardan glove box içerisinde (argon altında) alınmıştır. MÖ süresine bağlı olarak toz 
bpyutu ve şeklinin belirlenmsi için optik ve tarama elektron mikroskop incelemeleri 
yapılmıştır. Bu tozlar 630 MPa basınç altında soğuk preslenerek kompozit parçalar 
üretilmiştir. Soğuk preslenen parçalar argon ortamında 560 °C sıcaklıkta 30 dakika 
sinterlenmiştir. Sinterlenmiş parçaların sertlik ölçümleri AFFRI üniversal sertlik ölçüm 
cihazında (HV2) yapılmıştır. Üretilen kompozit tozların tane boyut analizleri MALVERN 
MASTERSIZER-X cihazında distile su ile 5 dak karıştırılarak lazer tekniğiyle ölçülmüştür. 
Sinterleme öncesi ve sinterleme sonrası yoğunluk ölçümleri ise PRECISA XB 220A marka 
üzerinde yoğunluk ölçüm cihazında yapılmıştır.  

III. DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIŞMA (EXPERIMENTAL RESULTS and 
DISCUSSION) 

Şekil 1’de atritör tipi MA/MÖ cihazında farklı sürelerde üretilen Al-bazlı kompozit 
malzemelerin öğütme süresine bağlı toz boyut dağılımları verilmiştir. 
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Şekil 1. Farklı sürelerde MÖ Al-bazlı kompozit malzemelerin öğütme süresine bağlı toz boyut dağılımı. 

Şekil 2’de verilen toz boyutu değişimi sonuçları incelendiğinde, 60 dak öğütme süresinde 30 
dak mekanik öğütülen kompozitlere göre toz boyutunda artış olduğu görülebilmektedir. Toz 
boyutundaki bu artış, mekanik alaşımlama işlemi sırasında meydana gelen soğuk 
kaynaklanmadan aşamasından dolayıdır. Bu aşamada toz parçacıkları aşırı deformasyona 
uğramaktadır [10]. 90 dakika mekanik öğütülen tozlarda ise soğuk kaynaklanan tozların 
deformasyon sertleşmesi (pekleşme) etkisi ile tekrar kırılmaya maruz kaldığı anlaşılmaktadır. 
Bu aşamada mekanik öğütülen kompozit tozların boyutunda azalma meydana gelmektedir. 
Soğuk kaynaklanma ve kırılma aşamaları 120 dakika mekanik öğütülen tozlarda devam 
ederek Al-bazlı kompozit malzemelerin toz boyutları hızlı bir şekilde azalma eğilimi 
sergilemektedir. Şekil 2’de atritör değirmende farklı sürelerde mekanik alaşımlanan Al + %20 
SiC kompozit tozlardan alınan optik mikroskop görüntüleri verilmiştir. 

   
a) 30 dak                                      b) 60 dak 

   
c) 90 dak                  d) 120 dak 

Şekil 2. Farklı sürelerde mekanik öğütülerek üretilen % 20 SiC kompozit malzemelerin optik mikroskop 
görüntüleri. 

SiC 

SiC 

1259



Şekil 2’de 30, 60, 90 ve 120 dak mekanik öğütme işlemi ile üretilen kompozit tozların (% 20 
SiC) optik mikroskop görüntüleri incelendiğinde, 30 dak mekanik öğütme sonrası tozlar 60 
dak mekanik öğütülenlere göre daha kaba bir görünüm sergilediği görülmektedir. Artan 
mekanik öğütme süresi, matris malzemesi içerisindeki seramik takviye parçacıklarının daha 
homojen dağılımı sergilediği anlaşılmaktadır. Ayrıca soğuk kaynaklanma ve kırılma 
aşamalarından dolayı, kompozit tozların boyutunun azalmaktadır. Şekil 3’de farklı sürelerde 
mekanik alaşımlanan Al-bazlı kompozit malzemelerin öğütme süresine bağlı yoğunluk 
değişimleri verilmiştir.   

 
Şekil 3. Farklı sürelerde mekanik alaşımlanan Al-bazlı kompozit malzemelerin öğütme süresine bağlı yoğunluk 

değişimleri. 

Şekil 3’de verilen yoğunluk değişimleri incelendiğinde, saf Al,  % 5 ve % 20 SiC kompozit 
malzemelerin 60 dak öğütmede yoğunluklarında düşüş görülmektedir. Soğuk kaynaklanmanın 
etkisiyle 90 dak mekanik öğütme sonrasında saf Al ve % 5 SiC kompozit malzemelerin 
yoğunlukları artarken, % 20 SiC kompozit malzemenin yoğunluğu azalmaktadır. % 10 ve % 
15 SiC kompozit malzemelerin 60 dakika mekanik öğütme sonrasında soğuk kaynaklanmadan 
dolayı yoğunluk artmaktadır. Ancak öğütme zamanının artması soğuk deformasyon olan 
tozların kırılmasını sağladığı için yoğunluk giderek azalmaktadır. En yüksek yoğunluk değeri 
% 20 SiC kompozit malzemelerde elde edilirken, en düşük yoğunluk değeri % 5 SiC 
kompozit malzemelerde elde edilmiştir. Matris malzemeye ilave edilen SiC miktarı arttıkça, 
yoğunlukta artmaktadır. Şekil 4’de farklı sürelerde mekanik öğütülen Al-bazlı kompozit 
malzemelerin öğütme süresine bağlı sertlik değişimleri verilmektedir. 

 
Şekil 4. Farklı sürelerde mekanik öğütülen Al-bazlı kompozitlerin öğütme süresine bağlı sertlik değişimleri. 
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Şekil 4’de verilen sertlik değişimleri incelendiğinde, alüminyum matrise ilave edilen SiC 
miktarı ve öğütme süresi artıkça, üretilen kompozitlerin sertlik değerleri de artmaktadır.  % 20 
SiC kompozit malzemelerde en düşük sertlik değeri 30 dak öğütme sonrası 76 HV, en yüksek 
sertlik değeri ise 120 dak öğütme sonrası 177 HV olarak ölçülmüştür. Şekil 6’da 120 dak 
öğütme sonrası elde edilmiş % 10 SiC kompozit malzemelerin SEM görüntüleri ve EDS 
sonuçları verilmektedir. 

      
a) 

 
b) 

Şekil 5. 120 dak mekanik öğütülerek üretilen % 10 SiC takviyeli kompozitlerin (a) SEM görüntüleri, (b) EDS 
sonucu 

Şekil 5.a da verilen SEM görüntüleri incelendiğinde, matris içerisindeki SiC parçacıkları 
(keskin kenarlı olarak) matrise battığı anlaşılmaktadır. EDS analizinde (Şekil 5.b) ise atritör 
değirmende mekanik alaşımlama yapılarak üretilen SiC takviyeli Al kompozit malzemelerde 
öğütme ekipmanlarından kaynaklanan bir kirlenmenin olmadığı (Fe gibi) belirlenmiştir. Fakat 
MA/MÖ işleminin atmosfer kontrollü ortamda (argon ortamı) yapılmasına rağmen yine bir 
miktar O2 kirlenmesi meydana geldiği görülmektedir. Öğütme işlemi sırasında (öğütme kabı 
içerisinde) bilya-toz-bilya ve bilya-toz-öğütme kabı çarpışmaları nedeniyle tozlarda sürekli 
olarak temiz yüzeyler oluşmaktadır. Oluşan temiz yüzeyler ya argon içerisinde çok az 
miktardaki O2 nedeniyle veya tozların değirmenlerden alınması sırasında bir miktar 
oksitlenmenin olduğu anlaşılmaktadır.  
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IV. SONUÇLAR (CONCLUSIONS) 

Atritör mekanik alaşımlama cihazında SiC takviyeli AKM üretiminde farklı oranlarda ilave 
edilen SiC ve öğütme süresinin etkisi incelendiği bu çalışmadan elde edilen sonuçlar aşağıda 
belirtilmiştir. 

 İlave edilen SiC miktarı ve öğütme süresi artıkça kompozit malzemelerin tane boyutu 
azalmıştır. 

 En yüksek yoğunluk değeri % 20 SiC kompozit malzemelerde görülürken, en düşük 
yoğunluk değeri % 5 SiC kompozit malzemelerde görülmüştür. İlave edilen SiC miktarı 
arttıkça yoğunlukta artış görülmüştür.  

 İlave edilen SiC miktarı ve öğütme süresi artıkça kompozit malzemelerin sertlik değerleri 
artmıştır. En yüksek sertlik değeri % 20 SiC kompozit malzemelerde 120 dak öğütme 
süresinde elde edilmiştir. 

 SiC takviyeli Al kompozit malzemelerde kirlenmenin olmadığı gözlenirken bir miktar 
oksidasyon meydana geldiği görülmüştür. 
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ABSTRACT 
Heat treatments applied on foods causes chemical changes leading to formation of new compounds. 
Chloropropanols and chloropropanol esters one of these compounds causing carcinogenic and / or toxic effects. 
3-MCPD (3 monochloropropane-1,2-diol) is the compound found in the foods at the highest levels among all the 
chloropropanols. 3-MCPD fatty acid ester is the other toxic compound found in foods in the high level. 3-MCPD 
and 3-MCPD glycidyl esters are found in commonly consumed foods in daily life which are  bread, meat, malt. 
In this study, the literature on the 3-MCPD was reviewed in the aspects of formation mechanisms, the presence 
in foods, legislative situation and mitigation strategies. 
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I. INTRODUCTION 

Chloropropanols are food-borne contaminants and are formed during the processing of 
various foods. Chloropropanols are the chemicals that are formed by the reaction between 
glycerol and chloride in acidic conditions. The major chloropropanols present in the foods are 
3 monochloropropane-1,2-diol and 1,3-dichloropropan-2-ol (1,3-DCP) molecules. 
Chloropropanols were first shown in vegetable protein hydrolyzed in acid presence (HVP) 
used as a flavoring ingredient in various processed products.[1] Acid-HVP is the result of 
hydrolysis of vegetable proteins in the presence of hydrochloric acid at high temperature and 
optimum pressure, and it is used in many foods such as soy sauce, fish sauce, garlic powder, 
spice mixtures, meat juices and so on. Acid-HVP-containing triglycerides react with 
hydrochloric acid and form chloropropanols [2]. The most important initiators of this reaction 
are triglycerides, phospholipids and glycerol. 

The formation of chloropropanols was controlled in HVP with good production practices. 
However, MCPD glycidyl esters was found in some foods not containing acid-HVP [3]. The 
refined oils and raw materials including these refined oils are the primary products containing 
3-MCPD glycidyl esters.  It has been also observed that the isomers which are 2-MCPD and 
2,3-DCP were identified in these products but their concentrations are lower than those of 3-
MCPD and 1,3-DCP. In vitro studies showed no genotoxic activity where it was found in in 
vivo studeis for 3-MCPD [4]. Considering in vivo genotoxic activity and possible secondary 
tumorigenic mechanism, tolerable daily intake (TDI) was set at 2 μg kg-1 per body weight by 
the Scientific Committee on Food of the European Commission. The European Commission 
has also set a legal limit of 0.02 mg / kg for 3-MCPD in HVP and soy sauce. Taking these 
legal limits into account, the industry has begun to work on the reduction of chloropropanol in 
HVP and the scientific studies started to be conducted to investigate the presence of 
chloropropanols in other heat-treated foods such as meat, malt and cereal products [5, 6] 
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3-MCPD is found in food not only in free form but also in ester form with fatty acids. In one 
study, it has been demonstrated that 3-MCPD glycidyl ester can be found in a level of  5 to 
396 times of the level of free 3-MCPD [1]. Significant amounts of 3-MPCD esters were found 
in the oils extracted from the processed products. The levels of 3-MCPD mono and di-esters 
range from 0.14 to 6.1 mg / kg in the diet [7]. Toxicological studies on mice have shown that 
3-MCPD causes infertility in mice [8]. It has also been determined that in vitro genotoxic 
activity results in tumor formation in but the same finding has not been confirmed in vivo 
studies [9]. In recent years, 3-MCPD exposure has not only come from foods consumed at 
lower levels such as soy sauce and flavorings, but also from fats, malt, meat, bread and other 
cereal products [10]. Particularly in refined vegetable oils and fats, high levels of 3-MCPD 
have been determined. The use of fats as raw materials in many foods, including infant foods, 
increases the risk of 3-MCPD exposure. 3-MCPD has attracted an attention by scientific, legal 
and media areas by all these toxicological evaluations. In this study, the toxicity, the 
formation mechanisms, the processes leading to formation of chloropraponals, legislative 
situation and mitigation strategies was reviewed.  

II. TOXICITY 

The safety of the 3-MCPD was first assessed by the JEFCA in 2001 and a reassessment was 
made in 2006, but limited data were available for the intake and toxicology of 3-MCPD 
glycidyl esters. The toxic effect of 3-MCPD glycidyl esters is resulted from transforming of to 
3-MCPD free from during digestion in gastrointestinal track.   However, the degree of 
hydrolysis of 3-MCPD glycidyl esters and the amount of released 3-MCPD are still unknown 
[11]. According to results of the risk assessment of the free 3-MCPD by the Federal Risk 
Assessment Institute (BfR) and the European Food Safety Authority (EFSA), toxic effect can 
be observed at the levels of released 3-MCPD during digestion and they also defined that 
100% ester metabolism is possible in the human body [12]. On the other hand, this is not a 
generally accepted assumption. Seefelderet al. [13] show that only about 15% of the total 
amount of 3-MCPD esters is in the monoester form and the release of 3-MCPD is potentially 
slower than the 3-MCPD diesters than that of 3-MCPD monoesters. Furthermore, they 
suggested that 3-MCPD esters may have little contribution in total dietary exposure of 3-
MCPD. 

It is observed that 3-MCPD can dissolve in human body fluid and pass blood-brain barrier 
and blood-testis barrier. It is detoxified by combining with glutathione and oxalic acid. It can 
form genotoxic glycidol with enzymatic reaction. In vitro studies have shown that 3-MCPD is 
a genotoxic agent, but not in vivo studies. Although an animal study found that 3-MCPD 
increased the incidence of benign tumors in some organs, these tumors were seen only when 
the dose of 3-MCPD exceeded that of toxic doses [14]. 

The International Agency for Research on Cancer (IARC) has included 3-MCPD in Group 2B 
which means "possibly carcinogenic to humans" status, considering the carcinogenic effect on 
animals, although it is still unknown whether or not it is carcinogenic in humans [15]. 
According to health effects resulted in studies, 3-MCPD has been shown to affect the kidneys, 
central nervous system and male reproductive system in mice. It has also been reported to 
reduce sperm motility in humans by interacting with copper ions [14]. 
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III. THE PRESENCE IN FOODS and FORMATION DURING PROCESSES 

3-MCPD is formed from glycerol or acylglycerols and chloride ions in heat treated foods 
which contains oil and have low water activity [16]. The reaction of glycerol with 
hydrochloric acid at high temperature and with sodium chloride in the presence of acids such 
as citric acid and acetic acid can result in 3-MCPD formation [17]. The concentration of 3-
MCPD is low in baked products but high consumption of some baked goods like bread and 
toasts make them an important source of 3-MCPD. While investigating the formation of 
chloropropanols in food, bread is one of the most used models. There are many factors that 
can affect 3-MCPD formation in bread production such as moisture content, temperature, pH, 
the presence of fatty acid ester varieties and used food additives. The presence glycerol with a 
low moisture, the lecithin with high moisture, 3-MCPD fatty acid esters and processing 
temperatures higher than 170°C, used additives such as diacetyltartaric acid cause the 
formation of 3-MCPD in bread. On the other hand, 3-MCPD formation is inhibited at high pH 
(above pH 6) and in the presence of sodium bicarbonate [18]. 

The another product group containing 3-MCPD are dark malt products. In these products, the 
drying and roasting processes triggers the formation of 3-MCPD [7]. Smoked fermented 
sausages and ham also cause 3-MCPD exposure which is formed during smoking. Contrary to 
3-MCPD formation in HVP, soy sauce and bakery products, fat does not cause formation of 
3-MCPD in smoked foods. It has been investigated that the precursor for 3-MCPD formation 
in smoked foods may be 3-hydroxyacetone [19]. The processes leading to formation of 3-
MCPD and different food groups are shown in Table 1. 

               Table 1. The processes causing the formation of 3-MCPD in various food products 
Product Group Process Reference 

Cereals 
Cooking/Baking, 
Roasting, Extrusion  

[20] 

Coffee Roasting [7] 
Rafined Oils and Products containing 
refined oils (hazelnut paste etc) 

Deodorization [21] 

Bread Toasting [18] 
Malt Roasting, Drying [19] 
Meat products Smoking [19] 

The formation of 3-MCPD in HVP caused by using hydrochloric acid in the production. 
Therefore, the formation of chloropropanols in the HVP is process-dependent and its 
concentrations can be reduced by process changes. While high level of 3-MCPD is found in 
soya and oyster sauces produced by the acid hydrolysis process, it was not found in 
traditionally produced fermented soy sauces. For the fermented sausages and salami, 3-
MCPD can form with the interaction between oil and sodium chloride or can migrate from 
resin used in sausage casings [3].  In studies where the effect of cooking on the formation of 
3-MCPD was investigated, high level of 3-MCPD was found in toasted bread, grilled cheese 
and fried pastries. However, it was not found or found in very low levels in cooked meat, 
meat juices and sauces. These different results suggest that the formation of 3-MCPD is 
limited in high water activity [6] 
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Table 2. 3-MCPD levels in different food groups 

Food Group 
3-MCPD fatty acid esters levels (µg/kg) 
Hong Kong FEHD (2012) [11] UK FSA Study (2008) [12] 
Min-Max Average Min-Max Average 

Breakfast cereals nd-43 7 11-12 12 
Noodle nd-210 53 - - 
Biscuit 50-860 440 110-696 443 
Et ve et ürünleri nd-280 19 - - 
Poultry and poultry products nd-160 23 - - 
Chicken nd-160 43 260-423 342 
Fish and fish products nd-280 77 - - 
Nuts and seeds nd for all samples 5  - 
Fats and oil nd-2500 390 - - 
Flavour enhancers and sauces nd-490 75 - - 
Snacks 9-1000 270 - - 
Fried potatoes 37-300 120 35-397 105 
Potato chips 22-660 340 48-1186 198 
Baked products nd-410 120 - - 
Bread 2-230 87 nd-42 27 
Special Chinese baked products  nd-1200 270  - 
Milk products nd-230 17 - - 
Soups and non-alcoholic drinks nd-61 12  - 
Soups nd-7 3 - nd 
Vegetable chips 16-6000 550 - 157 

nd: Not defined, Min-Max: Minimum ve maximum levels, UK FSA: United Kingdom Food Safety Agency, 
FEHD: Food and Environment Healtsh Agency 

It was reported that 3-MCPD was found in fatty acid ester form in foods and the levels are 
hundred times higher than that of free form of 3-MCPD in food [11] (See Table 2). However, 
especially palm oil, corn oil and coconut oil seemed to lead to the formation of 3-MCPD at 
high levels [22] (See Table 3). 

Table 3. 3-MCPD levels in oils having different sources 
Oil source 3-MCPD esters and related compounds (mg/kg) 
Avocado oil 1 
Palm oil 1.3-14 
Olive oil <1 
Grape seed oil 10 
Corn oil 7 
Soy oil <1 
Sunflower oil 2 
Coconut oil 7 
Palm seed oil <1 

IV. LEGAL REGULATIONS 

According to the European Commission set  the regulation 1881/2006 which limits the 
highest amount of free 3-MCPD to 20 / kg  that can be found in soy sauces and hydrolyzed 
soy proteins. The limit concentration is 50 μg / kg for liquid products containing 40% solids 
[22]. However, the Codex Alimentarius Commission has established a 400 μg / kg limit for 3-
MCPD in liquid flavor enhancers that are hydrolyzed in acid presence. Tolerable daily 
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exposure limit was set as 2μg / kg body weight. However, no legal limit has yet been set for 
3-MCPD fatty acid esters [11]. Sufficient toxicological data on 3-MCPD esters are not yet 
available. The German Combined Risk Assessment Institute (BfR) and the European Food 
Safety Authority (EFSA) considers the risk assessment results of the free 3-MCPD 
compound. 3-MCPD esters are converted into free 3-MCPD after being taken in the body and 
their toxic properties are thus clear. Therefore, these two institutes have assumed that the 3-
MCPD esters taken by the body convert 100% to the free 3-MCPD compound for risk 
assessment studies [22]. However, Seefelderet al [13] reported that low levels of free 3-
MCPD were formed from 3-MCPD esters. 

V. MEASUREMENTS TECHNIQUES 

3-MCPD is a compound very diffucult to analyze due to the lack of a suitable chromophore, 
high boiling point and low molecular weight. Its low volatility and high polarity properties 
caused poor accuracy and low sensitivity when measured by Gas Chromatography (GC). 
However, recent studies have demonstrated a stable volatile derivative for GC. Hamlet 
andSutton [23] used GC-MS system for low level 3-MCPD detection in hydrolyzed soy 
protein and spices. The samples extracted with the salt solution were seperated by diethyl 
ether using diatomaceous earth solid phase extraction and 3-MCPD diester derivative was 
obtained with heptaforobutyrimidazole (HFBI). The method used by Hamlet andSutton [23] 
was tested on other samples and determined to be suitable to measure 3-MCPD. Breretonet al 
[5] validated the method and found the measurement limit (LOQ) to be 0.01 mg / kg. The 
method could also be used to detect 2-MCPD and 1,3-DCP compounds. Meierhanset al. [24] 
conducted extraction with acetone after extracting by extraction column with diethyl ether in 
spice and soy sauce, and analyzed the 3-MCPD compound by GC-MS system. In another 
study, phenylboronic acid (PBA) was used as the derivatization reagent prior to GC-MS. Wu 
andZhang [25] applied extraction and derivatization at the same time, but had low 
applicability in oily, complex samples, since the method does not involve any "clean-up" 
procedure. 

VI. MITIGATION STRATEGIES 

There is a need for a better understanding of the mechanisms of formation to reduce levels of 
3-MCPD and 3-MCPD fatty acid esters. The studies to reduce 3-MCPD and its esters was 
conducted mostly on oils. Mitigation strategies for 3-MCPD can be grouped under three 
different headings for fats and oils. These are removal the compounds leading to the 
formation of 3-MCPD from the oil, the alteration in process and the removal of the 3-MCPD 
esters and related compounds from the refined oil. In palm oil, a reduction of 25% was found 
when the raw material was washed with water and 75% ethanol before refining process. Also, 
the addition of sodium chloride which is insoluble in oil before heat treatment prevented 3-
MCPD formation. The use of formic acid solution instead of water for steam distillation 
during deodorization provided a 35% reduction of glycidol esters. Increasing the formic acid 
concentration resulted in the reduction of the esters [22]. Bornscheuer andHesseler [26] used a 
model system to convert the 3-MCPD compound to glycerol by enzyme application. As 
another reduction method, to remove 3-MCPD esters in the oil, adsorption of the compound 
on solid surface after refining and deodarization step has been developed. During the 
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reduction of 3-MCPD, some factors should be considered which are preventing the formation 
of other contaminants and protecting the properties of products like oxidative stability. 
Rapeseed oil, sunflower oil, olive oil and soya oil contain between 1 and 3% of DAG (diacyl 
glycerol) while it is in the range of 6-10% for palm oil. Crude coconut oil, palm and palm 
kernel oil are high in free fatty acids (7%) while in other oils this level is 1-2%. The level of 
3-MCPD in palm oil may be highly variable relative to the area where the raw material is 
grown [22]. 

Reduction of the ester concentration by acid treatment after refining process, using a binding 
agent to remove radicals, reducing the level of chlorine in the water, steam, bleaching earth 
during the refining process in fats are the important research areas in reducing the 3-MCPD 
levels [21]. It has been reported that 3-MCPD esters formed during deodarization step in the 
refining of edible oils [27, 28]. In a study on palm oil that caused the formation of 3-MCPD at 
the highest level, it was observed that the reactive form of chlorine ion played a role in the 
formation of the compound during the deodorization process. The temperatures applied higher 
than 150oC during deodorization process causes the decomposition of organochlorines in oil. 
As an another method, the compounds such as low molecular weight alcohol added to refined 
and bleached palm oil causes the formation of volatile chlorine compounds, which allows 
them to be removed during the deodorization process. Removal of organochlorines from 
crude palm oil before heat treatment is also presented as an effective way to reduce 3-MCPD 
diesters [29]. For foods in which 3-MCPD is formed by lipase activity, lipase inactivation by 
heat or other means is also suggested as another way of reducing 3-MCPD [30]. 

VII. CONCLUSION 

Chloropropanols which are the food-borne contaminants formed during the processing of 
various foods can be  controlled by good production practices. In recent years, interest in 3-
MCPD has increased following the studies which has found 3-MCPD in a large group of 
foods. It is found mostly in refined oils, sauces, bread and other foods which produced by 
frying, roasting or cooking processes. In vitro studies have shown that it has a genotoxic 
effect. Although genotoxic activity is not clear, new investigations are needed in this regard. 
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ABSTRACT 
The objective of this study was to quantify the antioxidant capacity of four wild strawberry cultivars (Ottoman) 
harvested in Elazig, Alkaya, Kargucak and Pences as different species of Fragaria vesca and two Ottoman 
strawberry jams by various spectrophotometric methods (TPC, CUPRAC, TFC, DPPH, ABTS, FRAP) and to 
evaluate their phenolic profile by HPLC-DAD. The highest antioxidant capacity was determined in the extracts 
of Pences cultivar with the concentrations of 60.14, 153.20, 45.08 mg TROLOX/g of dry weight in FRAP, 
CUPRAC and DPPH assays respectively. Quercetin, (+)catechin, and gallic acid were detected by HPLC in all 
strawberry samples in substantial amounts. 
 
Keywords: Wild strawberry, Fragaria vesca, flavonoids, spectrophotometric analysis, hplc. 

I. INTRODUCTION 

The rapidly rising consumer demand for the health promoters rich in antioxidants leads the 
scientists to conduct studies on the species whose commercial valorisation has not been 
accomplished so far. Berries play an important role in a healthy diet. Among berries, 
strawberries draw a particular attention since they contain considerable amounts of vitamin C 
and anthocyanins. 

In Karadeniz Eregli on the western coast of the Black Sea a local strawberry cultivar, 
‘Ottoman’, is used for jam processing. ‘Ottoman’ is male sterile and rich in aromatic 
substances [1]. This is the Fragaria vesca species well known with its fragrance and special 
pink colour, cultivated in many other regions in Turkey such as Elazig located in the eastern 
part of Anatolia [2], in Bolu Province, at the east of Marmara [1, 3]. The fruits of Ottoman 
Strawberry (OS) have either an oblate conical form or a round shape. The flesh of the fruit has 
a white colour with a soft skin. The fruits are considerably small and its ripening period is 
comparatively short in contrast to other strawberry types (harvested within a month, usually in 
May or June). The structure of the mesocarp is free from voids and has high moisture content 
[1]. 

Scientific evidence suggests that strawberries have some health benefits likewise reduced risk 
of cancer, improved neurofunction, vision and memory, prevention from weight gain due to 
the bioactive phytochemicals they include (phenolic acids, flavonoids, proanthocyanidins, 
ellagitannins, triterpenoids, lignans). The anticancerogenic property and the anti-
inflammatory functions of strawberries depend strongly on their antioxidant capacity [4]. In 
literature, several studies related to the antioxidant capacity of wild strawberries have been 
conducted so far. Mahmood, Anwar [5], studied the effect of ripeness on the total phenolic 
content (TPC) and total flavonoid content (TFC) of four different strawberry cultivars 
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(Korona, Tufts, M. Lavegiata, M. macroura) and observed an increase in the percentage of 
TPC, TFC, flavonoid and phenolic acids as the maturity progresses from unripened to fully 
ripened stage. The highest level of TPC among three South American Fragaria chiloensis, 
Fragaria vesca and Fragaria ananassa species was reported in Fragaria vesca species by 
Cheel, Theoduloz [6]. Häkkinen [7] reported that strawberry jam-cooking caused only a small 
loss of flavonols and ellagic acid. 

To our knowledge, no research has been conducted until now which investigated the 
antioxidant capacities of OS with different origins and OS jam by more than two antioxidant 
assays. In addition, no results with respect to the TFC of OS and OS jam have been reported 
in literature. This research aims to investigate the effects of cultivation in different areas on 
the antioxidant capacity and phenolic profiles of OS and OS jam by various spectrometric 
methods and HPLC. 

II. MATERIAL AND METHOD 

Raw Material 

In this research, a single sample cultivated in the province Elazig (OE) and three different 
samples cultivated in the villages of Karadeniz Eregli (Alkaya, Kargucak and Pences) in the 
Black Sea region of Turkey were collected during the harvesting period 2013-2014. The 
strawberries were milled with liquid nitrogen using a grinder (IKA, Germany) and then stored 
at -80°C until the analysis. 

The OS jams were purchased from Azim Konserve San.Tic.A.S., a local producer located in 
Karadeniz Eregli. 

Chemicals 

Chemicals used in research were analytical grade and purchased from Sigma Aldrich 
(Germany), Fluka (Germany) and Merck (Germany). 

Extraction of OS samples 

In order to obtain more accurate results in the further analysis, there must be sufficient 
antioxidants in the sample extract which makes the choice of a solvent critical. Therefore, 
three types of solvent were tested in the extraction: a) 80% acetone-distilled water (v/v), b) 
60% ethanol-distilled water mixture (v/v), c) methanol-water-formic acid mixture (80:19.9: 
0.1 v/v respectively). Having performed all of the experiments for the determination of the 
antioxidant capacity, it was observed that the total antioxidant capacities of the acetone-water 
extracts was 3-4 times higher than those of the other extracts for all samples. Hence, 80% 
acetone-water mixture was chosen as the solvent for further analysis. 0.1 g of each freeze 
dried sample was weighed and treated with 5 mL of the solvent. The mixture was vortexed for 
2 minutes and shaken for 10 minutes in an ultrasound bath (VWR-D218, Germany) filled 
with ice. Then, each sample was centrifuged at 5000 rpm at 4°C for 10 minutes using Sigma2-
16PK centrifuge (Germany). The supernatant was evaporated at 40°C and 500 rpm using 
Buchi-diagonal rotary evaporator (Switzerland). After the evaporation, the residues were 
freeze dried for 16 h in the lyophilizator (Christ-USA). The freeze dried extracts were treated 
with methanol of 10 mL. 
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Preparation of OS jam extracts 

The dry matter of the jams was determined using Abbe refractometer (China). The Brix of the 
first sample (J1) and the second sample (J2) were measured 69.5% and 70.5% respectively. 
Due to the high level of sugar, it was difficult to mill the jams. They were stored at -80°C 
without being milled until the extraction. 

Determination of the Total Phenolic Content (TPC) 

TPC was measured using Folin-Ciocalteu colorimetric method described by Velioglu, Mazza 
[8]. Briefly, the appropriate dilutions (0.2 mL) of the samples were oxidized with 1.5 mL of 
10% Folin-Ciocalteu reagent at room temperature. Then the reaction was neutralized with 1.2 
mL sodium carbonate (7.5% m/v). The absorbance was measured at 765 nm with a 
spectrophotometer (Synergy HT, USA) after the incubation of 1.5 h at room temperature in 
the dark. Quantification was done on the basis of a calibration curve of gallic acid in methanol 
(10, 20, 40, 80, 100, 200 mg/L). Results were expressed as gallic acid equivalent (GAE), i.e., 
mg gallic acid/g DW. 

Determination of the Total Flavonoid Content (TFC) 

TFC was measured using a colorimetric method [9]. A 0.25-mL sample of freeze dried extract 
was mixed with 1.25 mL distilled water and 0.075 mL 0.05 g/mL NaNO2. After 6 min, 0.15 
mL of 0.1 g/mL AlCl3·6H2O solution was added. After 5 min 0.5 mL of 1 mol/L NaOH was 
added to the mixture. The mixed solution was allowed to stand for 15 min before the 
measurement of the absorbance at 510 nm. Quantification was done on the basis of a 
calibration curve of Rutin in methanol (4, 8, 10, 20, 40, 80, 100, 200, 400 mg/L). The TFC 
was calculated and expressed as mg Rutin/g DW.  

Determination of The Copper(II) Reducing Antioxidant Capacity (CUPRAC) 

CUPRAC was measured using a colorimetric method [10].The appropriate dilutions of 0.1 
mL samples were mixed with 1 mL of 0.01 mM CuCl2∙2H2O, 1 mL of 7.5x 10-3mM 
Neocuproine and 1 mL of 1 M ammonium acetate buffer (pH=7) and 1 mL of H2O (total 
volume:4.1 mL). The samples were allowed to stay in the dark at room temperature for 30 
minutes. Next, the absorbance was measured at 450 nm. Quantification was done on the basis 
of a calibration curve of TROLOX in methanol (10, 20, 40, 80, 100, 200, 400, 800 mg/L). 
Results were expressed as mg TROLOX/g DW. 

Determination of Ferric (III) Reducing Ability of Plasma (FRAP) 

FRAP was measured using a modified version of the method [11]. Reagents included 300 
mmol/ TROLOX, 

1. Acetate buffer, pH 3.6 (3.1 g Sodiumacetate+16 mL acetic acid in 1 L of solution). 
2. 0.156 g of TPTZ (2,4,6-tripyridyl-s-triazine) in 50 mL of ethanol (Sigma, 

Switzerland). 
3. 0.5404 g of FeCl3∙6 H2O + 2 mL HCl (37% m/m) in 100 mL of solution (prepared 

daily). 

FRAP reagent was prepared by mixing 80 mL of (1), 8 mL of (2), and 8 mL of (3). A volume 
with 0.1 mL of sample extract was mixed with 0.9 mL of FRAP reagent. The mixture was 
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vortexed. After 4 minutes, the absorbance was measured at 593 nm. Quantification was done 
on the basis of a calibration curve of TROLOX in methanol (1, 2, 4, 8, 10, 20, 40 and 80 
mg/L). Results were expressed as mg TROLOX/g of DW. 

Determination of ABTS cation radical scavenging activity 

ABTS(2,2azinobis-3ethylbenzothiazoline-6sulfonicacid-diammoniumsalt) cation radical 
scavenging activity was measured using the method [12]. 0.22 g of ABTS reagent was 
dissolved in 200 mL distilled water and 0.038 g of K2S2O8 was dissolved in 2 mL of distilled 
water. 

Both solutions were mixed and stored overnight to complete the radicalization. This ABTS 
solution is diluted with 0.05 M KPi buffer (Mixture of 0.05M potassiumdihydrogenphosphate 
and 0.05 M dipotassiumhydrogenphosphate, pH=8) until its absorbance reaches 0.9± 0.2. The 
pH of the mixture was adjusted to 7.4 at the end. 0.1 mL of sample extract was mixed with 1 
mL of ABTS solution. It was shaken for 10 seconds.  

The absorbance was measured at 734 nm after 30 seconds. The absorbance values were 
subtracted from the blank values of pure methanol. Quantification was done on the basis of a 
calibration curve of TROLOX in methanol (4, 8, 10, 20,40,80, 100 mg/L). Results were 
expressed asmg TROLOX/g of DW. 

Determination of DPPH radical scavenging activity 

This experiment was based on the method of Kumaran and Karunakaran [13] and Tezcan, 
Gultekin-Ozguven [14]. 0.1 mL of sample extract was mixed with 2 mL of 0.1 mM DPPH 
(1,1diphenyl-2picyrlhydrazyl) in methanol solution and shaken for 10 seconds. The mixture 
was stored in the dark for 30 minutes at room temperature. The absorbance was measured at 
517 nm against methanol. The measured absorbance of the mixture was subtracted from the 
blank values. Quantification was done on the basis of a calibration curve of TROLOX in 
methanol (10,15, 20, 30, 40, 60,80 mg/L). The radical scavenging activity was calculated 
using the formula: 

                               (1) 

or the mg TROLOX equivalent values were calculated with respect to the standard for 1 g 
DW. 

Determination of the phenolic profile of OS cultivars and OS jam 

Major phenolics were determined following the method of Capanoglu, Beekwilder [15]. 
Extracts were filtered through a 0.45 µm membrane. Two milliliters of sample extracts were 
analyzed by HPLC (Waters 2487) equipped with photodiodearray detector (Waters 2687) 
with a supelco SUPERCOSIL LC-18 column (250x4.6 mm, particle size 5 µm.). Themobile 
phase was the water-trifluoroacetic acid (0.1%) (solvent A) and acetonitrile-trifluoroacetic 
acid (0.1%) (solvent B) at a flow rate of 1 ml/min. A linear gradient was used as follows: at 0 
min 95% solvent A and 5% solvent B; at 45min 65% solvent A and 35% solvent B; at 47 min 
25% solvent A and 75% solvent B; at 54min returns to initial conditions. The detection was 
achieved at 260, 280, 315, 360 and 510 nm. All the analysis were run in duplicate and results 
were expressed in terms of mg/100 g DW. 
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Statistical analysis 

The extraction of all samples was carried out in duplicate. Results are shown as mean and 
standard deviations. In order to evaluate the relationship among dependent variables, 
correlation tests were carrried out. Pearson correlation coefficients for each pair of antioxidant 
assays were determined and other statistical analysis to compare means of the results was 
performed by SPSS software version 20.0. (SPSS, Inc. Chicago, Illinois). One way ANOVA 
test was performed in order to reveal the significant differences among the mean values of the 
antioxidant assays for each variety. The main factor studied was the influence of variety on 
the antioxidant activity and total phenolic content. If a statistical significant effect was found, 
means were compared using Tukey's honestly significant difference (HSD) multiple 
comparison test. All statistical tests were performed at a 5% significance level. 

III. RESULTS AND DISCUSSION 

Evaluation of the results of antioxidant assays 

The total antioxidant capacity (TAC) of the extracts was determined using four different in 
vitro assays since antioxidant activity occurs by different mechanisms which means 
employing a method depending on one mechanism may not reflect the true antioxidant 
capacity [16]. The results of the sample extracts obtained for OS cultivated in Elazig (OE), 
Alkaya (OA), Kargucak (OK) and Pences (OP); OS jam with a Brix of 69.5% (J1); OS jam 
with a Brix of 70.5% (J2) in Total Phenolic content (TPC), Total Flavonoid content (TFC) 
assays and the results of the antioxidant analysis in addition to the one way ANOVA-Tukey 
HSD test results are summarized in Table 1. 

Among the examined strawberry varieties, OP had the highest TPC; whereas OE showed the 
lowest TPC. There was a 3.33 fold difference between the highest and lowest values of TPC 
for strawberries. The OP extracts had the highest and the OE extracts had the lowest value 
among all strawberries in TFC assay. 

Table 1. Total phenolic content and Total Antioxidant capacities of the examined freeze dried strawberry sample 
extracts*. 

Extract TPC1 TFC2 CUPRAC3 ABTS4 DPPH5 FRAP6 

OE 17.85±1.03a 20.75±0.16a 66.42±9.79a 61.17±2.52a 20.24±2.32a 44.00±3.86a 
OA 36.81± 3.48b 31.17±3.59b 91.66±6.22ab 84.46±6.67b 33.76±6.50b 53.28±1.89 ab 
OK 53.65± 4.45c 34.75±1.88bc 136.84±3.61bc 44.91±4.54c 60.49±9.46c 44.39±3.47a 
OP 59.60± 4.71c 45.08±3.53ab 153.2±2.87c 60.94±1.37a 64.03±3.78c 60.14±3.03 ab 
J1 1.86±0.08 1.6±0.21 3.47±0.07 0.657±0.002 0.984±0.035 3.90±0.29 
J2 1.84±0.19 1.41±0.04 3.47±0.04 0.66±0.001 0.992±0.037 3.22±0.17 

1Total phenolic content (TPC) expressed in mg GAE/g DW 
2Total flavonoid content (TFC) expressed in mg Rutin/g DW 
3CUPRAC: Copper (II) reducing antioxidant capacity expressed in mg TROLOX/g DW;  
4ABTS: Cation radical scavenging activity expressed in mg TROLOX/g DW;  
5DPPH: Radical scavenging activity expressed in mg TROLOX/g DW 
6FRAP: Ferric (III) reducing ability of plasma expressed in mg TROLOX/g DW; 
OE, OA, OK, OP : Ottoman strawberry cultivated in Elazig, Alkaya, Kargucak, Pences respectively. 
J1: Ottoman strawberry jam,Brix:69.5% ; J2: Ottoman strawberry jam, Brix:70.5%. 
*All analysis were run in duplicate. Three measurements were made for each replicate. The values are given as 
the mean of duplicate runs with its standard deviations. Columns belonging to the same data set with different 
letters are significantly different (p < 0.05 n=6 analysis) 
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Among the strawberry samples, OP had the highest values in CUPRAC, DPPH and FRAP 
assays while OA cultivar yielded the highest score in ABTS assay. It was figured out that 
there was approximately 2.31 fold difference in CUPRAC and 1.88 fold difference in ABTS, 
3.16 fold difference in DPPH and 1.36 fold difference in FRAP assays between the highest 
and lowest values. On the other hand, OS jam had the lowest antioxidant capacity. 

When the means of each strawberry cultivar were compared according to the antioxidant 
assay, it was observed that OP and OK varieties slightly differ from the other genotypes in 
CUPRAC, DPPH and TPC assays. 

The differences in the antioxidant capacities of OS might issue that geographical location and 
climate conditions play an important role in the phenolic content and antioxidant activity. One 
way ANOVA test results revealed that there was a significant difference between OE and all 
other OS in TPC, TFC and DPPH assays. In contrast, the distinction among the varieties 
cultivated in Karadeniz Eregli is not as clear as in the case of OE variety since OK and OP 
varieties gave close results in all assays except for ABTS. Nevertheless, within the group of 
Karadeniz Eregli cultivars, one may claim that there is a significant difference between OA 
and OP cultivars in all assays except for FRAP. This may be an important issue to evaluate 
the differences among the cultivars harvested in the same region and in the same year 
showing that geographical location might have a moderate level of impact on the antioxidant 
activities of strawberries even though the locations where the samples were collected are not 
so far from each other. 

When it comes to the relationship between the antioxidant assays and the mean value of each 
cultivar in each assay, Pearson correlation coefficients of the sample extracts are given in 
Table 2. A significant correlation was observed between TPC and CUPRAC assay (r =0.952, 
p ≤ 0.01); TPC and DPPH assay (r= 0.943, p ≤ 0.01). In addition, the results of CUPRAC and 
DPPH assays were closely similar (r=0.93; p≤0.01), suggesting that the two assays are almost 
interchangeable in the case of strawberry. Besides, there was a significantly strong correlation 
between ABTS and FRAP assays (r= 0,867; p≤0.01) in agreement with the results of the 
previous study [17].  

Table 2. Pearson’s Correlation Coefficients for Quantitative Determinations in Strawberry Samplesa. 
 TPC TFC CUPRAC ABTS DPPH FRAP 
TPC  0.910 0.952 0.835 0.943 0.894 
TFC   0.925 0.903 0.857 0.883 
CUPRAC    0.862 0.930 0.907 
ABTS     0.724 0.867 
DPPH      0.877 
FRAP       

a 99% confidence interval, significant at p≤0.01 

Although there is sufficient knowledge about the antioxidative features of cultivated 
strawberries in literature, there is a limitednumber of investigations reported in the past and 
related to the antioxidant activity of wild strawberries. 

On a dry weight basis, average levels of TPC’s reported here for OE extracts (17.85 mg/g of 
DW) are consistent with the previously reported values of 1600-2410 mg/100 g of DW 
[18]and 2200 mg/100g of DW [19]. In addition, the results of OE variety for TPC were in 
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accordance with the results of the study [20] which are in the range of 2000-2800 mg 
GAE/100g of DW). It was reported by Mahmood, Anwar [5] and Rekika, Khanizadeh [21] 
that in strawberry, TPC ranged from 491–1884 mg GAE /100g of DW and 0.426-0.937 mg 
GAE/g of FW respectively which disagree with the results of this study (1.78-5.9 mg GAE/g 
of FW). One might state that the difference in the results might be influenced by cultivar and 
climate conditions. 

Rekika, Khanizadeh [21] studied the antioxidant capacity of 18 selected strawberry varieties 
(Fragaria ananassa Duch.) by ABTS assay and found out between the range of 0.198 and 
0.272 mmol TROLOX/g of DW which is fairly in agreement with the results of this study 
(0.179-0.337 mmol TROLOX/gof DW). In another scientific research, the antioxidant activity 
of strawberry according to ABTS, FRAP and DPPH was determined as 11.5, 24.9; 15.9 µmol 
TEAC/g of FW respectively within a reaction time of 120 min [22]. The results of FRAP 
assay in our study belonging to OP cultivar (24.03 µmol TEAC/g of FW) and OA cultivar 
(21.28 µmol TEAC/g of FW) and the values of OA cultivar in DPPH assay (13.48 µmol 
TEAC/g of FW) confirm the previous values. However, our results of ABTS assay are higher 
(17.94-33.74 µmol TEAC/g FW) compared to the values in the referring study. Each of these 
methods provides an estimate depending on the reaction time which is shorter in our study (4 
min in FRAP, 30 min in DPPH, 30 seconds in ABTS), the complexity of the reaction kinetics 
and the polymerization potential of the phenolics present in the sample[22]. Therefore, it 
might be concluded that the difference between the results might have been caused by these 
factors. 

The results of ABTS assay are consistent with the previously reported values 33.1 µmol 
TEAC/g of FW [23] which indicates a close result to the findings in this research (24.44µmol 
TROLOX/g of FW in OE extracts). However, there is some evidence in the literature 
contradicting the results of this study. Aaby, Skrede [20] determined 4.3 mmol TEAC/100g of 
FW (0.364 mmol TE/g of DW) content in freeze dried strawberries extracted with 40 mL of a 
mixture containing acetone, water, acetic acid (70:29.5:0.5 v/v). Our results of OS samples 
are at considerably lower levels (0.176 and 0.24 mmol/g of DW). 

In another research, seven cultivars of strawberry (Diamante, Elsanta, Honeoye, Madeleine, 
Marmolada, Miranda and Miss as Fragaria ananassa species) were analyzed for TPC, TFC 
andthe antioxidant capacity before and after low sugar jam production to evaluate their 
changes after thermal processing [24]. Fresh fruits had TPC ranging from 251.97 to 713.06 
mg GAE/100g of DW. The quantities of the antioxidant capacity in DPPH for strawberry jam 
were determined between the range of 0.2-0.62 mmol TE/kg of FW and between 212.78-
383.19 mg GAE/100g of DW in TPC. The results of TPC were higher than our findings (185 
mg GAE/100g of DW) whereas the values of DPPH assay were lower than our results (2.76 
mmol TE/kg of FW). The reason for the disagreement in results might be based on the 
different jam recipe, storage conditions, processing procedure and the level of anthocyanin 
degradation during cooking depending on the variety of strawberries. 

The determination of the phenolic profile of the samples 

Analysis of the sample extracts by HPLC revealed a great diversity of compounds. Gallic 
acid, (+) catechin and quercetin could be detected in all samples (Figure 1) and other minor 
phenolic acids such as caffeic acid, p-coumaric acid, neochlorogenic acid were identified and 
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quantified on the basis of their retention time and absorbtion spectra in comparison with their 
standards (Figure 2). 

 
OE: Ottoman strawberry - Elazig; OA: Ottoman strawberry - Alkaya; OK: Ottoman strawberry - Kargucak; OP: 
Ottoman strawberry - Pences; J1: Ottoman strawberry jam, Brix:69.5%; J2: Ottoman strawberry jam, Brix:70.5%. 

Figure. 1. The main phenolics (+catechin, gallic acid and quercetin derivatives) most abundant in Ottoman 
strawberry samples collected from Elazig, Alkaya, Kargucak, Pences and analyzed by HPLC. 

(+) Catechin detected at 280 nm was found to be the most common phenolic in all samples. 
Its quantity was detected as 1532.5 mg/100g of DW in OP extracts as the most abundant 
compound whereas it was identified in much lower values in other OS extracts differing from 
110.1 to 667.59 mg/100g of DW. The research in the past relevant to the phenolic profile of 
OS reveals the presence of (+) catechin (6.88 mg/100g of FW,[25]), quercetin (3.80 mg/100g 
of FW, [25]) and kaempferol derivatives (1.22 mg/100g of FW, [25]).On the other hand, 
Kahkonen, Hopia [18] reported (+) catechin as 8.1-10 mg/100g of DW in three different 
Finnish origin wild berries (Fragaria ananassa Bounty, Jonsok, Senga sengana). 

 
OE: Ottoman strawberry - Elazig; OA: Ottoman strawberry - Alkaya; OK: Ottoman strawberry - Kargucak; OP: 
Ottoman strawberry - Pences; J1: Ottoman strawberry jam - Brix: 69.5%; J2: Ottoman strawberry jam, Brix:70.5%. 
Data is expressed in terms of mg/100 g DW 
Figure. 2. Other minor phenolics abundant in the examined Ottoman strawberry samples collected from Elazig, 

Alkaya, Kargucak, Pences and analyzed by HPLC. 
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The strawberry cultivars inspected in this study contain considerably higher amounts of (+) 
catechin. When it comes to the contribution to the TAC, (+) catechin gave strongpositive 
correlations withall antioxidant assays except for ABTS, reaching the highest valuesR2=0.771 
in CUPRAC and R2=0.812 in TPC assays. The other flavanol (quercetin) resulted in a 
surprisingly higher positive correlation in regard with the contribution to the TAC (R2=0.948 
in TPC; and R2=0.947 in CUPRAC) although its concentration was detected in all samples at 
much lower levels than that of (+) catechin. This may be linked to the superior antioxidant 
capability of quercetin due to its structure (having o-dihydroxy group in B-ring, presence of 
3-5 –OH groups and 2-3 double bond in conjugation with 4-oxo function, [26]). p-Coumaric 
acid was detected in all samples at 312 nm at various concentrations. In contrast to previous 
study [17], the antioxidant contribution to TPC and CUPRAC analysis was evident where it 
showed the strongest correlations (R2=0.978; R2=0.997, respectively) among the other 
phenolics to antioxidant assays. Another research determined p-coumaric acid level in OS 
within the range of 0.42 and 0.64 mg/100g frozen fruits  and ellagic acid was found at 0.52-
2.09 mg/100g frozen fruit collected at different maturation stages [27]. The results of our 
research do not confirm these findings which may depend on the different sample preparation 
and method of extraction. 

Caffeic acid was detected as the second most abundant phenolic acid in OP, OK and OE 
extracts whose quantity was determined higher than that of the previous study [25]. On the 
other hand, the caffeic acid content of OE extracts was found only a bit higher (13.92% more) 
than that in Kelebek and Selli [25]’s  report. The similarity between the results of OE extracts 
and those in literature [25]  could be associated with harvesting locations which were not so 
far from each other and possess similar climate conditions. 

In contrast to what was previously observed [17] no relevant peaks indicating the presence of 
ellagic acid were detectable in the examined samples except for OS jams. High ellagic acid 
content of OS jam (39.04-41.18 mg/100g of DW) could be associated with processing 
conditions. That is, cooking may have risen the ellagic acid content of the jams. On the other 
hand, it seems that heat treatment did not have a significant effect on the anthocyanin content 
since certain amount of pelargonin derivatives were detected (3.99-4.16 mg/100g of DW) in 
OS jams. 

Anthocyanins were also analyzed by HPLC at 510 nm and expressed as pelargonin chloride 
which was detected only in the OE cultivar and OS jams. In a recent study [25] pelargonin 3-
glucoside was found as the most abundant anthocyanin at lower levels (9.11 mg/100g of FW) 
than our results. The pelargonin content of OE extracts (28.7 mg/100g of FW) was in 
agreement with the previous research of Buendia, Gil [28] reported as pelargonin 3-
glucoside,in 15 different Fragaria ananassa species from Spain between 20.2 and 35.5 
mg/100g of FW. 

IV. CONCLUSION 

The strawberries examined in this study exhibited potent antioxidant activity. The results 
showed that OP extracts had the strongest antioxidant capacity in TPC, CUPRAC, DPPH and 
FRAP assays, whereas the OS jams had the lowest antioxidant capacity in all assays. The 
phenolic profile revelaed a great deal of diversity among all samples having a wide range of 
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concentration. However, three main phenolics identified as (+) catechin, quercetin and gallic 
acid were detected in all strawberry samples in substantial amounts. In addition, p-coumaric 
acid and caffeic acid were identified as the most abundant phenolic acids in all examined 
samples respectively. The ellagic acid content was detected in OS jams in considerably higher 
concentrations than the other phenolics.  
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ABSTRACT 
Citrus peels have been reported as good sources of dietary fiber and phenolic compounds. In the present work, 
functional properties as well as the composition of the dietary fiber, polyphenol content, and antioxidant capacity 
were studied in defatted tangerine peel flour. The effect of pH and NaCl (salt) concentration on the several 
functional properties of dietary fiber rich tangerine peel flour including water absorption capacity, gelation 
property, emulsifying capacity, emulsion stability, foaming capacity and foam stability, were investigated via 
response surface methodology (RSM). Water absorption capacity values increased when the pH increased while 
salt concentration had no considerable effect. On the other hand, both pH and NaCl concentration had significant 
effects on gelation property. Tangerine peel flour with functional characteristics could be used as a functional 
ingredient at low cost for the elaboration of food products taking advantage of the presence of dietary fiber and 
antioxidant compounds in only one ingredient. 
 
Keywords: tangerine peel flour; functional properties; response surface modeling; antioxidant activity, food 
waste valorization 

I. INTRODUCTION 

Juices processed from citrus fruits create citrus waste which can constitute up to 45–60% of 
the fruit [1]. Although considered to be waste products, these materials still contain an 
abundance of unexploited nutrients [2]. The by-products usually represent the total fruit or 
vegetable residue post pressing. These can be described as cell wall materials, which consist 
of fibrous substances (cellulose, hemicelluloses and water soluble pectin). These fibrous 
substances have good functional properties e.g. water holding, binding and gelling abilities 
[3]. Therefore, this would suggest that as well as having good nutritional properties they may 
also have potential in food formulations. 

Other than their functionality and nutrition, by-products from fruit and citrus processing also 
have the advantage of being gluten and lactose free, making them potentially ideal ingredients 
for a range of products e.g. bakery products, jams, drinks and confectionary. Today, it is a 
common trend for consumers to seek products which contain natural ingredients [4]. For 
instance, de Moraes Crizel et al. (2013) reported dietary fiber from orange byproducts as a 
promising alternative for fat replacement in ice cream production [5].  

The peels and by-products of fruits are a rich source of dietary fiber enabling their utilization 
in various food products such as cookies [6], cakes [7], bread [8], and snacks [9] in order to 
enhance their quality. Among other citrus fruits like orange (Citrus sinensis) and white 
grapefruit (Citrus paradisi), tangerine peel (Citrus reticulata) has been reported to have 
significantly higher contents of dietary fiber and extractable polyphenols [10]. Fortified 

1280



biscuits with citrus peel powders were shown to reduce the levels of serum cholesterol, 
triglycerides and LDL cholesterol both of which are known to contribute to disorders such as 
diabetes, obesity and lowering risks of heart disease [11]. Since increased intake of dietary 
fiber is generally believed to be an effective way for prevention of chronic diseases, this 
ingredient is used in a variety of foods such as bars, cookies, soups, beverages, confectionery, 
snacks, in which has. The addition of fiber in foods has continued to grow and expand [12]. In 
view of the nutritional and technological relevance of dietary fiber, and the considerable 
volume of tangerine disposal by the juice industry, the objective of this study was to assess a 
dietary fiber- and polyphenol-rich flour from tangerine peel. 

The aim of this study was to analyze the physicochemical characteristics, water absorption 
capacity, emulsion activity and stability, least gelation concentration, foaming capacity and 
stability associated with the influence of pH and NaCl of defatted tangerine peel flour in order 
to determine the potential effects of food matrix. Moreover, the contents of the dietary fiber, 
polyphenols and related antioxidant capacity were investigated.  

II. MATERIAL & METHODS 

Material 

Dried and defatted tangerine peel flour was kindly obtained from Hedef Bitkisel Ltd. Şti. 

Experimental Design  

Response surface methodology (RSM) is an empirical statistical modeling technique. In this 
study, RSM was used to optimize and study the influence of independent variables such as pH 
and salt concentration in the media on the physicochemical properties of tangerine (Citrus 
reticulata) peel flour. The experiments were established based on a two factors-two levels 
Central-Composite Design with three replicates and 5 center points that is a total of 36 runs.  

Factors are salt (NaCl) concentration with levels 0 and 1 M (Molar); pH with levels 2 and 10 
as low and high levels, respectively. Response surface regression was applied using a 
statistical package (Minitab, Version 18, Minitab Inc., State College, PA) software in order to 
determine effect of parameters on physicochemical properties of tangerine peel flour. The 
factors and their coded values are presented in Table 1. Experiments were randomised in 
order to minimise the effects of unexplained variability in the observed responses due to 
extraneous factors. 

Table 1. Independent process variables, range and levels used for Central-Composite design. 
Variable Low (-) High (+) 

Salt (NaCl), M 0 1 

pH  2 10 

Physicochemical Properties 

The water absorption capacity (WAC) was determined according to Falade & Okafor (2013) 
[13] and results were expressed as the volume (ml) of water absorbed per gram of flour. The 
gelation property, least gelation concentration (LGC) of flour was determined by employing 
the standard methods [14]. All analyses were conducted in triplicate. 
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Emulsifying and foaming properties were measured according to methods of Sridaran et al. 
(2012) [15]. 100 ml of 2% (w/v) sample solutions were homogenized at 9500 rpm for 30 s at 
room temperature. After addition of 100mof corn oil to the solution, the mixture was 
homogenized at 9500 rpm for 1 min. Finally, the emulsion (50 ml) was centrifuged at 1200 g 
for 5 min. The emulsifying activity (EA) was determined by the following equation:  

                                   (1) 

The emulsion was re-centrifuged after heating at 80 °C for 30 min, and then emulsion stability 
(ES) was calculated: 

                                (2) 

For foaming properties, 150 ml 3% (w/ v) solution was prepared with de-ionized water. The 
solutions were stirred in a homogenizator at 9500 rpm for 2 min. The blend was immediately 
transferred into a 250 ml graduated cylinder. The volume was recorded before and after 
stirring. The foaming capacity (FC) was expressed as the volume (%) increased due to 
stirring. For the determination of foaming stability (FS), foam volume changes in the 
graduated cylinder were recorded at 10, 20, 30, 60th min of storage. FC and FS were then 
calculated according to the following formulas, respectively [15]. 

                 (3) 

Antioxidant Properties 

Total phenolic content was determined using Folin-Ciocalteu method [16]. Antioxidant 
capacity was evaluated by DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl Radical Scavenging 
Activity) [17] and CUPRAC (Cupric Reducing Antioxidant Capacity) [18] assays.   

III. RESULTS & DISCUSSION 

Experimental results of RSM design for the response variables and variations in the 
physicochemical properties of tangerine peel flour by considering pH and NaCl were given in 
Table 2 and response surface plots are shown in Figure 1. 
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Table 2. Experimental results of central composite RSM design for the response variables. 
No StdOrder NaCl pH WAC EA ES LGC FC FS10 FS20 FS30 FS60 

1 14 0 2 3.41 44,20 44,28 0,12 162 160 160 158 158 
2 27 0 2 3.53 44,20 44,54 0,12 164 162 158 158 156 
3 1 0 2 3.08 44,54 44,54 0,12 164 164 164 164 162 
4 7 0,5 2 4.09 44,50 43,78 0,10 180 177 177 176 172 
5 20 0,5 2 3.80 44,24 43,53 0,10 184 180 178 177 174 
6 33 0,5 2 1.05 44,50 43,53 0,10 180 177 174 174 172 
7 15 1 2 3.79 43,79 43,53 0,12 178 172 172 172 168 
8 2 1 2 3.39 42,17 42,17 0,12 178 172 172 172 168 
9 28 1 2 1.01 43,53 43,53 0,12 172 170 170 168 166 

10 5 0 6 2.81 42,67 41,84 0,10 172 169 169 168 167 
11 31 0 6 2.03 41,93 43,19 0,10 172 170 169 168 167 
12 18 0 6 3.62 41,56 42,94 0,10 172 170 169 168 167 
13 11 0,5 6 2.97 42,17 42,17 0,10 170 167 166 164 160 
14 26 0,5 6 3.19 41,84 43,53 0,10 170 166 166 164 160 
15 12 0,5 6 2.82 41,84 43,53 0,10 174 170 170 168 164 
16 25 0,5 6 3.39 41,84 43,53 0,10 174 170 170 168 164 
17 35 0,5 6 2.32 42,41 43,78 0,10 174 170 168 166 164 
18 13 0,5 6 2.31 40,81 40,81 0,10 176 172 170 166 164 
19 38 0,5 6 3.73 40,81 42,17 0,10 182 178 178 176 166 
20 39 0,5 6 3.00 42,17 43,88 0,10 175 172 170 164 162 
21 37 0,5 6 3.06 41,38 43,10 0,10 186 182 176 170 166 
22 9 0,5 6 1.35 40,49 41,60 0,10 180 176 174 172 166 
23 36 0,5 6 3.07 40,18 41,52 0,10 180 176 174 172 166 
24 22 0,5 6 2.21 41,50 43,88 0,10 178 174 172 170 166 
25 19 1 6 2.17 42,70 42,94 0,12 174 172 170 170 164 
26 6 1 6 2.47 43,35 42,17 0,12 180 176 176 174 170 
27 32 1 6 2.18 42,39 42,62 0,14 180 176 176 174 170 
28 16 0 10 1.21 40,97 42,09 0,12 174 170 168 167 166 
29 29 0 10 1.02 41,52 42,37 0,12 178 172 172 170 169 
30 3 0 10 1.23 41,52 43,94 0,12 174 170 168 167 166 
31 34 0,5 10 2.81 42,30 41,96 0,12 170 168 164 164 163 
32 21 0,5 10 2.26 41,72 43,10 0,12 170 166 166 164 164 
33 8 0,5 10 2.48 41,84 43,53 0,12 170 166 166 164 164 
34 17 1 10 1.97 42,74 42,17 0,12 168 168 166 166 164 
35 30 1 10 1.82 43,19 44,24 0,12 178 172 170 168 168 
36 4 1 10 1.08 43,53 44,24 0,12 178 172 170 168 167 
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Figure 1. Response surface plots (3D) showing the effects of pH and salt concentration on WAC, LGC, EA, ES, 

FC, FS-60. 

The data of the experiments were evaluated by Response surface regression. As seen in the 
response surface plots (Fig. 1), there are significant differences and interactions (P<0.05) in 
the effects of parameters mentioned above on the main physicochemical and functional 
properties of tangerine peel flour. In this chart, it can also be seen that: (1) using different 
concentration of salt, showed significant difference on LGC, FC, FS10, FS20, FS30. On the 
other hand pH was found effective on EA, WAC and LGC. Two-way interactions 
(pH)×(NaCl) on ES, EA, FC, FS20 and FS30 were significant (p<0,05).  

The WAC value of tangerine peel flour ranged from 1.01 to 4.09 ml/g flour. The pH was 
determined as the only effective parameter on WAC value of flour. EA and ES values of flour 
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were ranged between 40.18 to 44.54 and 40.81 to 44.54, respectively. EA was found increase 
as pH and salt concentration decreases. The interaction between pH and NaCl had significant 
effect on ES, whereas both pH and its interaction had significant effect on EA. The least 
gelation concentration properties changed between 10% and 14%. NaCl was determined as 
the most effective factor GLC. The pH and NaCl concentration individually had statistically 
no significant effect on ES and FS60, however their interactions were statistically important 
on the emulsion stability (p<0.05).  

Peels of fruits like tangerine are both are also rich in polyphenolic compounds [10]. Total 
phenolic content of defatted tangerine peel flour was found as 18.55±0.15 mg Gallic acid 
equivalent per gram flour. The tangerine peel flour showed a high antioxidant capacity, value 
that correlates with the high polyphenol content. According to the results, DPPH assay 
yielded 7.01±0.03 mg Trolox equivalent per gram flour whereas CUPRAC assay 27.15±0.29 
mg Trolox equivalent per gram flour. Therefore, the physicochemical properties of the 
tangerine peel flour make it a suitable by-product to be used in the preparation of not only a 
high fiber diet but also desirable antioxidant properties.   

IV. CONCLUSION 

This study examined the potential of a fruit by-product as a novel health promoting food 
ingredient. The investigation set out to determine the main physicochemical and functional 
properties of tangerine peel flour and to evaluate the influence of different salt concentrations 
and pH values on these properties. According to the results, the pH and salt (NaCl) 
concentration has a significantly important effect on some physicochemical properties of 
tangerine peel flour (p<0.05). This work has contributed to existing knowledge of citrus fruits 
by-products by providing more detailed information about the functionality of tangerine in 
possible food applications where different pH and NaCl concentration are already present.  
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ABSTRACT  
Spirulina platensis protein hydrolysates (SPPHs) with different the degree of hydrolysis (DH) were prepared 
using trypsin and subjected to an in vitro gastrointestinal (GI) digestion. The hydrolysates were investigated in 
terms of angiotensin-I-converting enzyme (ACE) inhibitory activity, antioxidant activity, and total phenolic 
content (TPC). The effects of hydrolysis time and enzyme/substrate ratio on the DH (%) of the hydrolysates 
were determined. The maximum DH (%) was found as 25.03±0.89% with the combination of enzyme/substrate 
ratio of 3:100, hydrolysis time of 8 hours (p<0.05). After the simulated  gastrointestinal (GI) digestion, the 
antioxidant activity of SPPHs did not differ significantly from that of initial for some samples (p > 0.05). After 
digestion by pepsin, TPC of the digests was in the range of 28.87±0.32 and 40.28±1.05 mg CAE/g dw. However, 
further digestion by pancreatin led TPC of the final GI digest between 19.85±1.24 and 29.00±1.00 mg CAE/g 
dw. The highest %ACE inhibitory activity value was observed as 21.79±1.52% for initial SPPHs, prepared 
within the hydrolysis conditions of E/S ratio of 3:100 and hydrolysis time of 8 h. In general, the increase in E/S 
ratio and hydrolysis time resulted in an increase in the DH and in an improved ACE inhibitory activity of both 
initial and the GI digested samples (p < 0.05). 
 
Keywords: Spirulina platensis, trypsin, Angiotensin-I-converting enzyme (ACE) inhibitory activity, antioxidant 
activity, bioaccessibility 

I. INTRODUCTION 

Spirulina platensis, a blue-green microalgae belonging family Oscillatoriaceae, is a rich 
source of nutraceuticals with high levels of amino acids, polyunsaturated fatty acids, 
polysaccharides, phytochemicals and vitamin contents [1-3]. Spirulina has been declared as 
“the best for tomorrow”, by the United Nations World Health Organization in 1996 and it is 
the only blue-green algae that is commercially cultivated for food use today [4]. Among other 
microalgae species, Spirulina platensis is gaining increasing attention mainly due to its 
remarkable protein concentration of 60-70% protein (dry weight) being higher than any other 
natural food as well as providing 18 amino acids including all essential ones [5-7].  

Protein hydrolysates are important sources of multifunctional bioactive peptides that are 
released in vitro or in vivo from animal or plant proteins and could be utilized in food 
formulations for health promoting purposes and/or to enhance the shelf life of foods [8, 9]. 
Beyond nutrition, these hydrolysates have additional physiological functions in humans such 
as antioxidative, antihypertansive, antimicrobial, cholesterol-lowering, immunomodulatory 
and opioid properties [10-13]. Enzymatic hydrolysis enables the release of these peptides 
which are inactive within the sequence of parent protein [14, 15]. 
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It has been suggested that non-protein compounds such as phenolics and pigments need to be 
taken into account when evaluating the antioxidant activities of some protein hydrolysates 
like rapeseed [16]. Spirulina platensis contains phycobiliproteins as light-harvesting protein–
pigment complexes [17]. Although the phenolic content and antioxidant capacity of Spirulina 
platensis has been well described in previous studies, there is no study present regarding with 
the phenolic content of protein hydrolysates. 

Several studies have been reported a number of peptides having antioxidative [18], 
antibacterial  [19] antihypertansive [20-22], antitumor [23], antiproliferative [24], anticancer 
([23] and iron chelating [25] activities derived from Spirulina platensis using proteases such 
as alcalase, pepsin, papain, trypsin, protamex, protease K etc. Since proteases exhibit varying 
specifities for the polypeptide chains, different enzymes hydrolyse proteins into different 
degrees and thereby yield diverse functionalities [26]. The hydrolysis of protein is calculated 
in terms of degree of hydrolysis (DH) [27]. Degree of hydrolysis effects on the size and the 
amino acid composition of the peptide chains. Moreover, the biological activity of protein 
hydrolysates are dependent on DH [11].  

Antioxidative and antihypertensive activities have previously been found in Spirulina 
platensis protein hydrolysates that were produced by commercial enzyme preparations such 
as Alcalase, Papain, Flavourzyme, Pepsin, Protamex, and Protease K [18, 20, 21]. Trypsin is a 
serine protease that hydrolyzes peptide chains at the carboxyl side of arginine and lysine 
residues [28]. In the literature, antioxidative and ACE inhibitory peptides have been identified 
in tryptic hydrolysates from Nile tilapia skin [29], sea cucumber [30] and whey [31]. Peptides 
having antiproliferative [24], antitumor [23], anti-atherosclerotic [32] and antibacterial [19] 
activities have been identified from Spirulina species subjected to trypsin hydrolysis. 

In the present work, the effects of hydrolysis time (4, 6 and 8 hours) and enzyme to substrate 
ratio (1/100, 2/100 and 3/100) on the degree of hydrolysis and total phenolic content, 
antioxidative and ACE-inhibitory activities were determined in tryptic Spirulina platensis 
protein hydrolysates (SPPHs). Moreover, an in vitro digestion model was used to simulate the 
human GI digestion system in order to investigate the degradation and the performance of 
protein hydrolysates in the digestive tract. The digests were also evaluated for their phenolic 
contents, antioxidant and ACE inhibitory activities. 

II. MATERIAL AND METHODS 

Materials and chemicals 

Spirulina platensis powder (SPP) was obtained from a local manufacturer in Turkey. All 
chemicals were purchased from Sigma-Aldrich Chemie GmbH (Steinheim, Germany).  

Experimental Methods 

Spirulina platensis protein concentrate (SPPC) was extracted by modifications of Benelhadj 
and coworkers’s method (2016) while tryptic Spirulina platensis protein hydrolysates (SPPH) 
was prepared using the hydrolysis method described by Ahn et al. (2012). In vitro 
gastrointestinal digestion was simulated according to a published method by Tan et al. (2014). 
The degree of hydrolysis (DH) of SPPH was determined based on the method described by 
Jadhav et al. (2013). The DH was calculated using the following equation: 
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                      (1) 

Total phenolic content (TPC) of the protein concentrates was determined by the Folin-
Ciocalteu method according to (Ling, 2014) [33] and results were expressed as milligram 
caffeic acid equivalent per g dry weight. Total antioxidant activity was determined using 
Cupric ion reducing antioxidant capacity (CUPRAC) (Apak et al., 2004) and Ferric ion 
reducing antioxidant power (FRAP) (Benzie and Strain, 1996) assays. Results were expressed 
as milligram Trolox equivalent per g dry weight.  

Angiotensin I-converting enzyme (ACE) inhibitory activity was measured 
spectrophotometrically using the method of Ahn et al. (2012). The assay mixture without 
protein hydrolysate was used as control. A 100% inhibitory activity would indicate complete 
inhibition of the enzyme and no increase in the absorbance. 

                                                (2) 

Statistical analysis was performed to data using a statistical package (Minitab, Version 17, 
Minitab Inc., State College, PA). The differences between mean values were compared using 
Tukey test. 

III. RESULTS & DISCUSSION 

Changes in the DH 

The effects of hydrolysis time and E/S ratio on the DH% of the hydrolysates were determined, 
as shown Table 1. Moreover, we evaluated the progression of DH after each simulated 
digestion step for the tryptic hydrolysates. The initial DH of SPPHs varied between 18.57% 
and 25.03%. The maximum DH was found as 25.03±0.89% with the combination of E/S ratio 
of 3:100, hydrolysis time of 8 h, while the minimum DH (%) was obtained 12.78±0.09% for 
the hydrolysate with E/S ratio of 3:100, hydrolysis time of 4 h, as shown in Table 1. Obvious 
changes in initial DH% were observed depending on the hydrolysis time and E/S ratio (p < 
0.05). Trypsin is an endopeptidase that cleaves peptide bonds at the C-terminal side of lysine 
and arginine [34]. In accordance with our study, the DH% increased with increasing 
hydrolysis time in the study of Ovissipour et al. (2009). According to Margot et al. (1997), the 
proportional relation between DH and E/S ratio was reported in tryptic whey protein 
hydrolysates [35]. Additionally, in the hydrolysis of Pisane and Propulse isolates by trypsin, 
higher DH values were found at ascending E/S ratios [36].  

Table 1. The effect of hydrolysis time and E/S ratio on the degree of hydolysis (%) of SPPHs during enzymatic 
hydrolysis with trypsin. 

E/S ratio 
Hydrolysis time, hours 

4 6 8 
1/100 18.69±0.11 bA 18.57±0.89 bB 23.91±0.89 aA 
2/100 18.80±0.44 bA 19.91±0.67 bB 24.69±0.33 aA 
3/100 16.24±0.11 aB 24.47±0.44 aA 25.03±0.89 aA 

After pepsin digestion, the DH of the digests ranged from 21.39±0.62 to 29.22±1.48 (p < 
0.05). On the other hand, the DH of pancreatic digests became 30.73±3.41 - 43.12±0.18 after 
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intestinal digestion (p < 0.05), as shown in Figure 1. Pancreatin enzyme contains enzymatic 
components including trypsin, amylase, lipase, ribonuclease, and protease. Pancreatin has 
been reported to be responsible for further degradation of the peptides to low-molecular 
weight peptides, oligopeptides and possible amino acids [37]. In our study, pepsin enzyme 
caused the relatively low degree of hydrolysis in comparison to trypsin and pancreatin 
enzymes. Bamdad et al. (2011) observed that the efficient hydrolysis flavourzyme and 
alcalase demonstrates their higher proteolytic activity than pepsin towards hordein. The 
relatively low degree of hydrolysis of pepsin hydrolysates has been attributed to pepsin’s 
inability to hydrolyze the proline peptide bond efficiently [38-40]. 

 
Figure 1. Changes in the degree of hydrolysis (%) of the SPPH before and after in vitro digestion. 

Abbreviation: 1:100/4h: Enyme/substrate ratio of 1:100, hydrolysis time of 4 h; 2:100/4h: 
Enyme/substrate ratio of 2:100, hydrolysis time of 4 h; 3:100/4h: Enyme/substrate ratio of 
3:100, hydrolysis time of 4 h; 1:100/6h: Enyme/substrate ratio of 1:100, hydrolysis time of 6 
h; 2:100/6h: Enyme/substrate ratio of 2:100, hydrolysis time of 6 h; 3:100/6h: 
Enyme/substrate ratio of 3:100, hydrolysis time of 6 h; 1:100/8h: Enyme/substrate ratio of 
1:100, hydrolysis time of 8 h; 2:100/8h: Enyme/substrate ratio of 2:100, hydrolysis time of 8 
h; 3:100/8h: Enyme/substrate ratio of 3:100, hydrolysis time of 8 h. 

Changes in the antioxidant activity 

Phenolic compounds have been related directly and indirectly with antiradical activity [41]. 
Castel et al. (2014) reported higher antioxidant activity together with higher phenolic content 
for amaranth protein concentrates. A significant TPC ranged from 23.97±2.56 to 41.11±2.71 
mg CAE/g dw was observed for the tryptic protein hydrolysates, as shown in Table 2. The 
effects of hydrolysis time and enzyme to substrate ratio were found significant on TPC (p < 
0.05). The increasing effect of time on TPC can be explained by revelation of phenolic 
compounds during enzymatic hydrolysis.  

 

 

 

 

1290



Table 2. Total phenolic content (mg CAE/g dw) and antioxidant activity (mg TE/g dw) before and after GI 
digestion for SPPH. 

Sample Initial Stomach Intestine 
Total phenolic content (mg CAE/g dw) 

1:100, 4 h 34.52±2.35 aABCD 27.34±0.03 abC 21.54±0.46 bBC 
2:100, 4 h 35.57±3.02 aABC 31.09±0.39 abBC 23.75±0.97 bABC 
3:100, 4 h 31.18±0.94 bBCD 36.28±0.34 aAB 26.20±0.82 cAB 
1:100, 6 h 30.18±0.48 bCD 40.28±1.05 aA 23.20±2.03 bABC 
2:100, 6 h 23.97±2.56 bD 36.69±0.58 aAB 26.15±0.68 bAB 
3:100, 6 h 29.14±1.63 aCD 28.87±0.32 aC 24.44±1.15 aABC 
1:100, 8 h 37.16±0.25 aABC 32.73±3.59 aBC 29.00±1.00 aBC 
2:100, 8 h 41.11±2.71  aAB 34.62±1.03 aABC 19.85±1.24 bC 
3:100, 8 h 43.71±0.22 aA 36.27±0.64 bAB 26.04±0.91 cAB 

Total antioxidant activity (mg TE/g dw) 
CUPRAC 

1:100, 4 h 6.33±1.54 aA 8.94±2.39 aA 10.53±0.60 aA 
2:100, 4 h 13.48±0.23 aA 8.64±0.25 aA 8.11±1.72 aA 
3:100, 4 h 12.94±0.46 aA 10.01±0.20 bA 7.61±0.01 cA 
1:100, 6 h 9.25±0.31 bA 10.53±0.89 abA 17.02±2.04 aA 
2:100, 6 h 7.10±1.38 bA 17.13±0.65 aA 11.18±0.41 bA 
3:100, 6 h 8.48±0.78 cA 16.23±1.95 bA 20.24±0.60 aA 
1:100, 8 h 13.71±0.15 aA 11.71±2.35 aA 14.12±2.81 aA 
2:100, 8 h 7.94±1.07 aA 11.41±1.02 aA 15.85±1.95 aA 
3:100, 8 h 8.16±1.09 cA 12.59±1.16 bA 17.71±1.68 aA 

FRAP 
1:100, 4 h 2.93±0.26 bA 5.20±1.93 aA 1.94±0.15 bA 
2:100, 4 h 4.91±1.65 aA 4.68±0.86 aA 2.16±0.14 aA 
3:100, 4 h 2.58±0.11 aA 2.67±0.04 aA 2.70±0.04 aA 
1:100, 6 h 2.90±0.34 aA 1.67±0.01 aA 4.51±1.23 aA 
2:100, 6 h 3.80±0.44 aA 4.36±0.08 aA 2.03±0.25 bA 
3:100, 6 h 3.14±0.15 bA 3.94±0.05 aA 2.26±0.05 cA 
1:100, 8 h 2.75±0.80 aA 3.77±0.19 aA 2.35±0.04 aA 
2:100, 8 h 3.01±0.11 abA 1.55±0.33 bA 4.98±0.53 aA 
3:100, 8 h 3.57±0.20 bA 3.36±0.15 cA 3.71±0.68 aA 

The data presented in this table consist of average values ± standard deviation of three 
independent batches. Total phenolic content is expressed as mg of caffeic acid equivalent 
(CAE) per g of dry weight (dw) of sample, respectively. Different capital letters in the 
columns or small letters in the rows represent statistically significant differences (p < 0.05). 

CUPRAC assay give satisfactory results in determining the antioxidant status of food and 
biological fluids  as being superior in regard to its realistic pH close to the physiological pH 
and applicability to lipophilic antioxidants as well as hydrophilic ones [42]. Protease 
treatments, especially trypsin have been reported to enhance the copper reducing capacity of 
whey [43].  On the other hand, FRAP assay has been reported to correlated well with ABTS 
radical scavenging assay results for protein hydrolysates derived from threadfin bream surimi 
wastes [44]. 
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The cupric reducing antioxidant capacity of the tryptic SPPHs were ranged between 
6.33±1.54 and 13.71±0.15 mg TE/g dw, as shown in Table 2. Among SPPHs, the antioxidant 
activity did not indicated a regular profile in both FRAP and CUPRAC assays, where the 
values showed alternating increases and decreases. During the enzymatic hydrolysis, peptides 
having antioxidant activities could be perpetually formed and degraded, based on their 
molecular structure which is primarily influenced by hydrolysis conditions [37]. This data 
agreed with the findings that the antioxidant activities of egg white protein hydrolysates 6 h of 
hydrolysis [45]. The DH is usually used as a parameter as an indicator of the proteolysis 
process of protein hydrolysates [46]. The DH% is associated with antioxidant activity for 
most protein hydrolysates [47]. In other words, higher DH% values may yield smaller or 
shorter peptide chains producing greater antioxidant activity. In the literature, a number of 
studies exist in which the antioxidant properties have been both positively or negatively 
correlated with DH of the hydrolysates. Increase of the relative antioxidant activities of 
SPPHs was independent from the degree of hydrolysis. Hwang and others (2010) also 
reported that increase of the relative antioxidant activities of peanut protein hydrolysates was 
not time dependent and the activity did not increase along with the degree of hydrolysis. 

After the simulated GI digestion, the antioxidant activity of SPPHs did not differ significantly 
from that of initial for some samples (p > 0.05), whereas changes in antioxidant activity was 
significant for others (p < 0.05), as can be seen in Table 2. The antioxidant activity of further 
digested SPPHs by gastric and intestinal proteases remained generally stable after in vitro 
treatment as shown Table 2, suggesting that peptides present in hydrolysates may be partially 
degraded into smaller peptides being effective hydrogen or electron donors. Small-sized 
peptides have also been reported to have a better chance of escaping digestion in GI tract and 
can be easily absorbed to attain the target organs [48]. Previous articles have also reported 
some hydrolysates that still presented their antioxidant activity after GI digestion derived 
from loach [49], flaxseed [50], casein [51], and hake by-products [52]. The antioxidant 
activity is defined as a synergistic effect that arisen from an amino acid with antioxidant 
potential and their position in the peptide sequence [53].  

It is appropriate to note that pepsin and pancreatin digestion favor the release of peptides 
having bioactivities and phenolics linked to proteins as well [54]. After digestion by pepsin, 
TPC of the digests was in the range of 28.87±0.32 and 40.28±1.05. However, further 
digestion by pancreatin led TPC of the final GI digest between 19.85±1.24 and 29.00±1.00. 
Total phenolic content (mg CAE/g dw) before and after pepsin and pancreatin digestion of 
SPPHs are shown in Table 2. The decrease in TPC after GI may resulted from the interactions 
between peptides and phenolics since hydrolysis process has an effect on protein-polyphenol 
interactions [55].  

Changes in the ACE inhibitory activity  

Different authors have obtained ACE-inhibiting peptides by hydrolysis of Spirulina platensis 
proteins in vivo [56] and also in vitro [21, 57, 58]. Pepsin has been shown to generate ACE 
inhibitory peptides from algae protein [49, 57-59]. Ko et al. (2012) observed that alcalase-
proteolytic hydrolysate exhibited the highest ACE inhibitory activity among them. The 
SPPHs showed ACE-inhibiting ability in the range from 12.50±1.40% to 21.79±1.52%, as 
shown in Figure 2. The comparison of our data with those obtained by other researchers is a 
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complex issue, because the observed differences in the ACE-inhibitory activity may be arisen 
from a variety of reasons, such as the protein extraction procedure, as well as the differences 
in the peptide mixture composition, presence of impurities, related to changes in the 
parameters of the digestion process (enzyme, pH, time, temperature, substrate/enzyme ratio, 
etc.), or the different analytical method used for the determination of the ACE-inhibitory 
activity [60]. 

 
Figure 2 .Changes in ACE% inhibitory activity before and after GI digestion for each SPPHs prepared in 

different E/S ratio and hydrolysis time. 

The increase of E/S ratio and hydrolysis time resulted in an increase in the DH and in an 
improved ACE inhibitory activity of both initial and the GI digested samples (p < 0.05). The 
highest %ACE inhibitory activity value was 21.79±1.52% in initial SPPHs, prepared in 
hydrolysis conditions with E/S ratio of 3:100 and hydrolysis time of 8 h. An increase in 
enzyme concentration and/or hydrolysis time was shown to result in improved ACE inhibitory 
activity for fish protein hydrolysates [61].   

In order to display an antihypertensive effect in vivo, the ACE inhibitory peptides are 
required to be resistant to gastrointestinal degradation and also to be absorbed into the 
bloodstream in their intact form [62, 63]. Peptides can be degraded during digestion and their 
biological activity can be activated or inactivated [64]. According to the results, the effect of 
stomach digestion on the ACE inhibitory activity of SPPHs was insignificant as a general 
trend (p > 0.05), as shown in Figure 2. However, further digestion in the intestine brought the 
ACE inhibitory activity of the final GI digests to 24.85±1.01-33.60±2.40 (p < 0.05), 
indicating that some peptides with stronger ACE inhibitory activities were produced during 
the simulated GI digestion. Previous studies have also reported that peptides derived from 
rapeseed [16], egg white lysozyme [62], and ham [64] still exhibited ACE inhibitory activity 
after GI digestion.  

IV. CONCLUSION 

The degree of bioactivity generated in the SPPHs varied and was dependent on the hydrolysis 
time, enzyme to substrate ratio and type of protease. According to the results, the antioxidant 
and ACE inhibitory potency of SPPHs still showed relevant bioactivities after in vitro 
digestion by gastrointestinal proteases. It can be noted that the antioxidant and ACE inhibitory 
activity observed in SPPHs could be due to the sum of the activities of various peptides and 
phenolics present in Spirulina. Isolation of purified peptides and determination of amino acid 
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sequence of peptides present in the hydrolysates having ACE inhibitory activity and 
antioxidant activity should be justified for future studies in order to elucidate possible 
structure-activity correlations at amino acid level on potency of bioactivities.  
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ABSTRACT  
The color characteristics of black tea infusions in terms of L, a, b and E values were investigated by a two level 
full factorial design. Total color (E) and lightness (L) of black tea infusions were investigated in this study due to 
variations of brewing time, dilution with respect to tea type, teapot bag-tea and loose-tea. According to the 
results, brewing time, dilution and tea type showed significant difference on all color parameters (E, total color; 
L, luminescence; b, yellowness-blueness) except the ‘a’ (redness-greenness) value. In ‘a’ value, tea type was 
founded as the only basic effect. Notable differences were seen among tea types in terms of all color 
characteristics investigated. Tea type was found as the most effective parameter on all characteristics except ‘b’ 
value where dilution was the most effective.  
 
Keywords: Black tea, color characteristics, teapot bag tea, loose tea 

I. INTRODUCTION 

Tea is a worldwide commonly consumed beverage possessing many biological activities 
against inflammation, clastogenesis, cardiovascular diseases, and several types of cancer due 
to its antioxidant function [1]. Tea is generally classified as green, black, oolong, yellow, 
white and dark compressed tea. Green tea is an unfermented tea whereas black tea is a 
fermented one. If the fermentation is partially carried out, oolong tea is obtained. During 
black tea processing, the tea shoots are macerated to initiate fermentation, in which the 
enzyme polyphenol oxidase catalyzes oxidation of catechins [2]. Thus, the catechin 
composition changes as fermentation proceeds, therefore, the taste and color characteristics of 
black tea also change [3,4]. The oxidation of catechins occurs through enzyme-catalyzed 
reactions to form theaflavins and thearubigins. Theaflavins are bright and orange-red while 
thearubigins are more chemically heterogeneous and tend to be brownish-red. Together, these 
compounds and flavonol glycosides give black tea liquor most of its taste and color [5].  

Obanda et al. (2004) studied changes in thearubigin fractions and theaflavin levels due to 
variations in processing conditions and their influence on black tea liquor lightness and total 
color and Liang et al. (2005) used the tea infusion color difference analysis to characterize the 
three kinds of tea, namely green tea, black tea, and oolong tea and to investigate the 
relationship between the infusion color difference and the tea quality [2,5]. Research has been 
conducted to examine the antioxidant capacities of black tea infusions as source of catechins 
and polyphenols [6], the influence of variety and brewing technique on the catechins, 
theaflavins, and thearubigins [7], the relationship between some chemical parameters 
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including total color and brightness and sensory evaluations for black tea [8], the changes in 
thearubigin fractions and theaflavin levels due to variations in processing conditions and their 
influence on black tea liquor brightness and total colour [5]. 

According to the concept of the ‘L’, ‘a’, ‘b’ in three-dimensional color space, the ‘L’ 
represents the lightness, with 100 for white and 0 for black. The ‘a’ demonstrates the redness 
when positive whereas the greenness when negative. Similarly, the ‘b’ demonstrates 
yellowness when positive and blueness when negative. Comparisons between a tea infusion 
and distilled water may be expressed as a color difference in terms of ∆L, ∆a, ∆b, ∆E, which 
describe both the size of difference (large or small values) and direction of color difference (+ 
or −). Since distilled water is used as control, −∆L means that the tea sample infusion is 
darker than water, +∆a means that the tea sample infusion is redder and −∆a greener than 
water and +∆b means that the tea sample infusion is yellower and −∆b bluer than water. The 
∆E is a total color difference between the tea infusion and the water with a +∆E representing 
total lightness and hue changes [2]. In this study E, total color calculations, have been taken 
as the geometric mean of ‘L’, ’a’ and ‘b’ value. 

There exist a wide variation in both the tea types consumed and the way tea is prepared from 
country to country. In general, black tea is made by infusing a quantity of black leaf, usually 
contained in a teabag, in boiling water. However, brewing habits vary between countries and 
between individuals within countries [9]. For example, British tea drinkers commonly use a 3 
g teabag and 235 mL, an infusion strength of 1.25%; whereas American tea drinkers are 
accustomed to a 2.25 g teabag and 240 mL, a 1% infusion strength [10]. Variations in both the 
types of teabag and brewing habits have significant effects on the infusion properties in terms 
of the appearance and flavor as well as the possible health benefits. The influence of tea 
variety and brewing techniques on the flavonoid content of black tea is described by Peterson 
et al. (2004) and the hydrodynamics of teabag infusion is described by Lian and Astill (2002) 
[7,9]. Black tea liquor brightness/lightness and colour are critical quality attributes used in tea 
trade to rank and price black teas [11].  However, to our knowledge, no study is present on the 
effect of drinking habits on the color properties of black tea. 

This study aims to investigate the influence of tea type, brewing time and dilution on the color 
characteristics of black tea infusions though a 23 full factorial experimental design. 

II. MATERIAL AND METHOD 

Samples 

Teapot bag tea (TPB) and loose tea (LTE) samples were taken from Lipton Turkey. 8 
different TPB batches and for LTE 3 different batches were mixed to obtain samples. 

Equipments 

Stainless steel 23 liter tea vessels which have 4 liter infusion capacity, boiling temperature 
indicator and energy setting unit used for boiling tea. Saka marked, pH 8 drinking water with  
total hardness 2, used which purchased from local supplier. 

Color was measured with Konica Minolta CR400 chromameter by fixing dip of equipment to 
a limited height (2 mm from surface). Measurements took place after cooling the samples to 
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room temperature by waiting approximately 30 min. L, a, b values recorded and E value 
calculated as geometric mean of these three values. 

Brewing techniques 

Infusions of 25 teapot bag tea with each 3.2 g per 4 L and 160 g per 4 L for loose tea were 
prepared. Water boiled at maximum energy level and samples brewed when temperature 
reached to 100°C. During experiment energy supply was not disconnected. 

Table 1. Experimental values and coded levels of the independent variables used for the 23-full factorial design. 

Independent variables Code units 
Coded variable level 

Low (-) High (+) 

Dilution (DI), ml infusion X1 40 60 

Brewing Time (BR), min. X2 15 30 

Type of Tea (TT) X3 LTE TPB 

Experimental design 

The influence of the tea type, brewing time and dilution on tea color was evaluated using a 
factorial design (23) with three replicates which means a total of 24 runs.  In the statistical 
model, the coded variables were defined as follows: brewing time (X1), dilution (X2) and tea 
type (X3), the dependent variables being all color parameters that are the total color (E), 
luminescence (L), redness-greenness (a) and yellowness-blueness (b). Table 1 shows the three 
independent variables and their color responses at the different coded levels of the factorial 
design experiments. According to the dilution parameter, low level means 40 ml infusion-60 
ml water whereas high level means 60 ml infusion-40 ml water. In addition, loose tea is coded 
as low level and teapot bag tea is coded as high level for tea type. 

III. RESULTS AND DISCUSSION 

Optimization of the experimental conditions using factorial design  

The variation in black tea infusions in terms of color quality parameter by considering 
brewing time, dilution and tea type, a 23 complete factorial design was performed with the 
values of the operating variables shown in Table 2. 
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             Table 2. Design matrix and two level factorial design 
Run X1 X2 X3 E L a b 

1 - - + 33.88 31.41 11.87 -4.55 
2 - + + 33.88 30.23 14.03 -6.09 
3 + + + 33.73 29.97 14.06 -6.46 
4 + - + 34.35 31.30 13.55 -4.10 
5 + + - 26.17 23.73 9.20 -6.10 
6 - - - 28.50 26.27 10.40 -3.75 
7 - - + 33.87 31.43 11.80 -4.52 
8 + + + 33.69 29.89 14.11 -6.52 
9 - + - 26.48 24.01 9.62 -5.69 

10 - + + 34.02 30.41 14.12 -5.79 
11 - - - 28.64 25.50 12.58 -3.39 
12 + + - 26.14 23.72 9.11 -6.14 
13 + + + 33.57 29.75 14.00 -6.79 
14 + - + 34.54 31.61 13.45 -3.63 
15 + - + 34.43 31.45 13.47 -3.87 
16 + - - 27.20 24.88 10.14 -4.22 
17 + - - 27.29 24.96 10.24 -4.11 
18 - - - 27.71 25.40 10.49 -3.56 
19 - - + 33.88 31.41 11.84 -4.56 
20 + - - 27.16 24.83 10.13 -4.33 
21 - + - 26.78 24.31 9.82 -5.45 
22 + + - 26.23 23.78 9.29 -6.04 
23 - + - 26.53 24.05 9.69 -5.62 
24 - + + 33.97 30.39 14.01 -5.86 

There are significant differences and interactions (P<0.05) in the effects of parameters 
mentioned above on the color characteristics (L, a, b and E value) of black tea infusion. The 
data of this experiment were evaluated by analysis of variance (ANOVA). Figure 1 shows the 
response surface graphs for three color characteristics (L, a, b).  

Model gives the following equation with a R2 of 99.80% where Y represents E value; 

32131

3221321

XX X- 0.002515 X 0.0819 X
 X 0.1549 XX X- 0.000348 - 1.291 X0.0028 X - 0.0349 X- 32.727  Y




      (1) 

Brewing time, dilution and tea type showed significant difference (p<0.05) on all color 
parameters (E, total color; L, luminescence; b, yellowness-blueness) except a (redness-
greenness) value. In a value, tea type was founded as the only basic significant effect. On 
consideration of two-way interactions: (BR)×(TT) and (DI)×(TT) on E value; (BR)×(TT) on 
L value; (BR)x(TT) and (DI)x(TT) on a value; (BR)x(DI) and (BR)x(TT) were significant 
(p<0,05) on b value. Three-way interactions were all founded significantly difference between 
all color characteristics (L, a, b and E values) (Table 2). 
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Table 3. Regression coefficients for all color characteristics of tea. 
  E value L value a value b value 

Term Coef t-Value p-Value Coef t-Value p-Value Coef t-Value p-Value Coef t-Value p-Value 

Constant 30.5280 768.65 0.000* 27.6954 695.11 0.000* 11.7092 130.15 0.000* -5.0475 -167.91 0.000* 

Linear 

BR -0.1515 -3.81 0.002* -0.2063 -5.18 0.000* 0.0200 0.22 0.827 -0.1450 -4.82 0.000* 

DI -0.4272 -10.76 0.000* -0.6754 -16.95 0.000* 0.0458 0.51 0.617 -0.9983 -33.21 0.000* 

TT 34.580 87.07 0.000* 3.0754 77.19 0.000* 1.6500 18.34 0.000* -0.1808 -6.02 0.000* 

2-Way Interactions 

BR*DI -0.0261 -0.66 0.521 -0.0071 -0.18 0.861 -0.1467 -1.63 0.123 -0.1508 -5.02 0.000* 

BR*TT 0.2188 5.51 0.000* 0.0971 2.44 0.027* 0.3942 4.38 0.000* 0.1450 4.82 0.000* 

DI*TT 0.2526 6.36 0.000* 0.0113 0.28 0.781 0.6500 7.22 0.000* -0.0250 -0.83 0.418 

3-Way Interactions 

BR*DI*TT -0.1886 -4.75 0.000* -0.1204 -3.02 0.008* -0.2658 -2.95 0.009* -0.1875 -6.24 0.000* 

R square 

R2 99,80 99,75 96,33 98,74 

*Significant factors (p<0.05) 

The ‘L’ value, degree of luminescence of black tea infusions ranged from 23.72 to 31.61. TT 
was determined as the most effective parameter on L value followed by DI. BR had the 
lowest effect on total color. According to the L value results in Table 1, teapot bag tea 
samples had higher level that means more bright than loose tea samples. This result could be 
attributed to bag to be able to hold small particles of tea to diffuse in tea infusions that makes 
it brighter. 
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Figure 1. Surface plots for L, a, b versus brewing time and dilution factor (right side for tea type teapot bag tea, 

left side for loose tea). 

The ‘a’ value, where positive values represent redness of black tea infusions changed between 
9.11 and 14.14. That means all the samples had red color at several degrees.  TT was 
determined as the most effective factor on a value as in L value, however DI and BR had 
statistically no significant effect (p<0.05). Besides, interactions between TT–DI and TT-BR 
were found significantly important on ‘a’ value, latter had lower effect. Moreover three-way 
interaction was strong therefore cannot be neglected from the model. 

The ‘b’ value, where negative values are index of blueness, of black tea infusions ranged 
between -6.79 to -3.39. DI was determined as the most important parameter on b values, 
whereas TT and BR were found less effective. However, three-way interaction was observed 
effective on ‘b’ value. 
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The E value, one of the simplest ways to calculate total color difference which is geometric 
mean of L, a and b values, for all the samples ranged from 26.14 to 34.54. TT was the most 
effective parameter, whereas other parameters and interactions were quite less effective on the 
E value. 

IV. CONCLUSION 

The application of a two-level factorial design made possible a fast and economical 
optimization of brewing procedure of black tea infusions based on brewing time, dilution and 
tea type factors. However, as seen in performed tests preferred tea colors can be achieved by 
changing tea type since it was the most effective parameter on color. Instead of using loose 
tea, teapot bag tea has significant effect on lightness. In cases where tea type couldn’t be 
changed altering dilution will give close results. Unexpectedly, when tea and dilution are 
changed at the same time, their interaction has lower effect on lightness and blueness-
yellowness. This interaction has significant effect on redness-greenness than basic effects. 
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ÖZET  
Bu çalışmada, kanal kesit geometrisi üçgen yapıda olan tek hücreli PEM yakıt hücresi üç boyutlu olarak 
modellenmiştir.  Model oluşturulurken, hücrenin, kararlı, tek fazlı olduğu kabul edilmiştir. Farklı çalışma 
basınçları ve farklı sıcaklıklar için hücre performansı incelenmiştir. Sıcaklığın ve çalışma basıncının hücre 
performansına etkisini incelemek amacıyla üç farklı sıcaklık ve üç farklı çalışma basıncı için analizler 
yapılmıştır. Sonuç olarak hücre potansiyelinin ve güç miktarının akım yoğunluğuna göre değişim grafikleri,  
akım yoğunluğu dağılımının ve reaktant dağılımlarının kontur grafikleri verilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: PEM yakıt pili; Üçgen kanal geometrisi; Üç boyutlu modelleme. 
 

ABSTRACT  
In this study, a single-cell PEM fuel cell with triangular channel cross-section geometry is modeled as a three-
dimensional. It is assumed that the cell is stable, single-phase. Cell performance has been investigated for 
different operating pressures and different temperatures. Analyzes were conducted for three different 
temperatures and three different working pressures to investigate the effect of temperature and working pressure 
on cell performance. As a result, the change curves of cell potential and the amount of power with respect to 
current density, contour plots of current density distribution and reactant distributions are given. 
 
Keywords: PEM fuel cell; Triangular channel geometry; Three dimensional modeling. 

I. GİRİŞ  

Yakıt hücreleri, yanma olmaksızın doğrudan elektik enerjisi üreten elektrokimyasal 
dönüştürücülerdir. Elektrik enerjisi doğrudan üretildiğinden dolayı yakıt hücrelerinin verimi 
konvansiyonel sistemlerin veriminden yüksektir. Yakıt hücreleri, kullanılan elektrolite göre 
sınıflandırılabilir. PEM yakıt hücrelerinde, elektrolit olarak polimer elektrolit membran 
kullanılmaktadır. PEM yakıt hücresi, yüksek verimlilik ve düşük çalıştırma sıcaklıkları 
nedeniyle, yakıt hücreleri içinde ön plana çıkmaktadır [1]. PEM yakıt hücresi, akım toplama 
plakası (ATP), gaz difüzyon tabakası (GDT),   katalizör tabakası, membran ve akış 
kanalından oluşmaktadır. Akış kanalları reaksiyon gazlarının hücreye girdiği ve reaksiyon 
ürünlerinin hücreden uzaklaştırıldığı yer olduğundan akış kanallarının yapısı hücre 
performansı için önemlidir. Ayrıca akış kanallarının tasarımı, APT omuz genişliğini ve 
gazların GDT’deki difüzyonunu etkilediğinden hücre performansı da etkilenmektedir. Akış 
kanalının tasarımı hücre performansını etkilediğinden akış kanalının düzgün bir şekilde 
tasarlanması gerekmektedir. Kullanılan kanal yapısı, kanal boyutları, kanal kesit geometrisi 
gibi parametreler kanalın tasarım parametrelerindendir.  

Bilim insanları son zamanlarda PEM kanal tasarımıyla ilgili çalışmalara yoğunlaşmışlardır. 
Khazaee [2], üçgen, dikdörtgen ve elips kanal kesit geometrilerine sahip serpantin yapılı PEM 
yakıt hücrelerinin performansını deneysel ve sayısal olarak incelemiştir. Sonuç olarak 
polarizasyon ve akım yoğunluğu dağılımı eğrilerini vermiştir. Maksimum hücre 
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performansını dikdörtgen kanal kesitine sahip yakıt hücresinde elde etmiştir. Wang ve ark. 
[3], dörtgen anot akış kanalı kesit geometrisine sahip PEM yakıt hücresinde katot akış kanalı 
kesit geometrisinin hücre performansına etkisini incelemek için, yakıt hücresini üç boyutlu 
olarak modellediler. Dikdörtgen, üçgen, trapez ve yarım daire kesit geometrili ve paralel akışlı 
kanal yapısına sahip yakıt hücresinin performansını incelemişlerdir. Yüksek hücre 
potansiyellerinde dört kanal kesit geometrisi için hücre yakın performansı gösterdiğini 
belirtmişlerdir. Düşük hücre potansiyellerinde ise en yüksek performans üçken kanal kesit 
geometrisi için ikinci olarak yarım dairesel kanal kesit geometrisi için, üçüncü olarak trapez 
kanal geometrisi için en düşük performans ise dörtgen kanal geometrisi için elde edilmiştir. 
Khazaee ve ark. [4], üçken kanal kesit geometrisine sahip PEM yakıt hücresini farklı çalışma 
parametreleri için deneysel ve teorik olarak incelemişlerdir. Çalışma parametresi olarak 
hidrojen, oksijen ve hücre sıcaklıklarını, hidrojen ve oksijen debilerini ve basıncı ele 
almışlardır. Sonuç olarak tersinmezliğin ve ekserji veriminin akım yoğunluğuna göre 
değişimini verdiler. Elde ettikleri sonuçlara göre; akım yoğunluğunun artmasıyla tersinmezlik 
artmış ve ekserji verimi azalmıştır. Hidrojen, oksijen ve hücre sıcaklıklarının ve basıncın 
artmasıyla ise ekserji verimini artmıştır. Ahmed ve Sung [5], yapmış oldukları çalışmada, 
yüksek akım yoğunluklarında,  kanal kesit geometrisinin ve bipolar plakanın omuz 
genişliğinin yakıt hücresinin performansına olan etkisini incelemek amacıyla tek hücreli ve 
düz akış kanallı yakıt hücresini üç boyutlu olarak modellemişlerdir. Akış kanalı kesit 
geometrisi olarak, dikdörtgen, yamuk ve paralelkenar yapıya sahip geometrileri 
incelemişlerdir. Hücrenin kanal yüksekliği, kesit alanı ve reaksiyon alanı sabit olacak şekilde, 
dikdörtgen, yamuk ve paralelkenar kanal kesit geometrileri için analizler yaptılar. Elde 
ettikleri bulgulara göre, maksimum hücre potansiyeli, dikdörtgen kesit alanına sahip hücrede, 
minimum hücre potansiyelini ise paralel kenarlı kesit alana sahip hücrede oluşmuştur. Yamuk 
kesit alana sahip hücrede düzgün reaktant gazlar dağılımları ve akım yoğunluğu dağılımları 
elde edilmiştir. Akım toplama plakasının omuz genişliğinin azalması ohmik kayıpları 
arttırmıştır. 

Bu çalışmada üçgen akış kanalı kesit geometrisine sahip yakıt hücresi üç boyutlu olarak 
modellenmiş ve çalışma basıncı ile çalışma sıcaklığının hücre performansına etkisi 
incelenmiştir. Sonuç olarak polarizasyon ve güç eğrileri akım yoğunluğu dağılımı ve kanal 
kesitindeki hidrojen dağlımı verilmiştir.  

II. MATERYAL VE METOD 

Kesitinin şematik gösterimi Şekil 1’de verilmiş olan üçken akış kanal kesit geometrisine sahip 
tek hücreli PEM yakıt hücresi üç boyutlu olarak modellenmiştir. Oluşturulan modelin eleman 
boyutları Çizelge 1’de verilmiştir. FLUENT 6.3 paket programının PEM modülü kullanılarak 
hücre modellenmiş ve analizler yapılmıştır. Yakıt hücresi modellenirken,  hücrenin kararlı 
olarak çalıştığı, reaktant gazlarının ideal gaz olduğu, faz değişiminin olmadığı, gaz difüzyon 
tabakasının, katalizör tabakanın ve membranın izotropik olduğu kabul edilmiş ve membranın 
gaz geçirgenliği ve gazların çapraz geçişi ihmal edilmiştir. 

1305



 
Şekil 1. Yakıt hücresinin kesitinin şematik gösterimi 

Fluent programında, PEM yakıt pilinin analiz edilmesi için, kütle, momentum ve enerji 
korunum denklemlerinin ve elektrokimyasal denklemlerin sınır koşulları kullanılarak 
çözülmesi gerekmektedir [6]. 

                         Çizelge 1. Yakıt hücresinin bileşenlerinin boyutları. 
Bileşenin Adı Birim Değer 
Kanal uzunluğu mm 50 
Kanal kenar uzunluğu (eşkenar üçgen) mm 1 
Akım toplama plakası (ATP) kalınlığı   mm 2 
Gaz difüzyon tabakası kalınlığı  mm 0.3 
Katalizör tabakası kalınlığı  mm 0.01 
Membran kalınlığı  mm 0.05 
Hücre eni  mm 3 

Fluent programında kütle korunum denklemi; 

.( ) 0 u  (1) 
olarak tanımlanmıştır.  
Momentum korunum denklemi; 

.( ) .( )         uuu p u S  (2) 

şeklinde ifade edilmiştir. Eşitlik 2’de, uS  terimi, dış kuvvetleri sembolize etmektedir ve 
Çizelge 2’de tanımlanmıştır. 
Enerji korunum denklemi; 

.( ) .( )    huh k T S  (3) 

şeklinde tanımlanmıştır. Eşitlikte, h , entalpi, k , ısı iletim katsayısıdır. hS  terimi ise ısıl 
kaynak terimidir ve her bir çözüm bölgesi için Çizelge 2’de tanımlanmıştır. 

Tür konsantrasyon denklemi; 
.( ) .( )   eff

k k k kuC D C S  (4) 

şeklindedir. Eşitlikte, kS , kaynak terimidir ve Çizelge 2’de verilmiştir. eff
kD  ise gaz tür 

diffüzivitesidir ve aşağıdaki eşitlik kullanılarak hesaplanmıştır. 
1.5eff

k kD D  (5) 
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Proton ve elektron transfer denklemi; 

.( )   m m iS  (6) 
.( )   s s eS  (7) 

olarak ifade edilmiştir. Eşitlik 6’daki m , iyonik iletkenlik, m , membran potansiyeli ve iS  

iyonik kaynak terimleridir. Eşitlik 7’de  s , elektriksel iletkenlik, s , elektriksel potansiyel ve  

eS , elektriksel kaynak terimidir. Eşitliklerdeki kaynak terimleri Çizelge 2’de ifade edilmiştir.   

 Çizelge 2. Kaynak terimleri. 
Bileşen / 
Kaynak terim uS (Momentum) hS (Enerji) kS (Tür) eS (Potansiyel) iS (Potansiyel) 

Akım toplama 
plakası 0 0 0 0 0 

Gaz kanalı 0 0 0 0 0 
Gaz difüzyon 
tabakası 

2u
K

  0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             0 0 0 

Katalizör tabaka 2u
K

  

2 2

. ..
 

   s m
reaksiyon a c a c fazeff eff

s m

i ih j h

 

2

2

2 2

2

2

2
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2
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4
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Yakıt hücresinin anot gaz akış kanalının girişinden doymuş hidrojenin girdiği, katot gaz akış 
kanalının girişinden doymuş havanın girdiği düşünülmüştür. Reaktantların giriş sıcaklıkları 
olarak üç farklı sıcaklık tanımlanmış ve bu üç farklı sıcaklık değerleri için analizler 
yapılmıştır. Hidrojenin debisi, 5.87x10-8 kg.s-1, havanın debisi 1.56x10-6 kg.s-1 olarak 
tanımlanmıştır. Çalışma basıncı olarak incelemenin yapıldığı üç farklı çalışma basıncı 
tanımlanmıştır.  Çözümün başlangıç koşulu olarak, tüm hücrenin sıcaklığının reaktant 
sıcaklığına eşit olduğu kabul edilmiştir. Modelde kullanılan elektrokimyasal ve transfer 
özellikleri Çizelge 3’te verilmiştir. Elektrokimyasal ve transfer özellikleri tanımlandıktan 
sonra program koşturulmuştur ve çözüm 10-5 değerine yakınsayıncaya iterasyona devam 
edilmiştir.   

                      Çizelge 3. Elektrokimyasal ve transfer özellikleri. 
Parametre [Birim] Value 
Anot referans akım yoğunluğu  [A.m-3] 1.5x109 

Anot referans akım konsantrasyonu [kmol.m-3] 1 
Anot konsantrasyon üssü 0.5 
Anot transfer katsayısı 2 
Gaz difüzyon tabakası gözenekliliği 0.5 
Katot referans akım yoğunluğu  [A.m-3] 4x106 

Katot referans akım konsantrasyonu [kmol.m-3] 1 
Katot konsantrasyon üssü 1 
Katot transfer katsayısı 2 
Katalizör tabakası gözenekliliği 0.5 
Açık devre voltajı [V] 0.95 

Hidrojen referans diffüzivitesi [m2 .s-1] 3x10-5 
Oksijen referans diffüzivitesi [m2 .s-1] 3x10-5 
Su buharı referans diffüzivitesi [m2 .s-1] 
 
 

3x10-5 
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Wang ve ark. [7]’nın yapmış olduğu deneysel çalışmada bulmuş oldukları sonuçlarla  
oluşturulan modelde elde edilen sonuçlar karşılaştırılarak model doğrulanmıştır. Deneysel 
doğrulamada 333 K reaktant ve hücre sıcaklığı, 300 kPa çalışma basıncı için elde edilen 
sonuçlar kullanılmıştır. Wang ve ark. [7]’nın arkadaşlarının elde sonuçlarla modelden elde 
edilen sonuçların karşılaştırılması için oluşturulan polarizasyon eğrileri Şekil 2’de verilmiştir. 
Şekle bakıldığında model sonuçlarının deneysel sonuçlarla uyuştuğu söylenebilir.  

 
Şekil 2. Model sonuçlarının deneysel sonuçlarla karşılaştırılması.  

Doğrulamanın yapıldığı çalışmada akış kanalları kare kesitli olduğundan üçken kanal kesit 
geometrisine sahip yakıt hücresi için eleman sayısından bağımsızlık testinin yapılması 
gerkmektedir. Bu amaçla, dört farklı ağ yapısı için analizler yapılmış, elde edillen akım 
yoğunluğu miktarları ve eleman sayıları Çizelge 4’de verilmiştir. Çizelgeye bakıldığında 
çözümün eleman sayısından bağımsız olduğu söylenebilir. Yapılan analizlerde Ağ-3 ağ yapısı 
kulanılmıştır. 

Çizelge 4. Farklı eleman sayıları için elde edilen akım yoğunluğu değerleri. 

Ağ yapısı Eleman sayısı 
Akım yoğunluğu 

[A/cm2] 
Ağ-1 38480 2.030 
Ağ-2 117200 2.045 
Ağ-3 201100 2.050 
Ağ-4 579110 2.052 

III. SONUÇLAR 

Üçken kesitli kanalın davranışını incelemek için üç farklı sıcaklık ve üç farklı çalışma basıncı 
için analizler yapılmıştır. Analizler yapılırken hücre sıcaklı ve reaktant sıcaklıkları eşit 
alınmıştır. Analizlerden elde edilen bulgulardan yararlanılarak, polarizasyon ve güç eğrileri, 
akım yoğunluğu dağılımının kontur grafiği ve reaktant dağılımın kontur grafiği elde 
edilmiştir.   

313 K, 333 K ve 353 K sıcaklıklı, 100 kPa 200 kPa ve 300 kPa çalışma basınçları ve on bir 
farklı hücre potansiyeli için analizler yapılmıştır. Yapılan analizler sonucun da elde edilen, 
hücrenin potansiyelinin ve elektriksel gücün akım yoğunluğuna göre değişim grafikleri   Şekil 
4’te verilmiştir. Şekil incelendiğinde, tüm koşullar için polarizasyon ve güç eğilimleri benzer 
eğilim göstermiştir. Hücre potansiyeli, akım yoğunluğunun armasıyla azalmakta ve yüksek 
akım yoğunluklarında akım yoğunluğunun etkisi daha fazla olmaktadır. Sıcaklığının akım 
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yoğunluğuna ve güç yoğunluğuna etkisi yüksek akım yoğunluklarında daha belirgin 
olmaktadır. Yüksek akım yoğunluklarında sıcaklığın artmasıyla hücre potansiyeli ve elde 
edilen güç artmıştır.  Çalışma basıncının hücre potansiyeline ve elde edilen elektriksel güç 
miktarına etkisi incelendiğinde, 0.4 V hücre potansiyeli hariç tüm hücre potansiyellerinde, 
çalışma basıncının artması akım yoğunluğu ve güç miktarını arttırmıştır. 0.4 V hücre 
potansiyelinde ise farklı çalışma basınçları için sonuçlar yakın çıkmıştır.  

Akım yoğunluğu dağılımını incelemek için 353 sıcaklığı, 300 kPa çalışma basıncı ve 0.5 V 
hücre potansiyelinde hücrede oluşan akım yoğunluğu dağılımı incelenmiştir. Hücrenin giriş 
kesitinde (z=0), hücrenin ortasındaki kesitte (z=25 mm) ve çıkış kesitinde (z=50 mm) oluşan 
akım yoğunluğu dağılımı Şekil 4’de verilmiştir. Şekle bakıldığında akım toplama plakası 
omuzlarıyla kanalın kesiştiği köşelerde yüksek akım yoğunlukları oluşmaktadır. Hücrenin 
giriş kesitinden çıkış kesitine doğru gidildikçe oluşan akım yoğunluğu azalmıştır.  

353 sıcaklığı, 300 kPa çalışma basıncı ve 0.5 V hücre potansiyeli için z=0, z=25 mm ve z=50 
mm düzlemlerindeki hız ve hidrojen kütle oranının dağılımı sırasıyla Şekil 5 ve Şekil 6’da 
verilmiştir. Kanal cidarlarındaki sürtünmeden dolayı kanal kesitlerinin merkezinde hız 
maksimum olmaktadır. Yakıt hücresinde hidrojen ve su buharı anot kanallarından katot 
kanallarına geçtiğinden dolayı çıkış kesitine doğru gazların hızı, anot kanalında azalırken 
katot kanalında artmaktadır. Hidrojen dağılımı incelendiğinde, hücrenin çıkış kesitine doğru 
hidrojenin oranı azalmaktadır. Bu azalma gaz difüzyon tabakasında belirgin olmaktadır. Gaz 
difüzyon tabakasının ortasında hidrojen oranı anot kanalındaki hidrojen oranına yakın iken, 
gaz difüzyon tabakasının dış yan yüzeylerine doğru hidrojen oranı azalmaktadır.  

     
a) P=100 kPa                                                         b) P=200 kPa 

 
c) P=300 kPa 

Şekil 3. Farklı sıcaklık ve çalışma basınçlarında hücre potansiyelinin ve gücün akım yoğunluğuna göre değişimi. 
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Şekil 4. Akım yoğunluğunun z=0, z=25 mm ve z=50 mm düzlemlerindeki dağılımı (353 K sıcaklığı, 300 kPa 

çalışma basıncı ve 5.0 V hücre potansiyeli için). 

 
Şekil 5. z=0, z=25 mm ve z=50 mm düzlemlerindeki hız dağılımı (353 K sıcaklığı, 300 kPa çalışma basıncı ve 

5.0 V hücre potansiyeli için). 

 
Şekil 6. Hidrojen kütle oranının z=0, z=25 mm ve z=50 mm düzlemlerindeki dağılımı (353 K sıcaklığı, 300 kPa 

çalışma basıncı ve 5.0 V hücre potansiyeli için). 
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IV. SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Üçgen kanal kesit geometrisine sahip tek hücreli PEM yakıt hücresi, üç boyutlu ve kararlı 
olarak modellenmiştir. Oluşturulan modelden elde edilen sonuçlar, literatürdeki deneysel 
sonuçlarla karşılaştırılarak model doğrulanmıştır. Çözümün eleman sayısından bağımsızlığı 
kontrol edilmiş ve üç farklı sıcaklık ve üç farklı basınç (toplam dokuz parametre) için 
analizler yapılmıştır. Sonuç olarak polarizasyon ve güç eğrileri, akım yoğunluğu dağılımının, 
hidrojen kütle oranının dağılımının, hız dağılımın kontur grafikleri verilmiştir. Akım 
yoğunluğunun artmasıyla hücre potansiyeli azalmakta, elde edilen güç ise önce artmakta akım 
yoğunluğunun 2.0 A/cm2 değerine yaklaşmasıyla azalmaktadır. Akım yoğunluğu ve hidrojen 
miktarı kanal çıkısına doğru azalmaktadır. 
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Otomobil Klima Sistemlerinde Alternatif R152a gazı kullanımı ve 
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ÖZET 
Otomobil endüstrisinde ozon delme etkisi (ODS’si) sıfır olan R-134a gazı klima sistemlerinde yaygın olarak 
kullanılmasına rağmen küresel ısınma etkisi (GWD’si) yüksektir. Bu yüzden R-134a gazının yerine geçecek 
alternatif soğutkanlar üzerine son yıllarda araştırmalar yapılmaktadır R-152a gazının ODP’si sıfır ve düşük 
GWD’ye sahip olması nedeniyle son zamanlarda alternatif gazlar arasına alınmaktadır. Bu çalışmada alternatif 
soğutkan R152a gazının klasik kullanılan R134a gazı ile karşılaştırılması sabit bir kompresör devri için 
hesaplanan soğutma yükü, kondenser ısı yükü ve kompresörün gücü için karşılaştırmalar yapılmıştır. Bu 
çalışmada farklı kondenser sıcaklıkları (Tk=40-70oC) ve farklı evaporatör sıcaklıkları (Te=-20-0oC) dikkate 
alınarak hesaplamalar yapılmıştır. Araç hareket halinde iken değişken yol şartlarına göre hızı değişmekte ve 
buna bağlı olarakta motor devri değiştiği için komresöründe devri değişmektedir. Çalışmamızda Her seferinde 
kondenser sıcaklığı sabit Tk=40-70oC aralığı için kompresör sabit devri n=2000 dev/dak altında termodinamik 
analizler yapılmış ve karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada sabit bir kondenser sıcaklığı (Tk) ve sabit bir devir sayısı 
(n) için farklı evaparatör sıcaklıklarındaki (Te), etkinlik katsayısı (COP), evaparatör ısı yükü (Qe), sıkıştırma 
oranı (Pr) ve kompresör işi (Wk) CoolPack paket programı kullanılarak analizler yapılmıştır. Sonuçta R152a 
gazının aynı oranda sıkıştırma oranına sahip olması nedeniyle otomotiv sistemleri üzerinde hiçbir değişiklik 
yapılmadan kullanılabileceği ve COP’de nispeten R134a gazına yakın olduğu görülmüştür.  
 
Anahtar Kelimeler: Alternatif Soğutkan, COP, R152a, Termodinamik Özelikler, Soğutma Sistemleri, Buhar 
Sıkıştırmalı Sistemler 
 

ABSTRACT 

Although R-134a gas with zero of ozone depletion potential (ODP) is used widely in automotive air conditioning 
systems, its global warming potential (GWP) is high. Therefore, recently researches have been conducted on 
alternative refrigerants to replace R-134a gas. R-152a gas is considered to be among the alternative gases 
recently due to having zero of ODP and low GWD. In this study, comparison of the alternative refrigerant R152a 
gas with the conventional R134a gas is made in terms of cooling load, condenser heat load and compressor work 
for a fixed compressor rotation of n=2000 rpm. In these calculations, different condenser temperatures (Tk=40-
70oC) and different evaporator temperatures (Te = -20 - 0oC) were taken into consideration. When the vehicle is 
moving, the speed of its changes according to the variable road conditions, and thus the engine revolution 
changes, so the revolution of the compressor changes. In this study, thermodynamic analyzes were made and 
compared under constant compressor revolution n = 2000 rpm for fixed evaporator temperature range of Te= -20 
to 0oC and constant condenser temperature range of Tk = 40 to 70oC each time. In this study, the values of the 
fixed condenser temperature (Tk) and the fixed compressor revolution (n) for different evaporator temperatures 
(Te), efficiency of cooling system (COP), evaporator heat load (Qe),  compression ratio (Pr) as well as the 
compressor work (Wk) are analyzed using commercial CoolPack package program.  As a result, it was found that 
R152a gas could be used as alternative gas instead of R134a without any modification on automotive air 
conditioning systems due to the similar compression ratio and similar COP. 
 
Keywords: Alternative Refrigerant, COP, R152a, Thermodynamic Properties, Cooling System, Vapor 
Compressed Systems 
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1. GİRİŞ 

İnsanoğlu için günlük yaşamın ihtiyaçları, karşılanması gereken bir probleme dönüştüğünde 
ilk olarak bu sorunun giderilmesi üzerine yoğunlaşmıştır. Bu doğrultuda soğutma sistemlerine 
olan ihtiyaç, insanoğlunun yaşadığı ortamların konforunu arttırma isteği ile belirginleşmiştir. 
[1]. Birçok uygulamada kullanılan iklimlendirmenin bir kolu olan soğutma sistemleri, 
gıdaların soğutulması dışında, otomobiller için sürücü ve yolcu konforunu sağlamak için de 
kullanılmaktadır. Konforlu bir sürüş konforu için araç kliması önemli etmenlerin başında 
gelmektedir. Otomobil klima sistemlerinde buhar sıkıştırmalı soğutma sistemi 
kullanılmaktadır. Bu sistem içerisinde kullanılan soğutucu akışkanlardan CFC ve HCFC’lerin 
Soğutucu akışkanların atmosferin yukarı tabakasında bulunan, stosfer tabakasında birikerek 
ozon tabakasını deldiği ve küresel ısınmaya neden olduğu bilinmektedir [2]. Bunun önüne 
geçebilmek için, soğutucu akışkanların üretimi ve kullanımı konusunda çeşitli yasal 
düzenlemeler yapılmıştır [3]. İlk olarak CFC ler yasaklanarak kullanımdan kaldırılmıştır. 
Daha sonradan ise Montreal Antlaşmaları ile kademeli olarak HCFC soğutkanlar üretimden 
ve kullanımdan kaldırılmışlardır. Avrupa Birliği ve uzak doğunun önemli bir kısmının dahil 
olduğu 161 ülkenin imzaladığı Kyoto sözleşmesi de sera gazlarının üretiminin kısıtlanması ve 
kullanımın sınırlandırılması altında zehirli soğutkanların kullanımına sınırlandırmalar getirildi 
[4]. Avrupa Birliği ülkeleri artan Küresel ısınma değerleri sonucunda,  yaygın olarak 
kullanılan R-134a gazının yüksek GWD değerine sahip olması sebebiyle yasal bir 
düzenlemeye giderek  2011 tarihi ile 134a gazının araçlarda kademeli olarak kullanımını 
yasaklayan bir yasa çıkarmıştır. Bu yasaya göre, kullanılacak gazın GWP değerinin 150 den 
az olması gerekmektedir. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Bugün, ideal soğutuculardan beklenen gereksinimler piyasa rekabet şartlarından ve en iyi 
konforu en çevreci ve en verimli şekilde elde etme isteği ile artmıştır. En temel gereksinimler 
artık sıfır ozonu delme potansiyeli (ODP) ve küresel ısınma potansiyeli (GWP) ile ifade 
edilmektedir. Hidroflorocarbon soğutucu akışkanı R134a gazı buzdolaplarında ve otomotiv 
sektöründe günümüzde en çok kullanan soğutucu gazdır. R134a gazının ozonu delme 
potansiyeli (ODP) sıfır olmasına rağmen, küresel ısınma potansiyeli (GWP) diğer soğutucu 
akışkanlara göre yüksektik. Bu kapsamda konfordan vazgeçmeyecek olan otomobil 
üreticileri, kimya endüstrisi ile birlikte R134 gazına göre daha çevre dostu olan ve kullanıcı 
konforundan taviz vermeden bunun yerine geçece yeni alternatif gaz arayışlarına girmişlerdir.  

Burada soğutucu akışkanların özelliklerinin bilinmesinin yanısıra alternatif soğutkan R152a 
gazının sistem elamanlarıyla uyumlu çalışıp çalışmayacağının da bilinmesi çalışma açısından 
önem arz etmektedir [6]. Akışkan için yasal düzenlemelerde belirtildiği üzere ODP ve GWD 
değerleri kullanım açısından ilk şart olmasına rağmen performans analizleri sonucunda 
hesaplanan sıkıştırma oranı (Pr), soğutma tesir katsayısı (COP) ve kompresör işi (Wk) de 
sistemin verimliliği açısından önem arz etmektedir. Bunun yanında kullanılan sistem 
materyalleri ile uyumlu olması yani kimyasal tepkimeye girmemesi, yanıcılık, zehirlilik gibi 
birçok faktörde alternatif soğutucu gaz seçiminde göz önüne alınması gereken 
parametrelerdir. Alternatif soğutkanlar üzerine önemli sayıda çalışmalar ve yayınlar 
bulunmaktadır [7,8,9,10] 
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Tablo 1.  R152a ve R134a soğutucu akışkanların yapısal özellikleri [5,11,12,13,14,15] 
 R125a R134a 
Kimyasal bileşim C2H4F2 C2H2F4 
Yanıcılık Sınıfı A2 A1 
Yanması için gerekli limit aralığı (Hava) (UFL-LFL) %16.9 - %3.9 Yok 
Kaynama noktası @ 101,325 kPa -24.7 oC -26,1 oC 
Yoğunluk (25 oC) 0,90 g/cc – Sıvı 1,206 g/cc-sıvı 
Kritik Basınç  45,17 kpa 40,59 kpa 
Molekül Ağırlığı 66.05 kg/Kmol 102 kg/Kmol 
ODP O 0 
GWP 140 1300 
Zehirleme etkisi (ATEL) 50.000  ppm 50.000 ppm 
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı 454 oC 750 oC 
Gaz sabiti 125,882 j/(kg.K) 81,49 j/(kg.K) 
Atmosfer Yaşı 2 Yıl 14,6 Yıl 

 
2.1. Cool Pack Paket Programı 

Akışkan özellikleri ile R134a ile çalışan bir otomobil klima sistemi için uygun olduğunu 
düşündüğümüz R152a gazı için, CoolPack paket programı ve matematiksel denklemler 
yardımı ile hesaplamalar yapılmış ve karşılaştırılmıştır. CoolPack paket programı buhar 
sıkıştırmalı bir çevrim için çözümleme yapabilen bir paket programıdır. Bu program 
üzerinden çalışılan sisteme göre T-v, P-h, T-s diyagramları çıkarılabilmekte ve kompresör 
gücü, hacimsel debi, kütlesel debi, evaporatör ısıl yükü, kondenser ısıl yükü gibi sistemin 
performansını gösteren değerler hesaplanabildiği gibi, çevrim boyunca sıcaklık, basınç 
değişimleri tespit belirlenebilmektedir.  

2.2. Araştırma Bulguları 

Alternatif soğutucu gazı kullanan otomobil klima sistemlerinde termodinamik analiz 
yapılmasında Cool Pack paket programı kullanarak aynı şartlar altında farklı gazların 
performans değerleri hesaplanarak karşılaştırılmıştır. Bu aşamada Cool Pack programı 
yanında matematiksel hesaplamalar ve deneysel çalışmalarda elde edilmiş veriler yardımıyla 
oluşturulan bir MS Excel programı ile hesaplamalar yapılmıştır. Cool Pack paket programı 
hesaplamalarında göz önüne alınan soğutma çevrimi değerleri aşağıda Tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 2.  Mevcut soğutma siteminde kullanılan değerler. 
Aşırı kızdırma 5 oC 
Aşırı soğutma 7 oC 
Kondenser Sıcaklığı 40oC / 60oC / 70oC 
Evaparatör Sıcaklıkları -20oC / -15oC / -10oC / -5 oC  / 0 oC 
Devir Sayısı 2000 dev/dak 
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Şekil 1. Tek kademeli buhar sıkıştırmalı araba klima sistemi şematik gösterimi [16] ve çevriminin P-h 

diyagramı. 

R134a soğutucu akışkanın yerine otomobil klima sistemlerinde alternatif kullanılacak 
soğutucu akışkan için bakılması gereken ilk önemli parametrelerden biri sıkıştırma oranıdır. 
Kullanılacak akışkan R134a gazının kompresörle uyumlu çalışmasının ilk göstergesi 
sıkıştırma oranıdır. Sıkıştırma oranının birbirine yakın olması sistem elamanları üzerinden 
önemli bir değişiklik yapılmadan alternatif soğutucu akışkanın kolayca kullanılmasını 
sağlayacaktır. Alternatif akışkan için bakılacak ikinci değer ise sistemin COP’dir. Burada 
COP değeri en az R134a gazınınkine yakın ya bir miktar fazla olması istenmektedir ki sistem 
verimi ve klima performans kalitesinde bir düşüş olmasın. Tablo 2’de gösterilen bu değerler 
ile birlikte    -20 oC ile 0 oC derece arasında artırılarak evaporatör sıcaklıkları değiştirilmiştir. 
Bununla birlikte her evaporatör sıcaklığı için, kondenserden atılan ısıl yük Qk (kW), 
kompresör işi Wk (kW), basınç oranı Pr (-), kütlesel debi m (kg/sn), COP çıktıları ilk 
çalışmanın sonucu olarak elde edilmiştir.  
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Şekil 2. R134a gazı için farklı kondenser sıcaklılarında 
kompresör sıkıştırma oranının evaporatör sıcaklığıyla 

değişimi. 

Şekil 3. R152a gazı için farklı kondenser sıcaklılarında 
kompresör işinin evaporatör sıcaklığıyla değişimi. 

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Sabit kompresör devri n=2000 dev/dak için farklı kondenser ve evaporatör sıcaklıklarında 
R152a gazı termodinamik açıdan incelenmiş ve elde edilen sonuçlar grafikler halinde 
gösterilmiştir. Şekil 2’de görüldüğü üzere düşük evaporatör sıcaklıklarında sıkıştırma oranı 
daha yüksek olurken, evaporatör sıcaklığının artması ile azalmaktadır. Tam tersi şekilde 
düşük kondenser sıcaklıklarında sıkıştırma oranı daha düşük, yüksek kondenser 
sıcaklıklarında ise daha yüksek olmaktadır. Şekil 3’de kompresör işi incelendiğinde daha 
düşük kondenser ve evaporatör sıcaklıklarında kompresör işi de daha az olmaktadır. Buda 
sistem için harcanan iş bakımından arzulanan bir durumdur. Şekil 3’den görüldüğü üzere en 
düşük kompresör işi en düşük kondenser sıcaklığı (Tk=40oC)  ve en yüksek evaporatör 
sıcaklığında (Te=0oC) elde edilmiştir. Etkinlik katsayısı (COP) değerleri karşılaştırıldığında 
Şekil 4’de gösterildiği üzere yüksek evaporatör sıcaklıklarında ve düşük kondenser 
sıcaklıklarında COP değeri daha yüksek olmaktadır. En düşük evaporatör sıcaklıklılarında 
COP değerinin artış eğilimi artan evaporatör sıcaklığı daha fazla olmaktadır.  
Şekil 5’de R134a gazına alternatif olacak soğutkan R152a gazının COP değeri aynı şartlar 
altında etkinlik katsayıları gösterilmiştir. Her iki soğutucu akışkan için evaparatördeki 
sıcaklığın artması ile COP artmakta, artan kondenser sıcaklığıyla azalmaktadır. Tüm 
kondenser sıcaklık değerleri için her iki soğutucu akışkanın COP değerleri birbirine çok yakın 
olmuştur.  
Şekil 6’de görüldüğü üzere soğutma evaporatör yükü en fazla yüksek evaporatör 
sıcaklıklarında meydana gelmiştir. Evaporatör sıcaklığının düşmesi ile çevrimin soğutma 
yükü (kapasitesi) de düşmektedir. Şekil 7 den görüldüğü gibi benzer şekilde kondenserden 
atılan ısı miktarı da artan kondenser sıcaklığıyla artmaktadır. 
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Şekil 4. R152a gazı için farklı kondenser sıcaklılarında 
soğutma etkinliğinin evaporatör sıcaklığıyla değişimi. 

Şekil 5. R134a gazı için farklı kondenser sıcaklılarında 
sistem etkinliğinin evaporatör sıcaklığıyla değişimi. 

 
Şekil 6. R152a gazı için farklı kondenser sıcaklılarında 
evaporatör soğutma yükünün evaporatör sıcaklığı ile 
değişimi.  

Şekil 7. R152a gazı için farklı kondenser sıcaklılarında 
kondenser ısı yükünün evaporatör sıcaklığı ile 
değişimi.  

 
Şekil 8. R152a ve R134a soğutucu gazları için 
kompresör sıkıştırma oranının evaporatör sıcaklığıyla 
değişimi. Sabit kondenser sıcaklığı Tk=40oC. 

Şekil 9. R152a ve R134a soğutucu gazları için 
kompresör sıkıştırma oranının evaporatör sıcaklığıyla 
değişimi. Sabit kondenser sıcaklığı Tk=70oC. 

1317



Şekil 8 ve Şekil 9 de en düşük ve en yüksek sabit kondenser sıcaklıkları için alternatif R152a 
gazı ile R134a gazının basınç oranları karşılaştırılmıştır. Her iki soğutkan için azalan 
evaporatör sıcaklıklarında kompresör basınç oranlarının arttığı ve yüksek kondenser 
sıcaklıklarında ise basınç oranları daha yüksek olmuştur. Ayrıca alternatif gaz olarak önerilen 
R152a gazının soğutma sitemindeki basınç oranlarının şu an yaygın kullanılan R134a gazı ile 
çok az aralarında bir farkla birbirine benzer olduğu görülmüştür.  Bu durumda araba klima 
sitemlerinde alternatif R152a gazının sistem soğutma elamanlarını üzerinde pek fazla bir 
değişiklik yapmadan hatta aynen kullanılabileceği sonucu elde edilmiştir.  

4. SONUÇLAR 

R152a soğutucu akışkanı için soğutma sistemi farklı kondenser ve evaporatör sıcaklıklarında 
termodinamik açıdan incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda evaporatör 
sıcaklığının yükselmesi ve kondenser sıcaklığının düşmesi ile sistemin COP ’si artmakta ve 
kompresör işi de düşmektedir ve bunlara bağlı olarak da kompresör sıkıştırma oranı da 
düşmektedir.  
Kondenser sıcaklığına göre bakıldığında, kondenser sıcaklığının azalması ile Etkinlik 
katsayısı, Soğutma yükü artmakta, Kompresör işi ve sıkıştırma oranı ise azalmaktadır. Bu 
durumda COP yi arttıran iki etmen evaporatör sıcaklığının artışı ve kondenser sıcaklığının 
düşüşü olarak görülmüştür. Bu durum uygulamada evaporatör çıkış hattından kondenser giriş 
hattı arasında ısı değiştiricisi uygulaması ile gerçekleştirilebilmektedir. Bu durum için 
evaporatör hattındaki uygulamaya aşırı kızdırma, kondenser hattındaki uygulamaya ise aşırı 
soğutma denmektedir. Bu çalışmamızda tüm sıcaklık değerleri için aşırı kızdırma ve soğutma 
uygulamasına göre hesaplamalar yapılmıştır. Bu uygulama COP değerini arttırdığı gibi 
kondenser çıkışında tamamı yoğuşmayan akışkanın çevrimde doymuş sıvı noktasına 
yaklaşmasına, evaporatörde ise tamamı buharlaşmamış akışkanın doymuş buhar noktasına 
yaklaşmasını sağlamaktadır. Bu durum tamamen gaz fazında kompresör girişinde bulunması 
gereken akışkan için elzem bir durumdur. 
 R152a soğutkanı Araç klima sistemleri için şu an kullanımı devam eden ama belli bir periyod 
içerisinde yasaklanması öngörülmüş olan R134a akışkanı için alternatif olarak 
değerlendirilmiştir. Bu aşamada araç klima sistemlerinde önemli bir değişiklik yapılmadan 
alternatif soğutucu akışkanın kullanılabilmesi için temel gösterge kompresör basınç oranlarının aynı 
olmasıdır. Şekil 8 ve Şekil 9 de görüldüğü üzere kondenser sıcaklığı hem Tk=40oC hem de Tk=70oC 
için yapılan hesaplamalarda R152a ve R134a gazlarının sıkıştırma oranları hemen hemen aynı 
olmuştur. Bu sebeple R134a gazı ile çalışan bir soğutma sisteminin çevresel, kimyasal ve 
termodinamik açıdan incelenmesi de dahil edilerek bunun yerine alternatif R152a gazı 
kullanılabileceği söylenebilir. Şekil 4 ve Şekil 5 de görüldüğü üzere R152a ve R134a gazlarının 
termodinamik açıdan incelenmesi sonucunda birbirine benzer COP değerlerine sahip oldukları 
görülmüştür. Sayısal olarak ifade edildiğinde en yüksek COP değeri Te=0oC ve Tk= 40 oC şartları 
altında R134a gazı için COP = 5.9 olurken aynı çalışma şartları altında R152a gazı için COP =6,09 
olmuştur. Tüm evaporatör ve kondenser sıcaklıkları için R152a gazınınki R134a gazına göre etkinlik 
katsayısı biraz daha yüksek çıkmıştır. 
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ABSTRACT 
A number of encapsulation techniques have been used for creating structured delivery systems to protect, 
stabilize and release various bioactive compounds enabling their use in food formulations. Current encapsulation 
techniques to fabricate structurally engineered micro- or nano-systems for entrapping these health promoting 
components are reviewed in this study including coacervation, spray drying, spray cooling/chilling, freeze 
drying, co-extrusion, fluidized bed coating, liposome entrapment, solid fat particles, emulsification, inclusion 
complexation, electrospinning, and supercritical fluid techniques. The advantages and limitations of each of 
methods are highlighted. 
 
Keywords: Microencapsulation, nanoencapsulation, bioactive compounds, bioavailability. 

I. INTRODUCTION 

Food ingredients perform a variety of roles when they are formulated and processed into food 
products. Apart from their nutritive and sensorial value, some food components including 
vitamins, minerals, phytochemicals, fatty acids, probiotic microorganisms, amino acids and 
proteins also have a physiological role [1]. These health-promoting compounds are sensitive 
to oxygen, enzymes, light, heat, acidity and humidity which limits their shelf life and 
bioavailability in food products. In addition, after been orally consumed, biological 
components are subjected to rapid intestinal and first-pass metabolism, causing the 
transformation of chemical structure, and modifying their bioactivities. Therefore, it is 
advantageous to ensure stability in the gastrointestinal tract and to allow a controlled release 
at the appropriate target [2]  

Encapsulation is a powerful tool for overcoming these issues that is defined as a process to 
entrap one substance (termed core material or active agent) within another substance (coating, 
shell, or carrier/wall material), thereby producing particles with diameters of a few 
nanometers to a few millimeters [3]. This mini-review study provides an overview of the 
current techniques used in the encapsulation of bioactive compounds to produce structurally 
engineered micro- or nano-systems such as coacervation, spray drying, spray cooling/chilling, 
freeze drying, co-extrusion, fluidized bed coating, liposome entrapment, emulsification, 
inclusion complexation, electrospinning, and supercritical fluid techniques.  

II. BIOACTIVE COMPOUNDS AND WALL MATERIALS 

Bioactive compounds are phytochemicals that are present in foods and are capable of 
modulating metabolic processes, resulting in the promotion of better health. Among them, 
polyphenolic compounds, carotenoids, tocopherols, phytosterols, and organosulfur 
compounds constitute important groups in the human diet [4]. There are several types 
of bioactive compounds being an extremely heterogeneous class of compounds with distinct 
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chemical structures lead to differences in physicochemical properties, such as solubility, 
partitioning, physical state, interactions, optical characteristics, and chemical stability. Hence, 
there have been major advances have been in the development of food-grade colloidal 
delivery systems to encapsulate various bioactive compounds that addressing specific 
molecular and physicochemical limitations associated with each component [5]. 

Among the ingredients that can be used to produce encapsulates, wall materials to be used in 
food applications should be “generally recognized as safe” (GRAS) materials and 
biocompatible, biodegradable. Among them, polysaccharides such as alginate, chitosan, 
maltodextrin, pectin, and gums, cellulosic polymers, proteins (gelatin, milk derived proteins, 
plant derived proteins), phospholipids, waxes, ethylcellulose etc. have been widely used as 
wall materials in edible systems [6]. 

III. APPLICATIONS OF ENCAPSULATION TECHNIQUES IN FOOD INDUSTRY 

Encapsulation generally fall into two main categories: reservoir and matrix type. The former 
is characterized by a shell-like structure with the bioactive core compound residing in the 
interior of the capsule. On the other hand, the active compound is uniformly distributed over 
the formed biopolymer carrier system in the matrix type. Regardless of the encapsulation 
technique, the carrier material should provide a thermodynamical and physico-chemical 
barrier against external environmental or processing conditions [7]. Reasons for application of 
the encapsulation techniques in the food industry can be summarized as follows: (i) protection 
from adverse environmental conditions, (ii) prevention of evaporation of volatile substances, 
(iii) controlled release, (iv) masking of unwanted taste or odor (such as the bitter taste of 
polyphenols), (v) enhance bioavailability, (vi) control of activities (probiotic bacteria), and 
(vii) ease of use and transport [8, 9]. Capsules at nano- and microscales are fabricated using a 
range of high energy technologies including high pressure homogenizer, microfluidizer, and 
ultrasonic homogenizer or low energy methods. Nanotechnological devices were defined by 
the National Science Foundation (NSF, USA) as any object with dimensions between 1 and 
100 nm [10]. 

IV. ENCAPSULATION TECHNIQUES 

A number of encapsulation technologies have been used for creating structured delivery 
systems to protect and release various bioactive compounds enabling their use in the 
development of functional foods. Numerous encapsulation processes have been described in 
the literature and some of them are already implemented at industrial scale [11]. However, the 
choice of the technique will depend on the molecular characteristics of the core compounds 
and the desired physicochemical properties of the final encapsulate [3]. Factors such as the 
time, cost, and steps required for their preparation, production volume, market requirement, 
and regulations should also be taken account when selecting the appropriate encapsulation 
technique and materials [12].  

a. Coacervation 

Coacervation is the process which is separation into two liquid phases in colloidal systems. 
Among two phases, the more concentrated one in colloid component is the coacervate and the 
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other phase is the equilibrium solution. Depending on electrostatic attraction between two 
phases, associative phase separation of two polymers in water occurs [13]. Based on the 
number of polymer types, coacervation can be classified into two types: basic and complex 
coacervation [14]. Complex coacervation processes is coacervation caused by the interaction 
of two oppositely charged colloids [13]. 

Electrostatic interactions between oppositely charged molecules are the prevalent primary 
interactions in associative mixed biopolymer systems. Besides, in some examples, primary 
macromolecule interactions can also be induced by hydrogen bonding or hydrophobic 
interactions [15, 16]. The other factors which play important role on complex formation are 
the molar charge and electrical charge of the wall material, pH, ionic strength, concentration 
and the ratio of biopolymers [17]. The advantages of coacervation process have been reported 
as high payload (99%), controlled release of core material and resistance to temperature and 
mechanical stress [14, 18]. On the other hand, requirement of any suitable drying technique 
such as vacuum drying or freeze-drying is considered as the disadvantage of the process [19]. 

b. Spray drying 

Spray drying is an industrial method to obtain dry powders and have also been used with the 
aim of encapsulation[20]. It has been reported that wide range of food ingredients are used 
with this technique such as fl avors, vitamins, minerals, colors, fats, and oils [21]. Even 
though spray drying could be used as an encapsulation technique, it should be kept in mind 
that the solubility of wall material in water is highly important. In this sense, gum acacia, 
modified starch, polysaccharides and proteins could be used as wall material in this technique 
[14]. Encapsulation by spray drying is applied in three steps (i) the atomization of the 
pressured solution (ii) interaction of spraying and drying media (iii) recovery of the capsules 
from the stream  [19]. 

Encapsulation with spray drying has low operational cost and considered as time-saving 
method [19, 22]. Indeed, it is possible to obtain uniformly spherical particles by spray drying. 
Disadvantage of the technique is the necessity of any nanoencapsulation techniques to obtain 
nanoencapsulation by spray drying [23].  

c. Co-extrusion 

Co-extrusion process is used for the production of beads with the internal substances (the 
core) which are surrounded by a physical barrier [12]. The particles are formed by a vibration 
overlay. This formation occurs during transition the solution in the extruder. The drip size and 
speed is also controlled. The precipitated drops in the solution cause to capsule formation 
[24]. The diameter of the needle, the flow rate and viscosity of the solution, and the properties 
of the gelling environment play important role on the size of the particles obtained by co-
extrusion [25, 26]. It is possible to produce microcapsules from 150 μm to 8 mm with a liquid 
payload over 90% [27].  

d. Fluidized bed drying 

Fluidized bed coating method is an encapsulation technique that is used for the coating of the 
particles in pharmaceutical, food, and agricultural industries [28]. Encapsulating agent is 
sprayed in the course of  particle movement in the fluidized bed [29]. The important factors 
on coating efficiency have been reported as processing variables in fluid bed coating like solid 
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circulating rate and nozzle atomization pressure [30], coating feed rate and temperature [31]. 
The process could be applied at lower temperatures by the effective heat and mass transport in 
the fluidized bed dryer.  On the other hand, encapsulation by this technique could be time 
consuming in some cases like encapsulation of probiotics [19].   

e. Freeze drying 

Freeze drying has been developed as an alternative to spray drying. Encapsulation by freeze 
drying involves dissolving and dispersing or emulsifying core materials in wall material at 
first step. Then co-lyophilizing is performed and it leads to porous, non-shrunken an uncertain 
structure [32]. This high-porous wall cause to poor protection in the case of  prolonged release 
of the active compound is required [33].  

In this technique, gum arabic, maltodextrin, emulsifying starches, whey protein are most 
commonly used wall materials [32]. This technique is considered as suitable technique 
especially for the encapsulation of probiotics [19]. However, high energy input and long 
processing time is required for the freeze drying technique [22]. 

f. Nanoemulsions 

Emulsions are colloidal dispersions that are comprising of two immiscible liquids [34]. The 
emulsion named with ‘nanoemulsion’ when the droplet size is less than 100 nm. [1]. 
Emulsions can be occurred with oil-in-water (O/W) or water-in-oil (W/O). In O/W 
nanoemulsions oil droplets dispersed in a water phase. This type of nanoemulsions are 
suitable for encapsulation of hydrophobic compounds such as; β-carotene, plant sterols, 
carotenoids, and essential fatty acids. The W/O nanoemulsions appropriate for hydrophilic 
components such as polyphenols, in this type of nanoemulsions water droplets dispersed in an 
oil phase [33]. Nanoemulsions have high kinetic stability due to the small droplet size. Hence 
sedimentation and creaming can be prevented and transparent emulsions can be obtained by 
nanoemulsions [1]. The formation of nanoemulsions are affected by preparation methods, 
type and amount of continuous phase, dispersed phase and surfactant [35, 36]. The 
preparation method of nanoemulsions depends on using energy and the methods can be 
classified as high energy approaches and low energy approaches. 

i. High energy approaches  

The sample is emulsified by application of intense disruptive force in high energy approaches. 
High pressure homogenizer, microfluidizer and ultrasonic homogenizer are the most 
commonly used devices to obtain nanoemulsions using high energy. The working principle of 
these devices is based on a balance between droplet disruption and droplet coalescence, that 
enhance the production of small droplet size [23]. 

1. High pressure homogenizer 

The coarse emulsion, which contain large droplet size, fed directly through the inside of high 
pressure valve homogenizer. After that the emulsion is pulled into a chamber by the 
backstroke of a pump, and forced through a narrow valve present at the end of the chamber on 
its forward stroke [35]. The large droplets are breaking down into smaller ones during pass 
through narrow valve by intensive disruptive forces such as shear stress, cavitation, and 
turbulent flow conditions [37]. In this system, the size of droplets depends on homogenization 
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pressure and cycle. There are several studies about nanoemulsions which are prepared by high 
pressure homogenizer with different application pressure and cycle. Wang et al. [38] 
encapsulated the curcumin in nanoemulsion system with using MCT and Tween 20. They 
passed their sample 6 times in 1500 bar and obtained a nanoemulsion with the droplet size 
was 82 nm. In another study was about the encapsulation of terpene mixture in nanoemulsion 
system that contain palm oil, sunflower oil, soy lecithin, clear gum and Tween 20. The sample 
passed 10 times at 300 MPa homogenization pressure and the nanoemulsion which has 75 nm 
droplet size was obtained [39]. 

2. Microfluidizer 

In microfluidizer, coarse emulsion feed the system and it flows through in one channel, after 
that the channel divides into two, hence the flow is divided two streams. The two fast-moving 
streams are directed at each other at the interaction chamber, therefore intense disruptive 
forces occurred which are causing the droplet disruption and formation of nanoemulsion [40]. 
The application cycle and pressure effect the final droplet size. Salvia-Trujillo et al. [41] used 
microfluidizer to obtain nanoemulsion delivery system (sodium alginate and Tween 80) for 
encapsulation of lemongrass oil. They reported that at 150 MPa and 3 cycle the droplet size of 
nanoemulsion was 7 nm. The nanoemulsion comprised of lemon myrtle oil and Tween 80 has 
95-99 nm droplet size at 60 MPa for 1 cycle [42]. 

3. Ultrasonic homogenizer  

In ultrasonic homogenizer, the intense disruptive forces are produced with application of an 
acoustic field which responsible the distribution of the small oil droplets into the water 
medium [43]. The mechanical systems such as whistle, siren or electrical systems such as 
reverse piezoelectric effect or magnetostrictive transducers can be used for generation of 
ultrasound [44]. 

i. Low energy approaches  

The internal chemical energy of the system is used in low energy methods for emulsion 
production [35, 45]. Self-emulsification, phase inversion methods and emulsion inversion 
point methods are the commonly used low energy approaches.  

1. Self-emulsification methods 

In self-emulsification method, the microemulsions dilute at stabilized mixing conditions. 
During the dilution process, the internal chemical energy is released hence surfactant and/or 
solvent molecules diffuse from the dispersed phase to the continuous phase. This situation 
causes the spontaneous formation of nanoemulsion [46-48].  

2. Phase inversion methods 

The chemical energy releases by phase transitions during emulsification process in phase 
inversion methods. For this aim, temperature (phase inversion temperature methods, PIT) or 
composition (phase inversion composition methods, PIC) is changed. The sample should have 
phase inversion temperature or hydrophile–lipophile balance temperature if PIT method is 
used. It means that, there is an extremely low interfacial tension at that temperature, hence 
emulsification can be manipulated easily [49]. 
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3. Emulsion inversion point methods 

In the emulsion inversion point (EIP) method, changing the ratio of the oil-to-water phases 
above or below some critical level cause the catastrophic-phase inversion. The phase 
inversion in W/O emulsions is achieved by addition of water to the system until the critical 
level. After this level, phase inversion is observed and the O/W emulsion with nanoscale 
droplet size is obtained. The critical surfactant concentration and the surfactant-to-oil ratio are 
the major factors for emulsification process in this method [50]. 

g.  Nanoprecipitation Technique 

Nanoprecipitation technique is only suitable for hydrophilic components. The wall material 
which can be (poly(ε-caprolactone) (PCL), poly(lactide) (PLA), poly(lactide- co -glycolide) 
(PLGA), Eudragit, and poly(alkylcyanoacrylate) (PACA)) and active material dissolved in 
organic solvent in aqueous solution. The organic solvent diffused through aqueous solution 
and the wall material precipitate to active material, therefore the active material is 
encapsulated with wall material [51, 52]. These method is required a drying process.  

h.  Emulsification-solvent evaporation 

The emulsification-solvent evaporation method can be defined as the emulsification of the 
polymer in an organic phase into an aqueous phase and evaporation of the polymer solvent 
which allows the biopolymer precipitation [52]. The parameters affecting the particle size of 
the capsules are stir rate, stirring type, amount of dispersing agent, viscosity of organic and 
aqueous phases, and temperature [53]. Polylactic acid (PLA), poly(lactic-co-glycolic acid) 
(PLGA), ethyl cellulose (EC), cellulose acetate phthalate, Polycaprolactone (PCL), and β-
hydroxybutyrate are rhe mostly used polymers in this method [54]. Curcumin, coenzym Q10, 
quercetin, quercitrin, α-tocopherol, phytosterol, β-Carotene, astaxanthin was encapsulated 
through this method [55-60]. The mean particle diameter of the capsules which formed in the 
literature with different core materials was below 400 nm. It was also indicitaed that 
nanospheres produced by this method could have a mean particle diameter below 100 nm 
with an encapsulation efficiency of about 75-96 %. High speed homogenization and 
ultrasonication can be used in this method to form small capsules. Microfluidization, high 
speed and/or high pressure homogenization are required for the emulsification. In addition, 
the method needs a drying method to form nanocapsules [54].  

i. Inclusion Complexation 

In the inclusion complexation method, the bioactive component which has a ligand property 
interacts with cavity-bearing wall material with a supramolecular interaction. Hydrogen 
bonds, van der Waals forces, entropy-drived hydrophobic effects are the important 
interactions. The bioactive compounds encapsulated with this method were linoleic acid, 
usnic acid, docosahexaenoic acid (DHA), essential oils and vitamins. These bioactive 
compounds were encapuslated in α- and β-cyclodextrin (α- and β-CD), β-lactogloglobulin (β-
Lg). The nanocapsules of linoleic acid-loaded α- and β-CD complexes had yields of about 88 
% and 74 %, respectively [61]. 
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j. Solid Lipid Nanoparticules 

Solid lipid nanoparticles (SLN) which is one of the lipid based delivery systems are the 
structures with an aqueous colloidal dispersion within a matrix of solid lipids such as 
triacylglycerol, waxes, and paraffins [62] in the submicron size range. Hot and cold 
homogenization could be applied for the high pressure homogenization. Cold homogenization 
is used for the heat-labile and hydrophilic compounds. Resveratrol, BSA, curcuminoid, 
carvediol are the compounds encapsulated by this method in the mixture of glyceryl behenate, 
hydrogenated soya bean and lecithin, hydrogenated palm oil, the mixture of stearic acid and 
GMS, the mixture of  Trimyristin, tristerin, and GMS, and the mixture of N -Carboxymethyl 
chitosan,monoglyceride, and soya lecithin, stearic acid and soy lecithin.  

 The capsules produced had improved solubility, stability and intracellular delivery or 
prolonged release with higher entrapment efficieny. The particle sizes of solid lipid nano-
particles in the literature are in rage of 61-450 nm. [63-67]. The method has important 
advantages compared to other lipid based delivery systems which are nano-emulsions and 
liposomes. High encapsulation efficieny, avoidance of organic solvents, controlled release 
and sustained release due to solid matrix, high protection of bioactive compound and the 
possibility of large scale production are the advantages of the method. [68]. 

k. Liposomes 

Liposomes are spherical particles which has an aqueous core surrounded by two-layer 
membrane-like phospholipid structures. Because liposomes contain hydrophilic and 
hydrophobic groups together, they are suitable for both oil-soluble and water-soluble 
substances. In food, medicine and cosmatics sector, encapsulation of many bio- and synthetic 
substances is done with liposome systems [69]. 

The liposome surface is coated with certain polymers to strengthen the liposome structure. In 
recent years ligands have been added to surface-coated liposome structures to link the active 
component encapsulated with liposome systems directly to specific targets in the body. The 
particle size varies between 30-500 nm depending on liposome structure and preparation 
method. Sodium deoxycholate, phospholipids, soybean phospholipids, phytosterols and soy 
phospholipids, polyethylene glycol, phospholipid/coenzyme Q10/cholesterol/Tween80, 
phospholipon 90H and 100H/dipalmitoyl phosphatidylcholine/stearylamine/dicetyl 
pho/cholesterol, phosphatidylcholine/cholesterol are used for encapsulation via the liposome 
system. Quercetin and resveratrol, carnosine, DHA and EPA, ascorbic acid, Vitamin E, 
coenzyme Q10, nisin, vitamin C are the exmples to bioactive compounds encapsulated  [70-
75]. 

Liposomes can be generated by some techniques that require mechanical energy which are 
high intensity ultrasonication, high pressure homogenization, extrusion, and membrane 
homogenization. Reverse phase seperation, removing detergents from the detergent / lipid 
micelle mixture, freeze drying followed by rehydration are the methods which do not require 
mechanical energy [76]. 

l. Electrospraying 

During the method of electrospraying encapsulation, the low viscosity polymer solution is 
passed through a syringe under the influence of the electric field and micro or nano particles 
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form. Highly charged droplets produced by electrospraying passed along the electrical field to 
the electrode. In the initial solution, both the wall material and the bioactive component are 
co-present in the same solution. As the droplets are going in the gas phase, they shrinks due to 
the evaporation of the solvent, resulting fission of the droplets. The solidified particles 
accumulate on the surface of the substrate placed on the electrode. The geometry of spray 
system affects the droplet size due to having impact on the distance that droplet goes. Whey 
protein concentrate, zein, chitosan are the examples to  wall materials which are used in the 
literature to encapsulate carotene, kurkumin or DHA.  Particle size of the spheres produced by 
this method is in the range of   <100 nm - 700 nm [77].  

m. Electrospinning 

Electrospinning is the method used to o generate polymer fibers. It has the same principle by 
electrospraying. However, higher voltage is applied in electrospinning generating the 
solidified liquid and resulting polymer fiber [78]. Ultrathin PVA, PVA, tecophilic 
polyurethane, zein prolamine, zein, cellulose acetate, PVA and cyclodextrin was used in the 
literaute as wall materials. Bifidobacteria, curcumin, BSA, β-carotene, curcumin, vanillin are 
the substances encapsulated by the electrospinning method. The mean particle size  was in the 
range of 150-1140 nm in different studies [79-81]. The applied voltage, flow rate, distance 
between capillary and collector, polymer concentration (viscosity), solution conductivity, 
solvent volatility affects the the fiber morphology [82].  

n. Supercritical Fluid Technique 

The encapsulation process with supercritical carbon dioxide has advantages in that it does not 
contain toxic substances and it is inert. The materials are not exposed to mechanical stress and 
high temperature by this technique.  The encapsulation by supercritical methods can be 
categorized according to use of supercritical CO2. It is used as solvent, anti-solvent or solute 
in different methods. Rapid expansion of supercritical solutions (RESS) method uses 
supercritical CO2 as solvent and involves the saturation of scCO2 with solid substrate. Then, 
the solution is get depressurized through a heated nozzle generating the rapid nucleation of 
the substrate in the form of very small particles. Temperature, pressure drop, impact distance 
of the jet against a surface, nozzle geometry are the factors affecting the morphology of the 
solid material [54]. 

Supercritical anti-solvent method used supercritical CO2 as an anti-solvent. It is based on the 
precipitation of the active material from an organic solvent. Supercritical CO2 is dissolved in 
the organic solvent, but the active substance is  insoluble. Supercritical carbon dioxide is 
pumped into the high pressure tank where the active material, wall material and organic 
solvent are present. The solution (active material, wall material and organic solvent) is 
sprayed into a suitable nozzle. During spraying, the dissolved CO2 in the solvent evaporates 
and the organic solvent is also removed from the solution and the solid components are 
precipitated.  

Particles from gas-saturated solutions (PGSS) method used scCO2 as the solute. The bioactive 
component and the wall material are mixed in a supercritical fluid at a high pressure. During 
this time, the supercritical fluid swell into the wall material. When this mixture is heated 
above the glass transition temperature, the wall material is liquefied. When the pressure is 
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lowered, the shell material deposits on the active component. The active ingredient and shell 
material do not have to be dissolved in the scCO2 . 

4. BIOAVAILABILITY 

Bioavailability is an important factor to obtain health benefits from a food component [83]. 
Bioavailability describes the concentration of a given compound or its metabolite at the target 
organ. The pharmacological definition of the term covers many linked and integrated 
processes that are liberation, absorption, distribution, metabolism and excretion -generally 
presented under the acronym LADME [84]. The bioavailability of a component is controlled 
by its liberation from food items, chemical transformation during the gastrointestinal tract, 
solubilization in the intestinal fluids, permeation through the intestinal cell monolayer, and 
efflux from epithelium cells [85]. Bioactive ingredients must remain active during 
gastrointestinal digestion and absorption and reach the target system to show their bioactivity 
[86]. In general, low bioavailability and absorption rate of phenolic phytochemicals restricts 
their bioactivity in vivo because of their low water solubility, poor stability, passive diffusion, 
and active efflux in the gastrointestinal tract. In this sense, encapsulation have been employed 
in order to enhance the stability, absorption and bioavailability of bioactive compounds . 

5. CONCLUSION 

Encapsulation process plays an important role in protecting, stabilizing and delivering both 
hydrophilic and lipophilic bioactive ingredients. There is a wide variety of raw materials and 
techniques to be applied for different food formulations where a tailor-made solution may be 
required in each case. Moreover, application of nanotechnology in encapsulation systems are 
well reported to enhance the stability, absorption and bioavailability of bioactive compounds 
in the target organ in order to exhibit their bioactivity.  
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Davranışının Belirlenmesi 
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ÖZET 
Manyeto-reolojik malzemeler dış manyetik alan etkisi altında tersinir ve hızlı bir şekilde cevap 
verebilmektedirler. Bu özellikleri bakımından akıllı malzemelerin bir türünü oluşturmaktadırlar. Bu tür 
malzemeler çeşitli mühendislik uygulamalarında, yapılarda isolator olarak ve aynı zamanda ses kontrol 
sistemlerinde kullanılmaktadır. Bu çalışma harmonic yükleme altında MRE malzemelerinin kayma 
davranışlarına yönelik mekanik özelliklerinin belirlenmesine odaklanmıştır. Farklı sertlik değerlerindeki matris 
malzemeleri, toz çeşitleri, manyetik alan, frekans ve şekil değişimi gibi parametreler göz önüne alınmıştır. 
Çalışma neticesinde manyetik alana duyarlılık parametresi göz önüne alındığında en uygun özelliklere sahip 
kompozit malzemeler, Shore 2 sertlik değeri ve SQ manyetik toz ile bulunmuştur.   
 
Anahtar Kelimeler: Harmonik yükleme, histeresis, manyeto-reolojik elastomer, kayma deformasyonu, manyetik 
alan 

 

Determination of Shear Behavior of Magneto-Rheological Elastomers 

under Harmonic Loading 

ABSTRACT  
Magneto-rheological materials can respond quickly and reversibly under the influence of external magnetic field. 
They are a kind of intelligent materials in terms of their features. Such materials are used in various engineering 
applications, as isolators in constructions, and also in sound control systems. This work focuses on the 
determination of the mechanical properties of shear behavior of MRE materials under harmonic loading. The 
parameters such as matrix materials of different hardness values, powder types, magnetic field, frequency and 
shape change are taken into consideration. Considering the magnetic susceptibility parameter, composite 
materials with the most suitable properties were found with Shore 2 hardness value and SQ magnetic powder. 
 
Keywords: Harmonic loading, hysteresis, manyeto-rheological elastomer, shear deformation, magnetic field 
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ÖZET 
Silikon kauçuk köpükler, silikon kauçuk ve köpük malzemelerinin karakteristiklerini birleştiren gözenekli 
polimer elastik malzemelerdir. Kapsamlı olarak mükemmel performans göstermektedirler ve yaygın olarak 
elektronik ve kimya endüstrisinde ve havacılık uygulamalarında kullanılmaktadır. Bu çalışmada silikon 
kauçuklar düşük basınçta CO2 kullanılarak başarılı bir şekilde köpükleştirilmiştir. Numuneler öncelikle bir ön 
prosedürden geçirilmiş ve ardından CO2 verilmiş otoklavda bekletildikten sonra son pişirme işlemi 
gerçekleştirilmiştir. Üretilen silikon kauçuk köpüklerin gözenek morfolojisi ve ön pişirme zamanı etkisi 
araştırılmıştır. Ön pişirme zamanı köpükleşme prosesinde önemli rol oynamaktadır. Çalışmada 17 dakika 60° 
sıcaklıkta en uygun köpük yapısına sahip malzeme elde edilmiştir. Sonuçlar göstermektedir ki düşük basınçlı 
CO2 köpükleştirme mekanizması kullanılarak uygun bir şekilde kontrol edilebilen çapraz bağlı yapılar elde 
edilebilmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Polimer, Gözenekli Malzemeler, Silikon Kauçuk, Köpük, Karbondioksit 

 

Obtaining RTV Silicone Foam Material Using Carbon Dioxide Under 

Low Pressure 

ABSTRACT  
Silicone rubber foams are a porous polymer elastic material that combines the characteristics of silicone rubber 
and foam materials. It shows comprehensive and excellent performance and are widely used in the electronics 
and chemical industries and aviation applications. In this study, silicone rubbers are successfully foamed with 
CO2 at low pressure. After the autoclave was filled with CO2, the final cooking was carried out. The produced 
silicone rubber foam were investigated the effect of pore morphology and pre-baking time. The pre-baking time 
plays an important role in the foaming process. The optimum material was obtained at the working temperature 
of 60 ° and 17 minutes. With the CO2 foaming mechanism can be obtained cross-linked structures that can be 
conveniently controlled. 
 
Keywords: Polymer, Porous Materials, Silicone Rubber, Foam, Carbon Dioxide 
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Metal Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği 
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ÖZET 
Metal sanayi stratejik öneme sahiptir. Metal sanayi gerek ekonomik, gerek savunma sanayi, gerek ulaştırma 
gerekse bütün sektörler için düşünüldüğünde belirtilecek belki de ön önemli iş kolu metal iş koludur. Çünkü 
bütün sanayilerde üretimi sağlayacak olan da yine demir çelikten üretilmiş tezgâhlar, aletler ve metallerdir. 
Metal sanayisinin ürettiği ürünler bütün sanayiden çıkarıldığı zaman geriye neredeyse hiçbir şey kalmamaktadır.  
Bu dokümanda öncelikle İş Sağlığı ve Güvenliği kavramsal olarak incelenecek ve ardından metal sektöründe 
emniyet ve sağlığı tehdit eden faktörler incelenecektir. Buradaki amaç, dünyada ve ülkemizde kaza ve hastalık 
açısından iş güvenliği performansının ne denli dramatik düzeyde olduğunu vurgulamak ve metal sektöründeki en 
önemli tehlikelere ve risklere dikkati çekmektir. 
Daha sonra, son zamanlarda metal sektöründe gerçekleşen ve maalesef ölümle sonuçlanan bir iş kazası olayı 
paylaşıyor olacağız. Devamında alışılmış risk değerlendirme yöntemi yerine uygulamaya aldığımız yeni risk 
değerlendirme yaklaşımı hakkında bilgi vereceğiz ve bu yeni yaklaşımın iş güvenliği performansını ve kaza 
sayılarını ne kadar olumlu yönde etkilendiğini inceleyeceğiz. Son olarak, uyguladığımız yeni risk değerlendirme 
yaklaşımının avantajlarını ve yararlarını değerlendireceğiz. 
 
Anahtar Kelimeler: Metal Sektörü, İş Sağlığı, İş Sağlığı ve İş Güvenliği 

 

Health and Safety in Metal Sector 

ABSTRACT 
The metal industry has a strategic look. The metal industry is perhaps the foremost business line metal business 
that will be highlighted when it is considered for both the economic, defense industry, and transport sectors. 
Because all the industries that will produce the production of iron and steel tools, tools and metals are also 
produced. When the products produced by the metal industry are extracted from the whole industry, almost 
nothing remains. 
Within this document, the primarily Occupational Health and Safety will be reviewed conceptually and then the 
factors threatening safety and health in the metal sector will be studied. The aim here is to stress out, how safety 
performance at a dramatic level in terms of accidents and diseases in the world and in our country and to draw 
attention to the most important dangers and risks have in the metal sector. 
Afterwards, we are going to share an occupational accident case in the metal sector which has recently taken 
place and has unfortunatelly resulted in death. Than, we are going to inform about the new risk assessment 
approach implemented instead of the usual one and will review how positively effected the safety performance 
and number of accidents occured. Finally, we are going to evaluate the advantages and benefits of the new risk 
assessment approach we applied. 
 
Keywords: Metal Sector, Occupational Health, Occupational Health and Safety 
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ÖZET 
Bakteriyel selüloz (BS) çeşitli bakteri türleri tarafından üretilen bir polisakkarittir. Bu çalışmada, Turunçgil 
(limon, portakal, mandalina ve greyfurt) kabuklarının BS üretim potansiyelleri araştırılmış ve üretilen BS’ler 
karakterize edilmiştir. Turunçgil meyveleri taze olarak yerel marketlerden temin edilmiş, kabuklar doğrayıcı ile 
parçalanmış ve 50°C’de fırında kurutulduktan sonra hidrolizasyon için kullanılmıştır. Hidrolizasyon için, 0.6 M 
H2SO4 çözeltisi kullanılmıştır. İndirgen şeker (DNS), protein (Bradford) içerikleri, şeker kompozisyonları 
(HPLC) belirlenmiştir. BS üretiminde kullanılan mikroorganizma evsel elma sirkesinden izole edilmiş ve 
Komagataeibacter hansenii GA2016 olarak tanımlanmıştır. Turunçgil kabuk hidrolizatlarından üretilen BS’lerin 
nem, kül, üretim verimi ve sıvı tutma kapasiteleri (su, aseton, dimetil sülfoksit ve asetik asit) belirlenmiştir. 
BS’lerin termal, yapısal ve morfolojik özellikleri belirlenmiş ve sonuçlar bitkisel selüloz ile karşılaştırılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Bakteriyel selüloz, Turunçgil kabukları, Selüloz, Değerlendirme 

 

Bacterial Cellulose Production and Characterization from Citrus Peels 

with Komagataeibacter Hansenii   

ABSTRACT  
Bacterial cellulose (BC) is an exopolysaccharide produced by several bacterial species. In this study, BC 
production potentials of citrus (lemon, orange, mandarin and grapefruit) peels were investigated and produced 
BCs were characterized. Citrus fruits were freshly supplied from the local store, the peels were shredded by the 
chopper and used for hydrolysis after drying in the oven at 50°C. For hydrolysis, 0.6 M H2SO4 solution was 
used. Reduced sugar (DNS), protein (Bradford) contents, sugar compositions (HPLC) of hydrolysates were 
determined. The microorganism used in the production of BC was isolated from the domestic apple vinegar and 
identified as Komagataeibacter hansenii GA2016. The moisture, ash, production yield and liquid holding 
capacities (water, acetone, dimethyl sulfoxide and acetic acid) of BCs produced from citrus peel hydrolyzates 
were determined. Thermal, structural and morphological properties of BCs were determined and the results were 
compared with plant cellulose. 
 
Keywords: Bacterial cellulose, Citrus peels, Cellulose, Valorization. 
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ÖZET 
Meyve ve sebzelerde bulunan, polifenoller, karotenoidler ve antosiyaninler gibi biyoaktif bileşenlere olan ilgi, bu 
maddelerin potansiyel antioksidan, antikarsinojenik, antimutagenik ve diğer sağlığı olumlu yönde etkileyici 
özellikleri nedeniyle giderek artmaktadır. Bu çalışmada, kavun kabuk ekstraktlarının biyoaktif bileşenleri ve 
antioksidan özellikleri incelenmiştir. Kavun kabukları taze kavun meyvelerinden elde edilmiştir. Toplam 
karotenoid, beta karoten, askorbik asit, antosiyanin, toplam fenolik ve flavonoid içerikleri ve toplam antioksidan 
aktivitesi TEAC, FRAP ve DPPPH metotlarına göre belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, kavun kabuğu 
belirlenen tüm ekstraksiyon koşullarında, yüksek toplam karotenoid, beta karoten, toplam fenolik, flavonoid 
içeriğine ve yüksek antioksidan aktivitesine sahip olduğu belirlenmiştir. En yüksek fenolik, flavonoid içeriğine 
ve antioksidan aktivitesine %25-50 etanol konsantrasyonunda sahip olduğu belirlenmiştir. Kabukların toplam 
askorbik asit, karotenoid ve beta karoten miktarları sırasıyla, 21.25, 37.13 ve 43.54 µg/g kabuk olarak 
belirlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Antioksidan, Biyoaktif, Kavun Kabuğu, Fenolik. 

 

Bioactive Compounds and Antioxidant Properties of Melon Rind  

ABSTRACT  
Bioactive compounds such as polyphenols, carotenoids and anthocyanins present in fruits and vegetables are 
receiving increased attention because of their potential antioxidant, anticarcinogenic, antimutagenic, and other 
health promoting properties. In the present study, the bioactive compounds and antioxidant properties of melon 
rind extracts was examined. Melon rinds were obtained from fresh melon fruits. Total carotenoid, beta carotene, 
ascorbic acid, anthocyanin, total phenolic and flavonoid content were determined and the total antioxidant 
activities were analysed according to TEAC, FRAP and DPPH methods. According to the results melon rind 
showed high total carotenoid, β-carotene, total phenolic, flavonoid contents and antioxidant activity in all tried 
extraction conditions. The highest phenolic, flavonoid content and antioxidant activity of extract were 
determined at 25-50% ethanol concentration. Total amount of ascorbic acid, carotenoid and β-carotene of the 
peel were 21.25, 37.13 and 43.54 µg/g peel, respectively. 
 
Keywords: Antioxidant, Bioactive, Carotenoid, Melon Rind, Phenolic. 
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Mikrodalga Esaslı Ekstraksiyonla Uçucu Yağ Üretimi 

Mustafa Kıralan1 ve Hasan Hüseyin Kara2  
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, 14300, Türkiye, kiralan_m@ibu.edu.tr 

2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, 42090, Türkiye, hasankara@konya.edu.tr 

ÖZET 
Uçucu yağlar, kıymetli bitki konsantre ürünleri ailesindendir. Uçucu yağlar, bitkilerin farklı kısımlarından 
geleneksel ve modern yöntemlerle üretilmektedir. Destilasyon tekniği uçucu yağların konveksiyonel üretiminde 
en çok tercih edilen yöntemdir. Ancak, bu geleneksel yöntemde yağın yapısında bozulmalar görülebilmekte ve 
hatta istenmeyen bileşenler oluşabilmektedir. Diğer bir yandan, yeni uçucu yağ üretim metodu olarak bilinen 
mikrodalga teknolojisi pastörizasyon, pişirme, tekrar ısıtma ve kurutma gibi gıda üretimlerinde son on yıldır 
uygulanmaktadır. Mikrodalga esaslı hidrodestilasyon olarak adlandırılan bu teknik, mikrodalga teknolojisi ile 
klasik bir yöntem olan hidrodestilasyon yönteminin modifikasyonunu içerir. Bu teknik ile kısa sürede bitki 
materyalinden uçucu yağ üretilebilmekte ve bunun yanında bileşenlerde de klasik uçucu yağ üretim yöntemlerine 
kıyasla daha az kayıp gerçekleşmektedir.   
 
Anahtar Kelimeler: Uçucu yağ, ekstraksiyon, mikrodalga. 

 

Essential Oil Production with Microwave Assisted Extraction 

ABSTRACT  
Essential oil, being from the family of valuable plant concentrated product, is produced from different parts of 
plants using convectional and novel methods. Distillation technique is the most preferred method for 
convectional essential oil production. However, some deterioration in the oil structure could be appeared and in 
fact the undesirable volatile compounds could be taken place in the conventional method. On the other hand, 
microwave technology has been applied in the food productions such as pasteurization, cooking, reheating and 
drying is assigned as new essential oil producing method for the last decade. The technique known as 
microwave-assisted hydro distillation consists the modification of microwave technology and the conventional 
method of hydro distillation. With the novel technique, the essential oil is produced within the relatively short 
time and also the loss in volatile compounds of essential oil is decreased according to classical essential oil 
methods. 
 
Keywords: Essential oil, extraction, microwave. 
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Yeni İnovatif Yöntemler ile Uçucu Yağ Üretimi 
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ÖZET 
Uçucu yağlar, ekonomik olarak kıymetli yağlar ailesindendir. Bu yağların bu kadar kıymetli olmasının nedeni 
çok az miktarda üretilmelerinin yanında içermiş oldukları bileşenlerdir. Uçucu yağların bileşenleri dikkate 
alındığında, bu yağlar, deterjanlar, sabunlar, tuvalet ürünleri, kozmetik ürünleri, eczacılık ürünleri, parfümler, 
şekerleme ürünleri, alkollü içkiler, alkolsüz içecekler ve insektisitler gibi geniş bir tüketici ürün portföyünde 
kullanılmaktadır. Bileşenler, yağ üretimine bağlı olarak değişim göstermekte ve nihayetinde yağların kalitesi de 
değişmektedir. Uçucu yağ üretimini klasik (geleneksel) ve modern yöntemler olmak üzere iki temel kısımda 
incelemek mümkündür. Klasik yöntem ile üretilen yağların kalite açısından düşük olmasından dolayı yeni ve 
modern yöntemlerin geliştirilmesi hasıl olmuştur. Ohmik ısıtma, yenilikçi teknolojilerden biri olup, uçucu yağ 
üretiminde hidrodestilasyon yöntemi ile kombineli olarak uygulanmıştır. Ohmik ısıtma teknolojisi ile elde edilen 
yağın kalitesi klasik destilasyon yöntemlerinden hidrodestilasyon ile kıyaslandığında daha yüksek belirlenmiştir. 
Mikrodalga esaslı ekstraksiyon teknolojisi ve süperkritik karbondioksit ekstraksiyon teknolojisi de en yüksek 
kalitede uçucu yağ ekstraksiyonunda kullanılan yenilikçi teknolojilerdendir. 
  
Anahtar Kelimeler: İnovatif Teknoloji, Uçucu Yağ, Ohmik Isıtma, Mikdodalga Esaslı Ekstraksiyon, Süperkritik 
Karbondioksit Ekstraksiyon   

 
Essential Oil Production Using New Innovative Methods 

ABSTRACT  
Essential oils are from the parents of economically valuable oils so that they are produced in very small 
quantities as well as their intrinsic valuable constituents. On the components in essential oils, the oils are used in 
a wide variety of consumer products  such  as  detergents,  soaps, toilet  products,  cosmetics,  pharmaceuticals,  
perfumes,  confectionery  food  products,  soft  drinks, alcoholic   beverages and insecticides. The components in 
the essential oil change depending on the oil production, so does quality of oils. It is possible to examine the 
essential oil production in two main parts as regards the classical (convectional) methods and modern methods. 
Developing of new and modern methods is required due to the low quality of the essential oils produced by the 
convectional method. Ohmic heating that is one of innovative technologies is applied with the combination of 
hydrodistillation method in the essential oil production.  It is determined that the oil quality produced by the 
ohmic heating technology were rather higher as compared to the hydrodistillation from the classical distillation 
method. Microwave-assisted extraction technology and supercritical carbon dioxide extraction technology are 
also from the innovative technologies in the highest quality essential oil extraction.   
 
Keywords: İnnovative Technology, Essential Oil, Ohmic Heating, Microwave-Assisted Extraction, Supercritical 
Carbon Dioxide Extraction                    
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Zeytinyağını Aromatize Etmede Ultrases Yönteminin Kullanılması 
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ÖZET 
Sızma zeytinyağı, kendine özgü aromaya sahip olması ve sağlık açısından birçok fonksiyonel bileşeni içermesi 
nedeni ile tüketiciler tarafından en fazla tercih edilen bitkisel yağlar içerisindedir. Zeytinyağının aromasını 
zenginleştirerek kullanım alanını arttırmak mümkündür. Aromayı zenginleştirme amacıyla çeşitli bitkiler ve 
meyveler kullanılmaktadır. Bu bitki ve meyveler yağa farklı şekillerde ilave edilerek aromatizasyon işlemi 
sağlanmaktadır. Geleneksel yöntemler dışında ultrases yöntemi ile aromatize etme konusunda sınırlı çalışma 
yapılmaktadır. Kimyon üzerine yapılan çalışmada ultrases yöntemi ile zeytinyağı aromatizasyonun geleneksel 
yöntemlerden maserasyona kıyasla daha kısa sürede gerçekleştiği ve kalite üzerine herhangi bir olumsuzluk 
göstermediği belirlenmiştir. Genel kimyasal parametreler yanında zeytinyağının oksidatif stabilitesini 
geliştirdiği belirtilmiştir.      
 
Anahtar Kelimeler: Zeytinyağı, aroma, ultrases 

 

Usage of Ultrasound Extraction Method in Aromatisation of Olive Oil 

ABSTRACT  
Virgin oil among vegetable oils is preffered by costumers due to virgin oil has unique aroma and most of 
functional compounds contribute to human health. It is possible to increase the usage area of olive oils with 
enhancing aroma of these oils. The various plants and fruits could be used to enhance aroma of olive oils. 
Aromatisation could be done with adding these plants and fruits to olive oil. There was a limited work about 
ultrasound method in aromatisation of olive oil except convectional aromatisation methods. In a study using 
caraway, aromatisation using ultrasound technique found faster than convectional method, maceration and there 
was no negative effect on olive oil quality. Beside to chemical parameters, this method improved oxidation 
stability of olive oils. 
 
Keywords: Olive oil, aroma, ultrasound        
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Yapay Tükürük Çözeltisindeki Yaşlandırmanın Restoratif Kompozit 

Malzemelerinin Yüzey Pürüzlülüğü ve Mikro Sertliği Üzerindeki Etkisi 
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ÖZET 
Bu in vitro çalışmanın amacı, farklı yaşlandırma süreçlerinin ( yapay tükürük çözeltisinde, ortam sıcaklığı sabit 
37 °C, kontrol grup, 7 gün ve 30 gün bekletme) nano-fill Filtek Ultimate ve nano-hybrid Quadrant Universal LC 
kompozit malzemelerinin yüzey pürüzlülüğü ve mikro sertliği üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Her kompozit 
malzemeden her yaşlandırma işlemi için 5 adet (2mm yükseklik X 2mm yarıçap) üretildi. Yapay yaşlanma 
deneyleri esnasında suni tükürük çözeltisi 7 günlük aralıklarla tekrar değiştirildi. Kompozit malzemelerin yüzey 
pürüzlülüğü ve mikro sertlik değerleri başlangıçta ve her yapay yaşlanma işleminden sonra ölçüldü. Bu 
çalışmadaki sonuçlar gösterdi ki 7 gün yapay yaşlandırma süresi kompozit malzemelerin mekanik özelliklerini 
önemli ölçüde etkiliyor ancak 7 gün sonrasındaki yaşlandırma sürelerinin kompozit malzemelerin Vicker’s 
sertlik değeri üzerindeki etkisi önemsizdir. Her iki kompozit malzemenin de yüzey pürüzlülüğü yaşlandırma 
prosedürlerinde artış gösterdi. Ancak bu çalışmada sonucunda kompozit malzemenin organik matris yapısı 
içermesi yüzey pürüzlülük değerlerinin yapay yaşlandırma işlemlerinde daha fazla etkilendiğini ortaya koyduğu 
söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Yapay yaşlandırma, Kompozit Malzeme, Yüzey Pürüzlülüğü, Mikro Sertlik. 

 

Effect of Stroge Artificial Saliva on Surface Roughness and Micro 

hardness of Restorative Composite Materials  

ABSTRACT  
The purpose of this in vitro study was to compare surface of roughness and micro hardness of (nano-fill Filtek 
Ultimate) and (nano-hybrid Quadrant Universal LC) composite restorative materials after different artificial 
aging protocols (artificial saliva for control group, 7 days and 30 days’ ambient temperature 37 °C).  Five 
standardized disc shape specimens (2mm diameter X 2mm height) were prepared from two composite materials 
for each artificial aging procedure tests. The artificial saliva solution was changed again at intervals of 7 days 
during the artificial aging experiments. Surface roughness and micro hardness values were determined at 
baseline and after each artificial aging treatment. The results showed a significant influence in the composite 
aging duration on mechanical parameters; the artificial aging after 7 days did not have a significant influence on 
Vickers hardness. The surface roughness values of both composite materials increased after artificial aging 
procedures. However, it can be said that the organic matrix structure contained in the composite material is more 
effective for increasing the surface roughness during the artificial aging procedures. 
 
Keywords: Artificial aging, Composite material, Surface roughness, Micro hardness. 
 

1340



 

Plazma Polimerizasyon Tekniği Kullanılarak E. Coli Bakterilerine 

Karşı Antibakteriyel Kaplamaların Elde Edilmesi 
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2Department of Physics Education, Kazım Karabekir Education Faculty, Ataturk Uni., 25140, Erzurum, Turkey 
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ÖZET 
Biyomedikal malzemelerle ilişkili enfeksiyonlar, ortopedik protezler, yapay kapakçıklar, idrar yolları ve 
kardiyovasküler kateterler, göz içi lensler ve protezler dâhil olmak üzere çoğu implant veya damar içi cihazların 
uzun süreli kullanımını engelleyen olumsuz bir faktördür. İnsan vücuduna yerleştirilen tıbbi cihaz ve implantlara 
bakterilerin bağlanarak biyofilm oluşturması, cihaz kaynaklı enfeksiyonların ve cihaz arızalarının en önemli 
sebeplerindendir. Bakteri, biyofilm oluşturarak bulunduğu canlının bağışıklık sisteminden ve uygulanan 
antibiyotiklerden korunur. Böylece oluşturduğu enfeksiyonun kalıcı hale gelmesini sağlar. Literatür 
incelendiğinde, çeşitli antibiyotikleri içeren kaplamalar üretilmek suretiyle, bakteri bağlanmasının önlenmesi ve 
bakteri hücrelerinin yok edilmesi konusunda çalışmaların olduğu görülmektedir. Ancak, birçok yaygın 
enfeksiyonun önlenmesinde ve tedavisinde kullanılan antibiyotiklerin etkilerinin hızla azalması ve bakterilerin 
antibiyotiklere karşı direnç kazanmaları antibiyotik içeren kaplamaların uygulandığı tıbbi cihazların uzun süreli 
kullanımlarını imkânsız kılmaktadır. Bu nedenle; araştırmacılar, son zamanlarda, organik maddeleri kullanarak, 
geniş biyolojik aktiviteye ve uzun süreli bakteri öldürme özelliğine sahip alternatif biyoaktif polimerik 
kaplamalar elde etmeye yönelmişlerdir. Antibakteriyel özelliğe sahip olmaları organik maddeler arasındaki 
uçucu yağları, alternatif biyoaktif polimerik kaplamaların elde edilebilmesi hususunda ön plana çıkarmaktadır.  
Bu çalışmada, sıvı formları hastane ve kliniklerde yaygın olarak görülen Escherichia Coli bakterileri üzerinde 
antibakteriyel özelliklere sahip olduğu bilinen Cinnamaldehyde uçucu yağ bileşenlerinden, cam yüzeyler 
üzerinde elde edilen polimerik ince filmlerin antibakteriyel etkisi incelenmiştir. Önce, cam altlıklar uygun 
çözücüler ile temizlendi ve polimerik kaplamalar, radyo frekansı plazma gelişmiş kimyasal buhar biriktirme 
(RF-PECVD) kullanılarak elde edildi. Bakteri sayıları, bakteri süspansiyonu oluştururken MacFarland 
standartları ile belirlendi. Uçucu yağlardan elde edilen polimerik kaplamalar, uygun koşullar altında üretilen  
bakteri ortamına bırakılmıştır. Kaplamalar üzerinde gelişen bakteri sayısı, kaplamanın antibakteriyel etkinliğini 
belirlemek için negatif kontrol deneylerinden elde edilen bakteri sayısı ile karşılaştırıldı. Elde edilen 
antibakteriyel kaplamalar, söz konusu bakterilere karşı antibakteriyel etkisinin olduğuilk kez bu çalışma ile 
belirlenmiştir. Antibakteriyel kaplamaların birçok alanda (tıp, diş hekimliği vb.) kullanılma potansiyeline sahip 
olması projenin yaygın etkisinin büyük olacağını göstermektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Plazma polimerizasyon, uçucu yağ, organik polimer, ince film. 

 

Obtaining of Antibacterial Coatings Against E. Coli Bacteria by Plasma 

Polymerization Technique 

ABSTRACT 

Infections associated with biomedical materials render nearly impossible the long term use of implants and 
endovascular equipment. Well known examples are orthopedic implants, artificial heart valves, urinary tract and 
cardiovascular catheters, contact lenses etc. The biofilm formation due to bacteria sticking at the surface 
constitutes one of the most important reasons for infection of body parts and ultimately malfunction of the 
biomedical equipment. The biofilm formed by the bacteria provides added protection against the immune system 
of the living organism and the antibiotics. Literature contains various studies, in which the antibiotics based 
coatings on biomedical equipment protects the surface against infection by killing the bacteria. However, 
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because the commonly seen bacteria quickly develops resistance against the antibiotics, this solution makes the 
long term use of implants impossible. Hence, in recent years there has been intense research for developing 
polymeric coatings employing organic material in order to provide a long term and wide spectrum protection 
against infection. Among the family of the organic materials, the essential oils turn out to be promising 
candidates for obtaining alternative bioactive coatings because of their long term antibacterial properties. 
In this study, the antibacterial effect of the polymeric thin film obtained on the glass substrates from 
Cinnamaldehyde essential oil, whose liquid forms are known to have antibacterial characteristics on the 
Escherichia Coli bacteria that is widely seen in hospitals and clinics, was examined. First, the substrates were 
cleaned and the polymeric coatings were obtained by employing radio frequency plasma enhanced chemical 
vapor deposition (RF-PECVD). Escherichia Coli was produced in agars and broths. The bacteria count were 
determined via MacFarland standards while creating the bacteria suspension. Polymeric coatings obtained from 
essential oils were left with the bacteria for incubation under suitable conditions. At the end of the incubation 
period, the bacteria count at the mediums were compared to the bacteria count obtained from negative control 
experiments so as to determine the antibacterial effectiveness of the coating. Our antimicrobial coatings can be 
adapted in biomedical devices and implants in order to minimize the infections and associated implant 
malfunctions. Given the wide spectrum of the potential applications of the antimicrobial coatings (Medicine, 
dentistry etc.), the common impact expected to emerge from our study is evident. 
 
Keywords: Plasma polymerization, essential oil, organic polymers, thin film. 
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ÖZET 

Bu çalışmada mekanik ayrılmış tavuk eti (MATE) proteinlerinin film oluşturma özellikleri üzerine protein ve 
plastikleştirici konsantrasyonunun etkisi incelenmiştir. Bu amaçla MATE’lerden proteinler ekstrakte edilmiş ve 
çeşitli oranlarda (%30, 40 ve 50) gliserol ile karıştırılarak film oluşturulmuştur. Elde edilen filmlerin nem 
sorpsiyon izotermleri yanında, mekanik, optik ve su buharı bariyer özellikleri değerlendirilmiştir. Gliserol 
konsantrasyonu arttıkça filmlerin gerilme mukavemetleri azalmış ve kopma anındaki uzama miktarları artmıştır. 
Gliserol konsantrasyonunun artması ve protein konsantrasyonunun azalması filmleri daha transparan yaparken, 
gliserol ve protein miktarının artması filmlerin su buharı geçirgenliğini arttırmıştır. Filmlerin nem sorpsiyon 
izotermleri GAB modele göre uyarlanmıştır. Genelde, filmlerin denge nem içerikleri gliserol miktarı arttıkça artış 
göstermiştir. Sonuç olarak bu araştırma bulguları, yeni bir protein kaynağı olarak düşünülen MATE 
proteinlerinden yenilebilir film üretilmesinin gıda ve ambalajlama endüstrisi açısından kullanışlı olabileceğini 
göstermiştir.    
 
Anahtar Kelimeler: Mekanik ayrılmış tavuk eti; protein; yenilebilir film; nem sorpsiyon izotermi; mekanik 
özellikler. 

 

Effect of Protein and Plasticizer Concentration on Film Forming 

Properties of Mechanically Deboned Chicken Meat Proteins 

ABSTRACT 
In the present study, the effect of protein and plasticizer concentrations on film-forming properties of mechanically 
deboned chicken meat proteins (MDCM-P) were evaluated. For this purpose, MDCM-P was extracted and mixed 
with glycerol at various concentrations (30, 40 and 50%). Films were analysed in terms of mechanical, optical and 
barrier properties, as well as water vapor sorption izotherms. Tensile strength of MDCM protein films decreased 
and elongation of films increased as glycerol concentration increased. Films became more transparent with 
increasing glycerol and decreasing protein concentration, while water vapor permeability increased with increasing 
glycerol and protein concentration. Water sorption data of films were fitted to GAB model. In general, equilibrium 
moisture content (EMC) of films increased as glycerol level increased. Overall, results showed that MDCM-P 
could be useful as a new protein source for both food and packaging industries. 
 
Keywords: Mechanically deboned chicken meat; protein; edible film; sorption isotherms; mechanical properties. 
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ÖZET 
Polimer çözeltilerinden nanolif oluşturmak için kullanılan en yaygın yöntem “electrospining” teknolojisidir. 
Yöntemin Türkçe karşılığı “elektroeğirme” olarak geçmektedir. Söz konusu teknolojinin temel prensibi polimer 
çözeltisinin kontrollü yüksek voltaj elektrik alanı oluşturulan ortamdan geçirilerek nano ölçekli lifler halinde bir 
kollektör yüzeyinde toplanması esasına dayanmaktadır. Yöntem aktif madde salınımına imkan vermesi yönüyle 
gıda ambalaj teknolojisi alanında kullanım olanağı sunmaktadır. Uçucu yağların gıda ambalaj malzemesi olarak 
kullanılabilecek nanolif malzemesinin içine dahil edilmesi suretiyle enkapsülasyonu gerçekleştirilmektedir.  
Gıda ambalajlarında sentetetik antimikrobiyal maddeler yerine, elektroeğirme yöntemiyle nanoliflerle enkapsüle 
edilmiş uygun uçucu yağlar gibi doğal antimikrobiyal etkili maddelerin kullanımı tüketici tercihi bakımından da 
önemli bir avantaj sağlayacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Nanolif, uçucu yağ, enkapsulasyon, elektroeğirme. 

 

Encapsulation of Essential Oils with Nanofibers 

ABSTRACT  
The most common method used to produce nanofibers from polymer solutions is the "electrospinning" 
technology. The Turkish counterpart of the method is called "electrification". The basic principle of this 
technology is based on the principle that the polymer solution is collected on a collector surface in the form of 
nanoscale fibers by passing the controlled high voltage electric field through the formed medium. The method 
offers the opportunity to use in the field of food packaging technology in order to enable the release of active 
substance. Encapsulation is achieved by incorporating essential oils into the nano-fiber material, which can be 
used as food packaging material. The use of natural antimicrobial active substances such as suitable volatile oils 
encapsulated with nanofibers by electrospinning instead of synthetic antimicrobials in food packages will 
provide a significant advantage to the consumer. 
 
Keywords: Nanofiber, volatile oil, encapsulation, electrification. 
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Çıkarılması 

Enes Dertli 
Bayburt Üniversitesi, Bayburt, 69000, Türkiye, enes.dertli@bayburt.edu.tr 

ÖZET 
Laktik Asit Bakterileri (EPS) ekzopolisakkaritler (EPS) olarak bilinen polimerleri üretme kabiliyetindedirler. 
EPS üretimi hem teknolojik hem de bakteriyel düzeyde son derece önemli işler görmektedir. LAB türleri 
tarafından in situ olarak üretilen EPS gıda maddelerinin fizikokimyasal niteliklerini geliştirmekte ve böylece 
gerek duyulan katkı maddelerinin kullanımı sınırlanabilmektedir. Benzer olarak EPS gıda ortamında LAB 
türlerini dış ortamdan koruyup gelişimini teşvik edebilmekte ve aynı zamanda potansiyel olarak prebiyotik 
olarak da davranabilmektedirler. EPS üretimi genetik olarak heteropolimerik EPS’ler için bir gen kümesine, 
homopolimerik EPS üretimi için ise bir glukansükraz genine bağlıdır. Bu çalışmada ekşi hamurdan izole edilen 
Lactobacillus reuteri EG-1’de glukansükraz geninin varlığı tespit edilmiş, mevcut bilinen glukansükraz 
genlerinden yola çıkılarak geliştirilen primerler yoluyla genin yapısı açığa çıkarılmaya çalışılmıştır. Elde 
ettiğimiz sonuçlar L. reuteri EG-1’de EPS üretiminin anlaşılması noktasında önem arz etmektedir.  
 
Anahtar kelimeler: Lactobacillus reuteri, glukansükraz, glukan 

 

Identification of Glucansucrase Gene from Lactobacillus Reuteri EG-1 

ABSTRACT 
Lactic Acid Bacteria (LAB) ara capable of producing exopolysaccharides (EPS). EPS are crucial at both 
technological levels as well as single cell levels. Production of in situ EPS by LAB can promote the 
physicochemical properties of food products which results in the limitation of the use of the food additives. 
Similarly, EPS can protect bacterial cells from environment conditions and act as potential prebiotics. For 
heteropolymeric EPS production an eps gene cluster is required whereas for homopolymeric one a glucansucrase 
gene is responsible. In this study, the presence of the glucansucrase gene in a sourdough isolate L. reuteri EG-1 
and the structure of this gene is identified. Our findings are important for the understanding of EPS production in 
LAB.  
 
Keywords: Lactobacillus reuteri, glucansucrase, glucan  
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EPS Gen Kümelerindeki Glikoziltransferazlara Bağlı Karbonhidrat 

Mühendisliği ve Önemi 

Enes Dertli, Engin Şahin 
Bayburt Üniversitesi, Bayburt, 69000, Türkiye, enes.dertli@bayburt.edu.tr, enginsahin@bayburt.edu.tr 

 
ÖZET 

Glikoziltransferazlar (GTF) şeker monomerlerini birbirine bağlayarak kısa veya uzun zincirli sakkaritlerin 
oluşumunu katalizleyen ve canlılarda yaygın olarak bulunan bir enzim grubudur. Bu geniş grup içerisinde 
bakteriyel ekzopolisakkarit (EPS) üretiminden sorumlu eps gen kümelerinde kodlanan veya tek bir gen şeklinde 
glukansükraz geni olarak kodlanan glikoziltransferazlar yer almaktadır. Son zamanlarda bu genlerin alınıp farklı 
bir konakta ekspresyonu ile üretilen enzimlerin değişik verici ve alıcı şeker grupları ile reaksiyona sokulup oligo 
veya polisakkaritlerin üretimi karbonhidrat mühendisliğinde önemli bir husus haline gelmiştir. Üretilen yeni 
sakkaritlerin gıda ortamında prebiyotik ve fizikokimyasal özellikleri iyileştirme gibi farklı fonksiyonları dikkat 
çekmektedir. Bu çalışmada bu konulardaki son gelişmeler ve beklentiler ele alınmıştır.  
 
Anahtar kelimeler: Glikoziltransferaz, Ekzopolisakkarit, karbonhidrat mühendisliği 

 

Carbohydrate Engineering Depending on The Glycosyltransferase in 

EPS Gene Clusters and Its Importance 

ABSTRACT 
Glycosyltransferases (GTF) are an abundant enzyme group present in living organisms that catalyse the 
formation of short and long saccharides by addition of sugar monomers together. In this wide group, GTFs 
coded by the eps gene clusters of bacteria as well as present as one glucansucrase genes also present. Recently, 
expression of these GTFs in different host and production of different oligo or polysaccharides using the 
expressed GTFs with different acceptor and donor substrates become an important issue in carbohydrate 
engineering. The produced saccharides may function as prebiotics and physicochemical properties enhancer in 
different food environments. In this study, we have revealed the latest developments in this issue.  
 
Keywords: Glycosyltransferase, EPS, Carbohydrate engineering 
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Asimetrik Sentezin Önemi ve Biyokatalizörler 

Engin Şahin 

Bayburt Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 69000, Bayburt, Türkiye, 
esahin@bayburt.edu.tr 

ÖZET 
Canlı sistemindeki enzimler ve reseptörler gibi biyolojik makro moleküllerin tek enantiyomer formda olmaları, 
kiralitenin canlı hayatı için vazgeçilmez öğelerinden biri olduğunu göstermektedir. Biyolojik aktif kiral bileşikler 
reseptörlerle kiral tarzda etkileşir ve reseptörler her bir enantiyomere karşı farklı davranış gösterir. Bunun sonucu 
olarak her bir enantiyomer farklı biyolojik etki gösterir. Saf enantiyomerler ise rasemik karışımlara göre hem 
sentetik açıdan hem de endüstriyel açıdan çok daha değerlidir. Asimetrik sentez için farklı yöntemler 
kullanılmaktadır ve bu yöntemler içerisinde en çok kabul gören katalitik asimetrik sentez yöntemidir. Bu yöntem 
ile az miktardaki bir katalizör ile fazla miktarda kiral ürün elde etmek mümkündür. Bu katalizörler içerisinde 
daha çok biyokatalizörler tercih edilmektedir, çünkü biyokatalizörler yüksek seçicilik, ılımlı reaksiyon şartları, 
düşük maliyet, çevreci oluşları ve yan reaksiyonların az olması gibi önemli avantajlara sahiptirler. 
 
Anahtar Kelimeler: Kiralite, asimetrik sentez, kiral alkol, biyokatalizör, biyodönüşüm. 

 
The Importance of Asymmetric Synthesis and Biocatalysts 

ABSTRACT 
Biological macromolecules, such as enzymes and receptors in the living system, are in a single enantiomeric 
form, indicate that chirality is one of the indispensable elements of life. Biologically active chiral compounds 
interact chirally with the receptors and receptors behave differently with each enantiomer. As a result, each 
enantiomer has a different biological effect. Compared to racemic mixtures, the pure enantiomers are much more 
valuable both synthetically and industrially. Different methods are used for asymmetric synthesis and these are 
the most accepted catalytic asymmetric synthesis methods. With this method it is possible to obtain chiral 
product in excess with a small amount of catalyst. Among these catalysts, more biocatalysts are preferred 
because biocatalysts have significant advantages such as high selectivity, moderate reaction conditions, low cost, 
environmental friendliness and low side reactions. 
 
Keywords: Chirality, asymmetric synthesis, chiral alcohol, biocatalyst, bioconversion. 
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Candida Zeylanoides ile Asetofenon ve Türevlerinin Asimetrik 

İndirgenmesi 

Engin Şahin, Enes Dertli 

Bayburt Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 69000, Bayburt, Türkiye, 
esahin@bayburt.edu.tr 

ÖZET 
Kiral sekonder alkoller, birçok farmasötik ve biyolojik olarak aktif moleküllerin hazırlanmasında değerli ara 
bileşiklerdir. Günümüzde bu kiral alkollerin biyokatalitik metot kullanılarak hazırlanması hafif ve çevre dostu 
reaksiyon koşulları nedeniyle giderek önem kazanmaktadır. Seçici asimetrik indirgenme, izole edilmiş enzimler veya 
tüm hücreler kullanılarak gerçekleştirilebilir. İzole edilen enzimlere kıyasla, tüm bakteri, maya, mantar veya bitki 
süspansiyon hücreleri harici kofaktörlerin kullanımını gerektirmez. 

 
Bu çalışmada, üç besin kökenli maya türü Candida zeylanoides, Pichia fermentans ve Saccharomyces uvarum'a ait on 
beş maya suşu, asetofenonun 1-feniletanol'e asimetrik indirgenmesinde biyokatalizör olarak test edilmiştir. Bu 
suşlardan Candida zeylanoides P1 etkili bir asimetrik indirgeme yeteneği gösterdi. Optimize edilmiş koşullar altında, 
asetofenon türevleri,%99'a kadar enantiomerik fazlalık ve yüksek verimle ile ilgili optikçe aktif sekonder alkollere 
dönüştürüldü. 
 
Anahtar Kelimeler: Biyoindirgenme, Asimetrik indirgenme, Tüm maya hücresi, Candida zeylanoides, Biyodönüşüm 

 

Asymmetric Reduction of Acetophenone and its Derivatives with 

Candida Zeylanoides 

ABSTRACT 
Chiral secondary alcohols are valuable intermediates in the preparation of many pharmaceutical and biologically active 
molecules. Today, the preparation of these chiral alcohols using the bio catalytic method is becoming increasingly 
important due to the light and environmentally friendly reaction conditions. Selective asymmetric reduction can be 
accomplished using isolated enzyme or whole cells. Compared to the enzymes isolated, whole bacterial, yeast, fungal 
or plant suspension cells do not require the use of external cofactors.  

 
In this study, fifteen yeast strains of three nutritional yeast species, Candida zeylanoides, Pichia fermentans and 
Saccharomyces uyarum, were tested as biocatalysts in the asymmetric reduction of acetophenone to 1-phenylethanol. 
From these strains Candida zeylanoides P1 showed an effective asymmetric reduction ability. Under the optimized 
conditions, acetophenone derivatives were converted to optically active secondary alcohols with up to 99% 
enantiomeric excess and high yield.  
 
Keywords: Bioreduction, asymmetric reduction, whole yeast cell, Candida zeylanoides, biotransformation 
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Tibia Kırıklarının Burulma Kuvveti Altında Kilitli ve Kilitsiz Plak 

Sabitleme Yöntemleri Kullanılarak İncelenmesi 

Hojjat Ghahramanzadeh Asl, Osman Orhan, Özgü Bayrak, Mustafa Can Irahan 

Erzincan Üniversitesi, Erzincan, 24000, TÜRKİYE 

ÖZET 
Tibia diafiz kırıklarının tedavisinde plak-vida ile sabitleme yöntemi sıklıkla kullanılmaktadır. Seçilen yöntem 
yapının biyomekanik davranışını, kemiğe uygulanan kuvvetler ise plakta ve kemikteki gerilmeleri büyük ölçüde 
etkilemektedir. Tibia kemiğine etki eden önemli kuvvetlerden biri burulma kuvvetidir. Bu çalışmada, tibia diafiz 
kırıklarının tedavisinde kullanılan kilitli ve kilitsiz sabitleme yöntemlerinin burulma kuvveti altındaki 
davranışları ve iyileşmeye olan etkileri sonlu elemanlar yöntemiyle incelenmiştir. Bu amaçla kırık tibia 3B (üç 
boyutlu) modelleri 1mm callus kalınlığı ile oluşturulmuş ve plak-vida sabitlemeleri gerçekleştirilmiştir. Elde 
edilen modeller, burulma kuvveti altında analiz edilmiştir. Analizler sonucunda; kilitli plak sistemlerinin kilitsiz 
plak sistemlerine göre daha yüksek stabilizasyon sağladığı belirlenmiştir. Ayrıca callus yapısının mekanik 
özelliklerindeki değişimin, kemik-implant yapısı üzerindeki en etkili parametre olduğu sonucuna varılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Tibia diafiz, Sonlu Elamanlar Yöntemi, Gerilme, Şekil Değiştirme. 

 

An Investigation of Locked and Unlocked Fixation Systems for Tibia 

Diaphysis Fractures under Torsional Stress 

ABSTRACT  
Plate screw fixation system has been widely used for the treatment of tibial diaphysis fractures. The method used 
for treatment affects biomechanical behaviors of the structure. Forces that are applied to bone also affect stresses 
of plate and bone. One of the important force applied on tibia bone is the torsional force. In this study, locked 
and unlocked plate fixation systems that are used for the treatment of tibia diaphysis fractures have been 
investigated under torsional stresses by finite element method. For this purpose, 3D tibia models have been 
established with 1 mm callus thickness and these models are fixed by the plate-screw fixation system. These 
models have been analyzed under torsional stresses. As a result of analyses, locked fixation system exhibits high 
stabilization than unlocked fixation model. Hence, mechanical properties of callus structures are found 
fundamental for bone-implant structure stability. 
 
Keywords: Tibia diaphysis, Finite element method, Stress, Deformation. 

 

1349



 

Yüksek İşlem Gücü Gerektiren Hesaplama İşlemlerinin Cache Bellek 

Optimizasyonu Yöntemi İle İyileştirilmesi ve Hesaplama Sürelerine 

Etkisinin İncelenmesi 

Mustafa Furkan Keskenler1, Eyüp Fahri Keskenler2 ve Muhammet Uğur Keskenler3 

1Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 25240, Türkiye, mfkeskenler@gmail.com 
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize, 53100, Türkiye, keskenler@gmail.com 

3Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 25240, Türkiye, ugurkeskenler@atauni.edu.tr 

ÖZET 
Bu çalışmada başta görüntü işleme ve robotik olmak üzere birçok alanda hesaplama işlemlerinde yaygın olarak 
kullanılan matris işlemleri üzerine cache bellek (ön bellek) optimizasyonu yapılarak hesaplama sürelerinin 
değişimi incelenmiştir. Çalışmada büyük boyutlu matris işlemleri, uzun zaman gerektiren hesaplamalar 
içerdiğinden tercih edilmiştir. Bu işlemler için cache belleği daha etkin kullanacak ve bellekler arası transfer 
işlemlerini azaltacak yöntemler üzerinde durulmuştur. Cache bellek kullanım optimizasyonu ile işlemcinin bu 
belleğe oranla daha yavaş çalışan Ram ve bilgisayar hafızası üzerinde daha fazla işlem gerçekleştirmesinin 
önüne geçilerek işlem sürelerine olan etkisi incelendi. Çalışmada hesaplama işlemleri için bir adet 512 KB ön 
belleğe sahip 32 bitlik 1.3 GHz saat hızında işlemcili 512 MB Ram ile çalışan Linux Fedora işletim sistemine 
sahip bilgisayarlar seçildi. Yazılım C++ programlama dili ile yazıldı. Programda iki matrisin çarpımı için iç içe 3 
for döngüsü kullanıldı. Bu for döngülerinde isimleri i, j ve k olan 3 adet döngü değişkenleri kullanıldı. Matris 
çarpımı için 3 matris kullanıldı; Birinci matris (matrixAPtr), ikinci matris (matrixBPtr) ve sonuç matrisi 
(matrixCPtr). Programda matris çarpımları için şu kod parçacığı yazıldı: 

matrixCPtr[i][j]+=matrixAPtr[i][k]*matrixBPtr[k][j]; 
En içte bulunan for döngüsü içerisinde yer alan bu kod ile her bir adımda sonuç matrisinin bir elemanı 
hesaplandı. Bahsi geçen döngü değişkenlerini 6 farklı kombinasyonda for döngülerinin her birisi için 
değiştirerek cache belleğe getirilecek veriler için işlemcinin ram ve bilgisayar hafızasına erişimi azaltıldı. Cache 
bellek için zamanda ve mekanda yerellik prensiplerinden yararlanılarak hesaplama işlemleri daha verimli hale 
getirildi. Süre hesaplama işlemlerinde epoch time kullanıldı. Hesaplama işlemi olarak 1000x1000 ve 5000x5000 
arasında boyutlarda kare matrislerin aynı boyuttaki matrislerle çarpma işlemi gerçekleştirildi. Çalışmada edinilen 
bulgular: tablo 1 de i, j ve k harflerinin sıralanışı sırasıyla birinci, ikinci ve üçüncü döngü değişkeni olarak 
kullanıldığı andaki değerleri ifade etmektedir. 

Tablo 1. 6 farklı algoritmaya göre 5 farklı boyuttaki iki matrisin çarpma işlemi için program çalışma süreleri 
Boyut (MxN) Süre (sn) -> i->k->j k->i->j i->j->k j->i->k k->j->i j->k->i 

1000x1000 15,1295 15,4817 35,0544 45,796 280,038 282,288 
2000x2000 119,932 123,386 1062,47 1140,81 3683,35 3691,85 
3000x3000 402,785 412,826 5186,06 5203,22 12653,1 12651,8 
4000x4000 960,47 990,041 12603,1 12792,2 30617,4 30627,6 
5000x5000 1857,6 1916,0 26318,1 26401,8 61810,1 61561,2 

Tablo 1 de birbirine yakın iki sütun olmasının nedeni yaklaşık değere sahip olan bu kombinasyonların ön belleği 
aynı mantıkta kullanıyor olmasıdır. Yani cache belleğe taşınan verilerin birbirine yakın mantıkta taşınmasından 
kaynaklanmaktadır.  Yapılan bu hesaplamalarda cache belleğe getirilen bir verinin daha sonra tekrar tekrar 
Ram’den ön belleğe taşınması ya da olabildiğince daha az miktarda taşıma işlemi gerçekleştirilerek 
hesaplamaların tamamlanmasını sağlamak amaçlanmıştır. Matris işlemlerinde alışıla gelen çarpma işlemi yerine 
görünüşte insanlar için daha karmaşık olabilecek farklı mantıkta çarpma işleminin gerçekleştirilmesi ile cache 
bellek daha etkin kullanılmış ve işlem süresine olan olumlu ve olumsuz etkilerinin nasıl değiştiği 
gözlemlenmiştir. Bilgisayar performansında çok önemli yeri olan cache belleğin etkisinin önemi saptanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Cache bellek optimizasyonu, matris optimizasyonu, ön bellek 
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Improvement of Computational Processes Requiring High Processing 

Efficiency by Cache Optimization Method and an Analyze on Effect to 

Calculation Times 

ABSTRACT  
In this study, optimization of cache on the matrix operations, which are commonly used in image processing and 
robotics, were investigated. Large-scale matrix operations in the work were preferred because they involve long-
term computations. For these operations, methods that would use cache memory more efficiently and reduce 
inter-memory transfer operations were focused. Cache optimization has been used to analyze the effect on 
processing time by preventing the processor from performing more operations on RAM and computer memory, 
which is slower than cache. In the study, at the same 10 computers which have 512 MB RAM, CPU with 32-bit 
1.3 GHz clock speed low-processing power and Linux Fedora operating system were selected. The software was 
written in C ++ programming language. In the program, 3 for cycles are used to multiply two matrices. In this 
for loop, three loop variables named i, j and k were used. 3 matrices were used for matrix multiplication; The 
first matrix (matrixAPtr), the second matrix (matrixBPtr) and the result matrix (matrixCPtr). In the program, the 
following code snippet was written for matrix multiplications: 

matrixCPtr[i][j]+=matrixAPtr[i][k]*matrixBPtr[k][j]; 
This code in the innermost for loop has computed an element of the result matrix at each step. The access to 
RAM and computer memory of the processor has been reduced for the data to be cached by modifying the 
variable for each of the for loops in six different combinations. Calculation processes have been made more 
efficient by utilizing the time and space locality principles for cache. The epoch time has been used for the time 
measurements. Square matrices that dimensions ranging from 1000x1000 to 5000x5000 heve been multiplied 
with matrices of the same size. Findings from the study: Table 1 shows the letters i, j, and k in the order in which 
they are used as the first, second, and third loop variables, respectively. 

Table.1. Program run times for the multiplication of two matrices in 5 different dimensions according to 6 
different algorithms 

Size (MxN) Time (sec) -> i->k->j k->i->j i->j->k j->i->k k->j->i j->k->i 

1000x1000 15,1295 15,4817 35,0544 45,796 280,038 282,288 
2000x2000 119,932 123,386 1062,47 1140,81 3683,35 3691,85 
3000x3000 402,785 412,826 5186,06 5203,22 12653,1 12651,8 
4000x4000 960,47 990,041 12603,1 12792,2 30617,4 30627,6 
5000x5000 1857,6 1916,0 26318,1 26401,8 61810,1 61561,2 

The values of the two columns in table 1 are close together because these algorithms use the cache by same 
logic. In these calculations, it is aimed to carry out the calculations by transferring the data to the cached memory 
again and again from Ram to the front memory, or by carrying out as little transfer as possible. Cache has been 
used more effectively by performing multiplication in a different logic that may be more complex for people 
than apparently known multiplication in matrix operations and it has been observed how the positive and 
negative effects of the process change. The importance of cache, which is very important in computer 
performance, has been determined. 
 
Keywords: Cache optimization, matrix optimization, cache. 
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Fındık Sütünün Sütlü Tatlı Üretiminde Kullanımı  

Duygu Coşgun ve Fehmi Yazıcı 
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duygucosgun@yandex.com, fyazici@omu.edu.tr 

ÖZET 
Dünyada soya sütü ile başlayan ve genişleyen bitkisel süt ve ürünleri pazarında fındık sütü ve ürünleri ile ilgili 
çalışma sayısı yok denecek kadar azdır. Son birkaç yıl içinde, bitkisel bazlı ürünleri talep eden nüfus oranı inek 
sütü intoleransı veya gıda tercihlerindeki değişimden dolayı büyümektedir. Sütlü tatlılar, gıda sektöründe çok 
fazla araştırılması yapılmayan, üretim şartlarının fiziksel, kimyasal ve tekstürel özelliklerinin incelenmesi 
gereken bir ürün grubudur.  
Fındık sütü %8’lik konsantrasyonda üretilmiştir. Üretilen fındık sütü farklı oranlarda (%0-20-50-80-100) inek 
sütü ile karıştırılarak elde edilen karışımlara farklı oranlarda hidrokolloid çeşitleri eklenerek keşkül ve muhallebi 
tatlıları üretilmiştir.  
Üretilen fındık sütü muhallebi ve keşkül üretiminde başarılı bir şekilde kullanılmıştır. İdeal bir tatlı üretimi için 
sadece fındık sütü değil, belirli oranlarda inek sütü ilave edilmiş karışımından tatlıların üretilmesi gerektiği 
sonucuna varılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Fındık Sütü, Bitkisel Sütler, Hidrokolloid, Sütlü Tatlı 

 

Usage of Hazelnut Milk in Production of Milky Sweet 

ABSTRACT  

The number of studies related to hazelnut milk and its products in the market of herbal milk and products starting 
and expanding with soya milk in the world is not enough to be tried. Over the past few years, the rate of 
population demanding vegetable-based products has grown due to changes in cow milk intolerance or food 
preferences. Dairy desserts are a product group that should not be investigated too much in the food sector, but 
should examine the physical, chemical and textural properties of production conditions. 
Hazelnut milk was produced in 8% concentration. Produced hazelnut milk is mixed with cow milk at different 
ratios (0-20-50-80-100%) and mixed with different varieties of hydrocolloids to produce cakes and pudding 
desserts. 
Produced hazelnut milk has been successfully used in the production of custard and culinary. For an ideal dessert 
production, not only hazelnut milk, but also cow milk added at certain ratios has resulted in the production of 
desserts from the mixture. 
 
Keywords: Hazelnut Milk, Vegetable Milks, Hydrocolloid, Dairy Dessert 
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ÖZET 
CST (Bilgisayar Simülasyon Teknolojisi) Mikrodalga Studio (MWS), yüksek frekans bileşenlerinin 3D 
elektromanyetik simülasyonu için uzman bir araçtır. CST MWS’nin eşsiz performansı, teknoloji alanında önde 
gelen Ar-Ge departmanlarında ilk tercih olma özelliğini taşımaktadır. CST MWS, antenler, filtreler, kuplörler, 
düzlemsel ve çok katmanlı yapılar ve SI ve EMC etkileri gibi yüksek frekanslı (HF) aygıtların hızlı ve doğru 
analizine olanak tanır. Son derece kullanıcı dostu olan CST MWS, hızlı bir şekilde yüksek frekanslı 
tasarımlarınızın elektromanyetik davranışına dair bir fikir verir. Bu çalışmada, CST MWS kullanılarak örnek 
metamalzemelerin benzetimini yaptık. Simülasyon, mikrodalga frekanslarında gerçekleştirildi. 
Metamalzemelerin temel parametreleri, S-parametrelerine dayalı simülasyon sonuçlarından belirlendi. 
 
Anahtar Kelimeler: CST mikrodalga studio, metamalzemeler, temel parametreler. 

 

Application Areas of CST in Microwave Engineering 

ABSTRACT  
CST (Computer Simulation Technology) Microwave Studio is a specialist tool for the 3D EM simulation of high 
frequency components. CST MWS’ unparalleled performance is making it first choice in technology leading 
R&D departments. CST MWS enables the fast and accurate analysis of high frequency (HF) devices such as 
antennas, filters, couplers, planar and multi-layer structures and SI and EMC effects. Exceptionally user friendly, 
CST MWS quickly gives you an insight into the EM behavior of your high frequency designs. In this study, we 
simulated sample metamaterials using CST Microwave Studio. The simulation was performed at microwave 
frequencies. The constitutive parameters of the metamaterials were determined from the simulation results based 
on the S-parameters. 
 
Keywords: CST microwave studio, metamaterials (MMs), constitutive parameters. 
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ÖZET 
Metamalzemeler negatif kırma indeksi gibi doğaüstü özellikleri ile dikkati çeker. Bu malzemeler doğada negatif 
bir kırılma indisine sahip malzemeler olmamasına rağmen, bazı frekans bölgesinde negatif geçirgenlik ve negatif 
geçirgenlik özelliklerine sahiptir. Optik, telekomünikasyon, biyosensör, anten tasarımı, radar teknolojisi, veri 
depolama, görünmezlik pelerini gibi birçok mühendislik alanlarında kullanılmaktadırlar. Bu çalışmada, 
metamalzemelerin ilerlemesini ve kullanım alanlarını, mühendislik uygulamaları açısından özetledik. 
 
Anahtar Kelimeler: Metamalzemeler. 

 

Metamaterials and Usage Areas 

ABSTRACT  
Metamaterials attract attention with their supernatural features as negatif refractive index. These materials have 
negative permeability and negative permittivity properties in some frequency region although there aren’t 
materials having a negative refractive index in nature. They are used in many engineering fields such as optical, 
telecommunication, biosensor, antenna design, radar technology, data storage, invisibility cloak. In this study, 
we summarize both the progress and using areas of metamaterials in terms of engineering application. 
 
Keywords: Metamaterials (MMs). 
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ÖZET 
Derin öğrenme, çoklu işlem katmanlarının hesaplama modelleri ile beynin çoklu bilgiyi algılaması ve anlamasını 
taklit ederek çoklu seviyeli bilgiden özet bilgi çıkartımına izen veren ve böylelikle büyük ölçekli verilerin 
karmaşık yapılarından ana bilginin yakalamasını sağlar. Aynı zamanda, mühendislik bilimlerinde son 
zamanlarda yapay sinir ağları, hiyerarşik modeller ile danışmanlı ve danışmansız öğrenme algoritmalarını 
birleştirerek yeni ilgi alanları oluşturmuş olan bir bilim dalıdır. Bu çalışmada, derin öğrenmeye ait kısa bilgiler, 
ve derin öğrenmenin mühendislikte varolan ve muhtemel uygulamaları ile ilgili bilgiler verilmektedir. Bilgisayar 
görmesi ve multimedya analizi, robotik ve otomasyon, uzaktan algılama ve inşaat mühendisliği, biyomedikal ve 
sinir mühendisliği ile online sosyal medya ve büyük veri analizi derin öğrenmenin mühendislikteki bazı 
uygulamalarına örnek olarak verilebilirler. 
 
Anahtar Kelimeler: Büyük Veri Analizi, Derin Öğrenme, Makine Öğrenmesi. 

 

Deep Learning and Its Applications in Engineering 

ABSTRACT  
Deep learning allows computational models of multiple processing layers to learn and represent data with 
multiple levels of abstraction mimicking how the brain perceives and understands multimodal information, thus 
implicitly capturing intricate structures of large‐scale data. In the meantime, recent advances in deep learning, 
encompassing neural networks, hierarchical probabilistic models, and a variety of unsupervised and supervised 
feature learning algorithms, have brought about tremendous development to many areas of interest to the 
engineering community. In this study, a brief introduction for deep learning and its potential or existing 
applications in broad area of engineering have been presented. Computer vision and multimedia analysis, 
robotics and automation, remote sensing and civil engineering, biomedical and neural engineering, and online 
social media and big data analysis are some of the potential or existing applications of deep learning in 
engineering. 
 
Keywords: Big data analysis, Deep learning, Machine learning. 
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ÖZET 
Bu çalışmada, güneş duvarı tabanlı yeni bir deney sistemi tasarlanmış, gerçekleştirilmiş ve matematiksel 
modellenmesi yapılmıştır. Ayrıca, Kaplamasız Geçirgen Kollektörünün (KGK) değişik ısı transfer bileşenlerinin 
tahmini için ısı transferi eşitliklerine bağlı olarak matematiksel modellenmesi ve empirik ilişkileri detaylı bir 
şekilde verilmiştir. KGK’ nın ısıl verim deneyleri optimize edilmiş olan bir deney sisteminde gerçekleştirilmiştir. 
Elde edilen deneysel sonuçlar matematiksel model sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Ortak bir çalışma noktası 
oluşturabilmek için KGK’ nın çıkış sıcaklığı çıkış değişkeni olarak alınmıştır. Hem deneysel ve hemde 
matematiksel model sonuçları karşılaştırılmış, elde edilen sonuçlar hem grafik ve hem de tablo biçiminde 
verilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Büyük Veri Analizi, Derin Öğrenme, Makine Öğrenmesi. 

 

Designing and Mathematical Modeling of Unglazed Transpired Solar 

Collector Experimental Setup 

ABSTRACT  
In this study, a new solar wall based experimental setup has been designed, realized and mathematically 
modelled. Additionally, mathematical modeling method for Unglazed Transpired Collectors (UTC) based on 
heat transfer expressions to estimate the various heat transfer coefficients for the UTC components and empirical 
relationship have been detailed and introduced. Thermal performance experiments of UTC have been carried out 
on an optimized experimental setup. Obtained experimental results have been compared with the mathematical 
model. To constitute a common point, output temperature of the UTC has been selected as the output variable. 
Both mathematical model and experimental results have been compared and comparison results have been 
illustrated in both graphical and tabular form. 
 
Keywords: Mathematical Modeling, Solar Heating, Unglazed Transpired Collectors, Solar Wall. 
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İlk Dolumdan İtibaren Düşey Yöndeki Deformasyon Ölçümleri: 

Deriner Barajı Örneği 
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ÖZET 
Bu çalışmanın amacı Deriner barajının düşey hareketlerini, rezervuarın ilk dolumundan başlayarak 
gerçekleştirilen periyodik jeodezik ölçümler ile incelemektir. Deriner barajı, çift eğrilikli beton kemer baraj olup, 
249 m yüksekliği ile Türkiyenin en yüksek barajıdır. Baraj kreti üzerinde bulunan nivelman noktalarında düşey 
hareketleri izlemek için geleneksel jeodezik ölçümler yapılmıştır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan 
jeodezik veriler, 2012-2014 yılları arasında yapılan sekiz periyottan oluşmaktadır. 7 yükseklik kontrol noktasına 
ek olarak, memba ve mansap taraflarında 13 ve 7 nivelman noktası bulunmaktadır. Sonuç olarak, en büyük 
düşey deformasyon baraj tepesinin ortasındaki noktalarda bulunmuştur.  
 
Anahtar Kelimeler: Baraj Deformasyonu, Düşey Deformasyon Ölçümleri, Deriner Barajı  

 

Vertical Deformation Measurements Starting from the First Filling: A 

Case Study of the Deriner Dam 

ABSTRACT 
The purpose of this work is to evaluate the vertical movements of the Deriner dam based on periodic 
conventional geodetic measurement campaigns conducted starting from the first filling of the reservoir. The 
Deriner dam, which is a double-curvature concrete arch, is the highest in Turkey with a body height of 249 m. 
Conventional geodetic measurements were conducted to monitor any possible vertical movements of all 
levelling bolts on the dam crest.  The geodetic monitoring records provided from the Turkish General Directorate 
of State Hydrologic Works consist of eight campaigns conducted between 2012 and 2014. In addition to 7 height 
control bolts, the geodetic levelling network includes 13 and 7 levelling bolts on the upstream and downstream 
side of the dam crest, respectively. As a result, the largest vertical deformation was found at the points in the 
middle of the dam crest.  
 
Keywords: Dam Deformation, Vertical Deformation Measurements, Deriner Dam 
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ÖZET 

Bu çalışmada, tabakalı kompozit kirişlerin üniform yayılı yük altında statik analizi birinci mertebe ve yüksek 
mertebe kayma deformasyonu kiriş teorilerine göre sonlu elemanlar metoduyla yapılmıştır. Birinci mertebe 
kayma deformasyonu kiriş teorisinde N tabakalı eleman (3N + 7) serbestlik derecesine, yüksek mertebe kiriş 
teorisinde ise (9N + 7) serbestlik derecesine sahiptir. Tabakalı kirişlerin farklı sınır koşulları ve lif dizilişleri için 
yer değiştirmeleri ve yükseklik boyunca gerilme dağılışları sayısal olarak elde edilmiştir. Sonuçlar literatür ile 
karşılaştırıldığında yüksek mertebe kiriş teorisinin yüksek kirişlerde daha iyi sonuçlar verdiği görülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: Tabakalı kompozit, Sonlu elemanlar metodu, Kayma deformasyonu, Statik analiz. 

 

Static Analysis of Laminated Composite Beams by Finite Element 

Method 

ABSTRACT 
In this study, static analysis of layered composite beams under uniformly distributed load is performed by the 
finite element method according to the first-order and higher-order shear deformation beam theories. In the 
analyses, an N-layer beam element with (3N + 7) degrees-of-freedom in the first-order beam theory, and with 
(9N + 7) degrees-of-freedom in the higher-order theory is used. Displacements and stresses through-the-
thickness are obtained numerically for different boundary conditions and lamina stacking. When the results are 
compared with those available in the literature, it is seen that the higher-order theory gives better results for thick 
beams. 
 
Keywords: Laminated composite, Finite element method, Shear deformation, Static analysis. 
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Farklı Şeker Konsantrasyonlarına Sahip Muşmula Marmeladı İle 

Üretilen Yoğurtların Bazı Kalite Nitelikleri 
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Bayburt University, Bayburt,69000, Turkey,  
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ÖZET 
İnsan beslenmesinde büyük bir öneme sahip olan sütün, laktik asit fermantasyonu sonucunda elde edilen yoğurt; 
beslenme fizyolojisi ve sindirim sağlığı açısından önemli gıda bileşenlerine ve probiyotik özellikteki bakterilere 
kaynaklık etmektedir. Meyve ve şeker ilavesi ile sade yoğurdun çocuklar açısından daha cazip hale getirildiği 
meyveli yoğurt endüstrisi gün geçtikçe büyümekte ve çeşitlenmektedir. 
Bu araştırmada, yoğurt tüketimini arttırmak amacıyla 3 farklı şeker konsantrasyonunda (%5 - %8 - %10) 
muşmula (Mespilus germanica L.) marmeladı hazırlanmış ve %15 oranında yoğurtlara ilave edilmiştir. Üretilen 
yoğurtların (A:Kontrol, B:%5 - C:%8 - D:%10 şeker içeriğine sahip muşmula marmeladı ilaveli yoğurt 
örnekleri) bazı kalite nitelikleri depolama periyodu boyunca (1., 7. ve 14. gün) yapılan fizikokimyasal, 
mikrobiyolojik ve duyusal analizlerle belirlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Yoğurt, Muşmula Marmeladı, Duyusal Analizler, pH, Viskozite  

 
Some Quality Characteristics of the Yoghurts Produced with Medlar 

Marmalade with Different Sugar Concentrations  

ABSTRACT 
The yoghurt obtained from the lactic acid fermentation of the milk, which has a great importance in human 
nutrition, is a resource of food components that are important in terms of nutritional physiology and digestion 
health, and of probiotic bacteria. The fruit yoghurt industry, in which plain yoghurt is made more attractive for 
children with the addition of fruit and sugar, grows and diversifies with each passing day. 
In this study, medlar marmalade (Mespilus germanica L.) was prepared in 3 different sugar concentrations (5% - 
8% - 10%) to increase the yoghurt consumption and was added to yoghurts at the rate of 15%. Some quality 
characteristics of the yoghurt produced (medlar-added yoghurt samples with A: Control, B:5% - C:8% - D:10% 
sugar content) were determined during the storage period by the physicochemical, microbiological, and sensory 
analyses. 
 
Keywords: Yoghurt, Medlar Marmalade, Sensory Analyses, pH, Viscosity 
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Some Physicochemical and Microbiological Characteristics of the Civil 

Cheese Put Up for Sale in Bayburt Market  
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ABSTRACT 
Civil cheese (çeçil cheese, string cheese, thread cheese, çekme cheese, etc.), which is a traditional cheese type 
specific to the Eastern Anatolia Region, is produced in small family businesses and industrial plants in Bayburt, 
Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Artvin, and Iğdır. Civil cheese shows different characteristics compared to our 
other cheese varieties by both the production method and the use of skim or fat-reduced milk in the production. 
The raw material of this cheese (chemical and microbiological quality of the milk, etc.), the production method 
(heat treatment and time norms, fat standardization in the milk, shape and duration of the physical treatment 
applied to the civil dough, salting techniques, etc.), and storage conditions vary by regions and this affects the 
physical, chemical, microbiological, and sensory qualities of the cheese. 
In this study, various physicochemical and microbiological analyses were carried out in 20 samples of civil 
cheese obtained from different sales points in Bayburt depending on the chance. According to the analysis 
results, the total dry matter content varies between 41.92-57.85%, the fat content varies between 0.5-26,0%, the 
protein content varies between 20.90-35.54%, the ash rate varies between 3.48-16.00%, the salt rate varies 
between 1.51-15.43%, the salt rate in the ash varies between 31.51-91.69%, the titratable acidity (lactic acid) 
content varies between 0.21-1.25%, and the pH varies between 5.36-6.07. The total aerobic bacteria were 
determined to be between 5.94-8.83 log cfu/g and the yeast-mold count was determined to be between 4.37-
10.14 log cfu/g. The coliform group bacteria were found in 5 samples and varied between 1.00-3.52 log cfu/g. E. 
coli was found in 1 sample (1.00 log cfu/g) and none of the samples had S. aureus (<1 log cfu/g). 
According to the study results, the physicochemical and microbiological characteristics of the cheese samples 
vary in a wide range. This is due to the lack of a standard raw material, production method, and storage 
technique of Bayburt civil cheese. It is thought that providing Bayburt civil cheese, which has characteristic 
properties due to the production method, is with high added value, and has a potential Geographical Indication, 
with a standard production technique in hygienic conditions and appropriate packaging method will provide 
important contributions in terms of the rural development of the region. 
 
Keywords: Civil Cheese, Quality Characteristics, Traditional, Geographical Indication 

 

Bayburt Piyasasında Satışa Sunulan Civil Peynirin Bazı Fizikokimyasal 

ve Mikrobiyolojik Nitelikleri 

ÖZET 
Doğu Anadolu bölgesine özgü yöresel bir peynir çeşidimiz olan civil peyniri (çeçil peynir, tel peynir, iplik 
peynir, çekme peynir v.s) Bayburt, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Artvin ve Iğdır illerinde genellikle küçük aile 
işletmelerinde üretilmekle birlikte endüstriyel tesislerde de üretimi mevcuttur. Civil peyniri gerek üretim metodu 
gerekse üretiminde yağı alınmış veya azaltılmış sütün kullanılması ile diğer peynir çeşitlerimize göre farklı 
özellikler göstermektedir. Bu peynirin hammaddesi (sütün kimyasal ve mikrobiyolojik kalitesi v.s), üretim 
metodu (ısıl işlem ve süre normları, sütte yağ standardizasyonu, civil hamuruna uygulanan fiziki işlemin şekli ve 
süresi, tuzlama teknikleri v.s) ve muhafaza şartları bölgeler arasında farklılık arz etmekte, bu durum peynirin 
fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal niteliklerini etkilemektedir.  
Bu araştırmada, Bayburt ilinde farklı satış noktalarından şansa bağlı olarak temin edilen 20 adet civil peynir 
örneğinde çeşitli fizikokimyasal ve mikrobiyolojik analizler gerçekleştirilmiştir. Yapılan analiz sonuçlarına göre 
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toplam kuru madde %41.92-57.85, yağ %0.5-26,0, protein %20.90-35.54, kül %3.48-16.00, tuz %1.51-15.43, 
küldeki tuz oranı %31.51-91.69, titrasyon asitliği (laktik asit cinsinden) %0.21-1.25 ve pH 5.36-6.07 arasında 
değişmektedir. Toplam aerobik mezofilik bakteri 5,94-8,83 log kob/g ve maya-küf sayısı 4,37-10,14 log kob/g 
aralığında saptanmıştır. Koliform grubu bakteri 5 örnekte tespit edilmiş olup, 1,00-3,52 logkob/g aralığında 
değişmektedir. E.coli ise 1 örnekte (1,00 logkob/g) tespit edilmiş olup, örneklerin hiç birinde S. aureus’a 
rastlanmamıştır (<1 logkob/g). 
Araştırma sonuçlarına göre, peynir örneklerinin fizikokimyasal ve mikrobiyolojik nitelikleri geniş bir aralıkta 
değişim göstermektedir. Bu durum, Bayburt civil peynirinin standart bir hammadde, üretim metodu ve muhafaza 
tekniğinin bulunmamasından kaynaklanmaktadır. Üretim metodundan kaynaklı karakteristik özellikleri bulunan, 
katma değeri yüksek, Coğrafi İşaret potansiyeli taşıyan Bayburt Civil peynirine, hijyenik koşullarda standart bir 
üretim tekniği ve uygun ambalajlama yöntemi kazandırılmasının bölge kırsal kalkınması açısından önemli 
katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Civil Peyniri, Kalite Nitelikleri, Geleneksel, Coğrafi İşaret 
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ÖZET 
Beslenme fizyolojisi açısından önem arzeden fonksiyonel gıdalar, temel beslenme öğelelerini içermesinin 
ötesinde insan fizyolojisi ve metabolik fonksiyonları üzerinde sağlık ve hastalıkların oluşmasını önlemede ilave 
faydalar sağlamaktadır. İnsan beslenmesinde kayısı gibi antioksidan kapasitesi yüksek gıdaların kullanılması 
özendirilmektedir. Malatya tek başına dünya taze kayısı üretiminin %12 ve dünya kuru kayısı üretiminde ise 
yaklaşık %65’lik bir paya sahiptir.TPE nezdinde coğrafi işarete sahip olan Malatya Kayısısı hakkında en eski 
bilgi, Evliya Çelebi Seyahatnamesinde verilmektedir. Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü bünyesinde bulunan 
ülkesel koleksiyon bahçesindeki 10 tip/çeşit Malatya yaş kayısı örneklerine ait β-karoten (yaşlanmanın 
geciktirilmesi ve gastrointestinal sistem etkisi ve bazı mineral bileşimi [düşük sodyum-yüksek potasyum] olumlu 
kardiyovasküler etkisi ve kabızlığın çözümlenmesi) ışığında Malatya Kayısı’nın fonksiyonel gıda olarak bazı 
özellikleri tartışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel gıda, Malatya kayısısı, β-karoten, antioksidan, sodyum, potasyum 

 

The Effects on Nutrition and Health of Malatya Apricot as A Functional 

Food Source 

ABSTRACT  
Functional foods, which are important in terms of nutrition physiology, provide additional benefits in preventing 
health and illnesses on human physiology and metabolic functions beyond the inclusion of essential nutritional 
elements. In human nutrition, usage of food with high antioxidant capacity like apricot is being encouraged. 
Malatya alone has a share of 12% in world fresh apricot production and 65% in world dried apricot production. 
The oldest information about Malatya Apricot, which has geographical indication in the presence of Turkish 
Patent Institution, is given in Evliya Çelebi’s itinerary. Some characteristics of Malatya Apricot as a functional 
food in the light of Β-carotene (retardation of aging and gastrointestinal system effect) and some mineral 
compounds ([low sodium-high potassium] positive cardiovascular effect and resolution of insomnia) of 10 
types/varieties of Malatya fresh apricot samples in the national collection garden in Malatya Apricot Research 
Institute were discussed. 
 
Keywords: Functional food, Malatya apricot, β-caroten, antioxidant, sodium, potassium 
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ÖZET 

Küresel rekabetin sınır tanımayan, kural tanımayan davranışları, insan psikolojisini yıpratmaktadır. Bu ise 
insanın sosyalleşmesi ve fiziksel sağlığında önemli yaralar açmaktadır. Rekabetin boyutları insan faktörünün 
önemini göz ardı edilmesine yol açmıştır. Bilgi işlem sistemleri ise bu süreci hızlandırmaktadır. Bu nedenle 
endüstri,  sanayi kuruluşlarında üretim ile uğraşan iş görenlerde önemli ve kalıcı sorunlar oluşmaktadır. 
Bu sorunların kısa dönemde çözümü için yapılacak faaliyetlerin temelini endüstriyel kayıpların azaltılması 
oluşturmaktadır.  
Endüstriyel kayıpları israf olarak niteleyen YALIN felsefe bu konuda önemli mesajlar vermekte ve stresin 
azaltılması için yapılan teknikler belirlemektedir. 
Aşırı üretim, beklemeler, işlemler arası taşımalar, gereksiz hareketler ve stok, ergonomik olmayan hareketler ve 
imalatta hurda denilen hata sonuçları stresin boyutlarını arttıran ve bunların en küçüklemesi için yapılaması 
gerekenler bu bildiride sunulacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: İsraf, Yalın Felsefe, Üretim Kayıpları 

 

Methods for Cost Reduce Policy in The Industrıal Sme 

 
ABSTRACT  

Boundless and bohemian global competition’s behaviors effects the human psychology and this causes important 
damages in the social and physical health of human. Size of the competition, reduced the human factors 
importance. Data processing speeded up this process. 
For this reason, in industry, workers who makes effort on production in the industrial institutions, there have 
been important problems. 
Foundation of the activities that will be done to solve these problems in the short term,is minimizing the  
industrial deficiency. 
Lean philosophy ,which describes industrial deficiency as waste, gives important messages about this topic and 
it defines the techniques to decrease stress . 
Over production, waiting , transportation between processes, unnecessary activities an stock, movements which 
are not ergonomic, error solutions (which is called waste in the industry), the things which increase the size of 
stress and the activities to minimize these activities will be considered in this paper. 
 
Keywords: Waste, Lean Philosophy, Production Waste 
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Farklı Sert Kabuklu Kuru Meyvelerin Dondurma Üretiminde Kullanım 
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ÖZET 
Bu çalışmada, fındık, badem, ceviz ve antep fıstığı kullanılarak üretilen dondurmaların fizikokimyasal 
özellikleri, organik asit içeriği, mineral kompozisyonu ve duyusal özellikleri araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar, 
dondurma üretiminde kullanılan farklı sert kabuklu meyvelerin, dondurmaların incelenen kalite 
karakteristiklerinin büyük bir bölümü üzerinde önemli bir değişime neden olduğu saptanmıştır. Sert kabukluların 
ilavesinin, pH, overrun, ilk damlama ve toplam erime zamanları ile L* ve a* renk değerleri hariç diğer 
parametreler üzerinde artışa neden olduğu saptanmıştır. İlave edilen farklı sert kabuklu meyvelere bağlı olarak 
dondurmaların fizikokimyasal özellikleri, renk değerleri ve organic asit profillerinin P<0.01 düzeyinde farklılık 
gösterdiği belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara bakılarak dondurma örneklerinin organik asit profillerinin ve 
mineral kompozisyonunun üretimde kullanılan sert kabukluların sahip oldukları organik asit ve mineral 
içeriğiyle uyumluluk gösterdiği saptanmıştır. Dondurma örneklerinin mineral kompozisyonuna bakıldığında Ca, 
Cu, Mg, K, Zn ve Na bütün dondurma örneklerinde belirlenmişken, Al hiçbir örnekte saptanamamıştır. Buna 
karşılık Fe ise yalnızca fındık ve antepfıstığı ilave edilerek üretilen dondurmalarda belirlenmiştir. Genel olarak, 
fındık ve antep fıstığı ilave edilerek üretilen dondurmalar duyusal karakteristikleri bakımından badem ve ceviz 
ilavesiyle üretilen dondurmaların önüne geçmiştir. Buna karşılık duyusal panelistler tarafından en yüksek genel 
kabul edilebilirlik puanı fındık ilaveli dondurmaya verilmiştir. Fındıklı dondurmayı ise cevizli dondurma, 
bademli dondurma, kontrol ve antep fıstıklı dondurma takip etmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Dondurma, Sert kabuklular, Mineral, Organik asit 

 

The Using Opportunities of Different Types of Nuts in Ice Cream 

Production 

ABSTRACT  
In this research was to quantify the changes in physic-chemical properties, colour values, organic acid profiles, 
mineral compositions and organoleptic qualities of this ice creams produced with hazelnut, almond, walnut and 
pistachio. The obtained results showed that using different types of nuts for ice cream production caused 
significant effects on the majority of observed quality characteristics of ice creams. Addition of nuts caused an 
increase on the physico-chemical properties and colour values of samples except for pH, overrun, first dripping 
and complete melting time values, L* and a* values. Obtained results showed that all physico-chemical 
properties, colour values and organic acid profiles of the ice creams affected by the addition of different types of 
nuts at the level of P<0.01. As seen in the mineral composition of ice creams, Ca, Cu, Mg, K, Zn and Na were 
determined in all ice cream samples, while Al was not found in any of the samples. However, Fe was determined 
in the walnut and pistachio added ice creams. Generally, hazelnut and pistachio added samples came to fore than 
other ice creams (almond, walnut added ice creams) with respect to observed sensory quality characteristics of 
ice creams. However, the highest overall acceptability score belonged to the hazelnut added ice cream sample. 
The highest overall acceptability score belonged to hazelnut added ice creams and it was followed by walnut 
added ice cream, control and pistachio added ice cream samples, respectively. 
 
Keywords: Ice cream, Nuts, Mineral, Organic acid 
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 Aromatik Hidrokarbon Modifiyeli Asfalt Bağlayıcının Düşük Sıcaklık 

Davranışı 

Bahadır YILMAZ 
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ÖZET 
Asfalt kaplamalarda, trafiğin etkisiyle beraber düşük sıcaklıklarda çatlaklar ve deformasyonlar oluşur. 
Kaplamalarda oluşan bu deformasyonları azaltmak ve kaplama performansını iyileştirmek için asfalt bağlayıcıya 
çok çeşitli katkılar katılmaktadır. Bu çalışmada,  asfalt bağlayıcının düşük sıcaklık davranışının iyileştirilmesi 
için aromatik hidrokarbon katkısı 150 °C sıcaklıkta asfalt ağırlığının %1, %3, %5, %7 ve %10 oranlarında ilave 
edildi. Üretilen modifiye asfalt bağlayıcılara Fraass kırılma noktası deneyi yapıldı. Deney sonucundan, katkı 
miktarındaki artışa paralel olarak saf asfalt bağlayıcının düşük sıcaklık davranışının iyileştiği tespit edildi. 
 
Anahtar Kelimeler: Aromatik hidrokarbon, modifiye asfalt, düşük sıcaklık, Fraass kırılma noktası 

 
Low-Temperature Behavior of Aromatic Hydrocarbon Modified 

Asphalt Binder 

ABSTRACT  
In asphalt pavements, cracks and deformation occur at the pavement surface at low temperatures due to the 
effect of the traffic. A wide variety of additives is incorporated into the asphalt binder to reduce these 
deformations in the pavement and improve performance. In this paper, aromatic hydrocarbon additive was added 
to base asphalt as 1%, 3%, 5%, 7% and 10% (w/w) at 150 °C to improve the low temperature behavior of its. 
The Fraass breaking point test was performed on the modified asphalt samples. It was found that the low 
temperature performance of pure asphalt binder increased in parallel with the ratio of the additive. 
 
Keywords: Aromatic hydrocarbon, modified asphalt, low-temperature, Fraass breaking point 
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Farklı Karıştırma Sıcaklıklarının Aromatik Hidrokarbon Modifiyeli 

Asfalt Bağlayıcının Fiziksel Özellikleri Üzerindeki Etkililiği 
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Bayburt Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 69000, Bayburt, Turkey, 
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ÖZET 
Asfalt, asfalten ve malten olmak üzere iki ana bileşenden oluşur. Bu bileşenler, asfaltın kolloidal yapısını birbiri 
içinde dağılarak oluşturur ve asfalt içerisindeki maltenler, asfaltenlerin dağılmasını sağlar. Aromatik yapıda olan 
asfalten içeriğinin artması veya malten içeriğinin azalması asfaltın kıvamını artırır. Ticari olarak tedarik edilen 
aromatik hidrokarbon katkısı, 50/70 penetrasyon dereceli asfalt bağlayıcıya 130 °C, 140 °C ve 150 °C 
sıcaklıklarda, asfalt ağırlığının % 1 oranında ilave edildi.  Modifiye asfalt bağlayıcılar, dört kollu mekanik 
karıştırıcı kullanılarak 10 dakika ve 800 rpm hızda karıştırılarak üretildi. Karıştırma sıcaklığının etkisini 
araştırmak için penetrasyon, yumuşama noktası, düktilite ve elastik geri dönme deneyleri yapıldı. Deney 
sonuçlarından, modifiye asfalt bağlayıcıların penetrasyon değerinin düştüğü, yumuşama noktası sıcaklığının 
arttığı, düktilite değerinin değişmediği ve elastik geri dönme değerinin 150 °C sıcaklıkta saf asfalt bağlayıcıya 
göre daha yüksek olduğu tespit edildi. 
 
Anahtar Kelimeler: Aromatik hidrokarbon, modifiye asfalt, penetrasyon, yumuşama noktası, fiziksel özellik 

 

Effectiveness of Different Mixing Temperatures on the Physical 

Properties of Aromatic Hydrocarbon Modified Asphalt Binder 

ABSTRACT  
Asphalt consists of two main components, asphaltenes and maltenes. These components form the colloidal 
structure of the asphalt with a distribution within each other. Maltenes in asphalt provide the distribution of 
asphaltenes. Increasing the content of asphaltenes in the aromatic structure or decreasing the content of maltenes 
increases the consistency of the asphalt. The aromatic hydrocarbon additive, which was commercially available 
and supplied, was added in asphalt binder of 50/70 penetration grade at different temperatures of 130 °C, 140 °C, 
and 150 °C. The additive was used at 1% of the asphalt weight. Blends were mixed for 10 minutes and 800 rpm 
by a mechanical four-armed mixer. Penetration, softening point, ductility and elastic recovery tests were 
performed from physical experiments to investigate the effect of mixing temperature. From the test results, it 
was observed that the penetration value of the modified asphalt binder decreased, the softening point temperature 
increased, the ductility value unchanged, and the elastic recovery values were higher than pure asphalt at 150 °C.  
 
Keywords: Aromatic hydrocarbon, modified asphalt, penetration, softening point, physical property. 
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ÖZET 
Theaceae familyasının Camellia cinsine (Camellia sinensis, (L) O. Kuntze) ait her mevsim yeşil olan ve çok 
yıllık bir bitkinin yapraklarından elde edilen çay, dünyada sudan sonra en fazla tüketilen içecektir. Günümüzde 
biyoaktif bileşenleri ve yüksek antioksidan kapasitesi nedeniyle fonksiyonel bir içecek olarak kabul 
edilmektedir. Çay; dünyanın farklı yerlerinde, farklı şekillerde işlenmekte ve tüketilmektedir. Bugün dünyada 
fermantasyona uğratılmadan yeşil çay, yarı fermante edilerek oolong çay ve tam fermantasyonla siyah çay 
üretmektedir. Çay yaprağının kimyasal bileşimi;  varyete farklılıkları, iklim, çay yaprağının yaşı, tarımsal 
uygulamalar, hasat yöntemi, hasat dönemi ve hasat sonrası işlemlere göre değişim göstermekle birlikte taze çay 
yaprağının yaklaşık %80’i sudur. Kuru maddeyi oluşturan fenolik maddeler, kafeinin de içinde yer aldığı 
alkaloidler ve çay bitkisine özgü olan teanin aminoasidi en fazla öneme sahip bileşenlerdir. 
Çayın sağlık üzerine olumlu etkileri çayın yapısında bulunan ve çayda en önemli grubu oluşturan fenolik 
maddelerden kaynaklanmaktadır. Fenolik bileşenlerin sağlık üzerine; antioksidan, antimutajenik, 
antikarsinojenik ve antibakteriyel gibi olumlu etkilerinin ortaya konması ile birlikte çay fonksiyonel bir içecek 
özelliği kazanmıştır. Çay içerdiği flavanoller nedeniyle güçlü antioksidan aktiviteye sahip olup, hem yeşil hem 
de siyah çayın koroner kalp hastalıkları (KKH), inme, kalp damar hastalıkları (KDH), hipertansiyon, mide ve 
kolerektal gibi çeşitli kanser türleri, artirit, antiviral ve antiinflamatuar hastalıklara karşı koruyucu ve kemik 
yoğunluğunu düzenleyici etkileri yapılan araştırmalarla belirlenmiştir. Çayın insanlarda yorgunluk giderici ve 
canlılık verici özellikleri, çayda bulunan alkoloid maddelerden teobromin ve teofilin pürün türevi kafeinden 
kaynaklanmaktadır. Çayda en fazla miktarda bulunan amino asit olan teanin kan basıncına, kan lipidleri ve 
kolesterolü, anti-obezite, psikolojik ve fizyolojik stres üzerine olumlu etkilerinin olduğu bilinmektedir. 
Ancak çayın içeriğinde bulunan kafein bileşiğinin aşırı miktarda tüketiminin toksik etkiler yaptığı, kafein 
tüketimi ile birlikte kısa vadede kalp çarpıntısı, gastrointestinal rahatsızlıklar, anksiyete, titreme, yüksek kan 
basıncı ve uykusuzluk gibi sağlık sorunlarının ortaya çıktığı belirlenmiştir. Kafeinin bu olumsuz etkileri 
nedeniyle insanlarda kafeinsiz ürünleri tüketme eğilimi artmıştır. Bu nedenle ülkemizde ve dünyada son yıllarda 
kafeinsiz çaylar üretilmekte ve piyasaya sunulmaktadır. 
 
Anahtar kelimeler: Çay, Teanin, Kafein, Fonksiyonel İçecek 

 

The Bioactive Compounds of Tea and Decaffeinated Tea and Effects on 

The Health 

ABSTRACT  
The tea of the genus Camellia (Camellia sinensis, (L) O. Kuntze) of the genus Theaceae and obtained from the 
leaves of a perennial plant, which is green in all seasons, is the most consumed beverage(drink) after water in the 
world. Today it is considered as a functional drink due to its bioactive components and high antioxidant capacity. 
Tea; is processed differendly  and consumed in different places of the world. Today, without being fermented in 
the world, green tea is semi-fermented to produce oolong tea and black tea with full fermentation. Although 
chemical composition of tea leaf  varieties according to climate, age of tea leaf, agricultural practices, harvest 
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method, harvesting period and post harvesting processes ; about 80% of the fresh tea leaf is water, The phenolic 
compounds that make up the dry matter, the alkaloids in which caffeine is found, and the amino acid teanin that 
is specific to tea plant are the most important components. 
The positive effects of tea on health are due to the phenolic substances found in structure of tea and forming the 
most important group in tea. On the health of phenolic compounds; with the introduction of positive effects such 
as antioxidants, antimutagenic, anticarcinogenic and antibacterial, tea has gained a functional beverage feature. 
It has strong antioxidant activity due to its flavanols which are contained in tea and investigations determined 
that there are  protect effects of both green and black tea  against various coronary heart diseases (CHD), stroke, 
cardiovascular diseases (KDH), hypertension, various cancer types such as  stomach and coleketal, arthritis, 
antiviral and antiinflammatory diseases and they have regulatory effects of bone density. The relieving and 
revitalizing properties of tea for people are derived from theophylline café derivative cafes  and  theobromine  
from alcoholic substances found in tea. It is known that tean, which is the most abundant amino acid in tea, has 
positive effects on blood pressure, blood lipids and cholesterol, anti-obesity, psychological and physiological 
stress. 
However, it has been determined that excessive consumption of caffeine in tea contains toxic effects , with 
caffeine consumption health problems occur such as ,short term heart attack, gastrointestinal disturbances, 
anxiety, tremor, high blood pressure and insomnia. Because of these negative effects of caffeine, people tend to 
consume decaffeinated products. For this reason, caffeinated teas are being produced and marketed in recent 
years in our country and in the world. 
 
Keywords: Tea, Teanin, Caffeine, Functional Beverage 
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ÖZET 
Tıbbi ve aromatik bitkiler; insanoğlunun varoluşundan itibaren hayatlarını ve sağlığını sürdürmek, hastalıkları 
önlemek veya hastalıkları iyileştirmek için gıda, çeşni veya ilaç olarak kullanılan bitkilerdir.   “Tıbbi” ve 
“aromatik” bitkiler terimi birlikte kullanılmakta olup tıbbi bitkiler; beslenme, kozmetik, vücut bakımı, tütsü veya 
dini törenler gibi alanlarda, aromatik bitkiler ise gıda, meşrubat,  kozmetik ve parfümeri alanlarında 
kullanılmaktadır. 
Gıda sektöründe doğal katkı maddelerinin kullanımının yaygınlaşması, insanların sentetik ürünler yerine doğal 
olanları talep etmesi tıbbi ve aromatik bitki ürünlerinin tüketimini hızlandırmış, bu durum da bu bitki ve 
ürünlerinin üretimini her geçen gün arttırmıştır. Tıbbi ve aromatik bitkiler aromatik özelliklerinin yanında 
antioksidan ve antimikrobiyal aktivite gibi birçok özelliğe sahip olmaları nedeniyle gıda sanayisinde baharat, 
bitkisel çay, gıda takviyesi ve katkı maddesi olarak kullanılmaktadırlar. Bu bitkilerin en yaygın kullanım 
alanlarının başında hemen hemen tüm dünya mutfaklarında yerini alan ve tıbbi kullanımları da söz konusu olan 
baharatlar gelmektedir. Baharatların iştah açıcı, sindirimi kolaylaştırıcı ve besinlerin bozulmalarını önleyici 
etkileri bulunmaktadır.  
Bitkisel çaylar antioksidan, antienflamatuvar, antimikrobiyal, antikanserojen, antiaterojenik, antiaging gibi sağlık 
üzerinde olumlu etkilerinden dolayı tercih edilen tıbbi ve aromatik bitkilerin gıda sanayisindeki kullanım 
alanlarından bir diğeridir.   
Gıda katkı maddesi olarak kullanılan aroma vericiler, renklendiriciler, koruyucular, antimikrobiyaller ve 
antioksidanların üretiminde de tıbbi ve aromatik bitkilerden faydalanılmaktadır.  
Günümüzde tıbbi ve aromatik bitkilerin gıda sanayisinde diğer yaygın kullanım alanlarından biride saflaştırılmış, 
standardize edilmiş, tablet, kapsül ya da şurup hâline getirilmiş gıda takviyesi olarak kullanılan ürünlerdir. 
Büyük bir pazara sahip olan gıda takviyelerinin yararlarının yanı sıra, zararlarının da belirlenmesi ve mevzuata 
bağlı olarak üretimlerinin kontrol altına alınması gerekmektedir.  
Son zamanlarda artan sağlık sorunları ve buna paralel olarak alternatif tıbba ve doğal ürünlere olan taleplerden 
dolayı tıbbi ve aromatik bitkilere talep ve ilgi artmıştır. Buna bağlı olarak gıda sanayinde bu bitkilerin farklı 
alanlarında kullanılması ve yeni ürünler üretilmesi konusunda çalışmalar yapılmalıdır.  
 
Anahtar kelimeler: Tıbbi aromatik bitki, Baharatlar, Bitkisel çaylar, Gıda katkı maddesi, Gıda takviyesi 

 

Medical and Aromatıc Plants Use in The Food and Effets on The Health 

ABSTRACT  
Medical and aromatic plants; are plants that are used as food, condiments, or medicines to maintain their lives 
and health existence, to prevent diseases or to cure diseases from the time of the human being's existence Beside 
that the terms "medical" and "aromatic" are used together; medicine plants use in fields such as nutrition, 
cosmetics, body care, incense or religious ceremonies, while aromatic plants use in food, beverage, cosmetics 
and perfumery. 
The widespread use of natural additives in the food industry and  demand of people which is natural ones instead 
of synthetic products, has accelerated consumption of medical and aromatic plants and increases the production 
of these plants and their products day by day. Medical and aromatic plants are used as spices, herbal tea, food 
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fortification and additives in food industry because they have many properties such as antioxidant and 
antimicrobial activity besides their aromatic properties. One of the most common uses of these plants is spices, 
which are located in almost all world cuisines and also have medicinal uses. Spices have effects such as 
appetizing, digestive and preventive food deterioration. 
Herbal teas are other uses of the medical and aromatic plants in the food industry because of their positive effects 
on health such as antioxidant, anti-inflammatory, antimicrobial, anticancerogenic, antiatherogenic, antiaging. 
Medical and aromatic plants are also used in the production of flavorings, colorants, preservatives, 
antimicrobials and antioxidants used as food additives. 
Today, medicinal and aromatic plants are products that are purified, standardized, tableted, capsulated or syrup 
used as food additives from other common uses in the food industry. In addition to the benefits of food 
supplements that have a large market, it is necessary to determine their damage and to control their production 
depending on the legislation. 
In recent years, there has been an increase in demand and interest in medical and aromatic plants due to 
increasing health problems and, in parallel, demand for alternative medicines and natural products. Therefore, 
studies should be made on the use of these plants in different areas of the food industry and the production of 
new products. 
 
Keywords: Medical aromatic plant, Spices, Herbal teas, Food additive, Food supplement 
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Yoğun İşlem Yüküne Sahip Matris İşlemlerinin Hesaplanmasının 

Paralel Programlama Teknikleri Kullanarak Sürece Olan Etkisinin 

İncelenmesi  

Mustafa Furkan Keskenler1, Abdulsamet Haşıloğlu1 ve Eyüp Fahri Keskenler2 
1Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 25240, Türkiye, mfkeskenler@gmail.com, asamet@atauni.edu.tr 
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ÖZET 
Robotik, görüntü işleme/iyileştirme, ekonometri, kuantum fiziği, inşaat mühendisliği gibi birçok alanda kullanılan 
matris işlemleri çoğu zaman yüksek performans ve zaman gerektiren işlemler içermektedir. Bu ihtiyacı karşılamak için 
birçok çözüm mevcuttur. Bu çalışmada, yöntemlerden biri olan paralel programlama teknikleri kullanılarak yoğun 
matris işlemleri üzerine optimizasyon çalışmalarının hesaplama işlemlerine olan etkisi ve Speedup Faktörlerinin 
değişimi incelenmiştir. 
Çalışmada birbirinin aynısı 10 adet 512 KB ön belleğe sahip 32 bitlik 1.3 GHz saat hızında işlemcili 512 MB Ram ile 
çalışan tek başına düşük işlem gücünde Linux fedora işletim sistemine sahip bilgisayarlar seçildi. Bu bilgisayarlarla 
Beowulf kümesi yöntemi kullanılarak dağıtık bellekli model yöntemi ile paralel programlama kümesi oluşturuldu. C++ 
programlama dili kullanılan çalışmada MPI kütüphanesinden faydalanılarak kendi oluşturduğumuz algoritma ile 
yazılım gerçekleştirildi. 1000x1000, 2000x2000, 3000x3000, 4000x4000 ve 5000x5000 boyutlarında iki kare matrisin 
çarpma işlemi uygulaması yapılarak performans etkisi gözlemlenmiştir.  
Öncelikle program seri program mantığı ile tek bilgisayar üzerinde çalıştırıldı. Daha sonra 5 bilgisayar ile paralel 
programlama yöntemine göre data paralelliği kullanılarak hesaplama yapıldı. Daha sonra aynı işlem 10 bilgisayar ile 
yapıldı. Paralel hesaplamalarda birinci bilgisayar masternode olarak seçildi ve bütün bu işlemler her defasında 3 kere 
tekrar edilip kayıt altına alındı. Ayrıca masternode çarpma işleminde kullanılacak matrislerin içerisindeki elemanlara 
ilk değer atama işlemini de yapmaktadır. Bu yapılan işlem speedup faktörünü düşüren etmen olarak yansımaktadır. 
Ölçümlerin ortalamasına göre yapılan farklı boyutlardaki matris işlemleri için Speedup Faktörü hesaplandı. 
1000x1000 (m x n), 2000x2000, 3000x3000, 4000x4000 ve 5000x5000 boyutlarında eşlenik matrislerin çarpma işlemi 
sonucunda elde edilen Speedup Faktörleri: 5 bilgisayar kullanılarak hesaplandığında sırasıyla; 2.64, 3.49, 3.66, 3.94 ve 
4.14, 10 bilgisayar kullanılarak hesaplandığında ise sırasıyla; 3.63, 6.05, 6.82, 7.66 ve 7.58 olarak tespit edilmiştir. 
Değerlerin paralel çalışan bilgisayar sayısına yakın çıkması beklenir ve görüldüğü üzere işlem yükü arttıkça; 
kullandığımız paralel programlama tekniğinin hesaplama işlemine olan pozitif etkisi, Speedup Faktörü değerlerinin 
bilgisayar sayısına yaklaşması sayesinde ortaya çıkmıştır.  
Bazı hesaplama işlemlerinde kullanılan çok daha büyük matris işlemleri, diğer hesaplama ve analiz işlemleri için 
paralel programlamanın hesaplama performansına olan pozitif etkisi, bu çalışmada oluşturulan algoritma ve kullanılan 
dağıtık bellek modeline uygun data paralelliğinin doğru şekilde gerçekleşmesi sayesinde bulunan sonuçlar ile 
doğrulandı. Böylece yüksek iş yüküne sahip olan çok büyük boyutlu matris işlemlerinde uygulanan bu yöntem ile çok 
daha kısa sürede hesaplama işlemlerinin gerçekleştirilebileceği sonucuna varılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Matris işlemleri optimizasyonu, Paralel programlama, Matris Hesaplamaları, Speedup Faktörü. 

 

An Analysis on the Effect of the Use of Parallel Programming 

Techniques on the Processing Time for Calculating Matrix Operations 

with Heavy Processing Loads 

ABSTRACT  
Matrix operations used in many field such as robotics, image processing / optimization, econometrics, quantum 
physics, and civil engineering often involve high performance and time-consuming operations. There are much 
solutions to resolve this need. In this study, the effect of optimization techniques on intensive matrix operations and 
change of Speedup Factors have been investigated by using parallel programming techniques. 
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In study, the same 10 computers which has 512 MB RAM, CPU with 32-bit 1.3 GHz clock speed low-processing 
power and Linux Fedora operating system were selected. A parallel programming set was occurred by using Beowulf 
cluster method with the distributed memory model method. The sofware was developed by benefiting the MPI library 
and our algorithm in this study in which C++ program was used. Multiplied performance of two square matrices which 
sized 1000x1000, 2000x2000, 3000x3000, 4000x4000 and 5000x5000 has been observed.  
Firstly, the program was run on a single computer with serial programming. Then, the calculation was completed with 
using data-parallelism method by 5 computers. Finally, cluster size increased to 10 computers. The first computer was 
selected as the masternode and calculations repeated 3 times for three state. Also, the masternode made assignment of 
first value of elements into the matrix used for multiplication. This operation reduced the Speedup Factor. The 
Speedup Factors were calculated according to the averages of measurements for different sized each matrix operations 
states. 
Speedup Factors have been obtained by multiplying conjugate matrices sized 1000x1000 (mxn), 2000x2000, 
3000x3000, 4000x4000 and 5000x5000 for calculating with using 5 computers as 2.64, 3.49, 3.66, 3.94, 4.14 
respectively and for 10 computers as 3.63, 6.05, 6.82, 7.66, 7.58 respectively. It has been expected that the values 
obtained in the calculations will be close to the number of parallel computers and according to the calculation results, 
the positive effect of the parallel programming method on the calculation process is observed by approaching the 
tendency of the speedup factor to the number of computers as the processing load increases.  
Much larger matrix operations used in some computations, other computation and analysis methods were confirmed by 
the results of the parallel computation's positive effects on the computational performance thanks to correctness of the 
data parallelism in accordance with the algorithm created in this work and the distributed memory model used on. 
Thus, it can be resulted that very large-sized matrix processes with the applied method can be performed in a much 
shorter calculation processes time in the high workload. 
 
Keywords: Optimization of matrix operations, Parallel programming, Matrix calculations, Speedup Factor. 
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ÖZET 
Beslenmede; besin öğelerinin eksikliğinin giderilmesi, yaşlanmaya bağlı olarak oluşan kronik hastalık risklerinin 
azaltılması ve sağlıklı yaşam beklentisinin artması gibi sosyo-demografik faktörlerin etkisi ile fonksiyonel gıdalara 
olan talep gün geçtikçe artmaktadır. Fonksiyonel gıdalar vücudun temel besin öğelerine olan ihtiyacı karşılamanın 
ötesinde insan fizyolojisi ve metabolik fonksiyonları üzerinde ilave faydalar sağlayarak hastalıklardan korunmada ve 
daha sağlıklı bir yaşam sürdürmede etkilidir.  Fonksiyonel gıdalar insanlar üzerinde bazen herhangi bir işlem 
görmeden direkt doğal aktif bileşenleriyle etkili olurken bazen de günlük beslenmede tükettiğimiz gıdalara eklenip 
ürünlerin fonksiyonel değerini artırarak etkili olmaktadır. Günlük diyetimizin önemli bir parçası olan doğal 
fonksiyonel gıdalardan biri olan yumurta her iki özelliği de bünyesinde taşımaktadır. 
İnsanların günlük diyetlerinde önemli bir yere sahip, protein kalitesi ve çeşidi açısından zengin olan yumurta özellikle 
yaşlı, hamile, çocuk ve sporla ilgilenen kişiler için gereksinim duyulan tüm esansiyel besin öğelerini 
bulundurmaktadır. Diğer taraftan enzimlerin, bazı hormonların, hormon reseptörlerinin, DNA bileşenlerinin ve diğer 
fonksiyonel bileşenlerin (örn; dokuların yapımı, onarımı, metabolik işlevler, büyüme) üretimi için gerekli olan 
esansiyel amino asitlerinin tamamını içermektedir.  
Doğal haliyle değerli ve ekonomik bir fonksiyonel gıda olan yumurtanın yapısında bulunan yüksek miktardaki omega-
3 ve omega-6 yağ asitleri hücre duvarlarına esneklik kazandırır ve plazma kolesterol seviyelerini düşürür. Ayrıca 
merkezi sinir sistemi ve zihinsel hastalıklar ile enfeksiyon ve bağışıklık sistemi hastalık risklerini azaltır. Bununla 
birlikte bu yağ asitlerinin kronik hastalıklar için koruyucu ve terapötik özelikleri de vardır.  
Yumurtanın içeriğinde bulunan selenyum, karotenoidler (örn., lutein ve zeaxanthin) ve E vitamini hücresel kaynaklı 
serbest radikalleri azaltan antioksidanlardandır. Selenyum kalp hastalıklarını teşvik eden serbest radikallerin oksidatif 
stresini azaltırken, karotenoidler de (örn., lutein ve zeaxanthin) kataraktın ve yaşla ilişkili maküler dejenerasyonun 
önlenmesinde önemli rol oynamaktadır. E vitamini ise düşük yoğunluklu lipoproteinde yağların oksidasyonu ile 
kolesterolün taşınması ve dengelenmesini düzenleyerek kalp krizi ve kalp hastalıklarından ölüm riskini azaltmaktadır. 
İmmünoglobülin antikorlarından lgY’nin iyi bir kaynağı olan yumurta, virüs ve bakteriyel enfeksiyonlardan 
kaynaklanan rahatsızlıkları giderilmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca lizozim, ovotransferrin ve avidin gibi yumurta 
beyazında bulunan proteinlerin sayısız biyolojik aktivitelerinin de olduğu bilinmektedir. 
Yumurtanın insan beslenmesinde istenilen düzeyde tüketiminin sağlanması ve özellikle kolesterol içeriği nedeniyle 
insan kan kolesterol düzeyinin yükselmesinden tek sorumlunun yumurta olduğu algısının değiştirilmesi amacıyla 
yumurtanın besin içeriğini iyileştirmeye yönelik pek çok uygulama geliştirilmiştir. Bu uygulamalar arasında öne 
çıkanlar; düşük kolesterollü, doymuş yağ asitlerince, Omega-3 ve Omega-6 yağ asitlerince, konjuge linoleik asitçe, 
vitamin, mineral ve renk maddelerince zenginleştirilmiş yumurta ve organik yumurta üretimidir.  
Yumurtanın besin içeriğinin zenginleştirilmesi amacıyla tavuk yemlerine taze biçilmiş ot, balık unu, soya yağı, balık 
yağı, keten tohumu ve lifsiz pamuk tohumu gibi omega-3 yağ asitleri, eikosapentaenoik asit ve dokosahekzaenoik asit 
içeren bitki ve deniz ürünleri katılabilmektedir. Ayrıca antioksidan ve karotenoid pigmentlerince zengin hammaddeler 
de rasyona ilave edilebilmektedir. 
İnsanlar tarafından tüketilen hayvansal ürünler içerisinde en iyi protein kalitesine sahip yeterli ve dengeli beslenme 
için gereksinim duyulan fonksiyonel bir gıda olan yumurtanın, ailesel hiperkolesterolemi durumu istisna olmak üzere 
sağlıklı yetişkinlerin günde 1 yumurta tüketimi tavsiye edilmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Yumurta, Fonksiyonel Gıda, Beslenme 

 

Egg As A Functional Food 

ABSTRACT  
In nutrition; the demand for functional food is increasing day by day due to the effect of socio-demographic factors 
such as the elimination of nutritional deficiencies, reduction of risks of chronic diseases due to aging, and increase in 
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of healthy life expectation. Functional foods are effective in protecting against disease and maintaining a healthier life 
by providing additional benefits to human physiology and metabolic functions, beyond meeting the basic nutritional 
needs of the body. Functional foods are sometimes effective on people without any treatment, acting directly by their 
natural active ingredients, and sometimes by being added to daily consumed food and increasing the functional value 
of the products. One of the natural functional foods, and an important part of our daily diet, the egg carries both of 
these characteristics. 
The egg, which is rich in protein quality and variety, and which has an important place in people's daily diet, contains 
all the essential nutritional items that are especially needed for the elderly, pregnant women, children and athletes. On 
the other hand, it contains all of the essential amino acids necessary for the production of enzymes, some hormones, 
hormone receptors, DNA components and other functional components (e.g. tissue construction, repair, metabolic 
functions, growth). The high amounts of omega-3 and omega-6 fatty acids found in the naturally occurring egg, a 
valuable and economic functional food, give flexibility to cell walls and reduce plasma cholesterol levels. It also 
reduces the risk of central nervous system and mental diseases, infection and diseases of the immune system. In 
addition, these fatty acids also have protective and therapeutic properties for chronic diseases. 
Selenium, carotenoids (e.g., lutein and zeaxanthin) and vitamin E that are found in the egg content are antioxidants that 
reduce free radicals from cellular sources. While selenium reduces the oxidative stress of free radicals promoting heart 
diseases, carotenoids (e.g., lutein and zeaxanthin) play an important role in preventing cataract and age-related macular 
degeneration. Vitamin E regulates the transport and stabilization of cholesterol by oxidation of fat in low-density 
lipoprotein, reducing the risk of death from heart attack and heart disease. A good source of IgY, which is one of the 
immunoglobulin antibodies, the egg helps relieve the discomforts caused by viruses and bacterial infections. It is also 
known that there are innumerable biological activities of proteins found in egg whites such as lysozyme, 
ovotransferrin, and avidin. 
Many applications have been developed to improve the nutritional content of the egg in order to ensure its 
consumption in human diet at the desired level and to change the perception that the egg is the sole responsible for the 
increase of human blood cholesterol level, particularly due to its cholesterol content. Among these applications are the 
production of eggs and organic eggs with low cholesterol, enriched in saturated fatty acids, omega-3, and omega-6 
fatty acids, conjugated linoleic acid, vitamins, minerals and coloring matter. 
In order to enrich the nutritional content of the egg, plants, and seafood containing omega-3 fatty acids, 
eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid, such as freshly sown grass, fish meal, soybean oil, fish oil, flaxseed 
and cottonseed without fiber can be added to chicken feed. In addition, raw materials rich in antioxidants and 
carotenoid pigments can also be added to the ration.  
Consumption of one egg per day, which is a functional food that is required for adequate and balanced nutrition with 
the best protein quality among animal products consumed by humans, is recommended for healthy adults, with the 
exception of familial hypercholesterolemia. 
 
Keywords: Egg, Functional Food, Nutrition 
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ÖZET 
Laktik asit bakterileri (LAB) geleneksel yoğurt örneklerinden izole edilmiş ve bu izolatların genotipik 
karakterizasyonu yeni LAB suşları olarak Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, Streptococcus 
thermophilus, Leuconostoc mesenteroides, ve Lactobacillus plantarum’a ait 21 farklı LAB suşunun varlığını 
ortaya çıkarmıştır. Her bir türün seçilen suşlarının ekzopolisakkarit (EPS) üretim karakteristiklerinin 
belirlenmesi tüm suşlarda hem homopolimerik hemde heteropolimerik-tip EPS üretimi için gerekli olan en az bir 
gen bulunduğunu ortaya koymuştur. EPS’lerin yapısal analizi L. delbrueckii subsp. bulgaricus Y39 ve S. 
thermophilus Y102 nin glukoz ve galaktoz içeren heteropolimerik EPS ürettiğini, Leuc. mesenteroides Y35 ve L. 
plantarum Y36 nın ise homopolimerik glukan tip EPS ürettiğini ortaya koymuştur. Bu suşlarda EPS üretim 
seviyesinin benzer bir aralıkta olduğu bulunmuştur. EPS üretim özelliğine sahip suşlar gelecekteki çalışmalar 
için, yoğurt üretiminde yeni LAB olarak iyi adaylardır. 
 
Anahtar Kelimeler: Yoğurt, Laktik Asit Bakterileri, Ekzopolisakkarit (EPS) 

 

Isolation and Identification of Exopolysaccharide Producer Lactic Acid 

Bacteria from Turkish Yogurt 

ABSTRACT  
Lactic Acid Bacteria (LAB) were isolated from traditional Turkish yogurt samples and genotypic identification 
of these isolates revealed the presence of 21 distinct strains belonging to Lactobacillus delbrueckii subsp. 
bulgaricus, Streptococcus thermophilus, Leuconostoc mesenteroides, and Lactobacillus plantarum species. 
Determination of the exopolysaccharides (EPS) characteristics of the selected isolates revealed that all tested 
strains harboured at least one homopolymeric and heteropolymeric EPS related genes. Structural characterisation 
of the EPSs revealed that L. delbrueckii subsp. bulgaricus Y39 and S. thermophilus Y102 were able to produce 
heterepolymeric EPS containing glucose and galactose whereas Leuc. mesenteroides Y35 and L. plantarum Y36 
produced glucan type homopolymeric EPS. The level of EPS production were similar in the tested strains. These 
strains are good candidates for future studies in yogurt applications. 
 
Keywords: Yogurt, Lactic Acid Bacteria (LAB), Exopolysaccharides (EPS) 
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ÖZET 
Laktik asit bakterilerinin ekzopolisakkaritleri (EPS) gıda ürünlerinin fizikokimyasal özelliklerini etkileyebilen ve 
prebiyotik olarak hareket edebilen önemli biyopolimerlerdir. Bu çalışmada (α1-3) ve (α1-6) bağlarına sahip bir 
glukan tip EPS’nin fizikokimyasal rolü ve prebiyotik etkisi probiyotik bir suş olarak Lactobacillus rhamnosus 
GG içeren çikolatalı pudingde değerlendirilmiştir. EPS’nin fonksiyonları kontrol, probiyotik (Lactobacillus GG)  
ve simbiyotik (Lactobacillus GG + EPS) puding örneği olmak üzere üç farklı formülasyon geliştirilerek 
belirlenmiştir. Simbiyotik puding örneklerinin pH ve asitliği depolama peryodunun 28. gününde probiyotik ve 
kontrol örneklerinden daha yüksek olarak belirlenmiştir. Benzer şekilde simbiyotik örneklerdeki Lactobacillus 
GG seviyelerindeki önemli artış seviyesi, α-glukanın prebiyotik rolünü ortaya koymuştur. Önemli bir şekilde 
simbiyotik puding örneklerinde sinerezis glukan tip EPS’nin fizikokimyasal rolü ile ilişkili olarak diğer pudding 
örnekleri ile karşılaştırıldığında önemli ölçüde azalmıştır. Bu çalışma bir çikolatalı pudding modelinde α-glukan 
tip EPS’nin prebiyotik ve fizikokimyasal rollerini ortaya koymaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: EPS, prebiyotik, fizikokimyasal özellikler 

 

Prebiotic and Physicochemical Effects of Glucan Type 

Exopolysaccharides (EPS) in Chocolate Pudding Model 

ABSTRACT  
Exopolysaccharides (EPS) from Lactic Acid Bacteria (LAB) are important biopolymers that can affect the 
physicochemical properties of food products as well as affect as prebiotics. In this study the physicochemical and 
prebiotic potential of a glucan containing (α1-3) ve (α1-6) linkages in chocolate containing Lactobacillus 
rhamnosus GG as a probiotic strain were tested. The effects of EPS were determined using control, probiotic 
(Lactobacillus GG) and symbiotic (Lactobacillus GG + EPS) pudding samples. The pH and TTA values of 
symbiotic pudding sample were higher than other samples at the end of 28-day storage period. Similarly, 
Lactobacillus GG numbers in this sample were higher compared to others showing the potential prebiotic 
activity of glucan EPS. Importantly, the syneresis of the pudding samples significantly decreased in symbiotic 
pudding sample showing the physicochemical activity of the EPS. This study reveals the prebiotic and 
physicochemical activity α-glucan type EPS in a chocolate pudding model.  
 
Keywords: EPS, prebiotic, physicochemical properties 
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ABSTRACT 
Reduction of exhaust emissions and improve the fuel economy are the main challenges facing the automotive 
industry. Though harmful exhaust emissions can be reduced effectively by using costly and complex after 
treatment devices, enacting new strict emissions standards necessitate a lot of effort for further reduction in 
pollutant emissions and fuel consumption. In this research, authors performed an experimental and 
computational study to detect of optimum speed range of a DI diesel engine fuelled with B10 (10% Biodiesel+ 
90% Petroleum based diesel). The tests were conducted on a test unit while running the engine at full load for 
five different engine speeds. Throughout the experiments NOx, HC, CO, CO2 emissions were measured and the 
other collected data were evaluated for exergy calculations. This study has revealed that a reduction of NOx and 
HC emissions while a slight rise in CO and a sharp increase in CO2 emission with high exergetic efficiency 
between 1500 and 2500 rpm. Due to less exergy destruction in this speed range, 37.24 % of the fuel exergy was 
obtained as effective power on average. 
 
Keywords: Optimum speed range, Diesel engine, Emissions, Exergy 

 

Direkt Püskürtmeli Bir Dizel Motorun Optimum Hız Aralığının 

Emisyon ve Ekserji Analizi ile Belirlenmesi 

ÖZET 
Egzoz emisyonlarını azaltmak ve yakıt ekonomisini iyileştirmek otomotiv üreticilerinin karşılaştığı ana 
zorluklardır. Zararlı egzoz emisyonları, pahalı ve karmaşık olan sistemlerle yanma sonrasında etkili bir şekilde 
azaltılmasına rağmen, yeni emisyon standartlarının getirilmesi zararlı egzoz gazlarının daha fazla azaltılmasını 
gerektirmektedir. Bu araştırmada, yazarlar B10 (%10 biyodizel ve %90 petrol esaslı dizel) yakıtı kullanılan bir 
direkt püskürtmeli dizel motorunun optimum hız aralığını tespit etmek amacıyla deneysel ve hesaplamalı bir 
çalışma yapmışlardır. Motor testleri tam yükte ve beş farklı devir aralığında gerçekleştirilmiştir. Deneyler 
boyunca NOx, HC ve CO emisyonları ölçülmüş ve elde edilen diğer veriler ekserji analizi hesaplamalarında 
kullanılmıştır. Çalışmadan ulaşılan sonuçlara göre; yüksek ekserji verimin elde edildiği 1500-2500 d/dk hız 
aralığında NOx ve HC emisyonlarında azalma görülürken, CO emisyonunda hafif ve CO2 emisyonunda ise hızlı 
bir artış meydana gelmiştir. Bu hız aralığında daha az ekserji yıkımının meydana gelmesi nedeniyle ortalama 
olarak yakıt ekserjisinin %37,24’ü efektif motor gücü olarak elde edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Optimum hız aralığı, Dizel motoru, Emisyon, Ekserji 
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ABSTRACT 
In this study, it aimed to obtain the oxazolidinone ring with SHT molecules and 1,3 cylodienes those who appropriate. 
First, the SHT molecule was converted to 1,3 diene molecules by refluxing at 80 ° C with mercuric acetate. The resulting 
diene molecule was converted to endoperoxidase by the singlet oxygen method in methylene chloride. The endoperoxide 
molecule was opened with appropriate bases and converted to hydroxyketone. The hydroxy ketone form was converted 
to the oxazolidinone ring with CSI. 
Oxazolidinones 
5-6 membered heterocyclic compounds containing nitrogen, sulfur and oxygen have an important place in the field of 
chemistry and medicinal chemistry. These macromolecules and their derivatives have attracted many researchers 
because of their role in the production of drugs with different biological effects such as antiinflammatory, antidepressant, 
anticancer, antimicrobial, antidiabetic, and antiobesitic. 
As seen in many publications recently published, antimicrobials have significant bacterial pathogens against each other. 
Despite the increasing resistance problem, the number of antibiotics newly developed and marketed has tended to decline 
rapidly over the years. Between 2003-2007, only 5 new antibacterial drugs were approved for clinical use in USA. The 
reduction in the development of new antimicrobial medicaments is primarily attributable to the discovery of drugs, 
toxicity and side effects that influence the targets identified for antibacterial activity, and many other factors. The 
antibacterial group oxazolidinones, which inhibit the early stage of protein synthesis, which is a very important part of 
living biochemistry, also constitute a different field of science in terms of both heterocyclic structures and biologically 
in recent times. 
Oxazolidinones do not contain a wide variety of antimicrobial compounds as the antibiotic group, but their spectrum of 
effect varies. This synthetic antibiotic group was first discovered in 1987. 
It is the semi-synthetic drug group which is developed as a result of the studies against the gram-positive bacteria that 
infected the hospital. The first member of the group is linezolid, as well as members whose structure and biological 
effects are enlightened. These are Epirezolid, Posizolid, Radezolid, Sutezolid and Tedizolid antibiotic molecules. The 
mechanism of action is specific to them, and they exhibit bacteriostatic action by first inhibiting protein synthesis. It 
binds specifically to the 50S region of the bacterial site near the 30S ribosome. The binding results in the formation of 
the functional 70S initiator complex, thus the 30S initiator complex, which is the key element of translation initiation, 
and protein synthesis is inhibited. This binding can be inhibited competitively by antibiotics which are capable of binding 
to similar or co-local sites such as chloramphenicol, Oxazolidinones are effective against gram positive microorganisms, 
especially pneumococci, including coagulase positive and negative staphylococci, including methicillin resistance, 
enterococci including vancomycin resistance, and penicillin resistance. Gram negative bacteria are naturally resistant to 
endogenous infections. In general, eperozolide is slightly more active than linezolid versus staphylococcal strains, and 
this activity may be up to two folds for enterococci. Eperozolide and linezolidine have also been shown to be effective 
against Clostridium, Prevotella species, peptostreptococci and resistant M. tuberculosis. Indications for clinical use of 
the drug should therefore be limited to those where no alternative therapies are available. These are infections caused by 
vancomycin-resistant or moderately susceptible S. aureus strains, vancomycin-resistant enterococcal infections, and 
methicillin-resistant staphylococcal infections that occur in patients who are unable to respond to vancomycin or tolerate 
vancomycin. The use of linezolidine as the first treatment option in the treatment of patients with vancomycin-resistant 
enterococci and methicillin-resistant staphylococcal infections with no prophylactic side effects and side effects of 
chloramphenicol or vancomycin for empirical therapy is inappropriate and counterproductive. 
The most common side effect is gastrointestinal complaints such as color change on the stomach, impaired taste, nausea 
and diarrhea. Headache and folliculitis are also common side effects. Headache, nausea, vomiting and diarrhea were 
observed at 3% of the patients who left the drug. Linezolid also inhibits monoamine oxidase (MAO) reversibly. Very 
few enterococcal and staphylococcal strains have been reported until linezolid-resistant. These resistance mechanisms 
are mutations that occur in 23S rRNA. 
 
Keywords: Oxazolidinone, singlet oxygen 
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Oksazolidinon Türevleri İçin Yeni Türevler 

ÖZET 
Bu çalışmada uygun 1,3 dienleri ve SHT molekülünü kullanarak oksazolidinon halkasını elde etmeyi amaçladık. İlk 
olarak SHT molekülü ve Civa Asetat karışımı 80 oC ’de reflüks edilerek 1,3 dien molekülüne dönüştürüldü. Elde edilen 
dien molekülü singlet oksijen metoduyla endoperoksitine dönüştürüldükten sonra endoperoksit molekülü uygun bazlarla 
açılarak hidroksiketon molekülü elde edildi. Hidroksi keton formunun CSI ile reaksiyonundan ise oksazolidinon halkası 
elde edildi. 
Oksazolidinonlar 
Azot, kükürt ve oksijen içeren 5-6 üyeli heterosiklik bileşikler, kimya ve tıbbi kimya alanında önemli bir yere sahiptir. 
Bu makromoleküller ve türevleri, antienflamatuar, antidepresan, antikanser, antimikrobiyal, antidiyabetik ve antiobesitik 
gibi farklı biyolojik etkilere sahip ilaçların üretimindeki rolü nedeniyle çoğu araştırmacı ilgi duydu. 
Yakınlarda yayımlanan pek çok yayında görüldüğü gibi, antimikrobiyallerin birbirlerine karşı önemli bakteriyel 
patojenler vardır. Artan direnç sorununa rağmen, yeni geliştirilen ve pazarlanan antibiyotiklerin sayısı yıllar içinde hızla 
azalma eğilimi göstermektedir. 2003-2007 yılları arasında ABD'de klinik kullanım için sadece 5 yeni antibakteriyel ilaç 
onaylanmıştır. Yeni antimikrobiyal ilaçların geliştirilmesindeki azalma, öncelikle antibakteriyel aktivite için tanımlanan 
hedefleri etkileyen ilaçların, toksisitenin ve yan etkilerin keşfedilmesinden ve diğer birçok faktörden kaynaklanmaktadır. 
Yaşayan biyokimyanın çok önemli bir parçası olan protein sentezinin erken evresini engelleyen antibakteriyel grup olan 
oksazolidinonlar hem heterosiklik yapılar hem de biyolojik olarak son zamanlarda farklı bir bilim alanı oluşturmaktadır. 
Oksazolidinonlar, antibiyotik grubu olarak geniş bir çeşitlilikte antimikrobiyal bileşik içermezler, ancak bunların etki 
alanı değişir. Bu sentetik antibiyotik grubu ilk kez 1987'de keşfedildi. 
Hastaneyi enfekte eden gram pozitif bakterilere karşı yapılan çalışmalar sonucunda geliştirilen yarı sentetik ilaç 
grubudur. Grubun ilk üyesi linezolid ve yapıları ve biyolojik etkileri aydınlanmış üyelerdir. Bunlar Epirezolid, Posizolid, 
Radezolid, Sutezolid ve Tedizolid antibiyotik molekülleridir. Etki mekanizması onlara özgüdür ve ilk önce protein 
sentezini inhibe ederek bakteriostatik etki gösterirler. Özellikle 30S ribozom yakınındaki bakteri bölgesinin 50S 
bölgesine bağlanır. Bağlanma, fonksiyonel 70S başlatıcı kompleksinin oluşumuna, dolayısıyla translasyon başlatma 
işleminin ana unsuru olan 30S başlatıcı kompleksinin oluşmasına ve protein sentezinin engellenmesine neden olur. Bu 
bağlanma, kloramfenikol gibi benzer veya co-lokal bölgelere bağlanabilen antibiyotiklerle rekabet edebilir bir şekilde 
engellenebilir. Oksazolidinonlar, metisiline dirençli, koagülaz pozitif ve negatif stafilokoklar da dahil olmak üzere, gram 
pozitif mikroorganizmalara, özellikle pnömokoklara, vankomisine dirençli enterokoklara karşı etkilidir , ve penisilin 
direnci.  
Gram negatif bakteriler doğal olarak endojen enfeksiyonlara dirençlidir. Genel olarak eperozolid, linezolide karşı 
stafilokokkal suşlardan biraz daha aktiftir ve bu aktivite, enterokoklar için iki katına kadar çıkabilir. Eperozolid ve 
linezolidin'in ayrıca Clostridium, Prevotella türleri, peptostreptokoklar ve dirençli M. tuberculosis'e karşı etkili olduğu 
gösterilmiştir. Dolayısıyla ilacın klinik kullanımı için endikasyonlar alternatif tedavilerin bulunmadığı durumlarla sınırlı 
olmalıdır. Bunlar, vankomisine dirençli veya orta derecede duyarlı S. aureus suşlarının, vankomisine dirençli 
enterokoksik enfeksiyonların ve vankomisin yanıtlayamayan veya vankomisin tolere edemeyen hastalarda ortaya çıkan 
metisiline dirençli stafilokoksik enfeksiyonların neden olduğu enfeksiyonlardır. Vankomisinin dirençli enterokokları ve 
metisiline dirençli stafilokoksik enfeksiyonları profilaktik yan etkileri olmayan ve profilaktik tedavi için kloramfenikol 
veya vankomisin yan etkileri olmayan hastaların tedavisinde ilk tedavi seçeneği olarak linezolidin kullanımı uygun 
değildir ve ters etki yapar. 
En sık görülen yan etki, midede renk değişikliği, tadın bozulması, mide bulantısı ve diyare gibi gastrointestinal şikayettir. 
Baş ağrısı ve folikülit de sık görülen yan etkilerdir. İlaçtan ayrılan hastaların% 3'ünde baş ağrısı, mide bulantısı, kusma 
ve diyare görülmüştür. Linezolid ayrıca monoamin oksidazı (MAO) tersine çevirebilir şekilde inhibe eder. Linezolide 
dirence kadar çok az enterokok ve stafilokok suşu bildirilmiştir. Bu direnç mekanizmaları, 23S rRNA'da ortaya çıkan 
mutasyonlardır. 
 
Anahtar Kelimeler: Oksazolidinon, singlet oksijen 
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ÖZET 
Folik asit fonksiyonlandırılmış karbon nanotüp nano materyali kovalent bağlarla oksitlenmiş çok duvarlı karbon 
nanotüplerine (MWCNT'ler) folik asit moleküllerinin immobilizasyonu ile sentezlendi. Başlangıç MWCNT'sinin 
yapısal, termal ve morfolojik özellikleri, oksitlenmiş MWCNT ve folik asit fonksiyonlandırılmış karbon nanotüp 
nanomateryali; toz X ışını kırınımı (PXRD) kullanarak, zayıflatılmış toplam yansıma Fourier dönüşümü 
kızılötesi (ATR-FTIR), termogravimetri- diferansiyel termogravimetri (TG-DTG), diferansiyel termal (DTA) 
analizleri ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) teknikleri ile araştırıldı. FTIR analizlerine göre; folik asit 
molekülleri oksitlenmiş karbon nanotüpün karboksilik asit fonksiyonel grupları ve folik asit moleküllerinin amin 
grupları arasında amid bağları vasıtasıyla karbon nanotüp yüzeylerine aşılandığı görülmüştür. Termal analiz 
verileri karbon nanotüpünün ayrışma sıcaklıklarında folik asit moleküllerinin aşılanması nedeniyle önemli 
farklılıklar olduğunu göstermiştir. Karbon nanotüp yüzeylerine bağlanan folik asit molekülleri morfolojide 
belirgin değişime yol açmıştır. Sentezlenen nanomateryal PVC membran bakır (II) seçici elektrodun yapısında 
elektroaktif bir bileşen olarak kullanılmıştır. Optimum membran bileşimi, algılama limiti, cevap zamanı, pH 
çalışma aralığı ve hazırlanan elektrodun tekrarlanabilirliği belirlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Folik Asit, Karbon nano tüp, Fonksiyonel Grup, Seçiçi elektrot 

 

Synthesis of Folic Acid Functionalized Carbon Nanotube Material and 

its Utilization As Ionophore in Cu(II)-Selective Electrode 

ABSTRACT  
Folic acid functionalized carbon nanotube nanomaterial was prepared by immobilizing of folic acid molecules 
onto the oxidized multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) through covalent bonds. Structural, thermal and 
morphological properties of the starting MWCNT, oxidized MWCNT and folic acid functionalized carbon 
nanotube nanomaterial were investigated by using powder X-ray diffraction (PXRD), attenuated total reflection 
Fourier transform infrared (ATR-FTIR), thermogravimetry-derivative thermogravimetry (TG-DTG), differential 
thermal (DTA) analyses and scanning electron microscopy (SEM) techniques. Fourier transform infrared 
spectroscopy confirmed that folic acid molecules were grafted onto the carbon nanotube surfaces through the 
amide bonds between carboxylic acid functional groups of the oxidized carbon nanotube and the amine groups 
of folic acid molecules. The thermal analysis data showed that there were significant differences in the 
decomposition temperatures of carbon nanotube due to the grafting of folic acid molecules. The folic acid 
molecules bonded to carbon nanotube surfaces led to appreciablechanges in the morphology. The synthesized 
nanomaterialwas used as an electroactive component in the structure of a PVC membrane copper (II)-selective 
electrode. The optimum membrane composition, detection limit, response time, pH working range and 
repeatability of the prepared electrode were determined.  
 
Keywords: Folic Acid, Carbon nanotube, Functional Group, Selective electrode 
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ÖZET 
Bu çalışmada kabak (Cucurbita pepo L.) dilimleri mikrodalga ön işlemi ile ve ön işlem olmadan tepsili 
kurutucuda kurutulmuştur. Kurutma işlemi sonucunda mikrodalga ön işleminin kurutma süresi ve kabağın kalite 
parametreleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Üç farklı mikrodalga güç seviyesinde (350, 490 ve 700 W) 7 
dakika süreyle mikrodalga ön işlemi uygulanmıştır. Sıcak hava ile kurutma işlemi üç farklı sıcaklıkta (40, 50 ve 
60oC) ve iki farklı hava akış hızında (1.0 ve 1.2 m/s) uygulanmıştır. Kurutma işlemi uygulanan kabakların 
kuruma davranışı, yığın yoğunluğu ve renk değişimleri incelenmiştir.  
Elde edilen veriler sonucu çizilen grafiklerde sıcaklığın, mikrodalga gücünün ve hava akış hızının arttırılmasının 
kurutma süresini azalttığı gözlemlenmiştir. Mikrodalga ön işleminin, ön işlem uygulanmayan örneklere göre 
kurutma süresinde önemli bir azalmaya yol açtığı gözlenmiştir. Difüzyon katsayıları (Deff) 1.53×10-10 ve 
2.75×10-9 m2/s değerleri arasında bulunmuştur. En kısa kurutma süresi 60oC sıcaklık 1.2 m/s hava akış hızı ve 7 
dakika süreyle 700 W gücünde mikrodalga ön işlemi uygulanmış kabakta gözlenmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Kabak, mikrodalga, kurutma, difüzyon. 

 

Drying Of Zucchini By Using Microwave And Tray Dryer 

ABSTRACT 
In this study, zucchini (Cucurbita pepo L.) slices were dried with microwave pretreatment and without 
pretreatment in the tray dryer. As a result of the drying process, the effect of the microwave pretreatment on the 
drying time and the quality parameters of the zucchini was investigated. Microwave pretreatment was applied for 
7 minutes at three different microwave power levels (350, 490 and 700 W). Hot air drying was carried out at 
three different temperatures (40, 50 and 60 °C) and two different air flow rates (1.0 and 1.2 m /s). Drying 
behaviors, bulk density and color changes of the dried zucchinis were examined.  
It was observed that increasing the temperature, microwave power and air flow rate in the resulting plotted 
graphs reduces the drying time.  The microwave pretreatment was led to a significant reduction in the drying 
time compared to the non-pretreated samples. Diffusion coefficients (Deff) were determined ranging between 
1.53×10-10 and 2.75×10-9 m2/s. The shortest drying time was observed in the zucchini at 60°C with an air flow 
rate of 1.2 m /s and microwave pretreatment at 700 W for 7 minutes. 
 
Keywords: Zucchini, microwave, drying, diffusion. 
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ÖZET 
Bu çalışmada Ag / n-Si / Ti, AuAg / n-Si / Ti ve AuAgCu / n-Si / Ti Schottky diyotları üretilmiş ve idealite 
faktörü, bariyer yüksekliği ve seri direnci gibi bazı temel elektriksel parametreler termiyonik emisyon (TE) 
teorisi içinde oda sıcaklığında incelenmiştir. Bu diyotların idealite faktörü ve bariyer yüksekliğinin değerleri, 
sırasıyla n = 1.08,ΦB = 0.64 eV, n = 1.02, ΦB = 0.67 eV ve n = 1.05, ΦB = 0.71 eV olarak bulunmuştur. Benzer 
şekilde, üç numunenin bariyer yüksekliği ve seri direnci Norde metodundan elde edilmiş ve Ag / n-Si / Ti diyot 
için  sırasıyla 0.738eV, 27.470 eV, AuAg / n-Si / Ti diyot için 10.383eV,0.695eV  ve AuAgCu / n-Si / Ti 
Schottky diyot için 0.717eV, 16.627eV  olarak bulunmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Schottky Diyot,Omik Kontak, Termiyonik Emisyon. 

 

The Comparison Of Electrical Characteristics Of Ag/n-Si/Ti, AuAg/n-

Si/Ti and AuAgCu/n-Si/Ti Schottky Diodes At Room  

ABSTRACT 
In this study, Ag/n-Si/Ti, AuAg/n-Si/Ti and AuAgCu/n-Si/Ti Schottky diodes are fabricated and the some main 
electrical parameters such as the ideality factor, barrier height and series resistance are examined at room 
temperature within the thermionic emission (TE) theory. The values of the ideality factor and barrier height of 
these diodes have been found as n=1.08, b =0.64 eV, n=1.02, b =0.67 eV and n=1.05, b =0.71 eV 

respectively. Likewise, the values of barrier height and series resistance of three samples have been obtained 
from Norde method and calculated as 0.738eV, 27.470 for Ag/n-Si/Ti diode 0.695eV, 10.383 for AuAg/n-
Si/Ti diode and 0.717eV, 16.627 for AuAgCu/n-Si/Ti Schottky diode, respectively.  
 
Keywords: Schottky Diode,Ohmıc Contac, Thermionic Emission. 
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ÖZET 
Elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgi son yıllarda hızla artmaktadır. Çünkü; her yerde 
bulunmayan fosil yakıtlar çevre kirliliğine neden olmakla birlikte, tükenebilir ve sınırlı enerji kaynaklarıdır. Güneş 
enerjisi önemli bir yenilenebilir enerji kaynağıdır ve önümüzdeki on yıl içerisinde yenilenebilir enerji kaynakları 
arasında en fazla elektrik üretiminin güneş enerjisinden elde edileceği beklenmektedir. Güneş enerjisinin aralıklı ve 
değişken yapısı nedeniyle elektrik şebekesinde güneş enerjisinden elektrik üreten tesisler varsa elektrik şebekesini 
kararlı ve ekonomik olarak işletmek için güneş ışınımının öngörülmesi önemli bir gerekliliktir. Bu çalışmada Trabzon 
ili (enlem: 40.991150, boylam: 39.784964) için zaman serisi analizi tabanlı yapay sinir ağları (YSA) kullanılarak gün 
öncesi saatlik güneş ışınımı tahmini yapılmıştır. Güneş ışınım tahmini için çok katmanlı, ileri beslemeli, eğitimle 
öğrenen bir yapay sinir ağı modeli tasarlanmıştır. YSA’nın eğitimi için 1 Ocak 2014-31 Aralık 2016 tarih aralığındaki 
yatay düzleme gelen toplam güneş ışınımı, bağıl nem ve sıcaklık verileri kullanılmıştır.  Yapılan literatür çalışması 
sonucunda, güneş ışınımıyla ilişkili olduğu düşünülen sıcaklık ve bağıl nem gibi verilerin güneş ışınımı tahmini 
çalışmalarında kullanıldığı görülmüştür. Literatürde bu veriler sebep-sonuç ilişkisine dayalı YSA’nın eğitiminde 
kullanılmıştır. Bu çalışmada ise, literatürden farklı olarak bağıl nem ve sıcaklık verileri ağın eğitiminde değil benzer 
gün seçiminde kullanılmıştır. Çünkü bu çalışma zaman serisinin analizine dayalı bir YSA geliştirmeyi 
amaçlamaktadır.  Literatürde elektrik tüketim tahmini için önerilmiş bir yöntem bu çalışmada güneş ışınımı tahmini 
için uyarlanmıştır. İlk olarak eğitim verisindeki her bir gün için benzer gün seçimi yapılmıştır. Ardından önerilen YSA 
seçilen bu benzer günlerle eğitilmiştir. Benzer günler günlük maksimum ve minimum sıcaklık değerleri kullanılarak 
ağırlıklı Öklid normuyla seçilmiştir. Önerilen YSA MATLAB benzetim ortamında MATLAB’ın YSA araç kutusunda 
bulunan hazır kodlar kullanılmadan tasarlanmış, eğitilmiş ve test edilmiştir. Eğitimi tamamlanan YSA rastgele seçilen 
test günlerinden oluşan test kümesiyle sınanmıştır. Test kümesi 2016 yılının her ayından rastgele seçilen 12 günden 
oluşmaktadır. Test kümesinin Karesel Ortalama Hata (KOH) değeri 90,91 W/m2, Ortalama Mutlak Hata (OMH) değeri 
59,43 W/m2, Ortalama Mutlak Yüzde Hata (OMYH) değeri %15,86 olarak bulunmuştur. Elde edilen test sonuçları 
tasarlanan YSA’nın Trabzon ili gibi düzensiz hava koşullarına sahip bir yer için kabul edilebilir bir hata değeri ile 
tahmin yapabileceğini göstermiştir. Yukarıda detayları açıklanan eğitim yaklaşımıyla zaman serisi tabanlı bir YSA’nın 
güneş ışınımı tahmini için geliştirilmesi bu çalışmanın özgün yanını oluşturmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Güneş enerjisi, güneş ışınımı tahmini, yapay sinir ağları, zaman serileri analizi 
 
Teşekkür: Bu çalışma 115E943 numaralı bilimsel araştırma projesi kapsamında TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma Kurumu) tarafından desteklenmektedir. Yazarlardan Recep ÇAKMAK, TÜBİTAK BİDEB 
(Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı)’e doktora bursu için teşekkür eder.   

 

A Day Ahead Solar Radiation Forecasting Based on Time Series 

Analysis with Artificial Neural Networks: A Case Study for Trabzon 

Province 

ABSTRACT  
The interests to renewable energy sources in electricity generation have been increased rapidly in the recent years. 
Because; fossil fuels which are non-existent in everywhere cause environmental pollution, furthermore they are 
exhaustible and limited energy sources. Solar energy is an important renewable energy source and it is expected that 
the most electricity generation among the renewable energy sources will be derived from solar energy in the next ten 
years. Due to the intermittent and variable nature of solar energy, it is an important requirement to predict the solar 
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radiation to operate electricity grid stable and economically if there are solar electricity generation plants in the grid. In 
this study, a day ahead hourly solar radiation forecasting has been performed for Trabzon Province (latitude: 
40.991150, longitude: 39.784964) in Turkey by utilization of Artificial Neural Network(ANN)-based on time series 
analysis. A multi-layer, feed-forward, supervised learning ANN model has been designed to forecast the solar 
radiation. Global horizontal irradiance, relative humidity and temperature data for the interval of January 1, 2014 to 
December 31, 2016 have been utilized to train the ANN.  It has been found that some data that are assumed to be 
related to the solar radiation such as temperature and relative humidity have been used for solar radiation forecast 
studies in the literature. These data have been utilized to train an ANN based on cause-effect learning approach in the 
literature. In this study, unlike the literature, these data have been utilized in similar day selection algorithm instead of 
training of the proposed ANN. Because; this paper aims to develop an ANN based on time series analysis. A method 
for estimating the electrical consumption proposed in the literature has been adapted to forecast the solar radiation in 
this study. Initially, a similar day has been selected for each day in the training dataset. Then, the proposed ANN has 
been trained by these similar days. The similar days has been selected by weighted Euclidean norm utilizing daily 
maximum and minimum temperature.  The proposed ANN has been constituted, trained and tested in MATLAB 
simulation environment without using ready codes of the MATLAB ANN toolbox. The trained ANN has been tested 
with test cluster which is constituted of randomly selected test days. The test cluster is consisted of 12 days which are 
randomly selected from each month of the year 2016. The Root Mean Squared Error (RMSE) has been calculated as 
90,91 W/m2 , Mean Absolute Error (MAE) has been obtain as  59,43 W/m2, and Mean Absolute Percentage Error 
(MAPE) has been computed as 15,86% for the test cluster. The obtained test results show that the proposed ANN will 
be able to estimate the solar radiation with an acceptable error for a place which has irregular weather conditions such 
as Trabzon province. Main contribution of this paper is development of the ANN based on time series analysis to 
forecast the solar radiation via novel training approach which is described above. 
 
Keywords: Solar energy, solar radiation forecast, artificial neural networks, time series analysis. 
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Fotovoltaik Sistemlerin Şebekeye Entegrasyonunda Farklı Ülkelerin 

Şebeke Kodlarının İncelenmesi 

Kübra Nur AKPINAR ve Muammer ÖZDEMİR 
Ondokuz Mayis University, Samsun, 55139, Turkey, kubranur.birlik@omu.edu.tr, ozdemirm@omu.edu.tr 

ÖZET 
Tüm dünyada yenilenebilir enerjiye geçişi sağlamak ve fosil kullanımını azaltmak amacıyla fotovoltaik (PV) 
sistemlerin şebeke entegrasyonuna nüfuzu artmıştır. Elektrik enerjisi üretiminde şebeke kararlılığını ve 
güvenliğini sağlamak önemlidir. Güç sisteminin kararlı ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için belirli 
standartlar çerçevesinde çeşitli yönetmelikler tanımlanmıştır. Bu yönetmelik ve kriterler iletim ve dağıtım sistem 
operatörleri tarafından oluşturulur ve ‘Şebeke Kodu’(Grid Code) olarak adlandırılmaktadır. Enerji sistemlerinin 
işletilmesinde önemli konulardan biri olan şebeke kodu arıza sonrası sisteme katkı(Fault Ride Through) 
yeteneği, frekans-güç tepkisi, aktif ve reaktif güç dengesi gibi teknik konuları kapsamaktadır. Fotovoltaik güç 
sistemlerinin orta ve alçak gerilim şebekesine bağlantı esasları ile ilgili de çeşitli şebeke kodları mevcuttur. 
Almanya, İtalya veya İspanya gibi bazı Avrupa ülkelerinin dağıtım ağlarına bağlı çok sayıda fotovoltaik (PV) 
tesisler bulunmaktadır. Dağıtım şirketleri ve şebeke operatörleri teknik problemlere önlem almak için gerekli 
düzenlemeler getirmişlerdir.  Bu çalışmada güneş enerji sistemleri için genel bağlantı koşulları açıklanmış, 
özellikle PV kurulu gücü yüksek olan Almanya, güneş potansiyeli yüksek olan İspanya ve İtalya ile İngiltere’nin 
PV sistemler için yayınladığı yönetmeliklerdeki şebeke kodları incelenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Şebeke Kodu, PV Entegrasyonu, PV Sistemler 

 

Investigation of Grid Codes of Different Countries Grid Connected 

Photovoltaic Systems 

ABSTRACT  
The penetration of photovoltaic (PV) systems into grid integration has increased in order to provide renewable 
energy use and reduce fossil fuel all over the world. It is important to ensure network stability and safety in 
electricity generation. Several regulations have been defined within the framework of certain standards to ensure 
that the power system operates stably and securely. These regulations and criteria are created by transmission 
and distribution system operators and are called 'Grid Code'. The grid code, which is one of the important issues 
in the operation of energy systems, includes technical issues such as fault ride through (FRT) capability, 
frequency-power response, and active and reactive power balance. There are also various grid codes related to 
the integration principles of photovoltaic power systems to medium and low voltage networks. There are a 
number of photovoltaic (PV) power plants connected to the distribution networks of some European countries 
such as Germany, Italy or Spain. Distribution companies and network operators have introduced regulations to 
take precautions against technical problems. In this study, the general conditions of connection for solar energy 
systems are explained, in particular Germany, which has high installed PV power, Spain, which has high solar 
potential, and Italy and Great Britain, examines the grid codes for PV systems. 
 
Keywords: Grid Code, Grid Integration, PV Systems 
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Tekil Temellerin Optimum Tasarımına Zemin Özelliklerinin Etkisi 

Hasan Tahsin ÖZTÜRK1 ve Erdem TÜRKELİ2 
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2Ordu Üniversitesi, İnşaat Bölümü, Ordu,52200, Türkiye, erdemturkeli@odu.edu.tr 

ÖZET 
Günümüzde kaynakların giderek azalması ve işçilik maliyetlerinin artması nedeniyle emniyetten taviz vermeden 
daha ekonomik yapıların inşa edilmesi önemli bir hedef haline gelmiştir. Söz konusu hedef doğrultusunda bu 
çalışmada, betonarme tekil temellerin minimum maliyetle optimum tasarımlarının gerçekleştirilmesi ve zemin 
özelliklerinin elde edilen optimum tasarıma olan etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla sadece 
normal kuvvet etkisindeki temellerde ve çeşitli düzeylerde bir doğrultuda birleşik eğilme etkisindeki temellerin 
minimum maliyetle optimum tasarımları Öğretme ve Öğrenme Tabanlı Optimizasyon Algoritması olarak 
adlandırılan sezgisel bir algoritmayla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada normal kuvvet düzeyi, dışmerkezlik ve 
zemin emniyet gerilmesinin minimum maliyete olan etkisi karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Optimizasyon, tekil temel, öğretme ve öğrenme tabanlı optimizasyon algoritması. 

 

Influence of Soil Properties on Optimum Design of Singular Footings 

ABSTRACT  
Nowadays, due to the diminishing resources and increasing labor costs, building economic structures has 
become an important goal without compromising safety. In this study, it is aimed to investigate the optimum 
design of reinforced concrete singular footings with minimum cost and the effect of soil properties on the 
optimum design. For this purpose, the optimum cost design of footings that are under only normal force and 
combined bending effects in one direction at various levels are performed by using an intuitive algorithm called 
Teaching and Learning Based Optimization Algorithm. In the study, the effect of normal force level, eccentricity 
and factor of safety of soil on minimum cost is investigated.    
 
Keywords: Optimization, singular footing, teaching and learning based optimization algorithm. 
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Betonarme Sürekli Kirişlerin Guguk Kuşu Arama Algoritmasıyla 

Optimum Tasarımı  

Hasan Tahsin ÖZTÜRK1 ve Erdem TÜRKELİ2 

1Karadeniz Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Trabzon, 61830, Türkiye, htozturk@ktu.edu.tr 
2Ordu Üniversitesi, İnşaat Bölümü, Ordu,52200, Türkiye, erdemturkeli@odu.edu.tr 

ÖZET 
Ekonomik yapıların inşa edilme gerekliliği her geçen gün daha çok önem kazanmaktadır. Durum böyle olunca 
geleneksel tasarımlarda mühendislik önsezisiyle sağlanmaya çalışılan ekonominin, otomatikleştirilmesi ve yapı 
sistemlerine kolaylıkla uygulanabilmesi arzusu doğmuştur. Bu çalışmada betonarme sürekli kirişlerin Türk 
Yönetmeliklerine göre maliyet bakımından optimum tasarımlarının sezgisel bir algoritma olan Guguk Kuşu 
Arama Algoritmasıyla gerçekleştirilebilirliği incelenmiştir. Bu bağlamda bir yapıdan üç açıklıklı bir sürekli kat 
kiriş örneği optimizasyon problemi haline dönüştürülmüş, problemin sınırlayıcıları; sistemin geometrik 
kısıtlarına, donatı düzenlerine ve yönetmelikteki koşullara uygun olarak oluşturulmuştur. Donatı düzeni için bir 
donatı şablonu havuzu oluşturulmuş ve seçilen şablonun alt şablonları yazılım tarafından belirlenerek uygun olan 
bölgelere bu alt şablonların yönetmelik koşullarına göre yerleştirilmesi sağlanmıştır. Donatı uzunluklarının 
belirlenmesinde en uygun donatı yerleşimi için ayrı bir alt algoritma geliştirilmiştir. Hazırlanan optimizasyon 
problemi söz konusu sezgisel algoritmayla çözülerek elde edilen bulgular çalışmada sunulmuştur. Algoritmanın 
denetim parametresinin bu probleme özgü en uygun değeri araştırılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Betonarme, sürekli kiriş, optimizasyon, guguk kuşu arama algoritması. 

 

Optimum Design of Reinforced Concrete Continuous Beams by using 

Cuckoo Search Algorithm 

ABSTRACT  
The necessity of constructing economic structures gains more importance with time. Because of this reason, the 
desire of automating and applying the economy, that is provided by the engineer intuition in traditional design to 
the structural systems, is born. In this study, according to Turkish Regulations, from cost point of view, the 
feasibility of reinforced concrete continuous beams with the Cuckoo Bird Algorithm, an intuitive algorithm for 
optimum design, has been investigated. In this context, a three-span continuous-beam example of a structure has 
been transformed into an optimization problem and the constraints of the problem are generated according to the 
geometric constraints of the structural system, the arrangements of the reinforcements and the requirements 
given in regulations. A reinforcement template repository has been created for the reinforcement layout in the 
cross section and subdivision templates of these selected template have been determined by the software so that 
these subdivisions are placed in the appropriate zones according to the regulation conditions. A separate sub-
algorithm has been developed for optimal placement of reinforcement at the specified lengths. The optimization 
problem is solved with the cited heuristic algorithm and the findings obtained are presented in the study. The 
most optimal value of the algorithm's control parameter that is specific for this problem has been investigated.    
 
Keywords: Reinforced concrete, continuous beam, optimization, cuckoo search algorithm. 
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Oda Sıcaklığında Ag/n-Si/Ti, AuAg/n-Si/Ti and AuAgCu/n-Si/Ti 

Schottky Diyotların Kapasite-Voltaj Karakteristikleri 

Ahmet Taşer, Zeynep Orhan, Cengiz Aykaç, Betül Güzeldir ve Mustafa Sağlam 

Ataturk University, Erzurum, 25240, TURKEY, ahmet.taser@atauni.edu.tr 

ÖZET 
Bu çalışma oda sıcaklığında Ag/n-Si/Ti, AuAg/n-Si/Ti and AuAgCu/n-Si/Ti Schottky diyotların elektriksel 
karakteristiklerine odaklıdır. Bu diyotların kapasite-voltaj (C-V) karakteristikleri oda sıcaklığında -2V ile 2V 
voltaj aralığında ve 50kHz’den 1MHz’e frekans aralığında araştırılmıştır. Yapının engel yüksekliği, donor 
konsantrasyonu, difüzyon potansiyeli gibi parametreler lineer C-2-V grafiğinden tespit edildi. Diyotların ters 
beslem C-2-V karakteristiklerinden (500 kHz için) elde edilen Engel yüksekliği ve katkı yoğunluğu değerleri, 
Sırasıyla Ag/n-Si/Ti diyot için 0.842 eV, 1.79x1015 cm-3, AuAg/n-Si/Ti diyot için 1.06 eV, 3.88x1015 cm-3 and 
AuAgCu/n-Si/Ti diyot için 0.70 eV, 7.51x1014 cm-3 hesaplanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Schottky, Engel yüksekliği. 

 

Characterization of Capacitance-Voltage Properties of Ag/n-Si/Ti, 

AuAg/n-Si/Ti and AuAgCu/n-Si/Ti Schottky Diodes at Room 

Temperatiure 

ABSTRACT  
This study focused on the electrical characteristics of Ag/n-Si/Ti, AuAg/n-Si/Ti and AuAgCu/n-Si/Ti Schottky 
diodes at room temperature. The capacitance-voltage (C-V) characteristics of these diodes have been 
investigated in the voltage range -2V to 2 V and the frequency range from 50 kHz to 1 MHz at room 
temperature. The parameters of the structure such as barrier height, donor concentration, diffusion potential have 
been determined from the linear C-2-V plot.  The values of barrier height and doping density values obtained 
from the reverse bias C-2-V characteristics of the diodes (for 500 kHz) have been calculated as 0.842 eV, 
1.79x1015 cm-3 for Ag/n-Si/Ti diode, 1.06 eV, 3.88x1015 cm-3 for AuAg/n-Si/Ti diode and 0.70 eV, 7.51x1014 
cm-3 for AuAgCu/n-Si/Ti Schottky diode, respectively. 
 
Keywords: Schottky. Barrier Height. 
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Sn/SnS p-Si/Al Sandviç Yapısının Bazı Elektriksel Özellikleri 

Cengiz Aykaç, Zeynep Orhan, Ahmet Taşer, Betül Güzeldir ve Mustafa Sağlam 
Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Erzurum, Türkiye,   

cengiz---aykac@hotmail.com 

ÖZET 
Bu çalışmada, Sn /SnS /p-Si /Al yapısı, sıralı ironic tabakalı absorbsiyon ve reaksiyon (SILAR) metoduyla oda 
sıcaklığında hazırlandı Akım voltajı (I-V) ölçümleri, termiyonik emisyon teorisi kullanılarak idealite faktörü (n) 
ve bariyer yüksekliği (Φb) gibi karakteristik parametreler elde edildi. Seri direncin (Rs) değeri, diyotların düz 
beslem bölgesinden Cheung ve Norde fonksiyonları kullanılarak hesaplanmıştır. Ayrıca, arayüzey hal 
yoğunluklarının (Nss) enerji dağılımı,  bariyer yüksekliğindeki düz beslem bağımlılığını göz önüne alarak düz 
beslem I-V karakteristiklerinden belirlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Termiyonik emisyon, İnce Film, Elektriksel özellikler 

 
Some Electrical Properties Of Sn/Sns/P-Si/Al Sandwich Structure 

                                                                    ABSTRACT 
In this study,  Sn/SnS/p-Si/Al structure is prepared by the Successive Ionic Layer Adsorption and Reaction 
(SILAR) method at room temperature. The characteristics parameters such as ideality factor (n) and barrier 
height (Φb) are obtained from current- voltage (I-V) measurement by applying a thermionic emission theory. The 
value of series resistance (Rs) has been calculated from forward current region of the diodes by using Cheung’s 
and Norde’s functions. Furthermore, the energy distribution of interface state densities (Nss ) have been 
determined from the forward bias I-V characteristics by taking into account the bias dependence of the effective 
barrier height.  
 
Keywords: Thermionic emission, Thin films, Electrical properties 
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Poli(3,4-Etilendioksitiyofen)/Elektrokimyasal İndirgenmiş Grafen 

Oksit/Prussian Blue (Pedot/Ergo/Pb) Elektrotlarin Elektrokimyasal 

Sentezi ve Karakterizasyonu  

Mesut ERYİĞİT1, Hülya ÖZTÜRK DOĞAN2, Tuba ÖZNÜLÜER1, Ümit DEMİR1  

1Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Erzurum,25240, Türkiye 
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ÖZET 
Grafenin sahip olduğu üstün optik ve elektronik özelliklerden dolayı grafen tabanlı kompozit malzeme sentezi 
oldukça önemli araştırma konusu olmuştur. Grafen ile metal, metal oksit veya iletken polimerler bir araya 
getirilerek kolaylıkla kompozit malzeme yapılabilir. İletken polimerler içerisinde yasak enerji aralığının uygun 
olması ve sulu ortamda çalışma kolaylılığı sunması sayesinde PEDOT oldukça fazla ilgi çekmiştir ve Au elektrot 
yüzeyinde elektrokimyasal polimerizasyon tekniği ile kolaylıkla elde edilebilmektedir. Çalışmalarımızda Au 
elektrot yüzeyinde öncelikle ikili kompozit yapılar sentezlendi. İlk olarak PEDOT polimeri ile GO’in 
elektrokimyasal indirgenmesi ile elde edilen ERGO filmi tabakalı kompozit oluşturuldu (PEDOT-ERGO). Aynı 
şekilde ERGO filmlerinin yüzeyinde katalitik uygulamalar açısından oldukça tercih edilen Prusya mavisi de 
depozit edildi ve böylelikle ERGO/PM tabakalı kompoziti sentezlendi. İkili kompozit yapılarının depozisyon 
şartları belirlendikten sonra PEDOT/ERGO/PM tabakalı kompozitinin elektrokimyasal sentezi gerçekleştirildi. 
Elde edilen kompozit filminin karakterizasyonu için XPS, EDS ve SEM teknikleri kullanıldı. Yapılan 
karakterizasyon işlemlerinde kompozit malzemede her bir materyalin kendine ait karakteristik piklerini 
gösterdiği belirlendi. Bu sonuçlar PEDOT/ERGO/PM tabakalı kompozitinin elektrokimyasal depozisyon ile 
başarılı bir şekilde sentezlenebileceğini ifade etmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Elektrokimyasal indirgenmiş grafen oksit, PEDOT, Prusya mavisi, nanokompozit. 

 

Electrochemıcal Synthesıs And Characterization Of Poly (3,4-

Ethylenedıoxythıophene)/ Electrochemically Reduced Graphene 

Oxide/ Prussian Blue (Pedot/Ergo/Pb) Electrodes 

ABSTRACT  
Synthesis of graphene-based composite material has been a very important research topic due to the superior 
optical and electronic properties of the graphene. Composite material can easily be made by combining metal, 
metal oxide or conductive polymers with graphene. Due to the availability of band-gap energy range in 
conductive polymers and ease of operation in an aqueous environment, PEDOT has attracted much attention and 
can be easily obtained by electrochemical polymerization technique on Au electrode surface. In our studies, 
primarily binary composite structures were synthesized on Au electrode surface. The PEDOT-ERGO layered 
composite formed to from PEDOT polymer and ERGO film that obtained by electrochemical reduction of GO. 
In addition, Prussian blue, which is highly preferred in terms of catalytic applications, was deposited on the 
surface of ERGO films and ERGO/PM layered composites were synthesized. The electrochemical synthesis of 
the PEDOT/ERGO/PM ternary composite was performed after the deposition conditions of the binary composite 
structures were determined. XPS, EDS and SEM techniques were used for the characterization of the composite 
film. It was determined that each material showed its own characteristic peaks in the composite material during 
the characterization process. These results indicate that the PEDOT/ERGO/PM layered composite is successfully 
synthesized by electrochemical deposition technique. 
 
Keywords: Electrochemically reduced graphene oxide, PEDOT, Prussian blue, nanocomposite. 
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ÖZET 
Arıcılık, üretilen ürünlerin insan sağlığı üzerine olumlu etkileri nedeniyle tüm dünyada geleneksel bir tarım 
faaliyeti olarak uzun yıllardır yürütülmektedir. Bu faaliyet sonucunda bal, polen, propolis, arı sütü ve arı zehiri 
gibi önemli ürünler elde edilmektedir. Bu çalışmada ayrıntılı bir literatür taraması yapılarak arı ürünlerinin hangi 
biyolojik aktivitelere sahip olduğu değerlendirilmiştir. Böylece bu konuda araştırıcılara toplu bir veri sunulması 
amaçlanmıştır.  
Yapılan literatür taraması sonucunda, en çok bilinen ve tüketilen arı ürünü olan balın antibakteriyel, 
antimutajenik, antioksidan, antiülser, antienflamatuvar aktivitesinin yanında virüslere, mantarlara, parazitlere 
karşı inhibe edici etkisi olduğu görülmüştür. Benzer şekilde polen arılar tarafından toplan çiçek tozlarıdır ve 
antibakteriyel, antifungal, antioksidan, antiradyasyon, hepatoprotektif, antikanser, antienflamatuvar gibi etkilere 
sahiptir. Diğer bir arı ürünü olan propolis ise, flavonoid içeriğinin zengin olması sebebiyle oldukça fazla 
biyolojik aktiviteye sahiptir. Bu ürününde antibakteriyel, antifungal, antiviral, antidiyabetik, antiülser, antipretik, 
antienflamatuar, antioksidan, anestezik, sitotoksik, immünstimülan, antikanser, antihepatotoksik gibi aktiviteleri 
bulunmaktadır. Ek olarak, arı sütü antioksidan, antikanser, antibakteiyel, antibiyotik, antienflamatuvar etkilere 
sahiptir. Antienflamatuvar, antinosiseptif (ağrı kesici) ve anti romatizmal gibi birçok etkiye sahip olan arı zehiri 
özellikle apiterapide oldukça yaygın kullanım alanına sahiptir.   
Sonuç olarak, literatür taraması sonucunda elde edilen bu bilgiler, son yıllarda doğal ürün kullanımına olan 
ilginin artmasına bağlı olarak arı ürünlerinin de bu noktada önemli fonksiyonel gıdalar sınıfında olduğunu 
göstermektedir.  Bu sebepten bu ürünlerin doğal bir şekilde katkısız olarak, fonksiyonel bir besin şeklinde 
bilinçli bir şekilde kullanımı insan sağlığı için oldukça yararlı olacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: Bal, polen, propolis, arı sütü, arı zehiri 

 

The Biological Activities of Bee Products  

ABSTRACT  
Beekeeping has been carried out for many years as a traditional agricultural activity all over the world because of 
the positive effects of the products produced on human health. As a result of this activity, important products 
such as honey, pollen, propolis, royal jelly and bee venom are obtained. In this study, a detailed literature search 
was conducted to evaluate the biological activities of these bee products. In this way, it is aimed to present a 
collective data to the researchers working in this field.  
In the literature review, it is reported that honey, which is the most known and consumed bee product all over the 
world, has antibacterial, antimutagenic, antioxidant, antiulcer, antiinflammatory activity as well as inhibitory 
effect against viruses, fungi and parasites. Likewise, pollen collected by bees has effects such as antibacterial, 
antifungal, antioxidant, antiradiation, hepatoprotective, anticancer and antiinflammatory. Propolis, another bee 
product, has a great deal of biological activity due to its rich flavonoid content. It has antibacterial, antifungal, 
antiviral, antidiabetic, antiulcer, antipyretic, antiinflammatory, antioxidant, anesthetic, cytotoxic, 
immunostimulant, anticancer, antihepatotoxic activities. In addition, royal jelly has antioxidant, anticancer, 
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antibacterial, antibiotic and antiinflammatory effects. Bee venom, which has many effects such as 
antiinflammatory, antinociceptive (anagesic) and antirheumatic, has a very common use especially apitherapy.  
Consequently, this information obtained as a result of the literature survey shows that bee products are also in the 
important functional foods category. For this reason, the conscious use of these products as a functional food 
without additives will be very beneficial for human health. 
 
Keywords: Honey, pollen, propolis, royal jelly and bee venom 
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Kimya Mühendisliğinde İş Güvenliği ve Sağlığı 

Hayrunnisa Mazlumoğlu  
Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 25000, Türkiye, h.mazlumoglu@atauni.edu.tr 

ÖZET 
Kimya sektörünün temellerinin atıldığı tarihten itibaren, sanayileşme buna bağlı olarak ekonomi hızla 
gelişmiştir. Ülkemizde yaklaşık 2.600 çeşit kimyasal madde üretimi gerçekleşmektedir. Geniş ürün çeşitliği, 
yaklaşık 250 bin civarında çalışanın istihdam edildiği 20 binin üzerinde işletmesi ile kimya sektörü oldukça 
önemli bir yapıya sahiptir. Kimya sanayisinin gelişmesi ile değişik sorunlar gündeme gelmiştir. Bu sorunlardan 
bazıları; iş sağlığı ve güvenliği, çevreye verilen zararlar, ürün kalitesi gibi temel konulardır. İş gücünü oluşturan 
ve üretim faaliyetlerinin en önemli unsuru olan insan, çalıştığı ortam koşullarının etkisi altındadır. Çalışma 
koşullarının ve ortamlarının iyileştirilmesi için pek çok şey yapılmış olmasına rağmen, işçilerin sağlığı ve 
güvenliği bakımından hiçbir risk içermeyen bir iş ya da meslek yoktur. Sektör itibariyle iş sağlığı ve güvenliği, 
kimya alanında oldukça önem arz etmektedir. Çalışmamızda kimya sektöründe iş sağlığı ve güvenliği ele 
alınmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: İş güvenliği ve sağlığı, Çok tehlikeli iş yerleri, Kimya sektörü  

 

Occupational Health and Safety at Chemical Engineering  

ABSTRACT  
Since the date when the bases of the chemical industry were laid down, the economy has developed rapidly due 
to industrialization. Approximately 2,600 chemical substances are produced in our country. The chemical 
industry has a very important structure with a wide product range and has more than 20 operations in which 
about 250 thousand employees are employed. With the development of the chemical industry, various problems 
have come to the agenda. Some of these problems; Occupational health and safety, damage done to the 
environment, product quality. The person, who constitutes the work force and is the most important element of 
the production activities, is under the influence of the working environment conditions. Although many things 
have been done to improve working conditions and environments, there is no job or profession that does not 
involve any risk to workers' health and safety. Occupational health and safety in the sector is very important in 
the field of chemistry. In our paper, occupational health and safety is handled in the chemical sector. 
 
Keywords: Work safety and health, Very dangerous work places, Chemical industry.  
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Piyasadan Elde Edilen Bal Örneklerinin Şeker (Fruktoz, Glukoz) Profili 

Mustafa Onur YÜZER ve Nesrin ECEM BAYRAM 

Bayburt Üniversitesi, Aydıntepe Meslek Yüksekokulu, Gıda İşleme Bölümü, Bayburt, 69500, Türkiye, 
mustafayuzer@bayburt.edu.tr, nesrinbayram@bayburt.edu.tr  

ÖZET 
Arıcılık Dünya’nın her bölgesinde yürütülen tarımsal bir faaliyettir. Bu faaliyet sonucu elde edilen en önemli 
ürünlerden birisi baldır. Balın kimyasal içeriğinin büyük bir kısmını şekerler oluşturmaktadır ve buna bağlı 
olarak balın kalitesi hakkında değerlendirmeler yapılmaktadır.  Bu çalışmada piyasadan elde edilen beş adet bal 
örneğinin fruktoz, glukoz, fruktoz+glukoz, fruktoz/glukoz oranları incelenmiştir. Bu amaçla elde edilen bal 
örneklerinin yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında analizleri gerçekleştirilmiştir. Analizler 
sonucunda bal örneklerinin, fruktoz oranı minimum %39.7, maximum %40.4; glukoz oranı minimum %28.42, 
maximum %31.06; F/G oranı minimum 1.27, maximum 1.42; F+G oranı minimum %68.1, maximum %70.7 
olarak tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar tüm bal örneklerinin F/G ve F+G değerlerinin Türk Gıda Kodeksi 
Bal Tebliğindeki referans değerlerle uyumlu olduğunu göstermektedir. Ek olarak, bu sonuçlar çalışma 
kapsamında incelenen bal örneklerinin şeker (glukoz, fruktoz) içeriğinin standartlara uygun olduğunu işaret 
etmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Bal, Glukoz, Fruktoz 

 

Sugar (Fructose, Glucose) Profile of Honey Samples Obtained From 

The Market 

ABSTRACT  
Beekeeping is an agricultural activity carried out in every region of the world. One of the most important 
products of this activity is honey. Most of the chemical content of honey is composed of sugars and accordingly 
the quality of the honey is evaluated. In this study, we examined the fructose, glucose, fructose + glucose, 
fructose / glucose ratios of five honey samples obtained from the market. For this reason, the analysis of the 
honey samples was carried out on by high performance liquid chromatograph (HPLC). As a result of analysis of 
the honey samples, fructose ratio was 39.7% as minimum, 40.4% as maximum; glucose ratio was 28.42% as 
minimum, 31.06% as maximum; F / G ratio was 1,27 as minimum, 1,42 as maximum; F + G ratio was 
determined as 68.1% minimum, 70.7% maximum. It shows that the values of F / G and F + G of all honey 
samples are in accordance with the reference values in Turkish Food Codex Honey Communiqué. In addition, 
these results indicate that the sugar (fructose, glucose) content of honey samples studied within the scope of the 
study is in compliance with the standards. 
 
Keywords: Honey, Glucose, Fructose 
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Kirli Toprakların Fenton Reaktifi ile Dekontaminasyonu  

Ibtihel ZAIER 

Ulusal Uygulamalı Bilimler ve Teknolojiler Enstitüsü (INSAT), Tunus 1080, Tunus, ibtihel@gmail.com 

ÖZET 
Toprak kirliliği, dünya çapında büyümeye devam eden öncelikli bir sorun haline geliyor. Son zamanlara kadar 
ihmal edildikten sonra, toprak kirliliği, artan oranda kirli alan ve insan sağlığı, yer altı suyu kalitesi ve 
ekosistemlerin canlılığı ve doğası üzerindeki etkileri nedeniyle büyük bir endişe haline gelmiştir. Bazı ülkeler şu 
an için yasal bir çerçeve oluşturmuşlardır. Topraklarda bulunan en yaygın kirleticiler ağırlıklı olarak 
hidrokarbonlar ve ağır metallerdir. Kullanılmış yağlama yağı, her iki kirleticinin bir karışımını oluşturur. 
Kirleticilerin Fenton reaktifi ile kimyasal olarak oksidasyonu kirli topraklarda son on yılda başarıyla 
uygulanmıştır. Bu teknik, en organik kirleticileri kısmen ya da tamamen mineralize eden oldukça reaktif 
kimyasal türlerin in situ oluşumuna dayanan gelişmiş oksidasyon süreçlerinden (AOP) biridir. Çalışmamızın 
amacı, atık yağların neden olduğu kirliliğin azaltılmasında Fenton reaktifinin etkinliğini değerlendirmektir. 
Fenton testi için TOC (Toplam Organik Karbon) düşüş oranları, % 70 ve % 80 aralığında bulunmuştur, deney 
tasarımıyla  elde edilen optimum koşulların ki bunlar: pH 2, 3 g 13 mg Mohr tuzu, 3 saatlik reaksiyon süresi ve 
70 ° C'lik bir sıcaklıktır, uygulanmasıyla maksimum % 87.23 bir düşüş sağlanmıştır. Electro-Fenton testleri, 
daha kısa sürede daha önemli TOC düşürme oranları vermiştir. [Na2SO4] = 0.1 M ve I = 150 mA ile çalışılarak 
% 97.53 TOC düşüşü ve [Na2SO4] = 0.1 M ve I = 250 mA ile çalışılarak ağır metallerde çinko için % 90.9, 
nikel için % 69.17 ve krom için % 91.51 oranında anlamlı bir düşüş oranı elde edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Fenton reaktifi, hidrokarbonlar, gelişmiş oksidasyon işlemleri (A.O.P), ağır metaller. 

 

Decontamination of Polluted Soils By Fenton’s Reagent 

ABSTRACT  
The problem of soil pollution is becoming a priority that continues to grow worldwide. After being neglected 
until recent times, soil pollution has become a major concern due to the increasing number of polluted sites and 
their impact on human health, groundwater quality and the viability and nature of ecosystems. For some time 
now, some countries have established a legislative framework for this purpose.  The most common pollutants 
found in soils are mainly hydrocarbons and heavy metals. Used lubricating oils are a mix of both types of 
pollutants. Chemical oxidation of contaminants by Fenton's reagent has been applied successfully in the past 
decade in the treatment of polluted soils. This technique is one of the advanced oxidation processes (AOP) that 
rely on the in situ formation of highly reactive chemical species that partially or totally mineralize most organic 
pollutants. The objective of our work was to evaluate the effectiveness of Fenton's reagent in the degradation of 
pollution caused by waste oils. Drawdown rates of TOC (Total Organic Carbon) were in the range of 70% and 
80% for Fenton testing, a maximum drawdown of 87.23% was obtained by applying the optimal conditions 
deduced from the experimental design and which were: pH 2, 3 g of hydrogen peroxide, 13 mg of Mohr's salt, 
reaction time of 3 hours and a temperature of 70 ° C. Electro-Fenton tests gave TOC drawdown rates even more 
important for a shorter period of time. We got a rate of drawdown of up to 97.53% TOC working with [Na2SO4] 
= 0.1 M and I = 150 mA, and a significant reduction of heavy metals of 90.9% for zinc, 69.17 % for nickel and 
91.51% for chromium, working with [Na2SO4] = 0.1 M and I = 250 mA. 
 
Keywords: Fenton's reagent, hydrocarbons, advanced oxidation processes (A.O.P), heavy metals. 
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Yumurtlamanın Son Dönemindeki Yumurtacı Tavukların 

Rasyonlarına Bor (Ortoborik Asit) İlavesinin Bazı Yumurta Sarısı 

Parametreleri Üzerine Etkisi 

Hacer ARSLAN KAYA1,  Muhlis MACİT2  
1Bayburt Üniversitesi, Demirözü MYO, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Endüstriyel Tavukçuluk 

Programı, 69400, Türkiye, hacerkaya@bayburt.edu.tr 
2Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, 25240, Türkiye, mmacit@atauni.edu.tr 

ÖZET 
Yumurtacı tavuk rasyonlarına farklı seviyelerde Bor (B) ilavesinin performans ve bazı önemli yumurta sarısı 
parametreleri üzerine etkisini tespit etmek amacıyla yürütülen çalışmada, 62 haftalık 288 adet Lohman 
yumurtacı ticari hibrit 12 hafta boyunca 0, 50, 75 ve 150 mg/kg seviyelerde B içeren dört farklı rasyonla 
yemlenmişlerdir. Araştırma 18 tekerrürlü olarak yürütülmüş ve her bir tekerrürde 4 adet tavuk bulundurulmuştur. 
Araştırma boyunca 16 saat aydınlatma programı uygulanmış, yem ve su ad-libitum olarak verilmiştir. Yumurta 
sarısı lipid bileşenlerinden polarlipid, hidrokarbon+kolesterol esteri ve serbest yağ asidi oranları muameleden 
etkilenmemiştir. Toplam lipid içerisindeki triaçilgliserol oranı azalırken (P<0.01); total kolesterol (P<0.01), 
diaçilgliserol oranları ve yumurta sarısı lipid peroksidasyon (P<0.05) düzeyleri artmıştır. Rasyona B ilavesi 
yumurta sarısı protein profilinde ise farklı moleküler ağırlıktaki proteinleri farklı seviyelerde etkilemiştir. Sonuç 
olarak, yumurtlamanın son döneminde bulunan tavukların rasyonlarına değişik miktarlarda B ilavesi yumurta 
sarısı lipid bileşimi ve protein miktarı ile lipid peroksidasyonunu önemli derecede etkilemiştir.   
 
Anahtar Kelimeler: Yumurtacı tavuk, yumurta sarısı, lipid ve protein profili,  lipid peroksidasyonu 

 

The Effect of Boron (Orthoboric Acid) Supplementation Into Diets of 

Hens During Late Laying Period on Some Egg Yolk Parameters 

ABSTRACT 
This study was carried out to determine the effects of boron (ortoboric acid) addition into the diets of hens in the 
late laying period on some egg yolk parameters. Two hundred eighty eight Lohman commercial laying hens 
which are 62 weeks old were fed with 0, 50, 75, and 150 mg/kg of B for 12 weeks. The research was carried out 
in 18 replicates, and four laying hens were used for each replicate. During the research, 16-hour lighting was 
applied, and feed and water were given as ad-libitum. The rates of egg yolk, polar lipid, hydrocarbon+ 
cholesterol ester and the fatty acid ratios from lipid components did not change. While the rate of triacylglycerol 
in total fat decreased (P <0.01); total cholesterol (P<0.01), diacylglycerol ratios and lipid peroxidation levels of 
egg yolk increased (P <0.05). B addition into diets of laying hens affected the outcome of egg yolk protein 
profile, the proteins being at different molecular weights at different levels.  In conclusion, the lipid composition 
and protein profile of egg yolk and lipid peroxidation parameters were affected by B addition into diets of laying 
hens.   
 
Keywords: Laying hen, egg yolk, lipid and protein profile, lipid peroxidation 
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Çırpılmış Yoğurdun Bazı Kalite Nitelikleri Üzerine Bissap (Hibiscus 

sabdariffa L.) Marmeladı İlavesinin Etkisi 

Ayla ARSLANER1, Mehmet Ali SALIK1 ve İhsan BAKIRCI2 
1Bayburt University, Bayburt,69000, Turkey, aylaarslaner@bayburt.edu.tr, mehmetali_24_94_69@hotmail.com  

2Atatürk University, Erzurum, 25240, Turkey, ibakirci@atauni.edu.tr  

ÖZET 
Bu araştırmada, yoğurt tüketimini arttırmak ve fonksiyonel bir yoğurt üretmek amacıyla 2 farklı oranda (%15-%20) 
Bissap (Hibiscus sabdariffa L.) marmeladı yoğurt üretiminde kullanılmıştır. Üretilen çırpılmış tip yoğurtların 
(K:Kontrol (%0 marmelat), Y15: %15 marmelat, Y20: %20 marmelat) bazı kalite nitelikleri depolama periyodu 
boyunca (4± 1oC' de 1, 7, 14 ve 21. günler) yapılan bazı fizikokimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal analizlerle 
belirlenmiştir. Yoğurtlarda yapılan analiz sonuçlarına göre toplam kuru madde %14.77-24.54, yağ %2.43-3.20, protein 
%2.76-3.82, titrasyon asitliği (laktik asit cinsinden) %1.00-1.15 ve pH 3.84-4.31 arasında değişmektedir. Serum 
ayrılması ve viskozitenin sırasıyla %3.40-10.29, 4175-5288 cP arasında değiştiği saptanmıştır. Yoğurtta marmelat 
oranının artışı titrasyon asitliğini, toplam kuru maddeyi ve viskoziteyi artırırken; pH, yağ, protein ve serum ayrılmasını 
azaltmıştır. Yoğurt örneklerinde koliform grubu bakteri, Staphylococcus aureus ve E. coli’ ye rastlanmazken (<101 
kob/g), toplam aerobik mezofilik bakteri ile maya ve küf sayıları muhafaza süresince artmıştır. Toplam laktik asit 
bakteri sayısı depolama süresince >108 kob/g’ın üzerinde bulunmuştur. Yoğurt örnekleri, tüm duyusal parametreler 
bakımından standartlarda belirtilen sınır değerin üzerinde puan almıştır. Sonuç olarak; örneklerde belirlenen kalite 
nitelikleri dikkate alındığında Bisssap marmeladı ilavesinin olumlu etkiler gösterdiği; tüm çeşitlerde 14 günlük 
muhafaza süresinin uygun olduğu, kazandırdığı hoş ve karakteristik tat nedeniyle Bissap marmelatlı yoğurdun farklı 
bir çeşit olarak fonksiyonel yoğurt endüstrisinde değerlendirilebileceği sonucuna varılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Yoğurt, Bissap Marmeladı, Fonksiyonellik, pH, Viskozite  

 

The Effect of the Hibiscus (Hibiscus sabdariffa L.) Marmalade Addition 

on the Some Quality Characteristic of Stirred Yoghurt  

ABSTRACT 
In this study, Hibiscus (Hibiscus sabdariffa L.) marmalade at 2 different proportions (15%-20%) was used in the 
production of yoghurt in order to increase the yoghurt consumption and produce a functional yoghurt. Some quality 
characteristics of the produced stirred yoghurts (C: Control (0% marmalade), Y15: 15% marmalade, Y20: 20% 
marmalade) were determined during the storage period (on days 1, 7, 14, and 21 at 4±1oC) by physicochemical, 
microbiological, and sensory analyses. According to the results of the analysis carried out on yoghurt, the total dry 
matter content varies between 14.77-24.54%, the fat content varies between 2.43-3.20%, the protein content varies 
between 2.76-3.82%, the titratable acidity (lactic acid) content varies between 1.00-1.15%, and the pH varies between 
3.84-4.31. It was determined that the syneresis and viscosity content vary between 3.40-10.29% and 4175-5288 cP, 
respectively. While the increase in the proportion of marmalade in yoghurt increased the titratable acidity, total dry 
matter, and viscosity, it decreased the pH, fat, protein, and syneresis. While the coliform group bacteria, 
Staphylococcus aureus, and E. coli were not detected in the yoghurt samples (<101 cfu/g), the total aerobic mesophilic 
bacteria and yeast and mold counts increased during the storage. The total lactic acid bacteria count was above >108 
cfu/g during the storage. The yoghurt samples were rated above the limit value stated in the standards in terms of all 
sensory parameters. In conclusion, taking into consideration the quality characteristics determined in the samples, it 
was concluded that the addition of hibiscus marmalade showed positive effects, the 14-day shelf life is suitable for all 
varieties, and because of the nice and characteristic taste it gives, the hibiscus marmalade yoghurt can be assessed as a 
different kind in the functional yoghurt industry. 
 
Keywords: Yoghurt, Hibiscus Marmalade, Functionality, pH, Viscosity 
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Viskoz Sönümleyicilerle Bağlı İki Komşu Yapının Dinamik 

Davranışının Elastik Zemin Üzerinde İncelenmesi 

Yavuz Selim HATİPOĞLU1*, Oğuz Akın DÜZGÜN2, Musa ARTAR1 

1Bayburt Üniversitesi, Bayburt, 6900, Türkiye, yhatipoglu@bayburt.edu.tr, martar@bayburt.edu.tr 
2Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 25300, Türkiye, oaduzgun@atauni.edu.tr  

ÖZET 
Birçok çalışmada viskoz sönümleyicilerle bağlanmış iki komşu binanın deprem yükleri altındaki dinamik 
davranışı incelenmiş ve etkisi kanıtlanmıştır. Bu çalışmada ise birbirine lineer viskoz sönümleyicilerle bağlanmış 
iki komşu binanın dinamik davranışı, elastik zemin üzerinde incelenmiştir. Çalışmada farklı zemin türleri 
üzerinde, birbirine viskoz sönümleyicilerle bağlanmış iki komşu bina ele alınmıştır. Problem iki boyutlu (2D) 
olarak incelenmiş olup modellemede ve analizde SAP2000 programı kullanılmıştır. Elastik zemin üzerinde 
yapılan analizlerde, birbirine viskoz sönümleyicilerle bağlanmış komşu binaların dinamik davranışının zemin 
türüne göre değiştiği belirlenmiştir. Davranıştaki bu değişikliğin zemin yumuşaklaştıkça daha da belirginleştiği 
görülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: Komşu binalar, viskoz sönümleyici, elastik zemin, bağlı binalar, SAP2000. 

 

Title of Pape Investigation of Dynamic Behavior of Two Neighboring 

Structures Connected to Viscous Dampers on Elastic Foundations 

ABSTRACT  
In many studies, dynamic behavior of two adjacent buildings connected with passive devices under earthquake 
loads has been examined and the effectiveness of passive devices has been proven. In this study, dynamic 
behaviors of two adjacent buildings connected with linear viscous dampers are investigated on elastic 
foundations. In the study, two adjacent buildings connected with viscous dampers were considered on different 
types of soil. The problem taken as in two dimensions (2D) and SAP 2000 program was used in modeling and 
analysis. In analysis of the elastic foundation, the dynamic behavior of neighboring buildings connected by 
viscous damper is determined that vary according to soil type. As the soil material get looser, change in dynamic 
behavior became more evident. 
 
Keywords: Neighboring buildings, Viscous Damper, Elastic Foundations, Adjacent Buildings. 
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Oleojeller ve Gıda Endüstrisinde Kullanımı 

Tuğba ELBİR1, Hüseyin GENÇCELEP2, Mustafa Onur YÜZER3 

1Bayburt Üni., Müh. Fakültesi, Gıda Müh. Böl., Bayburt, 69000, Türkiye, telbir@bayburt.edu.tr  
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3Bayburt Üni., Aydıntepe MYO, Gıda İşleme Böl., Bayburt, 69500, Türkiye, mustafayuzer@bayburt.edu.tr 

ÖZET 
Katı ve sıvı yağlar, gıda ürünlerinin beslenme ve bazı kalite özelliklerini geliştirmek için gıda formülasyonlarında 
sıklıkla kullanılmaktadır. Bu amaçla, hidrojenizasyon, interesterifikasyon ve fraksiyonasyon işlemleri ile elde edilen 
katı yağlar, gıda formülasyonlarında yaygın olarak bulunmaktadır. Beslenme ve sağlık arasındaki ilişkinin son yıllarda 
daha fazla konuşulmaya başlanması, doymuş ve trans yağ asitlerince zengin katı yağ kullanımının tüketicilerde endişe 
yaratmasına sebep olmaktadır. Yüksek miktarlarda doymuş ve trans yağ asidi tüketiminin kardiyovasküler hastalıklar, 
obezite, diyabet, kanser gibi hastalıklar üzerindeki olumsuz etkisi bilim çevrelerince kanıtlanmıştır. Bu nedenle insan 
sağlığının korunması için yapılan beslenme önerilerinden bir tanesi, diyetle alınan toplam doymuş yağ oranının ve 
trans yağ asidinin düşürülmesidir. Bu amaca ulaşmak için gıda teknolojisinde farklı yöntemlerin geliştirilmesi ile ilgili 
çalışmalar hala devam etmektedir. Henüz çok yeni ve gelişim aşamasında olan alternatif bir yöntem ve ürünü ise 
‘organojel veya oleojellerdir’. Oleojel veya organojel, organik bir sıvının termodönüşümlü (sistemi ısıtıp soğutarak 
çözelti-jel geçişini sağlamak) üç boyutlu bir jel ağı içerisinde tutulduğu kompleks mikro yapılı sistemler olarak 
tanımlanmaktadır.  
Oleojel elde edebilmek için, düşük konsantrasyonda bir oleojelatör (etil selüloz, bitkisel mumlar, fitosterol-γ-orizanol 
karışımı vb.) molekülü yağa eklenmektedir. Uygun işlemler (ısıtma, karıştırma ve soğutma) ile moleküllerin yağ fazına 
dağılması sağlanmakta ve sonrasında kendiliğinden oluşan üç boyutlu ağlar sayesinde sıvı yağ yapılandırılmış 
olmaktadır.  
Oleojellerin endüstriyel alanlardaki uygulamaları, gelecek vaat eden yararlı özelliklerinden dolayı artmıştır. Yapılan 
çeşitli çalışmalarda oleojellerin, şekerleme dolgu maddesi, çikolata ve çikolata türevi ürünler, kurabiye, kek, 
emülsiyon tipi et ürünleri, dondurma, krem peynir, sürülebilir yağ gibi önemli gıda ürünlerinde katı yağ ikamesi olarak 
kullanılabileceği ifade edilmektedir.  
 

Anahtar Kelimeler: Oleojel, organojel, oleojelatör molekülü, katı yağ 

 

Oleogels and Oleogels Applications in Food Industry 

ABSTRACT 
Fats ans oils are frequently used in food formulations to improve the nutritional and some quality characteristics of 
food products. Solid hard fats obtained by hydrogenation, interesterification and fractionation are commonly found in 
food formulations. In recent years, the relationship between nutrition and health has begun to be discussed and the use 
of saturated and trans fatty acid rich fats makes consumers worried. The adverse effects of high amounts of saturated 
and trans fatty acid consumption on diseases such as cardiovascular diseases, obesity, diabetes, cancer have been 
proven in scientific community. For this reason, one of the nutritional recommendations for the protection of human 
health is the reduction of the total saturated fat ratio of the diet and the trans fatty acid. Study on the development of 
different methods in food technology for this purpose is still contiue. An alternative technology that is novel is 
‘organogel’ or ‘oleogel’. Organogel or oleogel is defined as a complex microstructured systems in where an organic 
liquid is entrapped wtihin a thermo-reversible, 3-dimesional gel network. 
Oleogels are obtained by addition of an oleogelator molecules (ethylcellulose, waxes, phytosterol-γ-oryzanol mixture 
etc.) at low concentration to the oil. Oleogelator molecules are distributed to the oil phase by heating, mixing, cooling 
and then the oleogel is formed by spontaneous three-dimensional gel network. Industrial application of oleogels have 
increased due to promising functional characteristics. It is reported that oleogels can be used as fat replacer in imortatnt 
food prodcuts such as confectionery, chocolate and chocolate derivative products, cookies, cakes, emulsion type meat 
products, ice cream and cream cheese. 
 

Keywords: Oleogel, organogel, oleogelator molecule, solid hard fat. 
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Konutlara Yönelik Talep Tarafı Yönetimi: Tüketicilere ve Elektrik 

Şebekesine Getirileri  
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ÖZET 
Elektrik şebekesinin kararlılığının sağlanması, yenilenebilir enerji kaynaklarından yapılan üretimlerin elektrik 
üretiminin şebekesine entegrasyonu ve elektrik tüketiminde oluşan tepe tüketimlerin meydana getirdiği 
sorunların çözümü için akıllı şebeke çalışmaları başlamıştır. Geleceğin elektrik şebekesi olarak değerlendirilen 
akıllı şebekeler elektrik şebekesinin verimliliğini ve güvenilirliğini arttırmayı vadetmektedir. Akıllı şebekeler 
üzerine yapılan çalışmalar her geçen gün artmaktadır. Talep tarafı yönetimi akıllı şebekelerin önemli 
bileşenlerinden biridir. Talep tarafı yönetimiyle dağıtım şebekesindeki tepe tüketimler azaltılabilmektedir ve 
talep tarafı yönetimine katılan tüketiciler daha ucuz fiyattan elektrik tedarik edebilmektedirler.  
Bu çalışmada konutlarda kullanılan ötelenebilir yüklerin karakteristikleri ifade edildikten sonra bu ötelenebilir 
yüklerin çeşitli senaryolarda kullanım durumları için talep tarafı yönetimi kapsamında yönetilmesi durumunda 
şebekeye ve tüketiciye olan potansiyel getirileri benzetim verileri aracılığıyla açıklanmıştır. Literatürde çamaşır 
makinesi, bulaşık makinesi ve çamaşır kurutma makinesi gibi beyaz eşyalar ötelenebilir yük olarak 
değerlendirilmektedir. Bu ötelenebilir yüklerin devreye alınma zamanlarının benzetimi 332 konutun bulunduğu 
bir tüketim bölgesinde on farklı çalışma durumu için yapılmıştır. Her bir çalışma durumunda tüketicilerin 
elektrik faturalarını anali etmek için Türkiye Cumhuriyeti Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) 
elektrik tarife düzenlemeleri kullanılmıştır. 
Elde edilen sonuçlar ötelenebilir yüklerin talep tarafı yönetimi kapsamında kaydırılmasıyla tepe tüketimlerin 
azaltılabileceğini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte örnek çalışma durumlarında elde edilen sonuçlar talep 
tarafı yönetimine yönelik elektrik tarifeleri düzenlemeleriyle tüketicilerin elektrik faturalarının da 
azaltılabileceğini göstermiştir. Analiz edilen örnek çalışma durumları uygun bir şekilde gerçekleştirilen talep 
tarafı yönetiminin hem tüketicilere hem de elektrik dağıtım şirketlerine fayda sağlayabileceğini göstermektedir. 
Sonuç olarak bu çalışmada farklı senaryolarının benzetim sonuçları yoluyla talep tarafı yönetimi hakkında 
farkındalık oluşturmak istenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Akıllı şebekeler, dağıtım şebekeleri, konutların elektrik tüketimi, talep tarafı yönetimi. 
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Residences-Oriented Demand Side Management: Benefits to 

Consumers and Electrical Grid 

ABSTRACT  
Smart grid studies have been commenced to provide stability of the electrical grid, to integrate renewable energy 
sources-based electricity generation to the electrical grid and to remedy the problems caused by peak 
consumptions in electricity consumption. The smart grids which are considered as the electrical grid of the future 
promise to increase the efficiency and reliability of the electrical grid. The studies on the smart grids increase 
day by day. Demand side management is one of the key components of the smart grids. By means of the demand 
side management, peak consumptions on the distribution network can be reduced and the consumers who 
participate in the demand side management can purchase electricity at cheaper price.  
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In this study, the characteristics of time-shiftable loads used in residences have been presented. Then, if these 
loads managed within the scope of demand side management for the various usage scenarios, the potential 
benefits would have been acquired by the consumers and the electrical grid have been demonstrated via 
simulation studies. In the literature, some domestic appliances such as washing machine, dishwasher, clothes 
dryer have been considered as time-shiftable loads. Run times of these time-shiftable loads have been simulated 
at ten different operating cases in a consumption area which has three hundred thirty-two residences. The 
electricity tariff regulations of “Republic of Turkey Energy Market Regulatory Authority (EMRA)” have been 
utilized to analyze electricity bills of the consumers in each operating case.  
Obtain results reveal that the peak consumptions can be decreased via shifting of the time-shiftable loads within 
scope of the demand side management. In addition, results of the case studies show that the electricity bills of the 
consumers can be reduced by demand management objective electricity tariff regulations. The analyzed case 
studies show that appropriately implemented demand side management can provide benefits for both electricity 
distribution companies and the consumers. Consequently, it has been desired to raise awareness about the 
demand side management through the simulation results of the different case scenarios by this study.     
 
Keywords: Smart grids, distribution networks, demand side management, residential electricity consumption. 
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ABSTRACT 
Energy is the very main necessity of modern world. As it is for many other assets that people utilize, the absence or 
deficiency of energy is deemed to be a catastrophe for the daily comfort of the modern man. Thus, people tend to store 
every asset in a certain amount that they predict. As for the storage of energy, things get quite different and any type of 
storage that could possible pop in mind the first is out of the scope of this study. Storage is not a concern for primary 
energy stock since it may be considered already stored. But when it comes to renewables, unfortunately, they are 
mostly intermittent or inconsistent, therefore storing energy is almost a must in order to utilize the full potential of the 
source. Another reason is that the supply of renewables does not always match the demand and the loss of the potential 
is not preventable unless it is stored in some manner of transformed into another form of energy. 
Electricity generation from renewables make electricity available when renewables are available, namely, when the 
wind blows, the sun shines, the water falls, et cetera. The storage, however, enables it to be available when demanded. 
To date, many countries in the world, Japan being the prominent, have being using various energy storage systems to 
ensure their energy supply. Researchers strive to find new and more efficient methods for storing energy as well as 
pursuing improvement opportunities for current methods. In this study, we will try to outline the need, the value and 
current status in the world with regards to energy storage systems, detailing the current systems and looking ahead to 
the future of energy storage. 
 
Keywords: Energy Storage, renewable energy. 

 

Enerji Depolama: İhtiyaç, Değer, Perspektifler ve Beklentiler 

ÖZET 
Enerji, modern dünyanın en temel gereksinimidir. İnsanların kullandığı birçok şey gibi, enerjinin yokluğu veya 
eksikliği modern insanın günlük konforu için bir felaket olarak kabul edilir. Böylece, insanlar her bir varlığı, 
öngördükleri bir miktarda depolama eğilimindedirler. Enerji depolamaya gelince, işler oldukça farklılaşıyor ve ilk akla 
gelebilecek herhangi bir depolama türü bu çalışmanın kapsamı dışındadır. Depolama, birincil enerji stokları için bir 
endişe değildir çünkü bu kaynaklar zaten depolanmış olarak kabul edilebilir. Ancak, yenilenebilir enerji kaynakları söz 
konusu olduğunda, ne yazık ki, bu kaynaklar çoğunlukla kesintili veya tutarsızdır; bu nedenle kaynağın tam 
potansiyelini kullanmak için enerji depolamak neredeyse şarttır. Bir başka sebep ise, yenilenebilir enerji arzının her 
zaman talebe uymaması ve potansiyel kaybının başka bir enerji biçimine dönüştürülmüş bir şekilde depolanmadıkça 
önlenebilir olmamasıdır. 
Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminde, elektrik enerjisi yenilenebilir enerji kaynakları var oldukça, yani 
rüzgarlar estikçe, güneş parladıkça, su aktıkça, vb, var olur. Bununla birlikte, depolama, bu enerjinin talep edildiğinde 
kullanılabilir olmasını sağlar. Bugüne kadar dünyanın önde gelen birçok ülkesi, enerji arzını sağlamak için çeşitli 
enerji depolama sistemleri kullanmış ve kullanmaktadır. Araştırmacılar, mevcut yöntemler için iyileştirme fırsatlarının 
yanı sıra enerji depolamak için yeni ve daha verimli yöntemler bulmaya çalışmaktadırlar. Bu çalışmada, enerji 
depolama sistemleri konusunda dünyadaki ihtiyaç, değer ve mevcut durumu özetlemeye, mevcut sistemleri 
detaylandırmaya ve enerji depolama alanının geleceğine bakmaya çalışacağız. 
 
Anahtar Kelimeler: Enerji Depolama, Yenilenebilir enerji. 
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Starter Olarak Kullanılan Farklı LAB Türlerinin Süt Olum Evresindeki 

Tahıl Tanelerinden Yapılan Ekşi Hamurlar Üzerine Etkisi 
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ÖZET 

Geleneksel yollarla üretilen ekşi hamurda tat, aroma ve yapının oluşması Laktik Asit Bakterilerinin(LAB) 
varlığına ve fermentasyon süresince ürettikleri metabolitlere bağlıdır. Bu etkilerin oluşmasında önemli 
faktörlerden bir tanesi de LAB türleri tarafından ekzopolisakkarit (EPS) üretimidir. EPS üretiminin hamurun 
fizikokimyasal karakteristikleri üzerine etkisi uzun süredir bilinen bir fonksiyon olmakla birlikte bu etki çevresel 
ve genetik faktörlere bağlı olarak üretim seviyesinin değişmesi ve farklı kimyasal yapıda EPS üretilebilmesi ile 
yakından ilişkilidir. Ekşi hamurdaki kullanılabilir karbon kaynaklarına ilaveten prebiyotik potansiyeli olan 
bileşenlerin hamur formülasyonuna ilavesi ekşi hamurun oluşumunu sağlayan LAB türlerinin gelişimini ve EPS 
gibi farklı metabolitlerin üretimini teşvik ederek hamurun ve ekmeğin karakteristikleri üzerine olumlu etkiler 
oluşturabilir. Bu bağlamda yapılan çalışma ile süt olum devresindeki buğday, çavdar, yulaf ve arpa tanelerinin 
prebiyotik potansiyeli ve neticesinde bu etkinin ekşi hamur ve ekmeği üzerinde oluşturduğu sonuçlar 
irdelenmeye çalışılmıştır.  Ekşi hamur izolatı; Lactobacillus rossiae, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus 
brevis ve Weissella cibaria suşları ile Bayburt İlinden toplanan süt olum evresindeki tahıl tanelerinden buğday, 
çavdar, yulaf ve arpa unları ekmeklik buğday ununda kullanılarak ekşi hamur üretimi gerçekleştirilmiştir. 
Fermentasyon süresince 0., 8. ve 24. saatlerde ekşi hamur örneklerinde pH, titrasyon asitliği, mikrobiyolojik 
analiz belirlenmiştir. Mikrobiyolojik sonuçlarda tahıl tanelerinin LAB türleri üzerindeki etkisini göstermesi 
bakımından oldukça ilginçtir. Örneğin buğday tanesi L. plantarum (ED-10) hariç diğer üç türün gelişiminde 
önemli teşvik edici özellik gösterememiştir. Dolayısıyla elde ettiğimiz bu sonuçların bakterilerin biyokimyasal 
ve genetik farklılıklarına dayalı olduğu düşünülebilir. Farklı süt olum evresindeki tahıl tanelerinin ilavesi ve 
farklı LAB türleri ile üretilen ekşi hamurların pH değişiminin özellikle ilk 8 saat boyunca asitliği farklı oranlarda 
değiştirdiği görülmüştür. Asitlik değişimindeki eğilim pH ile örtüşmüş olup bakteri sayısındaki değişiklik ile 
asitlik arasında daha belirgin bir ilişki ortaya çıkmıştır. Elde ettiğimiz bu sonuçlar farklı türlerin farklı tahıl tanesi 
katkılı ekşi hamur ve ekmeği üzerindeki etkilerini göstermesi bakımından önem arz etmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: LAB, Ekşi hamur, Prebiyotik 

 

The Effect of Different LAB Species Used as Starter on the Sour Doughs 

Made from Different Immature Grains  

ABSTRACT 
The formation of taste, aroma and texture in traditional sourdoughs depends on the presence of Lactic Acid 
Bacteria (LAB) and their metabolites that they produce during fermentation process. One of the important 
factors in the formation of these effects is the production of exopolysaccharide (EPS) by LAB species. The effect 
of EPS production on the physicochemical properties of sourdough is a well-known function although this effect 
can change depending on EPS production level as well as EPS structure in which environmental and genetic 
factors can play roles. In addition to the available carbon sources in the sourdough environment, the addition of 
components with prebiotic potentials to the dough formulation may have form positive effects on the 
characteristics of the dough and bread by encouraging the development of LAB species that provide sourdough 
formation. This study was to investigate the prebiotic potential of immature grains (wheat, rye, oat and barley)in 
sourdough environment and their role on final sourdough bread. Sourdough isolates Lactobacillus rossiae, 
Lactobacillus plantarum, Lactobacillus brevis and Weissella cibaria and wheat, rye, oat and barley flour from 
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immature grains collected from Bayburt were used for sourdough production. In sour dough samples at 0, 8 and 
24 hours during fermentation were determined pH, titration acidity, microbiological analysis. In microbiological 
results, it is interesting with regard to that cereal grains have an effect on the LAB species. For example, wheat 
grain has not shown significant promoting properties in the development of the other three strains except L. 
plantarum (ED-10). Therefore, It can be assumed that these results are based on the biochemical and genetic 
differences of the bacteria (for example, the order and speed of metabolizing sugar monomers) of these results.   
It has been observed that changed acidity in different ratios especially during the first 8 hours the addition of 
different cereal grains at milk stages and of the pH change of the sourdoughs produced with different LAB 
strains. The tendency of the acidity change was in agreement with the pH, and a more significant relationship 
between the change in the number of bacteria and the acidity occurred. These findings are important in terms of 
determination of the effects of different sourdough isolates and different immature grains on final properties of 
sourdough and sourdough bread. 
 
Keywords: LAB, EPS, Prebiotics 
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ÖZET 
Raf ömrünü uzatmak amacıyla gıdaların ambalajlanmasında kullanılan ve gıda ile birlikte tüketilebilen 
ambalajlar yenilebilir film ve kaplama olarak adlandırılmaktadır. Yenilebilir film ve kaplamalar nem kaybını 
azaltmak, oksijen emilimini kısıtlamak, yağ geçişini azaltmak, mekanik özellikleri geliştirmek, fiziksel koruma 
sağlamak veya ambalaj malzemelerine alternatif sunmak amacıyla gıda maddelerinde kullanılabilirler. Ayrıca, 
antioksidan ve antimikrobiyal maddelerin taşınmasında ve kontrollü salınımında da görev yapabilirler. 
Antimikrobiyal maddelerin seçiminde, hedef mikroorganizma üzerindeki etki ve biyopolimerler ile diğer gıda 
bileşenleri arasındaki etkileşim göz önüne alınmalıdır. Filmlerin ve kaplamaların özellikleri birçok faktör 
tarafından etkilenmektedir ve filmlerin su içeriğindeki artış oksijen bariyer özelliklerini olumsuz yönde 
etkilemektedir. Yenilebilir film ve kaplamaların antioksidan ve antimikrobiyal kullanılarak modifiye edilmesi bu 
eksikliklerin giderilmesine yardımcı olmaktadır. Bu derlemede, antioksidan ve antimikrobial madde içeren 
yenilenebilir film ve kaplamaların su ürünlerinde kullanımı ile ilgili çalışmalar özetlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Yenilebilir film ve kaplama, fonksiyonel modifikasyon, su ürünleri 

 

Functional Modifications of Edible Films and Coatings and 

Applications in Seafood 

ABSTRACT 

Edible films and coatings are materials covering food products that extend the shelf life of products and may be 
eaten with or removed from the foods. Edible films and coatings can be used to reduce moisture loss, restrict 
oxygen absorption, lessen lipid migration, improve mechanical handling properties, provide physical protection, 
or offer an alternative to the commercial packaging materials in versatile food products. They can also serve as 
carriers for antioxidants and antimicrobials, and provide its controlled release. 
In the selection of antimicrobial agents, the effect on the target microorganism and the interaction with 
biopolymers and other food components must be considered. The properties of films and coatings are influenced 
by many factors, and the increase in the water content of the films negatively affects the oxygen barrier 
properties. The modification of edible films and coatings with antioxidants and antimicrobials also helps to 
eliminating of these deficiencies. In this review, an overview of studies on the use of edible films and coatings 
modified with antioxidants and antimicrobials in seafood is given. 
 
Keywords: Edible film and coating, functional modification, seafood 

1405



 

Ekşi Hamur ve Ekşi Hamur Ekmeği Üretiminde Farklı Tahıl 

Tanelerinin Fonksiyonel Etkilerinin İncelenmesi 

Zühal ALKAY1, Mustafa Tahsin YILMAZ2, Aslı MUSLU3, Enes DERTLİ1 

1Bayburt Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Bayburt, 69000, Türkiye, 
zuhalalkay21@hotmail.com, edertli@bayburt.edu.tr 

2Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya ve Metalürji Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, İstanbul, 34210, Türkiye, 
mtyilmaz@yildiz.edu.tr 

3İstanbul Gelişim Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Aşçılık Programı, İstanbul, 34310, Türkiye, 
aasli.muslu@gmail.com 

ÖZET 
Ekşi hamur fermentasyonu; ekmeklerin bayatlaması sonucu oluşan ekonomik kayıpları azaltmak, ekmeğin raf 
ömrünü uzatmak, duyusal özelliklerini ve besin kalitesini geliştirmek için kullanılan en eski tahıl fermentasyonu 
olarak bilinmektedir. Fermentasyon sırasında LAB tarafından üretilen EPS’nin ve proteoliz oluşumunun 
hamurun reolojisini ve tekstürü üzerinde etkili olması fonksiyonel sonuçlar oluşturabilir.  Ekşi hamur 
fermentasyonu sürecinde reolojik özellikler, asitlenme ve lezzet gelişimi gibi parametreler önemli olmaktadır. 
Bu çalışmada ekşi hamur izolatı; Lactobacillus rossiae, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus brevis ve 
Weissella cibaria suşları ile Bayburt İlinden toplanan süt olum evresindeki tahıl tanelerinden buğday, çavdar, 
yulaf ve arpa unları ekmeklik buğday ununda kullanılarak ekşi hamur üretimi gerçekleştirilmiştir.  Bu tahıl 
tanelerinin şeker profili ve ekşi hamurdan izole edilen EPS’in içerdiği şeker grupları HPLC analizi ile ortaya 
konmuştur. Tahıl tanelerindeki şeker grupları glukoz, ksiloz ve arabinoz olurken, ekşi hamur ortamında üretilen 
EPS’in içerdiği monosakkaritlerin ise glukoz, mannoz ve fruktoz olduğu saptanmıştır. İlgili türlerin ürettikleri 
EPS miktarlarının farklı tahıl tanesi şartlarında önemli ölçüde farklılık arz ettiği gözlemlenmiştir. Farklı süt olum 
evresindeki tahıl tanelerinin ilavesi ve farklı LAB türleri ile üretilen ekşi hamurların reolojik özellikleri elastik 
(G′) ve viskoz modül (G″) değerlerinin 0., 8. ve 24. saatte belirlenmesi ile tespit edilmiştir. Ekşi hamur 
örneklerinin tekstürel özelliklerinin belirlenmesi noktasında ise ekşi hamur ekmeği yapılarak tekstür analizi ile 
sonuçlar ortaya konmuştur. Elde ettiğimiz sonuçlar ekşi hamur ekmeğine farklı tekno-fonksiyonel özellikler 
kazandırabilmek adına farklı LAB türlerinin ve tahıl tanelerinin etkisini göstermesi bakımından önemlidir. 
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Investigation of The Functional Effects of Different Grain Sources in 

Sour Dough and Sour Dough Bread Production 

ABSTRACT 
Sour dough fermentation; It is known as the oldest grain fermentation used to improve the sensory qualities and 
quality of food, to reduce economic losses resulting from the staling of breads, to extend shelf life of bread.  The 
formation of EPS and proteolysis produced by the LAB during fermentation may produce functional results on 
dough rheology and texturization. During sour dough fermentation are important rheological properties, acidity 
and flavor development parameters. In this study, sourdough isolates Lactobacillus rossiae, Lactobacillus 
plantarum, Lactobacillus brevis and Weissella cibaria and wheat, rye, oat and barley flour from immature grains 
collected from Bayburt were used for sourdough production. Sugar profiles of those cereal grains and sugar 
groups of the EPS isolated from sourdough were revealed by HPLC analysis. The sugar groups in cereal grains 
were glucose, xylose and arabinose whereas the monosaccharides of EPSs were formed isolated from sourdough 
were glucose, mannose and fructose. The level of EPS produced by different strains in different sourdoughs 
produced with different immature grains was altered significantly. The effect of the addition of cereal grains at 
different milk stages on the rheological properties of the sourdoughs produced with different LAB types was 
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detected by determining the elastic (G ') and viscous modulus (G ") values at 0, 8 and 24 h during sourdough 
formation. Depending on the fermentation process of the results. Similarly, the textural properties of sourdough 
breads produced with different sourdoughs were determined by textural analysis. At the point of determination 
of the textural properties of the sourdough samples: the sour dough bread is baked and the results are revealed by 
texturing analysis.  These findings are important in terms the effect of different LAB species and cereal grains in 
order to gain different techno-functional properties to sour dough. 
 
Keywords: Sour dough, EPS, HPLC, Rheological properties 
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ÖZET 
Bu çalışmada kesintisiz güç kaynağı çıkış akım kontrolü benzetim çalışması yapılmıştır. Kontrolör tasarımında 
model öngörülü kontrol yönteminden faydalanılmıştır. Sistem modeli olarak ise kesintisiz güç kaynağının en 
önemli parçası olan eviricinin ayrık zaman modeli kullanılmıştır. Güç dönüştürücüsünün DA giriş gerilimi 
olarak benzetim çalışmasında değişken DA giriş gerilimi kullanılmıştır. Böylelikle DA giriş kısmının güneş 
panellerinden gelen enerjiyi temsil etmesi sağlanmıştır. Benzetim sonuçları değişken DA giriş gerilimi altında 
elde edilmiştir ve denetleyicinin performansı incelenmiştir. Sonuçlara bakıldığında model öngörülü kontrol 
yönteminin değişken giriş gerilimine altında da etkili olduğu gözlemlenmiştir. 
Sistemin benzetim modeli Matlab/Simulink ortamında hazırlanmıştır. Üç fazlı kesintisiz güç kaynağı (KGK) 
modeli için üç fazlı iki seviyeli evirici modelinin ayrık zaman modelinden faydalanmıştır. KGK çıkışına RL yük 
bağlanarak çıkış akımı geri beslenmiş ve referans akımlarla karşılaştırılmıştır. 3 fazlı elektriksel büyüklükler 
alfa-beta eksen takımına dönüştürülmüştür. Dönüştürülen bu büyüklükler tasarlanan denetleyiciye gönderilerek 
yük akımının bir sonraki değeri öngörülmüş ve optimizasyon işleminde kullanılmıştır. Optimizasyon işlemi ile 
KGK’ye uygulanacak en uygun anahtarlama durumu belirlenmiştir. Kontrolör tasarımında Sonlu Ufuk Model 
Öngörülü Kontrol (FSC-MPC) yöntemi kullanılmıştır.  
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Output Current Control of A PV Source Uninterruptible Power Supply 

With Input Solar PV Source 

ABSTRACT  
In this paper, a simulation study of output current control of an uninterruptible power supply is carried out. 
Model Predictive Control method is used for controller design. The discrete model of a three phase inverter is 
used as a system model. Variable DC supply is used as a PV system model for DC input of the inverter. The 
simulation results are obtained under variable DC input voltage and performance of the designed controller is 
observed under this condition. The performance of the controller has effective as seen in the results.  
Model of the system is obtained in Matlab/Simulink environment. The discrete model of three phase-two level 
inverter model is used as a system model. The output current is measured and compared with reference currents 
under RL load. The three phase electrical components are transformed the two phase alpha-beta axis. These 
transformed components send to the controller and then the future value of the output currents are predicted 
using a predesigned cost function. The best switching state is calculated in the optimization stage. Finite Set 
Model Predictive Control method is used for the predictive controller design.  
 
Keywords: Model predictive control, Uninterruptible power supplies, PV systems 
 
 

 

1408
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ÖZET 
Etteki lipid oksidasyonu ve miyoglobin oksidasyonu arzu edilmeyen lezzet gelişimi ve renk değişimine neden 
olmaktadır. Ette lipid ve miyoglobin oksidasyonu süreçleri arasındaki etkileşimin kanıtı, esas olarak iki şekilde 
açıklanabilir. Birincisi etlerde veya in vitro lipidlerin ve miyoglobinin bir süre boyunca (örn., depolama) birlikte 
uğradıkları oksidasyon reaksiyonları, ikincisi ise lipid oksidasyonunu inhibe etmek için kullanılan fakat aynı zamanda 
renk değişikliğini geciktiren antioksidanların işlevleridir. Bu prosesler sıklıkla birbirine bağlı gibi görünür ve 
bunlardan birinin oksidasyonu diğerinin oksidasyonunu şiddetlendiren kimyasal yapıların oluşmasına neden olur. 
Miyoglobin oksidasyonu ve lipid oksidasyonundan doğrudan sorumlu olan biyokimyasal reaksiyonlar, oksidasyonu 
karşılıklı şekilde daha da hızlandıracak ürünler üretir.  
Çoklu doymamış yağ asitleri bakımından zengin diyetlerle beslenen hayvanlardan elde edilen etin, lipid oksidasyonuna 
ve renk değişimine karşı daha hassas olduğu bilinmektedir. Lipid oksidasyonunun miyoglobin oksidasyonunu 
geliştirebileceği mekanizmalar temel olarak doymamış yağ asitlerinden türetilen birincil ve ikincil ürünlerin (α, β 
doymamış aldehitler vb.) reaksiyona girme kabiliyetleri üzerinde açıklanmıştır. Aldehitlerin OMb’e kovalent 
bağlanması OMb’i oksidasyona karşı daha duyarlı hale getirmekte ve MetMb oluşumunu arttırmaktadır.  
Kırmızı etlerdeki miyoglobin ve diğer hem bileşikleri, kas dokusunda prooksidanlar olarak işlev görmektedir. Genel 
olarak etteki lipid oksidasyonunun enzimatik olmadığı ve miyoglobinin lipid oksidasyonunun ana katalizörü olduğu 
kabul edilmiştir. Taze etteki lipid oksidasyonu, oksimyoglobin oksidasyonundan etkilenir, çünkü OMb oksidasyonu 
prooksidanlar olarak bilinen iki türü, yani MetMb ve H2O2’i üretmektedir. Yapılan çalışmalarda da OMb'nin 
MetMb'ye oksidasyonu, OMb'nin ve/veya doymamış yağ asitlerinin daha da yükseltgenmesini sağlayabilen reaktif ara 
maddeleri ürettiği gözlemlenmiştir. Hem proteinleri membranlara ve yağ asitlerine bağlanabilir ve bu yakınlık, lipit 
oksidasyonunun bir sonucu olarak meydana gelen ürünlerle etkileşim olasılığını artırmaktadır. 
Ette oluşan lipid oksidasyonu ve miyoglobin oksidasyonunu belirleyen tüm çalışmalarda, iki prosesin birbirine bağlı 
olduğunu gösteren sonuçlar bulunmuştur. Ette lipid ve miyoglobin oksidasyonu arasındaki karşılıklı etkileşim için en 
inandırıcı kanıtlardan biri, E vitamininin diyetle desteklenmesinin, kırmızı etlerde bu işlemlerin her ikisini de 
geciktirdiğinin gözlenmesidir. Et kompleks bir gıda sistemidir ve miyoglobin ile lipid oksidasyonu arasındaki herhangi 
bir etkileşim, postmortem kasta oluşan tüm biyokimyasal etkinlikler bağlamında değerlendirilmelidir. Dolayısıyla, ette 
lipid oksidasyonu ve miyoglobin oksidasyonu süreçleri arasındaki ilişki üzerine yapılan çalışmalar, kaliteyi ve kabul 
edilebilirliği etkileyebilecek reaksiyonları ve mekanizmaların anlaşılmasında önemlidir. Böylece et ve et ürünlerinde 
oluşabilecek lipid oksidasyonunu, taşıma, işleme ve depolama sırasında en aza indirgemede faydalı olabileceği 
düşünülmektedir. 
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Interactions Between Myoglobin and Lipid Oxidations in Meat 

ABSTRACT  
The lipid oxidation and myoglobin oxidation in the meat cause undesirable flavor development and discoloration. 
Evidence of the interaction between lipid and myoglobin oxidation processes in meat can be explained in two main 
ways. The first is the oxidation reactions of meats or in vitro lipids and myoglobin during a period of time (e.g., 
storage), and the second is the function of antioxidants which are used to inhibit lipid oxidation but at the same time 
delay color change. These processes often appear to be interdependent, and the oxidation of one causes the formation 
of chemical structures that exacerbate the oxidation of the other. Biochemical reactions, which are directly responsible 
for myoglobin oxidation and lipid oxidation, produce products that will accelerate oxidation even more. 
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It is known that the meat obtained from animals fed with diets rich in polyunsaturated fatty acids is more sensitive to 
lipid oxidation and color change. The mechanisms by which lipid oxidation can improve myoglobin oxidation are 
primarily described in terms of their ability to react with primary and secondary products (α, β unsaturated aldehydes, 
etc.) derived from unsaturated fatty acids. Covalent attachment of aldehydes to OxyMb makes OxyMb more 
susceptible to oxidation and increases MetMb formation. 
Myoglobin and other heam compounds in red meat function as prooxidants in muscle. It is generally accepted that 
lipid oxidation in the meat is not enzymatic and myoglobin is the main catalyst for lipid oxidation. Lipid oxidation in 
fresh meat is affected by oxymyoglobin oxidation, because OxyMb oxidation produces two species known as 
prooxidants, MetMb and H2O2. In studies The oxidation of OMb to MetMb has been observed to produce reactive 
intermediates that can provide further oxidation of OMb and/or unsaturated fatty acids. Heam proteins can bind to 
membranes and fatty acids, and this affinity increases the likelihood of interacting with products that occur as a 
consequence of lipid oxidation. 
In all the studies that determine the lipid oxidation and myoglobin oxidation that occur in meat, the results showing 
that the two processes are connected to one another are found. One of the most convincing evidence for the interaction 
between lipid and myoglobin oxidation in meat is the observation that dietary supplementation of vitamin E delayed 
both of these treatments in red meat. Meat is a complex food system, and any interaction between myoglobin and lipid 
oxidation should be assessed in the context of all biochemical activities that occur in the postmortem muscle. 
Therefore, studies on the relationship between lipid oxidation and myoglobin oxidation processes in meat are 
important in understanding the mechanisms and reactions that may affect quality and acceptability. Thus, lipid 
oxidation, which can occur in meat and meat products, is thought that it may be useful to be in reducing during 
transport, processing and storage. 
 
Keywords: Red Meat, Lipid Oxidation, Myoglobin Oxidation 
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Soğuk İklim Bölgelerinde, Isınma Maksatlı Isı Pompası ve Fotovoltaik 

PV Hibrit Sistemlerinin Kullanımının Araştırılması 

İlhan Volkan ÖNER1, Muhammet Kaan YEŞİLYURT1, Efe YILMAZ1,  
Gökhan ÖMEROĞLU2, Ahmet Numan ÖZAKIN2  

1Atatürk Üniversitesi Pasinler MYO, ERZURUM, 25300, TÜRKİYE,  
ivoner@atauni.edu.tr, efecetinyilmaz@msn.com, kaan.yesilyurt@atauni.edu.tr 

2Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, ERZURUM, 25240, TÜRKİYE,  
gomeroglu @atauni.edu.tr, ahmet.ozakin@atauni.edu.tr 

ÖZET 
Günümüzde artan enerji talebini karşılamak için yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına olan ilgi her 
geçen gün artmaktadır. Soğuk iklim bölgelerinde ise ısınma maksatlı enerji talebi ve enerji maliyetleri normal 
iklim süren bölgelere nazaran daha da fazladır. Bu sebeple, hem artan enerji talebini karşılamak, hem enerji 
maliyetlerini azaltmak hem de yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak için, ısı 
pompası ve fotovoltaik PV sisteminden oluşan hibrit sistemler araştırılmıştır. Bu çalışmada, soğuk iklim 
bölgeleri için ortam ve çalışma şartlarına bağlı olarak, tasarlanan alternatif ısınma sistemlerinin uygulanabilirliği, 
avantaj ve dezavantajları karşılaştırılmıştır. Isı pompası ve fotovoltaik PV sisteminden oluşan hibrit sistemlerden 
elde edilen ısınma maksatlı sıcak suyun sağladığı katkılar değerlendirilecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: Isı pompası, Fotovoltaik PV Sistem, Hibrit Sistem, Yenilenebilir Enerji, Soğuk İklim 
Bölgeleri. 

 

Investigation of the Use of Heat Pump and Photovoltaic PV Hybrid 

Systems for Heating in Cold Climate Regions 

ABSTRACT  
Nowadays, interest in renewable and sustainable energy sources is increasing day by day in order to meet the 
rising energy demand. Energy demand and energy costs for heating in cold climates are higher than for normal 
climate regions. For this reason, hybrid systems consisting of heat pump and photovoltaic PV system have been 
investigated in order to meet increasing energy demand, reduce energy costs and increase the use of renewable 
and sustainable energy sources. In this study, the feasibility, advantages and disadvantages of alternative heating 
systems designed depending on the environment and working conditions for cold climate regions were 
compared. The contributions provided by the hot water for heating obtained from hybrid systems consisting of 
heat pump and photovoltaic PV system will be evaluated. 
 
Keywords: Heat Pump, Photovoltaic PV System, Hybrid System, Renewable Energy, Cold Climate Regions. 
 

1411



 

Rüzgâr Türbinlerinde Oluşan Yorulma ve Aşınma Mekanizmaları 

Efe Çetin YILMAZ1, İlhan Volkan ÖNER1*,  
Muhammet Kaan YEŞİLYURT1 ve Gökhan ÖMEROĞLU2 

1Department of Technical Science of Pasinler Vocational School, Ataturk University, Erzurum, 25300 Turkey, 
efecetinyilmaz@msn.com, ivoner@atauni.edu.tr, kaan.yesilyurt@atauni.edu.tr  

2Engineering Faculty, Department of Mechanical Engineering, Ataturk University, Erzurum, 25240 Turkey, 
gomeroglu@atauni.edu.tr  

ÖZET 

Rüzgâr türbinleri diğer yenilenebilir enerji üretim sistemi mekanizmaları ile kıyaslandığına mekanik sistemin 
oluşturduğu bazı zorluklar sunmaktadır. Türbinlerin çalıştığı ortamdaki set çevre koşulları (sıcaklık 
dalgalanmaları, nem değişimleri) ve kararsız rüzgârların oluşması (tepe değer yüklemelerin meydana gelmesi) 
gibi parametreler rüzgâr türbini enerji sistemlerinin çalışma karalığı ve malzeme ömrünü etkilemektedir.  Sonuç 
olarak rüzgâr türbini sistemleri çalışma ortamının getirdiği bir takım tribolojik problemler sunmaktadır. Rüzgâr 
türbini oluşturan gövdedeki dişli ve yatak konumları parçaların birleşme bağlantıları haraketli kısmın malzeme 
türü gibi değişkenler bu sistemlerin tribolojik özelliklerini etkilemektedir. Rüzgâr türbinindeki dişli kutusu 
(şanzıman)  genellikle aşındırı aşınma (abrasive wear), mikro çukurcukların oluşumu (micropitting) gibi aşınma 
mekanizmaları, gövde bağlantı mekanizmalarında aşınmalı yorulma (fretting fatigue wear), pervane kanatlarında 
ve gövdede korozyonlu yorulma aşınması (corosive fatigue wear), darbe aşınması (impact wear) aşınma 
mekanizmaları görülmektedir. Bu çalışmanın amacı literatürde bahsedilen rüzgâr türbinin çalışma ortamında 
maruz kaldığı yorulma ve aşınma mekanizmalarını (micropitting, scuffing, false brinelling and fretting corrosion, 
electiric discharge damage and microstructual alteration) tartışarak değerlendirmektir. Ayrıca bu çalışmada 
rüzgâr türbinlerinde özellikle pervane kanatları malzemelerinde meydana malzeme yorulmaları, malzeme içyapı 
değişikliği tartışılarak değerlendirilecektir.   
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Fatigue and Wear Mechanisms in Wind Turbines 

ABSTRACT 
Wind turbines offer some challenges to the mechanical system when compared to other renewable energy 
generation system mechanics. Parameters such as set environment conditions (temperature fluctuations, humidity 
changes) and unstable winds (peak value loads) in the environment where the turbines are working affect the 
wind turbine to the operational stability of the energy systems and the material life. As a result, wind turbine 
systems present a number of tribological problems brought by the working environment. Variables such as the 
connection type of the gear and bearing positions of the body forming the wind turbine and the material type of 
the moving part affect the tribological properties of these systems. The gearbox in the wind turbine is usually 
used for wear mechanisms such as abrasive wear, micropitting, fretting fatigue wear on the body connection 
mechanisms, corosive fatigue wear on the blade and stern, wear (wear) wear mechanisms are seen. The aim of 
this study is to evaluate the fatigue and wear mechanisms (micropitting, scuffing, false brinelling and fretting 
corrosion, electiric discharge damage and microstructual alteration) of the wind turbine in the working 
environment. In addition, this study will be evaluated by discussing the changes in the internal structure of the 
material, especially in the wind turbines, especially in the propeller wing materials. 
 
Keywords: Wind Turbine, Alternative Energy Source, Wear, Fatigue 
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ÖZET 
Ülkemizde nüfusun artmasıyla araç sahipliği de hızla artmaktadır. Araç ve yolculuk sayılarının artışı çoğu kentte 
ulaşım problemine yol açmaktadır. Kent merkezlerinde bu problem kendini daha çok hissettirmektedir. Yapı 
adaları arasında yollar için ayrılan alanların, günümüzdeki trafik koşullarının doğru bir şekilde tahmin edilmeden 
belirlenmiş olması günümüzde oluşan trafik problemlerinin nedenleri arasındadır. Yapı adaları arasında 
oluşturulan yollarda çoğu zaman yenilemeler yapmak mümkün olmamış, şimdilerde ise şehir merkezlerindeki 
yüksek arazi bedelleri veya tarihi yapılar gibi nedenlerden dolayı mümkün olamamaktadır. Artan araç ve seyahat 
talebine cevap verebilecek bir ulaşım planlamasının yapılması ve bu ulaşım planlamasının uzun vadeli 
politikalarla desteklenmesi gerekmektedir. Ancak geleneksel ulaşım planlamasında yalnızca motorlu araçlar 
dikkate alınmakta, yayalar ve bisikletliler dikkate alınmamaktadır. Geleneksel ulaşım planlaması yaklaşımında 
talebi karşılayacak bir arz oluşturma çabası varken güncel yaklaşımlarda ise talebi dengelemeye yönelik bir çaba 
mevcuttur. Toplu taşıma araçlarına öncelik verilmesi, ücretli yol sistemleri, araç paylaşımı modelleri, otopark 
ücretlendirme politikaları vb. gibi uygulamalarla trafik probleminin yaşandığı bölgelerde trafik miktarının 
azaltılması yoluna gidilmektedir. Toplu taşım araçlarının yaygınlaştırılmasını ve otomobil sayısının 
azaltılmasını/daha etkin kullanımını hedefleyen planlamada erişimin sağlanması için destekleyici önlemlerin 
alınması şarttır. Toplu taşım araçlarına yaya olarak ulaşabilecek güvenli ve konforlu yaya yollarının, daha uzak 
mesafeler için bisiklet yollarının ve toplu taşım duraklarında “park et bin” sistemi içerisinde bisiklet noktalarının 
düşünülmesi planlamanın etkinliğini arttıracaktır. Yaya ve bisiklet yolları yalnızca toplu taşımı desteklemek için 
değil aynı zamanda kısa mesafelerde ulaşımı sağlamak için de planlanmalıdır. Su kenarı gibi iyi düşünülmüş bir 
yaya veya bisiklet yolu kısa mesafelerde insanların otomobil kullanma gereksinimini azaltabilecek, gürültü ve 
görüntü kirliliğini azaltabilecek ve ayrıca ağaçlandırma, bitkilendirme gibi yöntemlerle hava kirliliğinin 
azaltılmasında önemli rol oynayacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: Ulaşım planlaması, bisiklet yolu, yaya yolu, yeşil alan sistemi      

 

The Importance of Pedestrian and Bicycle Roads in Transportation 

Planning 

ABSTRACT  
Vehicle ownership is increasing rapidly with the increasing of population in our country. The increase in number 
of vehicles and travels leads to transportation problems in most cities. In urban centers, the problem makes itself 
felt more. The fact that the areas reserved for the roads between the construction blocks are not accurately 
predicted and determined in today’s traffic conditions are among the causes of today’s traffic problems. It has 
not been possible to make renewal in most of the roads established between the city blocks, and now it is not 
possible due to reasons such as high expropriation prices or historical buildings in the city center. It is necessary 
to make a transportation plan which can respond to increasing vehicle and travel demand and this transportation 
plan should be supported with long term policies. However, in traditional transportation planning, only motor 
vehicles are taken into account, pedestrians and riders are not taken into consideration. There is an effort to 
balance demand in current approaches, while there is an effort to create a supply that meets the demands of the 
traditional transportation planning approach. Prioritization of public transport vehicles, paid road systems, 
vehicle sharing models, parking fee policies, etc. applications are being reduced the amount of traffic in areas 
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where traffic problems are experienced. It is imperative to take supportive measures to ensure that public 
transport vehicles are widespread and that access to the plan for reducing the number / more efficient use of cars 
is ensured. Thinking of safer and more comfortable pedestrian and bicycle roads that can reach on public 
transport and bicycle spots within the "park & ride" system at public transport stops will increase the 
effectiveness of transportation planning and policy. Pedestrian and bicycle roads should be planned not only to 
support public transport but also to provide transportation at short distances. A well thought pedestrian or bicycle 
road such as a riverside, will reduce the need for people to drive a car at short distances, will reduce noise and 
visual pollution and will also play an important role in reducing air pollution by methods such as forestation and 
planting. 
 
Keywords: Transportation planning, bicycle road,  pedestrian road, green space system 
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Sağlık Kuruluşlarında Yalın Hizmet Uygulamaları  
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3Selçuk Üniversitesi, Konya,42075, Türkiye, orhanengin@yahoo.com.tr 
4Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, 42060, Türkiye, burakefe0642@gmail.com 

ÖZET 
Yalın üretim, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, Taiichi Ohno’nun önderliğinde, ilk olarak Toyota Motor 
Fabrikası’nda uygulanmaya başlanan bir sürekli iyileştirme felsefesidir. Üretimdeki tüm israfları elimine etmeyi 
hedefleyen bir sistemdir. Yalın üretim uygulamaları, yoğun olarak imalat sistemlerinde kullanılmıştır. 
Günümüzde bilgisayar teknolojisi ve bilgi çağının etkisiyle hizmet sistemleri hızla gelişmeye başlamıştır. Son 
yıllarda yapılan çalışmalar, yalın üretim tekniklerinin hizmet işletmelerinde de uygulanabileceğini göstermiştir. 
Bu çalışmada, yalın üretim felsefesi ile imalat sistemlerinde elde edilen faydaların, hizmet sistemlerinde de 
sağlanabilirliği araştırılmıştır.  
Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi ile bir üniversiteye ait acil 
serviste yapılan iki farklı çalışmadan elde edilen gözlemlerle yapılmıştır. Bu gözlemlerden elde edilen veriler 
doğrultusunda, Değer Akışı Haritalama tekniği ile acil servisin mevcut durum haritası çıkarılmıştır. Mevcut 
durum haritası analiz edilerek, yalın üretim felsefesinin sisteme uygulanabilir ilkeleri doğrultusunda gelecek 
durum haritası çıkarılmıştır. Mevcut ve gelecek durum haritaları karşılaştırılarak yalın üretim uygulamalarının 
(5S, SMED, Kanban vb.) hizmet sistemlerine uygulanabilirliği değerlendirilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Yalın Hizmet, Değer Akışı Haritalama, Acil Servis. 

 

Lean Service Practices in Healthcare Organizations  

ABSTRACT  
Lean production is a continuous improvement philosophy that was first implemented at the Toyota Motor Plant, 
led by Taiichi Ohno after World War II. It is a system that aims to eliminate all waste in production. Lean 
manufacturing applications have been used extensively in manufacturing systems. Today, with the influence of 
computer technology and information age, service systems are beginning to develop rapidly. Recent studies have 
shown that lean manufacturing techniques can also be applied in service enterprises. In this study, the benefits 
obtained in lean production philosophy and manufacturing systems were investigated in service system. 
Observations were made from two different studies conducted on the Emergency Service of a Numune Training 
and Research Hospital affiliated to the Ministry of Health and the emergency service of a university. In the 
direction of the data obtained from these observations, the current status map of the emergency department has 
been removed with the Value Stream Mapping technique. By analyzing the current situation map, a future 
situation map has been drawn in line with the principles applicable to the lean manufacturing philosophy. 
Applicability of lean manufacturing applications (5S, SMED, Kanban etc.) to service systems has been evaluated 
by comparing current and future status maps. 
 
Keywords: Lean Service, Value Stream Mapping, Emergency Service. 
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Intercropping Broccoli with Onion Improved Total Yield and Land 

Equivalent Ratio 

Ertan Yıldırım, Büşra Çil, Melek Ekinci ve Atilla Dursun  
Atatürk University, Agriculture Faculty, Department of Horticulture, 25240, Erzurum, Turkey, 

ertanyil@atauni.edu.tr 

ABSTRACT 
In this study, it was evaluated that the effects of intercropping broccoli with onion and different nitrogen doses 
on yield and land equivalent ratio (LER) in a two-year field study. In intercropping plots, onion sets were planted 
in the middle of broccoli rows. Also, broccoli and onion plants were grown as sole crops based on identical 
experimental design. It was used 160, 200 and 240 kg ha-1 doses nitrogen in both sole and intercrop plots of 
broccoli. As a result of this study, the highest values of yield were observed in 240 kg ha-1 nitrogen application. 
Besides, the effect of intercropping system with nitrogen application was significant on total yield of broccoli. 
Especially, broccoli intercropped with onion at 240 kg ha-1 nitrogen had the highest LER values. In conclusion, 
we can suggest that the use of nitrogen in the broccoli+onion intercropping may be able to obtain more 
productive.  
 
Keywords: Broccoli, Onion, İntercropping, Nitrogen, And Yield. 

 

Brokkoli ile Soğan Birlikte Yetiştiriciliğinin Toplam Verim ve Alan 

Eşdeğer Oranı Üzerine Etkisi   

ÖZET 
Bu çalışmada, brokkoli ve soğan birlikte yetiştiriciliği (intercropping) ve farklı dozlardaki azot uygulamalarının  
verim ve alan eşdeğer oranı  (AEO) üzerine etkileri iki yıllık bir arazi çalışmasında belirlenmiştir. İntercropping 
parselleri brokkoli sıralarının ortalarına soğan ekimi şeklinde yapılmıştır. Ayrıca tek brokkoli ve soğan parselleri 
oluşturulmuştur. Çalışmada; 160, 200 ve 240 kg ha-1 dozlarında azot uygulamaları hem yalın hem de birlikte 
yetiştiricilik yapılan parsellere uygulanmıştır. Çalışmanın bir sonucu olarak, en yüksek verimler  240 kg ha-1 azot 
uygulamasından elde edilmiştir. Ayrıca birlikte yetiştiricilik uygulaması ile azot uygulamalarının brokkoli 
toplam verimindeki etkisi önemli olmuştur. Özellikle, birlikte yetiştiricilikte en yüksek AEO değeri 240 kg ha-1 

uygulamasından elde edilmiştir. Sonuç olarak, azot gübrelemesini brokkoli ile soğan birlikte yetiştiriciliğinde 
üretimi artırabileceği için önerebiliriz. 
 
Anahtar Kelimeler: Brokkoli, Soğan, Birlikte Yetiştiricilik, Azot ve Verim. 
 

1416



 

Kimyasal Püskürtme Tekniği İle Büyütülen, Er:Fe2O3 ve Er: ZnxFe 3-xO4 

Katkılı Demir Oksit İnce Filmlerin Yapısal Ve Optik Karakterizasyonu 
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3Atatürk Üni., Aşkale MYO, Elektrik ve Enerji Bölümü, Erzurum, 25240, Türkiye, er_tur_25@hotmail.com 

ÖZET 
Dünyamızın giderek artan enerji ihtiyacını çevreyi kirletmeden ve sürdürülebilir olarak sağlayabilecek ileri ve tek 
enerji kaynağının güneş-hidrojen sistemi olması nedeniyle bu konu üzerine geniş çaplı araştırmalar yapılmaktadır. Bu 
konu üzerine çalışmalar aktif yakıt üretimi için uygun yarı iletken malzemelerin bulunması seklinde yapılmaktadır. 
Fotoelektrokimyasal (PEC) su ayrıştırma çevreye zararsız bir şekilde güneş enerjisini hidrojen şeklinde depolayan ve 
kimyasal enerjiye dönüştüren bir yöntemdir. Farklı metal oksit malzemeler arasında, a-Fe2O3 ince film nispeten küçük 
yasak band aralıklı (2.1 eV) nedeniyle, düşük maliyetle yer kabuğunun bolca bulunan ve sulu alkali çözeltinde 
kimyasal kararlılık, ölçeklenebilirlik, düşük toksisite gibi avantajlardan dolayı özel ilgi görmüştür. Teorik 
hesaplamalar a-Fe2O3 için maksimum verim elde edilebileceği düşünülmüş ancak su ayrıştırma verimliliği hala bu 
değerin çok altındadır. Hematit yapısı düşük iletkenlik ve kısa elektron hol rekombinasyon uzunluğuna sahip olma gibi 
dezavantajlarından dolayı +2 ve +3 metal iyon desteği ile iletkenliği iyileştirilebilir. Bu çalışmada Er katkılı hematit 
yapısı ve Er katkılı çinko ferrit yapısı oldukça ucuz ve kolay bir yöntem olan Kimyasal Püskürtme tekniği (KP) 
büyütülmüştür. Filmlerinn yapısal ve optik karakterizasyonu ile uygulama için uygun özelliklere sahip hale getirilmeye 
çalışılmıştır. Elde edilen filmlerin X-Işını Kırınım (XRD) ölçümleri alınmıştır. Taramali Elektron Mikroskobu (SEM) 
ve Atomik Kuvvet Mikrosobu (AFM) ölçümleri sonucunda yüzey morfolojisi hakkında bilgi elde edilmiş. Optik 
özellikleri çift kırınımlı UV-VIS Fotoelektron spektroskopisi ile ölçülmüş.  

Anahtar Kelimeler: PEC; Çinko ferrit; Yenilenebilir enerji 
 

Investigated Optical and Structural Characterization of Er:Fe2O3 and 

Er: ZnxFe3-xO4 Thin Films Grown by Chemical Spray Pyrolysis  

ABSTRACT  
The solar-hydrogen system of the energy source that can provide our environment's increasing energy need sustainably 
and without polluting the environment. Since the solar and hydrogen system is the advanced and only source of 
energy, extensive research is being conducted on this subject.. Study on this subject is made by finding suitable 
semiconducting materials for active fuel production. Photoelectrochemical (PEC) water splitting is a method of 
harmlessly storing solar energy in the form of hydrogen and transforming it into chemical energy. Among the different 
metal oxide materials, the a-Fe2O3 thin film has received special attention due to its advantages such as chemical 
stability, scalability, low toxicity in aqueous alkaline solution found in abundance of earth shell at low cost due to the 
relatively small band gap (2.1 eV). Theoretical calculations It was thought that maximum efficiency could be obtained 
for a-Fe2O3, but water splitting efficiency is still well below this value. Conductivity can be improved by +2 and +3 
metal ion support due to the disadvantages such as the hematite structure having low conductivity and short electron 
hole recombination length. In this study, erbium-doped hematite structure and erbium-doped zinc ferrite structure were 
enlarged by Chemical Spray Pyrolysis technique (SP) which is a cheap and easy method. Structural and optical 
characterization of the films has been attempted to make them suitable for application. X-Ray Diffraction (XRD) 
measurements of the obtained films were taken. Scanning Electron Microscopy (SEM) and Atomic Force Microscopy 
(AFM) measurements were obtained as a result of surface morphology. Optical properties were measured by Double-
Diffracted UV-VIS photoelectron spectroscopy. 
 
Keywords: PEC; Zinc ferrite; Renewable energy 
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Kimyasal Püskürtme Tekniği ile Büyütülen, Al ve Ga Katkılı Demir 

Oksit (a-Fe2O3) İnce Filmlerin Yapısal ve Optik Karakterizasyonu 
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ÖZET 
Hidrojen geleceğin enerji taşıyıcısı olarak görülmektedir. İçten yanmalı motorlarda veya yakıt pillerinde direkt enerji 
üretmede kullanılabileceği gibi aynı zamanda enerjinin depolandığı form olarak da karşımıza çıkmaktadır. Hidrojen 
günümüzde büyük miktarlarda fosil yakıt olan doğalgazdan üretilmekte, çevreye sera gazı ve diğer iklim değiştirici 
emisyonların yayılmasına neden olmaktadır. Diğer tarafta ise üretimi fosil kaynağa bağlı olduğu için miktarı sınırlıdır. 
Termokimyasal çevrimler ve suyun elektrolizi gelecek için çevreye karşı zararsız hidrojen üretiminde en çok arzu 
edilen proseslerden biridir. Fotoelektrokimyasal pil uygulamaları için 2.1 eV’luk yasak bant aralığı ile uygun bir 
malzeme olan a-Fe2O3 (hematit) ince filmlerin incelenmesi son dönemlerin en yayın konularından biridir. Hematit 
yapısı düşük iletkenlik ve kısa elektron hol rekombinasyon uzunluğuna sahip olma gibi dezavantajlarından dolayı +2 
ve +3 metal iyon desteği ile iletkenliği iyileştirilebilir. Al ve Ga katkılaması ile demir oksitlerin yenilenebilir enerji 
kaynakları için uygunluğu araştırılmaktadır. Bu çalışmada Al ve Ga katkılanması ile a-Fe2O3 filmlerin oldukça ucuz 
ve kolay bir yöntem olan Kimyasal Püskürtme tekniği (KP) büyütülmesi ve yapısal ve optik karakterizasyonu ile 
uygulama için uygun özelliklere sahip hale getirilmeye çalışılmıştır. Elde edilen filmlerin X-Işını Kırınım (XRD) 
ölçümleri 10 ile 70 derece arasında alınmıştır. Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ve Atomik Kuvvet Mikrosobu 
(AFM) ölçümleri sonucunda yüzey morfolojisi hakkında bilgi elde edilmiş. Optik özellikleri çift kırınımlı UV-VIS 
Fotoelektron spektroskopisi ile ölçülmüş. Filmlerin taşıyıcı konsantrasyonu Hall ölçümü ile belirlenmiştir. 

Anahtar Kelime: Fotoelektrokimyasal pil; a-Fe2O3, Kimyasal Püskürtme tekniği 

 

Investigated Optical and Structural Characterization of Al:Fe2O3 and 

Ga:Fe2O3 Thin Films Grown By Chemical Spray Pyrolysis 

ABSTRACT 
Hydrogen is seen as the energy carrier of the future. It can be used to generate direct energy in internal combustion 
engines or in fuel tanks, at the same time, the form of storage of energy is also confronted. Hydrogen is now being 
produced in large quantities from natural gas, which is fossil fuel, causing emissions of greenhouse gases and other 
climate-changing emissions to the environment. On the other side, the amount is limited because the production 
depends on the fossil source. Thermochemical cycles and electrolysis of water are among the most desirable processes 
in the generation of harmless hydrogen for the environment for the future. Investigation of a-Fe2O3 (hematite) thin 
films, which is a suitable material with a band gap of 2.1 eV for photoelectrochemical battery applications, is one of 
the most recently published topics. Conductivity can be improved by +2 and +3 metal ion dopped due to the 
disadvantages such as the hematite structure having low conductivity and short electron hole recombination length. 
With the dopped of Al and Ga, the feasibility of iron oxides is being investigated for renewable energy sources. In this 
study, it was tried to make the a-Fe2O3 films with Al and Ga doping a very cheap and easy method, Chemical Spray 
Pyrolysis Technique (SP) enlargement and to have suitable properties for application with structural and optical 
characterization. X-Ray Diffraction (XRD) measurements of the obtained films were taken between 10 and 70 degrees. 
As a result of Scanning Electron Microscope (SEM) and Atomic Force Microscope (AFM) measurements, was 
obtained information about surface morphology. Optical properties were measured by Double-Diffracted UV-VIS 
photoelectron spectroscopy. The carrier concentration of the films was determined by Hall measurement. 

Keywords: Photoelectrochemical battery; a-Fe2O3; Chemical Spray Pyrolysis Technique (SP) 
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Uygun Köy Yolu Güzergahlarının Belirlenmesi ve Heyelan Risk 

Analizleri 

Fatih KADI ve Faruk YILDIRIM 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon 61080, Türkiye, fatihkadi@ktu.edu.tr, yfaruk@ktu.edu.tr 

ÖZET 
Köy yolları, köyleri şehirlere ve birbirine bağlayan önemli bir altyapı hizmetidir. Köy yollarının planlanması ve 
yapım aşamaları ciddi bir finansal destek ve iş gücü gerektirmektedir. Bu bağlamda köy yolları yönetmeliğine 
uygun bir şekilde, yol ağlarının planlanması ve yapım aşamaları; köy yollarının sürdürülebilirliğinin 
sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Köy yollarıyla ilgili olarak 2012 yılında yayınlanan yönetmelikte, 
köy yollarını planlanması aşamasında bazı önemli faktörlerin dikkate alınması gerektiğini ve heyelan afetinin de 
bu faktörlerden biri olduğu vurgulanmaktadır. Konumsal durumu ve etki alanı, heyelan afeti üzerinde büyük bir 
etkisi olan potansiyel faktörler arasındadır. Bu nedenle, köy yolları için uygun güzergahları tasarlarken, geçmişte 
heyelan afetinin meydana geldiği alanlar ve yüksek potansiyel heyelan riski taşıyan alanlardan kaçınmak için 
daha fazla dikkat edilmelidir. 
Bu çalışma, köy yollarının heyelan risk derecelerine göre sınıflandırılması için köy yolları bilgi sistemi içeren 
raster verilerle heyelan duyarlılık haritasının çakıştırılması, aynı zamanda least cost path methodu yardımıyla 
heyelan riski taşımayan uygun güzergahların üretilmesi amaçlanmaktadır. Bunu yapmak için ilk adım olarak 
çalışma alanına ait eğim, bakı, litoloji, arazi kullanımı, topoğrafik ıslaklık indeksi, profil eğriliği, ve yükseklik 
olmak üzere toplamda 7 faktör kullanılarak heyelan duyarlık haritası analitik hiyerarşi yöntemiyle üretilmiştir. 
Bu faktörler, çalışma alanının topografik ve karakteristik özellikleri dikkate alınarak tanımlanmış olup, her bir 
faktör kendi içinde çeşitli özniteliklere sahiptir. Her bir faktör heyelanın konum ve etki alanı hakkında bilgi 
içeren heyelan envanter haritası ile çakıştırılarak özniteliklerin ağırlıklandırma ve normalizasyon işlemleri 
tamamlanmıştır.    
Anahtar Kelimeler: Heyelan Duyarlık Haritası, Analitik Hiyerarşi Yöntemi, Least Cost Path Metodu 

 
Landslide Risk Analysis and Determination of Suitable Routes for 

Village Roads 

ABSTRACT  
Village roads serve as an important infrastructure, linking villages to the cities and to each other. The planning 
and construction of village roads require a great amount of financial support and labor force. In this context, in 
accordance with the regulation of village roads, planning and construction stages of these roads play a significant 
role in maintaining the sustainability of village roads. The regulation published in 2012 regarding to the village 
roads emphasized that some critical factors should be taken into consideration when planning village road routes, 
and that landslide is one of these factors. The location and impact area are among the potential factors that have a 
huge impact on a landslide. Hence, while designing appropriate routes for village roads, extra attention should be 
paid to avoid the areas on which landslides occurred in the past and the areas with high landslide risks. 
This study aims at overlaying a landslide susceptibility map with a raster data including village road information 
in order to classify these roads with respect to their risk levels. This study also specifies alternative routes that do 
not have any landslide risks by employing the least-cost path method to the study area. To do so, as a first step, a 
landslide susceptibility map was generated for the study area by using the analytical hierarchy process, in which 
seven factors were used as slope, aspect, lithology, land use, topographical witness index, profile curvature and 
elevation. These factors were defined by considering the topographic and characteristic features of the study 
area. Each of these factors has its own attributes. Each factor was overlaid with the landslide inventory map, 
which presents information about the location and impact area of the landslides, to normalize and weighting of 
the attributes. 
Keywords: Landslide Susceptibility Map, Analythical Hierarchy Process, Least Cost Path Method 

1419



 

Sığır Köftelerinin Kimyasal Kompozisyonu ve Duyusal Kalitesi Üzerine 

Liyofilize Karadut (Morus nigra L.) Su Ekstraktının Etkisi  

Emre TURAN*, Atilla ŞİMŞEK 

Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ordu, 52200, Türkiye emree_turann@ hotmail.com 

ÖZET 
Karadut (Morus nigra L.) sıradışı renk ve eşsiz hoş tada sahip bir meyvedir. Aynı zamanda içerdiği biyoaktif 
bileşikler sayesinde besinsel özellikler açısından da zengindir. Bu araştırmada, liyofilize karadut su ekstraktının 
(LKSE) sığır eti köftelerinin kimyasal kompozisyonu ve duyusal kalitesi üzerine etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla, 
öncelikle LKSE elde edilmiş ve daha sonra sığır eti köftelerine % 0 (kontrol), % 0.1, % 0.2 ve % 0.4 LKSE ilave 
edilmiştir. Hazırlanan sığır eti köfteleri polistiren kaplara yerleştirilmiş, PVC film ile sarılıp analiz edilinceye 
kadar 4±1 °C'de muhafaza edilmiştir. Çiğ köfte örneklerinin kimyasal kompozisyonu (nem, protein, yağ, kül) 
belirlenmiş, kontrol ve LKSE ilaveli köfteler pişirme işlemi uygulandıktan sonra panelist grup tarafından 
duyusal özellikler (renk, koku, tekstür, lezzet, genel kabul düzeyi) açısından değerlendirilmiştir. Elde edilen 
sonuçlara göre kontrol ve LKSE ilaveli çiğ sığır köftelerinin nem, protein, yağ ve kül değerleri arasında 
istatistiksel olarak farklılığın olmadığı tespit edilmiştir (p>0.05). LKSE ilavesi köftelerin kimyasal bileşiminde 
önemli bir değişime neden olmamıştır. Köfte örnekleri için nem, protein, kül ve yağ miktarları sırasıyla % 59.47-
59.75, % 15.10-15.85, % 1.95-2.00 ve % 18.04-18.24 arasında değişmiştir. Duyusal değerlendirme sonuçları 
incelendiğinde LKSE ilavesinin köftelerin koku, tekstür ve genel beğeni düzeyi parametreleri üzerine çok önemli 
(p<0.01) etkileri olurken, renk ve lezzet parametreleri üzerine etkisi ise önemsiz (p>0.05) bulunmuştur. Kontrol 
ve LKSE ilaveli gruplar arasında % 0.2 LKSE içeren köfte gruplarının panelistlerce daha fazla beğenildiği 
belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre, LKSE sığır eti köftelerinde bir katkı maddesi olarak  
Anahtar Kelimeler: Duyusal kalite, karadut, kimyasal kompozisyon, sığır köftesi, vakum ambalajlama 

 

Effect of Lyophilized Black Mulberry (Morus nigra L.) Water Extract on 

Chemical Composition and Sensory Quality of Beef Patties 

ABSTRACT 
Black mulberry (Morus nigra L.) is a fruit with unusual color and unique pleasant taste. It is also rich in 
nutritional properties due to the bioactive compounds it contains. In this research, effect of lyophilized black 
mulberry water extract (LBWE) on chemical composition and sensory quality of beef patties were investigated. 
For this purpose, primarily LBWE was obtained and then, 0 % (control), 0.1 %, 0.2 % and 0.4 % LBWE were 
added to beef patties. The prepared beef patties were placed in polystyrene trays, overwrapped with PVC film 
and stored at 4±1oC until analysis. The chemical composition (moisture, protein, fat, ash) of raw beef patties 
were determined and the sensory properties (color, smell, texture, taste, general acceptance level) of control and 
LBWE treated patties were evaluated by the panelist group after cooking processes. According to the obtained 
results, there was no statistically significant difference between moisture, protein, fat and ash values of control 
and LKSE added raw beef patties (p>0.05). The addition of LBWE did not cause a significant change in the 
chemical composition of raw patties. The moisture, protein, ash and fat contents of raw beef patties were 
determined as 59.47-59.75%, 15.10-15.85%,1.95-2.00% and 18.04-18.24%, respectively. When the results of 
sensory evaluation of cooked beef patties were examined, it was found that the addition of LBWE had 
significant (p<0.01) effects on odor, texture and overall acceptability parameters, while the effect on color and 
flavor parameters was not significant (p>0.05). The patties treated with 0.2 % LBWE was the group that 
received the highest score by panelists among the control and LBWE treated patties. According to these results, 
LBWE can be used as an additive in beef patties. *This study was supported by “Ordu University Scientific 
Research Projects Coordination Unit” (Project code: HD-1713). 
Keywords: Beef patty, black mulberry, chemical composition, sensory quality, vacuum packaging 
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Kum Kalıba Dökülen Farklı Alüminyum Alaşımlarının Dökümünde 

Al5Ti1B ve Al10Sr İlavesinin Mekanik Özelliklere Etkisinin 

İncelenmesi 

İbrahim ARSLAN1, Esma GAVGALI2, Murat ÇOLAK2 
 

1Bayburt Üniversitesi, Teknik Bilimler MYO, Bayburt, Türkiye, ibrahimarslan@bayburt.edu.tr 
2Bayburt Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bayburt, Türkiye,  

esmagavgali@bayburt.edu.tr, mcolak@bayburt.edu.tr 

ÖZET 
Alüminyum alaşımları ağırlıkça hafif olması, yüksek korozyon dayanımı ve alaşımlandırılarak yapı çeliklerinden 
bile daha fazla mukavemet değerleri kazandırılabilmesi gibi özelliklerinden dolayı birçok sektörde kullanım 
alanı bulmaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte artan ihtiyaç ve kalite beklentileri doğrultusunda çalışmalar 
yapılması gerekmektedir. Alüminyum dökümlerinde nihai ürün kalitesini artırmaya yönelik Ti-B ile tane 
inceltme, modifikasyon çalışmaları dökümhaneler arasında oldukça yaygın uygulamalardır. Ancak farklı 
kimyasal bileşimlere sahip Alüminyum alaşımlarının tane inceltme ve modifikasyon işlemlerine tepkileri 
değişkenlik göstermektedir. Bu çalışmada Etial standardı 110, 140, 160, 177 alüminyum alaşımlarının ilavesiz 
olarak, Al5Ti1B tane inceltici ilaveli ve Al10Sr Modifiye edici ilaveli kum kalıba dökümünde mekanik özellikler 
üzerindeki değişim incelenmiştir. Çalışmada spektrometro ile kimyasal bileşim belirleme, mikro yapı 
incelemeleri, çekme dayanımı ve sertlik testleri ile üretilen malzemeler incelenmiştir. Deneyler sonucunda tane 
inceltici ilavesi ile alaşımlarda değişen oranlarda sertlik ve çekme dayanımının arttığı gözlenmiştir. Ayrıca 
modifiye edicinin etkisinin yapı içerisindeki Ötektik Si içeriğine bağlı olarak olumlu yönde değiştiği 
anlaşılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Alüminyum döküm, Kum kalıba döküm, Tane inceltme, Modifikasyon. 

 

Investigation of the Effect of Adding Al5Ti1B and Al10Sr on 

Mechanical Properties for Casting of Different Aluminum Alloys Used 

in Sand Molding 

ABSTRACT  
Because they are light in weight, have high corrosion resistance and can be alloyed to give strength values even 
higher than structural steels, aluminum alloys are used in many sectors. With the developing technology, it is 
necessary to work in line with the increasing quality expectations.  In aluminum castings, modification studies 
are common practice such as grain refining with Ti-B among foundries to improve the final product quality.  
However, the reactivity to grain refinement and modification processes in Aluminum alloys with different 
chemical components varies. In this study, the change in mechanical properties of the Al5Ti1B sintered addition 
and Al10Sr modifying additive sand mold casting was investigated without the addition of the aluminum alloys 
110, 140, 160, 177 of the Etial standard.  In the study, chemical composition determination by spectrometer, 
microstructure studies, tensile strength and hardness tests were examined. As a result of these experiments, it 
was observed that the hardness and tensile strength of alloys increased with the addition of grain refiners. It is 
also clearly seen that the effect of the modifier varies positively depending on the content of the eutectic Si in the 
structure. 
 
Keywords: Aluminum Casting, Sand Casting, Gerain Refinement, Modification. 
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Lityum Iyon Piller Için Sülfür Esaslı Süperiyonik Iletken Li7P3S11 

Yapısının Deneysel ve Hesaplamalı Analizi 

Abdulkadir Kızılaslan, Tuğrul Çetinkaya  
Sakarya Universitesi, Sakarya, 54050, Türkiye, akizilaslan@sakarya.edu.tr 

ÖZET 
Sülfür esaslı katı elektrolitler, yüksek iyonik iletkenlik gösteren Li10GeP2S12(LGPS) yapısının sentezinden sonra 
mevcut ether bazlı sıvı elektrolitlerin yerini alması beklenen sistemlerdir. Bu grup süperiyonik iletken 
sistemlerde mevcut çalışmalar, yapının lityum anot metali ile uyumluluğunu sağlamaya ve yüksek iyonik 
iletkenlik mekanizmasını çözmeye odaklanmıştır. LGPS yapısı lityum iyon pillerde kullanılmaya yönelik olarak 
yeterli iyonik iletkenliği sağlasa da, lityum anot metali ile birlikte kullanımı, yapıdaki metal atomunu 
indirgenmesi ile oluşan katı elektrolit arayüzeyi sebebiyle mümkün olmamaktadır. Bu yöndeki çalışmalar metal 
atomunun başka elementler ile değiştirilmesi veya metal içermeyen sistemler ile değiştirilmesine odaklanmıştır. 
Metal atomu içermeyen Li7P3S11 yapısı sentezlenmiş ve 10-2 Scm-1 mertebesinde iyonik iletkenlik gösterdiği 
belirlenmiştir. Metal atomu içermeyen bu sistemin yüksek çevrim sayısına ulaşılmasını engelleyen karışık iyonik 
elektronik iletken arayüzey oluşturmayacağı beklenmektedir. 
Mevcut çalışma Li7P3S11 yapısının sentezi ve karakterizasyonunu içermektedir. Li7P3S11 yapısı 
70%Li2S:30%P2S5 cam seramik olarak bilyalı öğütme ve takip eden kristallendirme ısıl işlemi ile üretilmiştir. 
Farklı süre, sıcaklık ve öğütme parametreleri kullanılarak her parametrenin yapının sentezi üzerinde etkisi 
belirlenmiştir. İlgili sistem üzerinde XRD ve DSC analizleri sırasıyla faz analizi ve ısıl işlem sırasında meydana 
gelen olası endo(egzo)termik reaksiyonları belirlemede kullanılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Lityum iyon piller, Li7P3S11, Li10GeP2S12, Katı elektrolit 

 

Experimental and Computational Analysis of Sulphur Based Superionic 

Conductive Li7P3S11 Structure for Lithium-Ion Batteries 

ABSTRACT  
Sulphur based solid electrolytes are prospective systems that may replace their liquid corresponds especially 
after the successful synthesis of Li10GeP2S12(LGPS) which exhibits ionic conductivity on the order of many ether 
based liquid electrolytes. Many researches on -this family- superionic conductive materials are mainly focused 
on to improve their electrochemical stabilities against lithium metal and understand the mechanism behind the 
superionic conductive nature of this materials. Although LGPS structure fulfills the requirement of the high ionic 
conductivity it lacks the compatibility with pure lithium as anode material mainly due to the reduction of metal 
atom in the structure. Studies on this topic mainly focused on either the replacement of metal atom with different 
element(s) or removal of metal atom in the structure. 
Metal atom free Li7P3S11 structure was successfully synthesized and lithium ion conductivity on the order of 10-2 

Scm-1 measured. With the removal of the metal atom it is expected that the solid electrolyte interface will not 
display mixed ionic electronic conductor characteristics that impede the long cycling of all solid state lithium ion 
batteries. 
This study covers the synthesis and characterization of Li7P3S11 structure. Li7P3S11 structure as 
70%Li2S:30%P2S5 glass ceramic successfully synthesized via ball milling and crystallization heat treatment 
steps. Different time, temperature and milling parameters were selected to observe the effect of each one. XRD 
and DSC analysis were carried out to reveal the phase analysis and possible endo(egzo)thermic reactions during 
heat treatment respectively. 
 
Keywords: Lithium ion batteries, Li7P3S11, Li10GeP2S12, Solid electrolytes 
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Bakır Folyolar Üzerine Kimyasal Buhar Biriktirme Yöntemi ile Grafen 

Ince Filmlerin Elde Edilmesi 

*Erdal İğman1, Önder Simsek2 ve Özkan Bayram1  
1Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Mühendislik Fakültesi, Bayburt Üniversitesi, Bayburt, 69100, 

Türkiye, *eigman@bayburt.edu.tr 
2Fizik Eğitimi Bölümü, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 25104, Türkiye 

ÖZET 
Bu çalışmada, biz bakır folyolar üzerine karbon kaynağı olarak metan gazı kullanarak düşük basınç kimyasal 
buhar biriktirme tekniği ile grafen ince filmler büyüttük. İlk önce, katalizör olarak kullanılan, bakır folyo 
hidrojen gazının varlığında 1000 0C sıcaklığa kadar ısıtıldı. Folyolar, Cu tanecik boyutunun büyütülmesi, 
üzerindeki oksit tabakasının kaldırılması ve yüzey kusurlarının azaltılması için bu sıcaklıkta tavlandı. 
Sonrasında, metan gazı gaz akış oranı değiştirilerek reaksiyon odasına sızdırıldı. Folyolar, oda sıcaklığına 
hidrojen gazı varlığında soğutuldu. Bakır folyo üzerine büyütülen ince filmlerin grafen veya grafit olduğunun 
anlaşılması, grafenin tabaka sayısı tespiti için Raman spektrum analizi yapıldı. Filmlerin yüzey morfolojisi ve 
kompozisyonu için SEM-EDS analizi yapıldı. 
 
Anahtar Kelimeler: Grafen, kimyasal buhar biriktirme, ince film 

 

Graphene Thin Films Grown By Chemical Vapor Deposition On Copper 

Foils 

ABSTRACT  
In this study, we grew graphene thin films on copper foils by chemical vapor deposition using methane as a 
carbon source. First, the copper foil as the catalyst was heated to relatively high temperatures (1000 0 C) in the 
presence of the hydrogen gas. The foils were annealed to expand the Cu grain size, remove the native oxide, and 
to eliminate the surface defects. Subsequently, by varying the mass flow rates of methane gas was introduced 
into the reaction chamber. Samples were cooled down to room temperature. Synthesized graphene thin films on 
copper foils were characterised via Raman spectrophotometer to determine graphene or graphitic, layers of 
graphene, and defects.  Surface morphology and composition of films were studied by SEM-EDS. 
 
Keywords: Graphene, chemical vapor deposition, thin film 
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Presence, Antimicrobial Resistance and Enterotoxin Producing Ability 

of Coagulase-Negative Staphylococci Isolated from Goat Milk, Its 

Cheese and Salted Yoghurt in Turkey* 

Sevda PEHLIVANLAR ONEN1 ve Osman AYGUN2* 
1Mustafa Kemal University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Food Hygiene and Technology, 

Hatay, 31060, Turkey, sevdapehlivanlar@hotmail.com 
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ABSTRACT 
The aim of this study was to determine presence, antimicrobial resistance and enterotoxin producing ability of 
coagulase negative staphylococci (CNS) in goats’ bulk milk, cheese and salted yoghurt consumed in Hatay, 
Turkey. CNS strains were identified by using GP card in VITEK 2 system. The presence of enterotoxins was 
determined by enzyme immunoassay test by using RIDASCREEN test kit. Antibiotic susceptibility in CNS 
strains was detected by using AST-P640 card in VITEK 2 system. A total of 100 CNS strains was isolated in 22 
(55%) of 40 goat bulk milk samples and in 23 (57.5%) of all 40 cheese samples. Staphylococcus spp. could not 
be isolated from salted yoghurt samples. The most encountered species were S. caprae (51.9%), S. chromogenes 
(11.5%) and S. xylosus (9.6%) from milk samples and S. saprophyticus (60.4%), S. xylosus (12.5%) and S. 
haemolyticus (8.3%) from cheese samples. Four CNS strains (4%) isolated from samples were capable of 
producing enterotoxin. All isolates were resistant to at least one antibiotic and the 74% of CNS strains showed 
resistance to two or more antibiotics. Enterotoxin production ability and high antibiotic resistance of the CNS 
strains isolated from goat bulk milk and cheese can lead to a risk for public health. 
Keywords: Coagulase negative staphylococci, Enterotoxin, Antibiotic resistance, Goat milk, Cheese 
 

*This work was supported by The Coordination Department of Scientific Research Projects of Mustafa Kemal 
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Türkiye’de Keçi Sütünde, Peynirinde ve Tuzlu Yoğurdunda Koagülaz 

Negatif Stafilokokların Varlığı, Antibiyotik Dirençleri ve Enterotoksin 

Üretme Yetenekleri* 

ÖZET 
Bu çalışmanın amacı Hatay’da tüketilen keçi tank sütü, peyniri ve tuzlu yoğurdunda koagülaz negatif 
stafilokokların (CNS) varlığını, antibiyotik dirençlerini ve enterotoksin üretme yeteneklerini belirlemektir. 
Koagülaz negatif stafilokokların identifikasyonu VITEK 2 sistemiyle GP kartı kullanılarak yapıldı. 
Enterotoksinler RIDASCREEN test kiti kullanılarak ELISA yöntemiyle belirlendi. Koagülaz negatif 
stafilokokların antibiyotik duyarlılığı VITEK 2 sisteminde AST-P640 kartı ile tespit edildi. Kırk tank sütü 
örneğinin 22’sinde (%55) ve 40 peynir örneğinin 23’ünde (%57,5) toplam 100 adet koagülaz negatif stafilokok 
suşu izole edildi. Tuzlu yoğurt örneklerinde stafilokoklar izole edilemedi. En sık görülen türler süt örneklerinde 
S. caprae (%51,9), S. chromogenes (%11,5) ve S. xylosus (%9,6), peynir örneklerinde ise S. saprophyticus 
(%60,4), S. xylosus (%12,5) ve S. haemolyticus (%8,3) oldu. Örneklerden izole edilen dört (%4) koagülaz negatif 
stafilokok suşu enterotoksin üretme yeteneğine sahipti. Bütün izolatlar en az bir antibiyotiğe dirençli iken, 
suşların %74’ü, iki veya daha fazla antibiyotiğe direnç gösterdi. Keçi tank sütünden ve peynirinden izole edilen 
koagülaz negatif stafilokok suşlarının enterotoksin üretme yeteneği ve gösterdikleri yüksek antibiyotik direnci 
halk sağlığı için risk oluşturabilir. 
Anahtar Kelimeler: Koagülaz negatif stafilokoklar, Enterotoksin, Antibiyotik direnci, Keçi sütü, Peynir  
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Farklı İş Akışkanları ile Çalışan Çift Seviyeli İkili Jeotermal Güç 

Tesislerinin Ekserji Analizi  

Rabi KARAALİ1 ve Necmi ÖZDEMİR2 
1Makina Mühendisliği Bölüm, Bayburt Üniversitesi, 69000 Bayburt, Türkiye, rabikar@gmail.com 

2Elektrik Mühendisliği Bölümü, Kocaeli Üniversitesi, 41380, Kocaeli, Türkiye 

ÖZET 
Güç elde etmek için kullanılan yenilenebilir enerji kaynakları ve teknolojileri gelecekte hayatımızda çok önemli 
bir rol oynayacaktır. Atık ısı kaynakları, jeotermal enerji ve güneş enerjisi gibi düşük sıcaklıktaki ısı enerjilerinin 
kullanılması güç üretimi için endüstride hayati öneme sahiptir. Bu çalışmada farklı iş akışkanları ile çalışan çift 
seviyeli ikili jeotermal güç tesislerinin ekserji analizi sunulmuştur. Farklı akışkanlarla çalışan çevrimlerin analizi 
için ekserji analizi metodu bu çalışmada kullanılmıştır. Çevrimdeki her cihazın ekserji kayıpları hesaplanmış, 
karşılaştırılmış ve bazı iş akışkanları için analiz edilmiştir. Bunun için analizde kullanmak üzere FORTRAN 
dilinde bir program yazılıp çalıştırılmıştır. Farklı iş akışkanları ile çalışan çift seviyeli ikili jeotermal güç 
tesislerinin farklı çalışma koşullarının ekserji analizi ve diğer parametreleri çalışılarak net iş, verimler ve diğer 
parametreler üzerine etkisi incelenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Güç, Jeotermal, Ekserji Analizi 

 

Exergy Analysis of Dual-Level Binary Geothermal Power Plants with 

Different Working Fluids                    

ABSTRACT 
Renewable energies and technologies to obtain power are going to play very important roles   in our life. Using 
low temperature heat energy such as waste heat sources, geothermal, and solar energies are also crucial for 
power production in industry. This paper presents exergy analysis of dual-level binary geothermal power plants 
with different working fluids. For the analysis of the cycles with different working fluids the exergy analysis 
method is used in this study. The exergy destruction of the components of the cycle are calculated, compared and 
analyzed for some working fluids.  A program written by the authors in FORTRAN codes are used for the 
analysis. The exergy analysis of the power cycle for different working conditions with different working fluids 
and other parameters is studied in this paper to find out their effects on the net work, efficiencies and some 
parameters.  
 
Keywords: Power, Geothermal, Exergy Analysis 
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Vakum Ambalajlanmış Sığır Köftelerinin Mikrobiyal Kalitesi Üzerine 

Liyofilize Karadut (Morus nigra L.) Su Ekstraktının Etkisi 
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1Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Ordu, Türkiye,  
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ÖZET 
Son zamanlarda, taze et ve et ürünlerine, mikrobiyal bozulmayı geciktirmek için bol miktarda fenolik bileşik içeren 
doğal katkı maddeleri ilave edilmiştir. Karadut (Morus nigra L.) yüksek fenolik içeriğe sahip olduğundan doğal bir 
koruyucu olarak kullanım için uygun bir kaynaktır. Bu araştırmada, liyofilize karadut su ekstraktının (LKSE) vakum 
ambalajlanmış sığır köftelerinin mikrobiyal kalitesi üzerine etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla, öncelikle LKSE elde 
edilmiş ve daha sonra sığır eti köftelerine % 0 (kontrol), % 0.1, % 0.2 ve % 0.4 LKSE ilave edilmiştir. Hazırlanan sığır 
eti köfteleri polistiren kaplara yerleştirilmiş, vakum ambalajlanmış ve 4±1 °C'de 15 gün depolanmıştır. Köftelerin 
toplam aerobik mezofilik bakteri (TAMB), toplam aerobik psikrotrofik bakteri (TAPB), Pseudomonas, laktik asit 
bakteri (LAB), Micrococcus/Staphylococcus ve Enterobacteriaceae sayıları depolama süresi boyunca üç gün arayla 
belirlenmiştir. Vakum ambalajlanmış sığır eti köftelerinin TAMB, TAPB, Pseuodomonas, LAB, 
Micrococcus/Staphylococcus ve Enterobacteriaceae sayıları üzerine LKSE ilavesi ve depolama süresinin çok önemli 
(P<0.01) etkileri olmuştur. Kontrol ile karşılaştırıldığında, bakteri sayıları (LAB hariç) depolama süresi boyunca 
LKSE ilavesiyle önemli derecede azalmıştır (P <0.05). Ayrıca, LKSE'nin ilavesi LAB'nin gelişimini desteklemiştir. 
Depolama süresi ilerledikçe tüm bakteri sayıları artmış, ancak LKSE ile muamele edilmiş sığır eti köftelerinde bakteri 
popülasyonundaki artış, kontrol grubuna kıyasla daha yavaş olmuştur. Sonuç olarak, doğal bir antimikrobiyal ajan 
olarak LKSE'nin kullanılması, vakum ambalajlanmış sığır eti köftelerinde mikrobiyal bozulmayı geciktirmek için 
etkili bir yöntem olarak düşünülebilir. 
Anahtar Kelimeler: Fenolik bileşik, karadut, mikrobiyal kalite, sığır köftesi, vakum ambalajlama 

 

Effect of Lyophilized Black Mulberry (Morus nigra L.) Water Extract on 

Microbial Quality of Vacuum-Packed Beef Patties  

ABSTRACT  
Recently, natural additives containing abundant phenolic compounds were also added to fresh meat and meat products 
to delay microbial deterioration. Black mulberry (Morus nigra L.) is a suitable source for use as a natural preservative 
since it has a high phenolic content. In this research, effect of lyophilized black mulberry water extract (LBWE) on 
microbial quality of vacuum-packed beef patties were investigated. For this purpose, primarily LBWE was obtained 
and then, 0 % (control), 0.1 %, 0.2 % and 0.4 % LBWE were added to beef patties. The prepared beef patties were 
placed in polystyrene foam trays, packaged in vacumm and stored at 4±1oC for 15 days. Total aerobic mesophilic 
bacteria (TAMB), total aerobic psychrotrophic bacteria (TAPB), Pseudomonas, lactic acid bacteria (LAB), 
Micrococcus/Staphylococcus and Enterobacteriaceae counts of beef patties were determined during storage period 
with three days interval.  The addition of LBWE and storage time had very significant effect on TAMB, TAPB, 
Pseuodomonas, LAB, Micrococcus/Staphylococcus and Enterobacteriaceae counts of vacuum-packed beef patties 
(P<0.01). Compared with the control, the bacteria counts (excluding LAB) decreased significantly with addition of 
LBWE during the storage period (P<0.05). Besides, the addition of LBWE supported growth of LAB. The all bacterial 
counts increased as storage time progressed, but the increase in bacterial population in LBWE-treated beef patties was 
slower compared to the control group. Consequently, the use of LBWE as a natural antimicrobial agent can be 
considered as an effective method for delaying microbial degradation in vacuum packaged beef patties. 
Keywords: Beef patty, black mulberry, microbial quality, phenolic compound, vacuum packaging 
 
*This study was supported by “Ordu University Scientific Research Projects Coordination Unit” (Project code: TF-
1627). 
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Kırklartepe Barajı Eksen Yerindeki Kaya Kütlesinin RQD ve Eklem 

Sıklığı Özelliklerinin Yer Radarı ile İlişkilendirilmesi 
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ÖZET 
Bu çalışmada Türkiye’nin kuzeydoğu bölgesinde yer alan Bayburt ili Merkez ilçesindeki Kırklartepe barajı 
eksen yeri çalışma alanı olarak seçilmiştir. İnceleme alanında planlanan baraj ekseni boyunca Devlet Su İşleri 
(DSİ) tarafından 240m uzunluğunda 6 adet sondaj kuyusu açılmış olup, buna ek olarak tarafımızdan aynı 
güzergâhta baraj eksenine dik 7 hat boyunca yer radarı ölçümleri alınmıştır. Eksen yerinde yapılan sondaj 
verilerinden yararlanılarak kaya kütlesinin eklem sıklığı ve RQD parametrelerine ait bölgelendirmeler yapılarak 
yer radarı kesitleri ile karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, radar kesitlerinin tamamında kuvvetli yansımalar ve geniş 
saçılmalı hiperboller gözlenmiştir. Saçılmaların ve yansımaların yoğun olduğu bölgeler eklem sıklığına göre çok 
çatlaklı- kırıklı ve parçalanmış zonlara, RQD’ye göre ise kötü ve çok kötü zonlara denk geldiği gözlemlenmiştir. 
RQD, eklem sıklığı ve yer radarına göre yapılan bölgelendirmelerde bu özelliklerin birbirini denetledikleri, 
eklem sıklığının fazla (çok çatlaklı- kırıklı) olduğu seviyelerde RQD değerlerinin azaldığı (kötü, çok kötü), radar 
kesitlerin ise büyük genlik değerlerine sahip kuvvetli yansımalara sahip olduğu gözlemlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Bayburt, Kırklartepe Barajı, RQD, eklem sıklığı, Yer radarı. 

 

The Comparison of Properties of Rock Quality Designation (RQD) and 

Joint Frequency of Rock Mass at the Kırklartepe Dam Axis with 

Ground Penetrating Radar (GPR) 

ABSTRACT  
In this study, the axis line of Kırklartepe Dam in central town of Bayburt province which is located in the 
northeast of part of Turkey is selected as study area. Six borehole up to 240 meters in length which is done by 
General Directorate of State Hydraulic Works are opened along the dam axis which is planned in the 
investigation area. In addition to this, we took Ground Penetrating Radar (GPR) measurements which are along 
seven lines perpendicular to dam axis on the same route. By utilizing from drilling data which is made in axis 
line and making zonations belonging to joint frequency of rock mass and Rock Quality Designation (RQD) 
parameters, a detailed comparison is made with GPR sections. As a result, strong reflections and large scattered 
hyperboles are observed in all GPR sections. We observed that the regions where scatters and reflections are 
intensive are equivalent to very cracked-fractured and fragmented zones according to joint frequency. However, 
these regions are equivalent to bad and very bad zones according to RQD. As a remarkable fact, we concluded 
that (1) these properties control each other in the zonations that is made according to RQD, joint frequency and 
GPR data, (2) RQD values decrease (bad, very bad) in the levels that joint frequency is much (very cracked-
fractured), and (3) GPR sections have strong reflections in large amplitude values. 
 
Keywords: Bayburt, Kırklartepe Dam, RQD, Joint frequency, GPR. 
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Ayva Çekirdeği Jeli ile Kaplama İşleminin Kaşar Peynirinin 

Olgunlaşma Süresince Mikrobiyolojik ve Kimyasal Özellikleri Üzerine 

Etkisi 
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1Atatürk Üni., Erzurum Meslek Yüksekokulu, Gıda İşleme Bölümü, Erzurum, Türkiye, terkaya@atauni.edu.tr 

2Atatürk Üni., Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Erzurum, Türkiye, gurbuzynp@gmail.com, 
elifdag@atauni.edu.tr, msengul@atauni.edu.tr 

ÖZET 
Bu araştırmada, ayva çekirdeği jelinden elde edilen yenilebilir filmin Kaşar peynirinin 120 günlük olgunlaşma 
süresince mikrobiyolojik ve kimyasal özellikleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla farklı konsantrasyonlarda 
(%0, %0,5, %1, %2) kekik yağı ilavesiyle elde edilen ayva çekirdeği jelinin antifungal etkisi araştırılmıştır. Deneme 6 
peynir çeşidi (kontrol, vakum ambalajlı, yalnızca ayva jeli ile kaplı, %0,5, %1, %2 kekik yağı ilaveli ayva jeli ile kaplı 
peynirler) × 5 olgunlaşma süresi (5., 30., 60., 90. ve 120. günler) × 2 tekerrür olmak üzere 60 Kaşar peyniri örneğiyle 
yürütülmüştür. Çalışma sonucunda; peynir örnekleri arasında TAMB, MRS agarda gelişen LAB ve M-17 agarda 
gelişen LAB sayıları bakımından farklılık bulunmazken, vakum ambalajlı ve ayva jeli ile kaplı tüm peynirlerin maya-
küf sayılarında kontrol grubuna kıyasla yaklaşık 1 logaritmik bir azalma sağlanmıştır. Bununla birlikte, %0,5 ve %1 
kekik yağı ilaveli ayva jeli ile kaplanmış örneklerde olgunlaşmanın sadece 90. ve 120. günlerinde, %2 kekik yağı 
ilaveli ayva jeli ile kaplanmış örnekte ise sadece 120. günde maya-küf tespit edilebilmiştir.  Olgunlaşma süresince tüm 
örneklerde kurumadde, protein, yağ ve tuz değerleri artış göstermiştir. En düşük kurumadde, yağ ve protein değerleri 
vakum ambalajlanmış Kaşar peyniri örneklerinde belirlenirken, en yüksek değerler kontrol grubu peynir örneklerinde 
tespit edilmiştir. Ambalaj değişkeni Kaşar peyniri örneklerinin proteoliz düzeyini etkilememiştir (p>0,05). Sonuç 
olarak, peynir kalitesinin korunması açısından ayva jeli ile kaplamanın olumlu etkileri tespit edilmiştir. Bu çalışma 
TÜBİTAK tarafından TOVAG 115O886 numaralı proje ile desteklenmiştir. 
Anahtar kelimeler: Kaşar peyniri,  kaplama, ayva çekirdeği jeli, yenilebilir film 

 

The Effect of Quince Seed Gel Containing Thyme Essential Oil as an 

Edible Film on the Microbiological and Chemical Quality Properties of 

Kashar Cheese during Ripening  

ABSTRACT  
In this research, the effect of edible film obtained from the quince seed musilage gel on the microbiological and 
chemical properties of Kashar cheese was studied during 120 days of ripening period. For this purpose, antifungal 
effect of quince seed musilage, obtained with the addition of thyme oil at different concentration (0%, 0,5%, 1%, 2%), 
was investigated. The experiment was conducted with 6 types of cheeses (control, vacuum packaged, only coated with 
quince seed musilage and coated with quince seed musilage added thyme oil at 0,5%, 1%, 2% concentrations) × 5 
ripening time (5., 30., 60., 90 and 120 days) × 2 replicates with the sample of 60 Kashar cheese. In the results of the 
study, yeast-mold counts of cheese samples vacuum packaged and coated with quince gels showed a decrease of about 
1 logarithmic compared to the control group, while there was no difference among cheese samples in the counts of 
TAMB, LAB growth on MRS and M-17. On the other hand, yeast-mold was detected only on the 90th and 120th days 
of ripening in the samples coated with quince gel added 0.5% and 1% thyme oil and only on the 120th day in the 
samples coated with quince gel added 2% thyme oil. During the ripening period, dry matter, protein, fat and salt values 
increased in all samples. While the lowest dry matter, fat and protein values were determined in vacuum packaged 
Kashar cheese samples, the highest values were determined in the control group cheese samples. Packaging variant did 
not affected statistically significant (p>0,05) the proteolysis levels of Kashar cheese samples. Consequently, study 
results show that positive effects of coating with quince gel in terms of protection of cheese quality. The study was 
supported by TUBITAK with the project number TOVAG 115O886. 
Keywords: Kashar cheese, coating, quince seed gel, edible film 
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ÖZET 
Egzoz gazı devridaimi (EGR), dizel motorlardan çıkan NOx emisyonlarını kontrol etmek için en etkili 
yöntemlerden biridir. Hafiften ağır hizmete kadar dizel motorların çoğu EGR sistemi ile donatılmıştır. Bu 
yöntemde, egzoz gazlarının kontrol edilebilir bir kısmı geri emme havasına gönderilir ve bu yanmış gazların 
ikame edilmesi daha düşük ısı salınmasına, yanma sonu sıcaklığının düşmesine ve NOx emisyonlarının 
azalmasına sebep olur. Ancak, EGR uygulandığında, silindirlerdeki mevcut oksijen konsantrasyonundaki 
azalmadan dolayı partikül emisyonlarının üretimi artmaktadır. Bu, EGR sistemini kullanan dizel motorlarda en 
önemli sorundur ve egzoz gazlarında NOx ve partikül emisyonları arasında bir dengelenme olması gerektiği 
anlamına gelir. Emme yükü sıcaklığındaki artışın hacimsel verimde ve motor performansında bir düşüşe neden 
olduğu bilinmektedir. Motorun hacimsel verimine olumsuz etkileri azaltmak için EGR gazları taze emme 
havasıyla karıştırılmadan önce soğutulmalıdır. Ayrıca, EGR gazları, en iyi NOx azaltımını sağlamak için 
soğutulmaktadır. Bununla birlikte, EGR soğutucu kirlenmesi zaman içindeki ısı transfer performansını düşürür. 
Kirlenme, soğutucunun basınç düşüşünde bir artışa neden olur ve EGR soğutucularında EGR hızlarını, motor 
performansını ve egzoz emisyonu özelliklerini etkileyen başlıca konudur. Bu deneysel çalışmada, EGR’nin 
egzoz emisyonlarına olan etkisi deneysel olarak incelenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: EGR, NOx, O2 konsantrasyonu, EGR soğutucu 

 

Experimental Investigation of The Effect of EGR System on Exhaust 

Emissions 

ABSTRACT 
Exhaust gas recirculation (EGR) is one of the most effective method to control the NOx emissions emitted from 
the diesel engines. Most of the diesel engines from light duty to heavy duty applications are equipped with EGR 
system. In this method, a controllable part of the exhaust gases is sent back to the intake air, and substitution of 
this burnt gases causes lower heat release and peak temperature reducing the formation of NOx emission. 
However, when EGR is applied, the production of the particulate emissions increases due to the reduction in the 
available oxygen concentration in the cylinders. This is one of the most important problem in diesel engines 
using EGR system, and it means that there should be a trade-off between NOx and particulate emissions in the 
exhaust gases. It is known that the increase in the intake charge temperature causes a decrease in the volumetric 
efficiency and engine performance. EGR gases must be cooled before mixing with the fresh intake air to 
decrease the negative effects on the engine volumetric efficiency. Additionally, EGR gases are cooled in order to 
achieve the best NOx reduction. EGR coolers are used on diesel engines to reduce the temperature of exhaust 
gases to be recirculated. In this experimental study, the effect of EGR on exhaust emissions was investigated 
experimentally. 
 
Keywords: EGR, NOx, O2 concentration, EGR cooler 
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LPG Enjeksiyonlu Buji Ateşlemeli Motorlarda Hava Yolu Matematiksel 

Modelleme ve Hava Yakıt Oranının Kontrolü   
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ÖZET 
İçten yanmalı motorlarda çıkış parametrelerinin ölçüm ve kontrol yöntemleri, performans ve emisyon 
karakteristiklerinde iyileşmeler elde edebilmek için çok önemlidir. Hem buji ateşlemeli hem de sıkıştırma 
ateşlemeli motorlarda farklı çalışma koşullarına göre hava-yakıt oranı, ateşleme avansı, enjeksiyon süresi, subap 
zamanlaması, egzoz gazı resirkülasyon oranı ve sıkıştırma oranı gibi çalışma parametrelerinin etkin bir şekilde 
uyarlanması motor karakteristiklerinde ciddi ölçülerde artış sağlar. Bu parametrelerden biri de hava-yakıt 
oranıdır ve özellikle buji ateşlemeli motorlarda mükemmel performans ve egzoz emisyon karakteristikleri elde 
edebilmek için kusursuz bir şekilde kontrol edilmelidir. Benzin ile çalıştırılan buji ateşlemeli motorlarda 
sitokiyometrik hava yakıt oranı 14.7 iken bu değer LPG’li motorlarda LPG’nin ağırlıklı bileşenlerinden ikisi 
Propan ve Bütanın karışımdaki yüzdelerine göre değişir. Katalitik konvertörün verimliliğini optimize edebilmek 
için, ki böylece egzoz emisyonları da minimize edilmiş olur, LPG yakıtlı buji ateşlemeli motorda sitokiyometrik 
hava-yakıt oranı sağlanmalıdır. Benzin bileşimi nispeten sabit iken güçlü bir hava yakıt kontrol sistemi 
oluşturmak mümkündür. Fakat LPG bileşimi önemli ölçüde değişkenlik arz eder ve LPG bileşimindeki bu 
değişkenlik hava yakıt oranı kontrol stratejisini etkiler. Geleneksel LPG dönüşüm sistemlerinde, LPG’nin sıvı 
fazdan gaz fazına geçmesi için kullanılan regülatör bulunur. Sıralı çok-nokta port püskürtmeli LPG 
sistemlerinde, bağımlı bir elektronik kontrol ünitesi bulunmaktadır ve bu ünite benzin enjeksiyon sistemi içinde 
yer alan asıl elektronik kontrol ünitesinin kontrolündedir. Asıl elektronik kontrol ünitesi benzin enjektörleri için 
darbe süresini tayin eder ve bağımlı elektronik kontrol ünitesi bu bilgiyi bir katsayı ile çarparak çalışma şartlarını 
belirler. Bu çalışmanın amacı, LPG dönüşümü yapılmış buji ateşlemeli bir motorda hava fazlalık katsayısını 
geniş band oksijen sensörü kullanarak kontrol ederek kontrol kalitesini artırmaktır. Bu çalışmada, sistem 
tanımlama teknikleri kullanılarak hava fazlalık katsayısı PID denetleyici ile ilişkilendirilmiştir. Bu şekilde 
tasarlanan kontrol algoritmaları daha sonra LabView ortamında oluşturulmuş ve alan programlanabilir kapı 
dizileri (FPGA) şasisine yüklenmiştir. Bu uygulamanın kullanımıyla sitokiyometrik oran etrafındaki salınımlar 
azaltılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: İçten Yanmalı Motorlar, Hava-Yakıt Oranı, Genişband O2 sensörü LPG, PID Kontrol. 

 

The Air Path Mathematical Modeling and Air Fuel Ratio Control at LPG 

Injected in SI Engine 

ABSTRACT  
The measuring and control methodologies of the internal combustion engine operating parameters are very 
important to improve performance and emission characteristics. Effectively adjusting the operating parameters 
such as air– fuel ratio, spark timing, fuel injection timing, valve timing, exhaust gas recirculation ratio and 
compression ratio at different operation conditions in spark and compression ignition engines improves 
significantly the engine characteristics. One of them is air-fuel ratio, and it must be precisely controlled 
especially in spark combustion engines in order to achieve excellent performance and exhaust emission 
characteristics. Stoichiometric air-fuel ratio of gasoline fueled spark ignition engines is 14.7, whereas it depends 
on the major components of LPG with the proportion of propane and butane. In order to ensure the catalytic 
converter efficiency is optimized, and thus the exhaust emissions are minimized, the stoichiometric air-fuel ratio 
should be provided in LPG fueled spark ignition engines. As the gasoline composition is relatively constant, it is 
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possible to produce a robust air-fuel ratio control system. However the composition of LPG is considerably more 
variable, and change in the component of LPG affects the control strategy of the air-fuel ratio. In the 
conventional LPG fuel conversion systems, there is a regulator/vaporizer which is used for changing the phase of 
LPG from liquid to gaseous form. In the sequential multi-point port LPG injection systems, there is a slave 
electronic control unit and it is under the control of master electronic control unit designed for the gasoline 
injection systems. The master electronic control unit determines the pulse time for gasoline injectors, then the 
slave LPG electronic control unit uses that information and multiplies it by a factor that accounts for the different 
duty cycle of the LPG regulators. The main purpose of this study is to produce an air-fuel ratio control system 
for LPG fueled engines by using a wideband lambda sensor to increase the quality of the control. In this study, 
the air-fuel ratio has been correlated with PID controller by using system identification techniques. The control 
algorithms designed by this way have been built up in LabVIEW platform, and installed in the field 
programming gate array (FPGA) chassis.  The oscillations around the stoichiometric ratio has been reduced by 
using this application. 
 
Keywords: Internal Combustion Engines, Air-Fuel Ratio, Wide-Band O2 sensor, LPG, PID Control 
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ÖZET 
Bu çalışmada mekanik alaşımlama yöntemiyle hazırlanan Fe5WB4 toz metalurjisi alaşımının yapısal özellikleri 
incelenmiştir. Mekanik alaşımlama işlemi tozların proses süresince oksitlenmesini engellemek için yüksek 
saflıkta argon atmosferi altında gerçekleştirilmiştir. Numunelerin sinterlenmesi 1250 °C’de 2-6 saat süreyle 
yüksek saflıkta argon atmosferinde gerçekleştirilmiştir. Sinterlenmiş malzemelerin mikroyapı incelemeleri 
taramalı elektron mikroskobu kullanılarak gerçekleştirilmiştir. X-ışını analizleri sinterlenmiş malzemelerin Fe, 
FeB, Fe2B, Fe7W6 fazlarını içerdiğini göstermiştir. Bulk yoğunluk ölçümleri Arşimet yöntemiyle belirlenmiştir 
ve sonuçlar bulk yoğunluk değerlerinin 6.51 g/cm3’ten 6.77 g/cm3’e değiştiğini göstermiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Toz metalurjisi, mekanik alaşımlama, Fe-W-B alaşımı, sinterleme  

 

Characterization of Fe5WB4 Powder Metallurgy Alloy Prepared by 

Mechanical Alloying 

ABSTRACT  
In this study, structural properties of the Fe5WB4 powder metallurgy alloy prepared by mechanical alloying was 
investigated. Mechanical alloying was fulfilled under high purity argon atmosphere to prevent oxidation of 
powders during the process. Sintering of the specimens were performed at 1250°C for 2-6 h under high purity 
argon atmosphere. Microstructural examination of the sintered specimens was performed by using scanning 
electron microscopy. X-ray analysis revealed that sintered compacts consist of Fe, FeB, Fe2B and Fe7W6 phases. 
Bulk density measurements were performed by the Archimedes method and the results showed that the bulk 
density values ranged from 6.51 g/cm3 to 6.77 g/cm3. 
 
Keywords: Powder metallurgy, Mechanical alloying, Fe-W-B alloy, Sintering 
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ÖZET 
Yüksek sertlik, korozyon direnci ve aşınma dayanımına sahip Fe-W-B alaşımları yüzey sertleştirme işlemi için 
önemli bir adaydır. Bu çalışmada, 50% Fe, 20% W, 30% B (ağ.) alaşımı AISI 1020 çeliği üzerinde manuel 
tungsten inert gaz (TIG) kaynak yöntemiyle ergitilmiştir. Sert dolgu yüzeyi optik mikroskop, x-ışını difraksiyon 
analizi, taramalı elektron mikroskobu, enerji dağılımlı spektroskopi ve mikro sertlik testi ile karakterize 
edilmiştir. Optik mikroyapı resimleri numunelerin (a) demir-tungsten esaslı matris ve borür fazlarını içeren 3 
tabakaya sahip olduğunu ötektiküstü yapıya sahip kaplama tabakası, (b) kaplama tabakası ve altlık arasındaki 
geçiş tabakası ve (c) çelik altlık olmak üzere 3 tabakaya sahip olduğunu göstermiştir. XRD analizleri yapıdaki 
ana fazların Fe, Fe2B, Fe2W olduğunu göstermiştir. Sert yüzey tabakasının sertlik değeri 793.75 HV0.025’dir. 
 
Anahtar Kelimeler: Yüzey sertleştirme alaşımları, mikroyapı, borürler, TIG kaynağı 

 

Characterization of Fe5W2B3 Hardfacing Alloy Produced on AISI 1020 

Steel 

ABSTRACT  
With high hardness, corrosion resistance and wear resistance Fe-W-B alloys are an important candidate for 
hardfacing process. In this work, 50% Fe, 20% W and 30% B (by weight) alloy was melted on AISI 1020 steel 
by a manual tungsten inert gas (TIG) welding technique. Hardfaced surfaces characterized by optical 
microscopy, X-ray diffraction analysis, scanning electron microscopy, energy dispersive spectroscopy and 
micro-hardness test. Optical micrographs were showed that the samples had three layers which were (a) coated 
layer which had hypereutectic structure with iron-tungsten based matrix and boride phases, (b) interface layer 
between coated layer and substrate and (c) steel substrate. XRD analysis were showed that main phases in the 
structure were Fe, Fe2B, Fe2W. Hardness value of the hardfaced layer was 793.75 HV0.025. 
 
Keywords: Hardfacing alloys, Microstructure, Borides, TIG Welding 

1433



 

Değişerek Yayılan Yer Hareketi Altındaki Sismik İzolasyonlu ve 

İzolasyonsuz Köprülerde Dalga Yayılma Etkisinin Tesiri   

Muhammet Yurdakul1 ve Şevket Ateş 2 

1Bayburt Üniversitesi, Bayburt, 69000, Türkiye, myurdakul@bayburt.edu.tr 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 61080, Türkiye, sates@ktu.edu.tr 

ÖZET 
Bu çalışmada, değişerek yayılan yer hareketi altındaki sismik izolasyonlu ve izolasyonsuz karayolu köprülerinin 
stokastik analizleri yapılmıştır. Köprünün sismik izolasyonu üç eğrilikli sürtünmeli sarkaç (ÜESS) mesnet 
sistemi ile yapılmıştır. Seçilen köprünün homojen yumuşak zemin üzerine inşa edildiği varsayılmaktadır. 
Stokastik analizlerde tutarsızlık etkisi dikkate alınmamış olup dalga yayılma etkisi hesaplara katılmıştır. Köprü 
modeli, yatay doğrultuda değişerek yayılan yer hareketine maruz bırakılmıştır. Yatay deprem dalgaları köprünün 
sol tarafından sağ tarafına doğru sırasıyla 100, 200 ve 400 m/s. hızla hareket ettiği varsayılmıştır. Köprü 
tabliyesinin kesit tesirleri ve yer değiştirmelerinin maksimum tepkilerinin ortalamaları incelenmiştir. Ayrıca 
stokastik analiz sonuçları uniform yer hareketinin sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Analiz sonuçları karayolu 
köprüsünde ÜESS mesnet sisteminin kullanımının, köprü tabliyesinin toplam normal kuvvet, kesme kuvveti ve 
eğilme momentinin maksimum değerlerinin ortalamalarını sırasıyla %89, %86 ve %96 oranında azalttığını 
göstermektedir. Genel olarak, köprü tabliyesinin iç kuvvetlerinin maksimum tepkilerinin ortalamalarında düşük 
hız yüksek hızdan daha etkilidir. Bununla birlikte köprü tabliyesinin yatay yerdeğiştirmesi incelendiğinde sonlu 
hızın en etkili olduğu görülmektedir.      
 
Anahtar Kelimeler: Stokastik analiz, sismik izolasyon, üç eğrilikli sürtünmeli sarkaç, dalga yayılma etkisi.  

 

Effectiveness of Wave Passage of Seismic Isolated and Nonisolated 

Bridges under Spatially Varying Ground Motion 

ABSTRACT  
In this study, stochastic analyses of isolated and nonisolated highway bridges under spatially varying ground 
motion are performed. The bridge is isolated with triple concave friction pendulum (TCFP) bearing. The selected 
bridge is assumed to be constructed on homogeneous soft soil. Incoherency effects are neglected and wave 
passage effect is taken into account in the stochastic analyses. The bridge model subjected to spatially varying 
earthquake ground motions in the horizontal direction. The horizontal input is assumed to travel across the 
bridge from left to right side with finite velocities of 100 m/s, 200 m/s and 400 m/s. The means of the maximum 
responses of displacement and internal forces of bridge deck are investigated. The results of these stochastic 
analyses are also compared with the results of under uniform ground motion. Analysis results show that using 
TCFP bearing on Highway Bridge reduces means of maximum values of total axial force, shear force and 
bending moment of bridge deck by 89%, 86% and 96%, respectively. In generally, low speed is more effective 
than high speed at the means of the maximum responses of internal forces of bridge deck. The finite velocity is 
the most effective at means of the maximum responses of horizontal displacement of bridge deck. 
 
Keywords: Stochastic analysis, seismic isolation, triple friction pendulum bearing, wave passage effect. 
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ÖZET 
Önemli mühendislik yapılarından biri olan karayolu köprüleri depremde göçtüğü zaman ulaşım önemli derecede 
etkilenmektedir. Bu gibi yapılar güçlü yer hareketlerine karşı dayanıklı bir şekilde inşa edilmelidirler. Bundan 
dolayı izolasyon sistemi ile birlikte korelasyon, dalga yayılma ve zemin etkilerini içeren stokastik yaklaşımın 
hesaba katılması gerekmektedir. Bu çalışma, değişerek yayılan yer hareketi etkisi altında üç eğrilikli sürtünmeli 
sarkaç (ÜESS) mesnet sistemi ile sismik izolasyonu yapılan bir karayolu köprüsünün tepkilerini incelemeyi 
amaçlamıştır. Seçilen köprü homojen ve sert zemin üzerine inşa edildiği varsayılarak aralarındaki farklılıklar 
incelenmişir. Stokastik analizlerde sadece tutarsızlık etkisi hesaba katılmıştır. Tutarsızlık etkilerini göstermek 
için analizlerde iki farklı tutarsızlık modeli kullanılmıştır. Bunlar; Harichandran ve Vanmarcke tutarsızlık modeli 
ile Uscinski tutarsızlık modelidir. Bununla birlikte güçlü yer hareketlerine karşı yapıyı korumak için sürtünmeli 
sarkaç mesnet sistemi olarak ÜESS mesnet sistemi kullanılmıştır. Köprü tabliyesinin kesit tesirleri ve yer 
değiştirmelerinin maksimum tepkilerinin ortalamaları incelenmiştir. Stokastik analiz sonuçları uniform yer 
hareketi kullanılarak yapılan analiz sonuçları ile de karşılaştırılmıştır. Analiz sonuçları ÜESS mesnet sistemi 
kullanımı, toplam eksenel kuvvet, kesme kuvveti ve eğilme momenti maksimum değerlerinin ortalamalarını 
sırasıyla %85, %81 ve %86 oranında azalttığını göstermiştir. Yumuşak ve sert zemin durumlarının her ikisinde 
Harichandran ve Vanmarcke tutarsızlık modeli Uscinski tutarsızlık modelinden daha etkili olduğu 
görülmektedir. Analiz sonuçları sadece tutarsızlık etkisi dikkate alındığında sert zemine inşa edilen köprü 
tepkilerinin yumuşak zemine inşa edilenden daha büyük olduğunu göstermiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Stokastik analiz, sismik izolasyon, üç eğrilikli sürtünmeli sarkaç, tutarsızlık etkisi, yerel 
zemin etkisi.  

 

Stochastic Analyses of Isolated and Nonisolated Highway Bridge 

Constructed on Varied Soil Conditions under Spatially Varying Ground 

Motion 

ABSTRACT  
When a highway bridge as an important engineering structure collapse during earthquake, transportation is 
affected and introduces various hitches. These types of structure are constructed against severe earthquake 
ground motion. Thus, using stochastic approach considering incoherence, wave passage and site response effect 
along with seismic isolation system should use on designing long span structure as highway bridge. This study 
aimed to investigation of the stochastic response of a highway bridge isolated with triple concave friction 
pendulum (TCFP) bearing system under spatially varying earthquake ground motions. The selected bridge is 
assumed to be constructed on homogeneous soft and firm soil to investigate their distinctness. Incoherency effect 
is taken into account in the stochastic analysis. Two different types of incoherency models are used analysis to 
represent incoherency effects. These are Harichandran and Vanmarcke incoherency model and Uscinski 
incoherency model. In addition to this, TCFP bearing system is used as a frictional pendulum system to resist 
severe earthquake ground motion. The means of the maximum responses of displacement and internal forces of 
bridge deck are investigated. The results of these stochastic analyses are also compared with the results of under 
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uniform ground motion. Analysis results show that using TCFP bearing on Highway Bridge reduces means of 
maximum values of total axial force, shear force and bending moment of deck by 85%, 81% and 86%, 
respectively. In generally, using Harichandran and Vanmarcke incoherency model is more effective than 
Uscinski incoherency model both soft and firm soil conditions. Analyses results show that responses of the 
bridge constructed on firm soil are bigger than those of soft soil condition for only considering incoherency 
effect.   
 
Keywords: Stochastic analysis, seismic isolation, triple friction pendulum bearing, incoherency effect, site 
response effect 
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ÖZET 
Öngerilmeli kirişlere sahip köprülerin dinamik davranışlarını elde etmek için öngerilmeli kirişlerin doğal 
frekanslarının belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, öngerme kabloları eksantrik olarak 
yerleştirilmiş öngerilmeli beton I kirişin, geometrik nonlineer modal analizine yoğunlaşmaktır. Aktarma dönemi, 
öngerme kuvvetinin öngerme kablolarından betona aralarındaki bağ yardımıyla aktarıldığı süreçtir. Öngerilmeli 
kirişler eşdeğer betonarme kirişlere göre daha narin olduğu için öngerilmeli kirişlerde nonlineerite önemli hale 
gelmektedir. Bu çalışma kapsamında 1.2 m yüksekliğe ve 25.3 m efektif açıklığa sahip tipik ön döküm I kiriş 
örnek olarak seçilmiştir. Kirişin alt flanşında 270 K tipinde ve 15 mm çapa sahip 24 adet öngerme kablosu 
bulunmaktadır. Öngerme kablolarının birbirine olan mesafesi 6 cm’dir. Öngerme kablolarının kiriş boyunca 
doğrusal uzandığı kabul edilmiştir. Kirişin 3 boyutlu sonlu eleman modeli SAP2000 programı yardımıyla 
oluşturulmuş ve kirişin doğal frekansı, mod şekilleri gibi modal karakteristikleri lineer olmayan modal analiz ile 
elde edilmiştir. Lineer olmayan modal analizde sadece geometrik nonlineerite dikkate alınmıştır. Kirişin sonlu 
eleman modelinden elde edilen doğal frekanslar, öngerilmeli kirişlerin doğal frekanlarının bulunması için 
literatürde önerilen formülasyon ile elde edilen veriler ile karşılaştırılmıştır. Sonlu eleman yöntemi ve önerilen 
formülasyon sonuçlarının birbirine oldukça yakın olduğu görülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: Aktarma dönemi, doğal frekans, lineer olmayan modal analiz, öngerilmeli kiriş, sonlu 
eleman metodu. 

 

Nonlinear Modal Analysis of Prestressed Girder After Detensioning 

ABSTRACT  
In the case of bridge girders made of prestressed beams, it is necessary to predict the natural frequencies of 
girders in order to estimate dynamic behavior of entire bridge. The purpose of this paper is to focus on the 
geometrically nonlinear modal analysis of simply supported prestressed concrete I-girder, it’s strand is located 
eccentrically. Detensioning is a process in which the prestressing force is transferred from strands to concrete by 
bond at their interface. Prestressed concrete girder is shallower than an equivalent reinforced concrete girder; 
therefore, the nonlinearity is getting more important. One of a typical precast I-girder with 1.2 m height and 25.3 
m effective span length is selected as a case study. In the bottom flange of the girder there are 24 low-relaxation 
Grade 270 prestressing strand with 15mm (0.6 in.) diameter. Strands layout along the girder length is assumed as 
linear, and the distance between the strands is 6 cm. 3D finite element model (FEM) of the girder is developed 
by commercial software SAP2000, and the modal characteristics such as natural frequencies and mode shapes of 
girder are obtained from nonlinear-modal analyses. Only geometric nonlinearity is taken into account. Natural 
frequencies obtained from FEM of girder are compared with the result of the proposed formulation used to 
determine the natural frequencies of prestressed concrete I-girder. It is seen that the results obtained from FEM 
and proposed formulation are close to each other. 
 
Keywords: Detensioning, natural frequency, nonlinear modal analysis, prestressed girder, finite element 
methods. 
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ÖZET 
Kadmiyum oldukça toksik bir ağır metal olup birçok sanayi dalında kullanılması nedeniyle toprak, hava ve suyla 
gıda maddelerine bulaşma riski oldukça yüksektir. Bu çalışmada Lactobacillus, Leuconostoc, Lactococcus ve 
Weissella cinsine ait farklı LAB türlerinin toksik bir ağır metal olan kadmiyumu bağlama yetenekleri 
incelenmiştir. Çalışma kapsamında 15 farklı LAB türüne ait toplam 25 liyofilize suş kullanılmıştır. İncelenen 
suşların kadmiyumu bağlama seviyeleri farklılık göstermekle birlikte Leuconostoc citreum SC21, Lactobacillus 
paraplantarum N15, Lactobacillus paralimentarius E106, Lactobacillus sanfranciscensis ED5, Lactobacillus 
plantarum ED10, Lactobacillus brevis E25, Lactobacillus rossiae ED1 ve Leuconostoc citreum SC25 suşlarının 
diğer suşlaradan daha yüksek seviyede kadmiyum bağladığı belirlenmiştir. En verimli şuşların kuru 
biyokütlesinin %71-79 oranında kadmiyum bağladığı gözlemlenmiştir. Bu çalışma LAB biyosorpsiyonunun ağır 
metallere maruz kalan kişilerin detoksifikasyonuna yardımcı olabilecek gelecek çalışmalara ışık tutacağı 
düşünülmektedir.  
 
Anahtar kelimeler: Kadmiyum, Laktik Asit Bakterileri (LAB), Dekontaminasyon  

 

Investigation of Different Lactic Acid Bacteria for Decontamination of 

Cadmium 

ABSTRACT 
Cadmium as a highly toxic heavy metal, has an important level of contamination risk to foods through soil, 
environment and water due to its wide range of usage in different industrial areas. In this study, the cadmium 
removal ability of different LAB strains belonging to Lactobacillus, Leuconostoc, Lactococcus and Weissella 
species was tested. 25 lyophilised strains of 15 different LAB species were used in this study. Several patterns 
were observed for the cadmium removal of LAB strains although Leuconostoc citreum SC21, Lactobacillus 
paraplantarum N15, Lactobacillus paralimentarius E106, Lactobacillus sanfranciscensis ED5, Lactobacillus 
plantarum ED10, Lactobacillus brevis E25, Lactobacillus rossiae ED1 and Leuconostoc citreum SC25 were 
found to be more effective compared to the other tested LAB species. This removal levels were reached to 71-
79% levels in the most effective LAB strains. These findings suggest that selected LAB strains can be useful for 
the decontamination of cadmium during the acute poisoning or for other purposes.  
 
Keywords: Cadmium, Lactic Acid Bacteria (LAB), Decontamination 
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ÖZET 
Laktik asit bakterilerinin (LAB) bazı türleri ve de diğer mikroorganizmalar metal iyonlarını hücre yüzeylerine 
bağlayabilme veya hücre içerisine taşıyıp depolayabilme özelliğine sahiptirler. Bu çalışmada farklı LAB 
türlerinin insan ve hayvanlarda akut ve kronik sağlık sorunlarına neden olan toksik bir ağır metal kurşunu 
bağlama yetenekleri incelenmiştir. Çalışma kapsamında Lactobacillus, Leuconostoc, Lactococcus ve Weissella 
cinsinin üyeleri 15 farklı LAB türüne ait toplam 25 liyofilize suşun kurşun bağlama yeteneği araştırılmıştır. 
İncelenen suşların kurşunu bağlama seviyeleri farklılık göstermekle birlikte tüm suşlarda bakteri konsantrasyonu 
arttıkça bağladıkları kurşun miktarının da arttığı gözlemlenmiştir. Farklı sürelerde kurşun içeren ortamda 
inkübasyona bırakılan LAB suşlarından 10 tanesinin inkübasyon süresi arttıkça bağladıkları kurşun seviyelerinin 
azaldığı gözlemlenirken diğer 15 suşda inkübasyon süresinin bağlanan kurşun seviyesi üzerine etki etmediği 
gözlemlenmiştir. Bu çalışma bazı laktik asit bakterilerinin gıda uygulamalarında Pb toksisitesine karşı potansiyel 
bir probiyotik olarak kullanılabileceğini önermektedir.  
 

Anahtar kelimeler: Kurşun, Laktik Asit Bakterileri (LAB), Dekontaminasyon  

 

Screening of The Removal of Lead Ions Using Different Lactic Acid 

Bacteria  

ABSTRACT 
Different species of Lactic Acid Bacteria (LAB) as well as other microorganisms have the ability to attach the 
metallic ions to their cell surface or capture them into the inner cell for storage. In this study, the removal ability 
of different LAB species for lead as a toxic heavy metal that causes different acute and chronic problems in 
humans and animals. For the removal tests, in total 25 lyophilised strains of 15 different species belonging to 
Lactobacillus, Leuconostoc, Lactococcus and Weissella genus were analysed. Several patterns were observed for 
the removal ability of different strains although the removal ability increased in all strains with the increment of 
the bacterial concentration. The effect of incubation period on the removal of lead by different LAB strains were 
tested and in 10 strains the removal ability was decreased whereas in 15 strains this ability did not alter 
depending on the incubation period. This study suggests that selected LAB strains can be used as potential 
probiotics to be used against Pb toxicity in different food applications.  
 
Keywords: Lead, Lactic Acid Bacteria (LAB), Decontamination 
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ÖZET 
Sanayi 4.0 devrimi ilk bakışta endüstri için gözükse de hayatımızın her alanına etki etmeyi başarmış ve her 
geçen gün artarak etkin bir biçimde yaşantımızda yer edinmektedir. Bunun başlıca sebebi nesnelerin interneti 
(NI) mimarisinin bu devrimde et etkin rolü oynamasıdır. Bu mimari günlük hayatta bulunan bütün nesnelerin 
internet üzerinden etkileşim halinde olmasına olanak tanımaktadır. Böylece sistemler kendi aralarındaki bilgi 
alış-verişi sayesinde daha verimli ve akıllı çalışmaktadır. Bu bildiride, NI mimarisi ile çalışacak akıllı şehir 
uygulamaları için örnek bir tasarım yapılacaktır. Tasarımın başlıca amacı çevrede bulunan çöp konteynerlerinde 
bulunan çöp seviyesinin ve durumunun internet üzerinden takibi ve en uygun koşullarda boşaltılmasıdır. 
Böylece, çöp konteynerleri çevreye ve insanlara en az rahatsızlıkla temizlenecektir. Çöp konteynerleri kendi 
aralarında haberleşecekleri gibi bireysel olarak da internete veri aktarabilecekler. Dolayısıyla, NI mimarisi büyük 
ölçüde uygulanacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Sanayi 4.0, nesnelerin interneti, akıllı şehir, akıllı çöp konteyner.  

 

An Example Application for Smart City with Internet of Things 

Architecture: A Smart Bin 

ABSTRACT  
Industry 4.0 revolution has a significant impact on various aspects of daily life which is gaining an increasing 
popularity in our life. The major reason for this popularity is the development of internet of things (IoT) 
architecture which takes an important role in this revolution. IoT enables all devices to interact with each other 
through internet. As a result of this interaction, more efficient and accurate operation is achieved with 
information exchange. This study describes an example application for smart city which benefits from IoT. The 
main motivation is to observe the status of street bins via internet such as level of rubbish, temperature of bin 
and atmosphere of bin. This will ensure the successful discharge of the bin minimizing the inconvenient 
conditions for human life. The architecture will provide each bin with an ability to communicate with other bins 
to deliver information to the internet. Each bin will be able to directly transfer its data to internet. Also, when the 
internet connection is down, each bin will send data to the close bins to be transmitted to the internet. It is aimed 
to exploit the IoT architecture completely in this study.  
 
Keywords: Industry 4.0, internet of things, smart city, smart bin.  
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ÖZET 
Kablosuz algılayıcı ağlar (KAA) fazla sayıda algılayıcının (sensor) bir araya gelerek ortak bir görevi 
yapmasından oluşurlar. Algılayıcılar kendi aralarında haberleşerek tespit ettikleri bir bilgiyi ana istasyona 
iletirler. KAA' larda en temel problem ise algılayıcıların sınırlı bir enerji kaynağına sahip olmalarıdır. 
Dolayısıyla, KAA' lar tasarlanırken enerji verimliliği birincil tasarım kriteri olmaktadır. Ancak enerji kısıtlı 
olduğundan algılayıcılar nihayetinde enerjilerini tüketip kullanışsız olmaktadır. Bu çalışmada, algılayıcıların 
güneş enerjisini kullanmaları için örnek bir donanım tasarlanmıştır. Tasarlanan sistem ile algılayıcılar sınırsız bir 
enerji kaynağına sahiptirler. Geliştirilen sistemin performans analizi gerçek algılayıcılar üzerinde test edilmiştir. 
Güneşin olmadığı durumlarda bile algılayıcıların önceden hasat edip depoladıkları enerji ile saatlerce hayatta 
kalabilecekleri deneysel olarak gösterilecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: Kısıtlı enerji, kablosuz algılayıcı ağlar, güneş enerjisi, enerji hasat.  

 

On the Limited-Energy Problem in Wireless Sensor Networks: Solar 

Energy Harvesting 

ABSTRACT  
Wireless sensor networks (WSNs) are composed of a collection of sensor nodes with the purpose of performing 
a common task. Sensor nodes have the capability of wireless communication in order to deliver a targeted data to 
a central point. The major problem in WSNs is the limited energy source of the sensor nodes. This brings the 
necessity to design energy-efficient networks. However, the energy will eventually deplete resulting in sensor 
nodes becoming useless. This paper studies the potential use of solar power for sensor nodes. A hardware 
prototype is designed to allow sensor nodes to harvest solar energy.  The hardware is tested on real sensor node 
devices in order to obtain more realistic performance results. The results practically show that sensor nodes can 
survive for hours with previously accumulated energy when there is no available solar power. 
 
Keywords: Limited-energy, wireless sensor networks, solar power, energy harvesting.  
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Method 
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ABSTRACT 
Depending on the developments in nanotechnology, nanofibers with diameters smaller than 1 micron and superior 
properties are increasingly used. Although there are many methods for the production of nanofibers, 
electrospinning is considered to be an effective technique, and in recent years nanofibers have been successfully 
produced using various polymers by this method. This method, which allows the production of solid, continuous 
and nanoscale fibers with a small volume, high surface area, is defined as the process of nanofiber formation by 
using polymer solution or melt. In this study, the mechanical properties of nanofiber reinforced epoxy resin 
composites were investigated. Nanofiber was produced by electrospinning using solution of 10 wt % of 
PVP(polyvinylpyrrolidone)/Ethanol. The diameters of the obtained nanofibers were determined to be 200-450 
nanometers and their average thicknesses were 100 μm. In the production of composite materials, a lamination 
epoxy set consisting of MGS L160 (resin) and H160 (hardener) was used. Nanofiber reinforced tensile test 
specimens were produced in specific molds prepared according to the standards and tensile tests were carried out 
to determine the mechanical properties of these specimens. The microstructures of the fracture surfaces of the 
samples were also examined by SEM. 
 
Keywords: Nanofiber, Elektrospinning, PVP (polyvinylpyrrolidone), Composite 

 
Elektro-eğirme Yöntemiyle PVP Polimerinden Elde Edilen 

Nanoelyaflarla Katkılandırılmış Epoksi Reçinenin Mekanik 
Özelliklerinin Belirlenmesi 

ÖZET 
Nanoteknolojinin ilerlemesiyle birlikte çapı 1 mikrondan daha küçük olan ve üstün özelliklere sahip nanoelyafların 
kullanım alanları her geçen gün daha fazla artmaktadır. Nanoelyafların çeşitli üretim yöntemleri olmasına rağmen, 
elektro-eğirme yöntemi etkili bir teknik olarak kabul edilmekte ve son yıllarda bu yöntemle çeşitli polimerler 
kullanılarak nanoelyaflar başarılı bir şekilde üretilmektedir. Küçük hacimde yüksek yüzey alanına sahip, sağlam, 
sürekli ve uzun nano ölçekli elyafların elde edilmesine imkân veren bu yöntem, polimer çözeltisi veya eriyiğinin 
elektriksel olarak yüklenmiş jeti aracılığıyla nanoelyaf oluşturma işlemi olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada 
nanoelyafla katkılandırılmış epoksi reçineden oluşturulan kompozitlerin mekanik özellikleri incelenmiştir. 
Kütlece %10 PVP(polyvinylpyrrolidone)/Etanol çözeltisi kullanılarak elektro-eğirme yöntemiyle 200-450 
nanometre çaplarında ve ortalama 100 µm katman kalınlığında nanoelyaf üretilmiştir. Kompozit malzemenin 
üretiminde MGS L160(reçine)/H160(sertleştirici) laminasyon epoksi seti kullanılmıştır. Standartlara uygun 
şekilde hazırlanan özel kalıplarda nanoelyaf ile katkılandırılmış çekme deneyi numuneleri üretilmiş ve bu 
numunelerin mekanik özelliklerini belirlemek amacıyla çekme deneyleri yapılmıştır. Ayrıca numunelerin kırılma 
yüzeylerinin mikroyapıları SEM ile incelenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Nanoelyaf, Elektro-eğirme, PVP(polyvinylpyrrolidone),  Kompozit. 
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Experimental Investigation of Springback of DC Series Steel Sheet in V 

Bending Process 

Emin USLU1 and Nihat TOSUN2 
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ABSTRACT 
Sheet materials, which are commonly used in sectors such as automotive and whitewares, are usually formed by 
applying bending operations. Bending is the process of shaping sheet materials by turning them around a single 
axis by means of bending dies with heating and without heating. The most important problem encountered in 
bending processes is springback. Springback due to elastic behavior of the material is expressed as the difference 
between the angle of buckling of the resultant sheet material and the actual angle value after shaping. This problem 
makes it difficult to assemble the manufactured part due to dimensional differences and causes financial loss. For 
this reason, it is necessary to correctly estimate the springback behavior to ensure the dimensional accuracy and 
cost savings of the shaped parts as a result of the bending operations. In the study, the springback behavior took 
place during V bending of DC series Sheet metals having different quality was experimentally investigated. For 
this purpose, sheet metal having quality of DC01, DC04 and DC05 with size of 45x90 mm thickness of 1, 1.5 and 
2 mm and V bending die having 60, 90, and 120o angles were used. As a result of the work done it has been seen 
that the behavior of springback changes depending on the mold and material parameters.  It has been determined 
that the springback has an inverse proportion with angle of mold and material thickness, and has a direct proportion 
with yield strength. 

Keywords: Springback, Sheet, V bending 

 

V Bükme İşleminde DC Serisi Çelik Sacların Geri Yaylanma Deneysel 

Olarak İncelenmesi 

ÖZET 
Genellikle otomotiv ve beyaz eşya gibi sektörlerde yaygın olarak kullanılan sac malzemeler, çoğunlukla bükme 
işlemleri uygulanılarak şekillendirilirler. Bükme, sac malzemelerin talaş kaldırma işlemi yapılmadan ve ısıtılarak 
veya ısıtılmadan bükme kalıpları vasıtasıyla tek eksen etrafında döndürülerek şekillendirilmesi işlemidir. Bükme 
işlemlerinde karşılaşılan en önemli problem, geri yaylanmadır. Malzemenin elastik davranışından kaynaklanan 
geri yaylanma, büküm sırasında uygulanan kuvvetin kalkması sonucu sac malzemenin bir miktar esneyerek 
büküldüğü açı değeri ile şekillendirmeden sonraki gerçek açı değeri arasındaki fark olarak ifade edilir. Bu problem, 
boyutsal farklılıklardan dolayı imal edilen parçanın montajını zorlaştırmakta ve maddi kayıplara neden olmaktadır. 
Bu nedenle bükme operasyonları sonucunda şekillendirilen parçaların ölçü tamlığını ve maliyet tasarrufu sağlamak 
için geri yaylanma davranışının doğru bir şekilde tahmin edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, farklı kalitedeki 
DC serisi çelik sacların V kalıpla bükme işleminde meydana gelen geri yaylanma davranışı deneysel olarak 
incelenmiştir. Bu amaçla, 45x90 mm ebatlarında, 1, 1.5 ve 2 mm kalınlıklarında DC01, DC04 ve DC05 
kalitelerinde çelik sac malzemeler ile 60, 90 ve 120o'lik kalıp açılarına sahip V bükme kalıpları kullanılmıştır. 
Yapılan çalışmalar sonucunda geri yaylanma davranışının kalıp ve malzeme parametrelerine bağlı olarak değiştiği 
görülmüştür. Geri yaylanmanın, kalıp açısı ve malzeme kalınlığı ile ters orantılı olarak değiştiği, akma 
mukavemetiyle ise doğru orantılı olarak değiştiği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Geri Yaylanma, Sac, V bükme. 
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ÖZET 
Elma meyvesi dünya genelinde en fazla tüketilen meyvelerden biridir. Elma günümüzde gıda sanayisinin birçok 
alanında kullanılmaktadır. Besin içeriğinden dolayı elma pek çok gıda maddesinin üretiminde ham madde ya da 
takviye gıda bileşeni olarak ilave dilmektedir. Bu çalışmada meyve bazlı sos üretimi yapılırken 13 Brix°’lik elma 
püresi kullanılmıştır. Elma püresine farklı oranlarda şeker, tarçın, karanfil, ceviz, fındık ve kakao ilave 
edilmiştir. Elma soslarının kuru madde miktarı (%), suda eriyen kuru madde miktarı (Bx°), toplam asitlik (%), 
pH, invert şeker miktarı (%), toplama şeker miktarı (%)  ve renk değerleri (L*, a*, b*) değerleri incelenmiştir. 
Bunlara ilave olarak meyve sosları duyusal özelliklerine göre de değerlendirilmiştir. Duyusal olarak panelistler 
tarafından en lezzetli bulunan formülün,  şeker yüzdesi en yüksek olan meyve sosuna ait olduğu tespit edilmiştir. 
Şeker yüzdesi yüksek olan formül, lezzet ve beğeni özellikleri açısından istatistiksel olarak da önemli 
bulunmuştur. Parlaklık değeri olan L* sonuçlarının en yükseği saf elma püresine ait olduğu tespit edilirken, 
kakaonun ilave edildiği formül en düşük L* değerine sahip olduğu belirlenmiştir. pH değerleri incelendiğinde, 
saf elma püresi miktarının arttığı formüllerde pH’nın azaldığı görülmüştür. Elma püresine ilave edilen diğer 
maddelerin pH üzerinde önemli bir farklılık yaratmadığı belirlenmiştir. Formüller arasında en düşük kuru madde 
ve pH değerinin saf elma püresi olduğu belirlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Elma; Elma sosu; Elma püresi; Meyve sosu. 

 

Production of Fruit Based Sauce 

ABSTRACT  
Apple is one of the most consumed fruit in the World. Nowadays, apple is used in many fields of the food 
industry.  Because of its nutritional content, the apple is added as a raw or supplemental food ingredient in the 
production of many foodstuffs. In this study, for production of apple sauce, 13 Bx° apple puree was used. Sugar, 
cinnamon, cloves, walnuts, hazelnuts and cocoa were added to the apple puree at different proportions. Amount 
of dry matter (%), soluble dry matter in water (Bx°), total acidity (%), pH, invert sugar (%), total sugar (%), and 
color values (L*, a*, b*) of apple sauces were investigated. In addition to these, fruit sauces are also evaluated 
according to their sensory characteristics. Panelists liked the formula with the highest percentage of sugar. The 
formula with a high percentage of sugar is statistically significant in terms of flavor and taste characteristics. It 
has been determined that the highest value of L* belongs to pure apple purees. Also, İt has been determined that 
the formula in which cacao is added has the lowest L* value. When the pH values were examined, it was seen 
that the pH decreased in the formulations in which the amount of pure apple puree increased. It has been 
determined that other substances added to apple puree do not make a significant difference on pH. It has been 
detected that the lowest dry matter and pH value among the formulas are pure apple puree. 
 
Keywords: Apple; Apple sauce; Apple puree; Fruit sauce. 
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ÖZET 
Günümüzde el, ayak, çene gibi uzuvların işlevini yerine getirememesi durumda destekleyici unsurların 
uygulanması veya yapay organların modellenmesi üzerinde önemli çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarda, 
deneysel yöntemlerin yetersizliği ve imkânsız olması gibi durumlarda, hastadan alınan tomografi, MR gibi 
görüntüler kullanılarak gerçekleştirilen bilgisayar simülasyonları oldukça yararlı işlevler yerine getirmektedir.  
Ancak, bu simülasyonlarda kullanılacak şekilde özelliklere sahip görüntü dosyalarının gelişmiş bir CAD 
programında düzenleme işlemleri doğrudan gerçekleştirilememektedir. Bu amaçla bu çalışmada, bir dijital 
görüntüleme tekniği olan Bilgisayarlı Tomografi (BT) ile elde edilen hastaya özel verilerin, medikal görüntü 
işleme programıyla üç boyutlu olarak modellenebileceği ve bu modelin, STL(STereoLithography), IGES(Initial 
Graphics Exchange Specification) gibi standart modellerden farklı olarak profesyonel tasarım komut ve 
uygulamalarını desteklediği örneklerle gösterilmiştir.  
Bu modelin elde edilebilmesi için, bir tersine mühendislik yöntemi olan “Nokta Bulutu” tekniği kullanılmış ve 
kemiğe ait profesyonel düzenlemeye imkân tanıyan Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT) modeli elde edilmiştir. 
Böylelikle hastaya özel üç boyutlu modeller üzerinde ameliyat öncesi uygun tasarım ve analiz işlemlerinin daha 
etkin olarak simüle edilebileceği ve bununla birlikte en uygun implantın belirlenebileceği sonucuna ulaşılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Nokta Bulutu, Sonlu Elemanlar Modeli, Bilgisayarlı Tomografi, Bilgisayar Destekli 
Tasarım. STL ve IGES Model 

 

Patient specific Functional Bone Modeling 

ABSTRACT  
Nowadays interesting studies are being carried out on the implementation of supporting elements or the  
modeling of artificial organs in case of function failure of organs such as feet and chin. In these studies, 
computer simulations using patient digital data are quite useful in cases like inadequacy and inability of 
experimental methods.  
However, editing operations can not be performed directly on an advanced CAD program of image files with 
features that can be used in these simulations. For this purpose, in this study, patient-specific data obtained by 
Computerized Tomography (CT), which is a digital imaging technique, can be modeled in three dimensions by 
medical image processing program and this model is different from standard models such as STL 
(STEREOLITHOGRAPHY) and IGES (Initial Graphics Exchange Specification) as illustrated by examples 
supported by professional design commands and applications. 
In order to obtain this model, a reverse engineering method called "Point Cloud" technique was used and a 
Computer Aided Design (CAD) model which allows the professional organization of the bones was obtained.  
Thus, the appropriate pre-operative design and analysis procedures can be simulated more efficiently on the 
patient-specific three-dimensional models and combined with this the optimal implant can be determined. 
 
Keywords: Point Cloud, Finite Element Model, Computed Tomografy, Computer Aided Design, STL & IGES 
Model 
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ÖZET 
Bu çalışmada, Türkiye’nin Bayburt ilindeki deprem dağılımının bölgesel ve zamana bağlı detaylı bir istatistiksel 
değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu amaçla, depremlerin tekrarlama zamanı ve yıllık olasılığı, deprem aktivitesinin 
magnitüd ve zaman serileri analizleri, tamamlık magnitüdü Mc-değeri, sismik durgunluk Z-değeri ve Gutenberg-
Richter b-değerindeki güncel değişimlere dayalı olarak bölge-zaman analizleri gerçekleştirilmiştir. Deprem 
magnitüdleri Md=2.8‘de bir maksimum göstermesine rağmen, magnitüd ölçeği genel olarak 2.5 ile 3.5 arasında 
değişim göstermektedir. Mc-değeri 2.7 olarak hesaplanmıştır ve bu Mc-değeri kullanılarak maksimum olasılık 
yöntemi ile b-değeri 1.000.06 olarak tahmin edilmiştir. Düşük b-değerleri, Çamlıkoz, Yanıkçam, Polatlı, 
Dövmekaya, Salkımsu, Yaylapınar, Haybetepe, Maden Bucağı, Kıratlı, Gençosman, Örence, Sığırcı ve 
Demirkaş’ı içeren Bayburt’un doğu ve güneydoğu kısımlarında hesaplanmıştır. Bu bölgeler gelecekteki olası 
deprem oluşumları açısından önemli olabilir. Depremlerin tekrarlama zamanları ve yıllık olasılıkları üzerine 
yapılan değerlendirmeler, Bayburt ilinin kısa ve orta vadede güçlü depremlerin oluşumu açısından önemli bir 
potansiyele sahip olmadığını göstermektedir. 2017 yılı başlında, depremsellik üzerinde herhangi önemli oran 
değişimleri gözlenmemiştir. Bu açıdan, Bayburt ili için deprem tehlikesinin düşük olduğu ve deprem riskinin 
küçük olduğu söylenebilir.  
 
Anahtar Kelimeler: Bayburt, b-değeri, Z-değeri, yıllık olasılık, tekrarlama zamanı. 

 

A Statistical Evaluation of the Seismic Activity in Bayburt Province of 

Turkey at the beginning of 2017: Region-Time Analyses 

ABSTRACT  
In this study, a detailed regional and temporal statistical evaluation of earthquake distribution in Bayburt 
province of Turkey was achieved. For this purpose, region-time analyses are carried out based on the current 
changes in Gutenberg-Richter b-value, seismic quiescence Z-value, completeness magnitude Mc-value, 
magnitude and time series analyses of seismic activity, annual probability and recurrence time of earthquakes. 
Although the earthquake magnitudes show a maximum in Md=2.8, magnitude scale generally changes between 
2.5 and 3.5. Mc-value is calculated as 2.7 and b-value is estimated as 1.000.06 by using this Mc-value with the 
maximum likelihood method. Small b-values are calculated in the eastern and southeastern parts of Bayburt 
including Çamlıkoz, Yanıkçam, Polatlı, Dövmekaya, Salkımsu, Yaylapınar, Haybetepe, Maden Bucağı, Kıratlı, 
Gençosman, Örence, Sığırcı and Demirkaş. These regions may be important in terms of the next possible 
earthquake occurrence. Evaluations on the annual probabilities and recurrence times of earthquakes show that 
Bayburt province has not an important potential with regard to occurrences of strong earthquakes in the short and 
intermediate term. Any significant rate changes on the seismicity are not observed at the beginning of 2017. 
From this point, it can be saied that seismic hazard is low and seismic risk is minor in Bayburt province. 
 
Keywords: Bayburt, b-value, Z-value, annual probability, recurrence time. 
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ÖZET 
Geleneksel kimyasal senteze ilave olarak biyokataliz işlemi son dönemlerde önemi daha fazla anlaşılan bir husus 
haline gelmiştir. Biyokataliz işlemi kimyasal reaksiyonların doğrudan enzimler veya enzimlerin üretildiği 
ortamlar olarak bütün hücrenin kullanımı ile gerçekleştirilmektedir. Bütün hücrenin kullanılması enzimin 
saflaştırılması, kofaktörler gibi bileşenlerin ilavesinin gerekli olmaması gibi çeşitli hususlar nedeniyle hem 
ekonomik ve hem de işlevsellik gibi avantajlar sağlamaktadır. Son dönemde bütün hücrelerin tekrar tekrar 
gelişimine gerek olmaksızın başarılı bir şekilde kullanımına yönelik olarak hücrelerin polivinil alkol, silikon gibi 
çeşitli kimyasallar ile ve glutaraldehit gibi moleküller ile hazırlanmış mikro reaktörler ve çay poşeti formatında 
membranların içerisine bütün hücrenin eklenmesi gibi uygulamalar ile tutuklama uygulamalarına gidilmektedir. 
Bu çalışmada bu konuda son dönemde meydana gelen gelişmelere yer verilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Biyokatalizör, Tüm hücre, Biyodönüşüm 

 
New Developments in the use of Whole Cells as Biocatalysts: 

Arrest Technology 

ABSTRACT 
In addition to traditional chemical synthesis, biocatalysts have become more and more understood recently. 
Biocatalysis is achieved by the use of the whole cell as the environment where chemical reactions are directly 
produced by enzymes or enzymes. The use of the whole cell provides advantages both economically and 
functionally due to various factors such as purification of the enzyme, and the absence of addition of components 
such as cofactors. In recent years, for the successful use of all the cells without the need for repeated 
development, the cells are subjected to arresting applications with various chemicals such as polyvinyl alcohol, 
silicone and micro reactors prepared with molecules such as glutaraldehyde and applications such as the 
insertion of whole cells into membranes in tea bag format. In this study, the developments that took place in the 
last period are mentioned. 
 
Keywords: Biocatalyst, Whole cell, Biotransformation 
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ÖZET 
Eczacılık, tıp vs., gibi önemli alanlarda üretilen çeşitli kimyasal moleküllerin kimyasal olarak sentezlenmelerinin 
yanı sıra biyolojik yollarla indirgenerek üretilmeleri son dönemde üzerinde fazlaca durulan bir husustur. 
Biyoindirgemenin kimyasal üretime göre toksik bileşenler oluşturmaması, ucuz ve hızlı üretim gibi çok çeşitli 
avantajları bulunmaktadır. Önemli olarak biyoindirgeme ile optik olarak saf olan bileşenlerin yüksek seçicilikte 
üretimi mümkün olmaktadır. Bu reaksiyonların en önemlilerinden biri prokiral ketonların ikincil alkollere 
asimetrik indirgenmesidir ki bu alkollerin optik saflığı tıp, eczacılık gibi alanlar açısından son derece önemlidir. 
Biyoindirgeme işlemi bakteri, maya ve küfler gibi mikroorganizmaların genomlarında kodlanabilen ve aynı 
zamanda genel bir enzim olan alkol dehidrogenazlar (ADH) yoluyla enzimatik olarak gerçekleştirilmektedir. Bu 
çalışmada çeşitli bakteriler ve funguslarda kodlanan bu genlerin açığa çıkarılması ve etkinliklerine yönelik 
olarak gerçekleştirilen çeşitli çalışmalara yer verilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Biyoindirgenme, Biyokatalizör, Enzim, Asimetrik sentez  

 
Indispensable Enzymes of Bioreduction Reactions: Alcohol Dehydrogenases 

ABSTRACT 
In recent years, it has been overstated that various chemical molecules produced in important fields such as 
pharmacy, medicine etc. are chemically synthesized as well as reduced by biological means. It has various 
advantages such as not producing toxic components according to the chemical production, cheap and fast 
production. Importantly, it is possible to produce optically pure components with a high selectivity. One of the 
most important of these reactions is the asymmetric reduction of prochiral ketones to secondary alcohols, and the 
optical purity of these alcohols is very important in terms of fields such as medicine and pharmacy. Bioreduction 
is enzymatically accomplished by alcohol dehydrogenases (ADH) which can be encoded in the genomes of 
microorganisms such as bacteria, yeast and molds, and at the same time by a general enzyme. In this study, 
various studies were carried out on the expression and expression of these genes encoded in various bacterial and 
fungi strains. 
 
Keywords: Bioreduction, Biocatalyst, Enzyme, Asymmetric synthesis 
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Sismik İzolasyon Güçlendirme Tekniğinin Etkinliği Üzerinde Sayısal 

Bir Çalışma 

Mustafa ERGÜN ve Şevket ATEŞ 

İnşaat Müh. Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 61080, Trabzon,  
mergun@ktu.edu.tr, sates@ktu.edu.tr 

ÖZET 
Bu çalışmada, deprem performansı açısından yeterli seviyede olmayan binaların performansını artırmak için 
kullanılan sismik izolasyon güçlendirme tekniğinin etkinliği, aynı binaya uygulanan geleneksel yöntemlerden 
(güçlendirme perdesi) elde edilen sonuçlarla karşılaştırılarak ortaya konulmuştur. Tasarımı Uniform Building 
Code-97 ile tahkikleri ise sonlu elemanlar programları ile gerçekleştirilen tabakalı kauçuk mesnetler, binanın 
düşey taşıyıcı elemanları ile temeli arasına yerleştirilmiştir. Güçlendirilmiş binaların deprem analizleri mod 
birleştirme yöntemi ve zaman tanım alanında analiz yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Üç boyutlu sonlu elemanlar 
modellerinden elde edilen sonuçlar detaylı bir şekilde grafik ve tablolar ile sunulmuştur. İlk bulgular sismik 
izolasyon güçlendirme tekniğinin varlığının depremin binalar üzerindeki yıkıcı etkisini önemli derecede 
azalttığını göstermiştir. Elde edilen bu veriler ışığında sonuç olarak, sismik izolasyon güçlendirme tekniğinin 
geleneksel güçlendirme yöntemlerine iyi bir alternatif olduğu sonucuna varılabilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Sismik izolasyon güçlendirme tekniği, geleneksel güçlendirme yöntemleri, tabakalı kauçuk 
mesnet 

 

A Numerıcal Study on The Effectiveness of Seısmıc Isolation Retrofit 

Technigue 

ABSTRACT  
In this study, the effectiveness of the seismic isolation strengthening technique used to improve the performance 
of buildings that are not at an adequate level in terms of earthquake performance is demonstrated by comparing 
the results obtained with the conventional methods (addition of reinforced concrete shear walls) applied to the 
same building. The design is carried out by Uniform Building Code-97 and the layered rubber bearings, which 
are verified by finite element programs, are placed between the vertical carrier elements of the building and the 
foundation. Earthquake analysis of reinforced buildings is carried out by mode superposition method and time 
history analyses. Results obtained from three dimensional finite element models are presented by graphs and 
tables in detail. Initial results show that the presence of the seismic isolation system reduces significantly the 
destructive effects of earthquakes on buildings, so seismic isolation retrofit technique can be a very good 
alternative to conventional strengthened techniques. 
 
Keywords: Seismic isolation retrofit, conventional strengthening techniques, laminated rubber bearing 
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Sürekli Kirişlerde Çoklu Hasar Senaryolarının Öğretme-Öğrenme 

Esaslı Optimizasyon Yöntemi ile Tespiti 

Ayşe T. Daloğlu1, Musa Artar2 ve Recep Çatar3 
1Karadeniz Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Trabzon, 61000, Türkiye, aysed@ktu.edu.tr 

2Bayburt Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Bayburt, 69000, Türkiye, martar@bayburt.edu.tr 
3Bayburt Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Bayburt, 69000, Türkiye, rcatar@bayburt.edu.tr 

ÖZET 
Bu çalışmada sürekli kirişlerde senaryo olarak düşünülen hasarların öğretme-öğrenme esaslı optimizasyon 
kullanılarak yerlerinin tespitine çalışılmıştır. Öğretme-öğrenme esaslı optimizasyon yöntemi öğretmen ve 
öğrencilerinden oluşan bir sınıftaki öğretmen ile öğrenciler ve öğrenciler ile öğrenciler arasındaki bilgi 
aktarımını taklit eden sezgisel bir algoritma yöntemidir. MATLAB de sonlu elemanlar yöntemi esaslı bir 
program kodlanmıştır. Bu program yardımı ile yapı modeline ait doğal frekans değerleri elde edilebilmektedir. 
Diğer taraftan senaryo edilen hasarlı sürekli kiriş modelinin frekans değerleri SAP2000 programı yardımıyla elde 
edilmiştir. Öğretme-öğrenme esaslı optimizasyon yöntemini esas alınarak MATLAB de geliştirilen program 
yardımıyla elemanların elastisite modüllerinde azalma denemeleri belirli bir iterasyon adımı boyunca devam 
etmektedir. MATLAB de sonlu elemanlar yöntemi ile elde edilen doğal frekans değerleri SAP2000 programı 
yardımıyla elde edilen frekanslar değerleri ile örtüşünce hasar yerleri ve büyüklükleri MATLAB programı 
yardımıyla tespit edilebilmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Hasar tespiti,  Sürekli kiriş, Öğretme-öğrenme esaslı optimizasyon metodu,  MATLAB  

 

Determination of Multiple Damage Scenarios in Continuous Beams by 

Teaching-Learning Based Optimization Method 

ABSTRACT  
In this study, the locations of damages considered as scenarios in continuous beams was tried to estimate using 
teaching-learning based optimization. The teaching-learning-based optimization method is a metaheuristic 
algorithm that mimics the transfer of knowledge between a teacher and students and between students in a class. 
A program was coded in MATLAB based on finite element method and used to obtain the natural frequency 
values of the structural model. On the other hand, the frequency values of the damaged continuous beam model, 
which is described in the scenario, are obtained via SAP2000 program. By using the program developed in 
MATLAB based on the teaching-learning-based optimization method, the trials for decreasing the elasticity 
modules of the structural elements continues for a certain number of iteration. When the natural frequencies 
obtained by MATLAB approach to the values of natural frequencies obtained by SAP2000 program, the damage 
locations and severity can be determined with the help of MATLAB program. 
 
Keywords: Damage detection, Continuous beam, Teaching-learning based optimization method, MATLAB 
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Ergenlik Dönemindeki Tüketicilerin Yoğurt Tüketim Alışkanlıkları 

Üzerine Bazı Faktörlerin Etkisinin Belirlenmesi 

Dilara AKBAL ve Nihat AKIN 

Selçuk Üniversitesi, Konya, 42100, Türkiye, dilarakbal@gmail.com, nakin@selcuk.edu.tr 

ÖZET 
Bu araştırma, ergenlik dönemindeki tüketicilerin yoğurt tüketim alışkanlıkları üzerine bazı faktörlerin etkisinin 
belirlenmesi amacıyla Gaziantep İli Şahinbey ilçesi Hacı Muzaffer Bakbak Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nde öğrenim görmekte olan  9., 10., 11. ve 12. sınıf öğrencileri arasından tesadüfi olarak seçilen 200 
öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Araştırma için gerekli olan veriler araştırmacı tarafından anket tekniği ile 
toplanmıştır. Katılımcıların yaklaşık olarak % 38’i 17 yaş ve üzeri, %55’i 15-16 yaş ve %7’si 14 yaş grubunda 
olan öğrencilerdir. Katılımcıların %41.8’i haftada birkaç kez, %38.1’i her gün, %17’si çok nadir, %3.1’i de ayda 
birkaç kez yoğurt tüketmektedirler. Katılımcıların en çok yarım yağlı yoğurdu en az ise yağsız yoğurdu tercih 
ettiği saptanmıştır. Katılımcıların yoğurt tüketim alışkanlıkları üzerine etkili motivasyonel faktörler 
incelendiğinde; yoğurdun besin değeri ile ilgili ifadelerin en önemli olduğu, bunu sırasıyla duyusal özellik, 
ambalaj, kolaylık ve kilo kontrolüne yardımcı olması ile ilgili ifadelerin izlediği tespit edilmiştir. Katılımcıların 
yoğurt tüketim alışkanlıkları üzerine etkili motivasyonel faktörlerden reklam faktörü ile ilgili ifadeleri önemsiz 
bulduğu belirlenmiştir. Yapılan duyusal analiz sonuçlarına göre; genel olarak tüm özelliklere ilişkin dağılımlar 
incelendiğinde en çok beğeni alan örneklerin; yarım yağlı, market markalı yoğurdun (B örneği) olduğu,bunu 
sırasıyla yağsız, bilinen marka yoğurdun (C örneği) ve tam  yağlı, yerel markalı yoğurdun (A örneği) izlediği 
panelistlerce belirlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Ergenlik dönemi, tüketim alışkanlıkları, yoğurt,  yoğurt tüketimi 

 

Determination of Some Factors Affect on Yogurt Consum Habit at 

Adolescence Consumers 

ABSTRACT  
This research was conducted to determine the effect of some factors on the yogurt consumption habits of 200 
adolescent consumers randomly chosen among the 9th, 10th, 11th and 12th grade students who are studying at 
Hacı Muzaffer Bakbak Vocational and Technical Anatolian High School in Şahinbey district of Gaziantep 
province. The data required for the research were collected by the researcher through questionnaire technique. 
Approximately 38% of the participants were 17 and over, 55% were in the 15-16 age group and 7% were 14 
years old. 41.8% of the participants consumed yogurt a few times a week, 38.1% of the participants consumed 
yogurt every day, 17% of the participants rarely consumed yogurt and 3.1% of the participants consumed yogurt 
several times a month. It was determined that low-fat yogurt was preferred highly by the participants on the other 
hand fat-free yogurt was preferred at the least. When motivational factors affecting yoghurt consumption habits 
of participants were examined; nutritional value of yoghurt was found to be the most important. This was 
followed by expressions related to sensory properties, packaging, convenience and weight control. Participants' 
motivation factors affecting yogurt consumption habits were found to be insignificant in terms of expressions 
related to advertising factor. According to the result of the sensory analysis evaluation, it was determined that the 
most favoured example was supermarket branded low-fat yogurt (sample B) when the distributions of all the 
properties were examined in general. This was followed by known branded fat-free yogurt (sample C) and local 
branded full-fat yogurt (sample A). 
 
Keywords: Adolescence, consumption habits, yogurt, yogurt consumption 
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Gıda Endüstrisinde Yeni Bir Uygulama: Flourier Transform Kızılötesi 

Spektroskopi (FTIR) 

Filiz Yangılar 

Erzincan Üniversitesi, Erzincan, 24000, Türkiye, f_yangilar@hotmail.com 

ÖZET 
Gıda kaynaklı patojen bakterilerin tespitinde hızlı, duyarlı ve spesifik yöntemler gıda kalite ve güvenliğini 
sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Yüksek basınç (HP), ultraviyole ışınlama (UV), atımlı ışık (PL), vurgulu 
elektrik alanı (PEF), süperkritik karbon dioksit (SC-CO2) ve doğrudan epifloresan filtre tekniği (DEFT) bu 
metotlardan bazıları olup bu amaçla gıda proseslerinde kullanılmaktadır. Katı sıvı veya gaz örneklerinde kızıl 
ötesi (IR) radyasyonun absorbsiyonu ile kimyasal bağların titreşiminin ölçülmesi esasına dayanan flourier 
transform infrared spektroskopi (FTIR) yöntemi de bu metotlar arasında yer alır. Bu moleküler esaslı yöntem 
bakterilerin adaptif tolerans tepkileri ile bakterilerin tanımlanmasında yardımcı olabilir. Bu metodun 
kullanılmasının gıdaların güvenliği ve kalitelerinin takip edilmesinde güzel fırsatlar sunacağı düşünülmektedir. 
Bu incelemede FTIR tekniğinin uygulama alanları üzerine bilgiler vurgulanmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Gıda güvenliği, gıda kalitesi, patojen bakteri. 

 

A New Application in Food Industry: Flourier Transform Infrared 

Spectroscopy (FTIR) 

ABSTRACT  
The rapid, sensitive and specific methods are used to provide food quality and safety in the detect foodborne 
pathogenic bacteria. Some of these methods such as high pressure (HP), ultraviolet radiation (UV), pulsed light 
(PL), pulsed electric field (PEF), supercritical carbon dioxide (SC-CO2) and direct epifluorescence filter 
technique (DEFT) are used in food processing for this purpose. Floured transform infrared spectroscopy (FTIR), 
based on the measurement of the absorption of infrared (IR) radiation by the vibration of chemical bonds in solid 
liquid or gas samples, is among the methods. This molecular-based method can help in the identification and 
adaptive tolerance responses of bacteria’s. The method is thought to offer good opportunities to monitoring of 
the quality and the safety of food. This review emphasizes information on the applications of FTIR technique. 
 
Keywords: Food safety, food quality, pathogenic bacteria. 
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Süt Ürünlerinde Prion-Esaslı Tehlikeler 

Filiz Yangılar 

Erzincan Üniversitesi, Erzincan, 24000, Türkiye, f_yangilar@hotmail.com 

ÖZET 
Koyunların iltihaplı meme bezleri scrapie hastalığına neden olan protein partikülleri içerebilir. Prion diye 
isimlendirilen bu proteinlere enfekte olmuş hayvanların sütlerinde de rastlanılabilir. Prion proteinler ineklerin 
sütlerinde var ise hayvanlarda irinli hastalık ile sığırların süngerimsi beyin hastalığı (BSE) olarak bilinen deli 
dana hastalığına ve insanlarda genellikle Creutzfeldt Jakob hastalığı (CJD) olarak tanınan hastalığa neden 
olurlar. Prion proteinler (PrP) bazı nörodejeneratif hastalıkların kaynağı olarak da karşımıza çıkmaktadır. 
Vücudumuz bu protein ajanlarını düşük konsantrasyonlarda içerir ise bu durum enfeksiyon riskine neden olabilir 
ve vücuda alınımından dolayı gıdalar bu aşamada çok önemlidir. Böylelikle süt ürünleri birçok ülkede yaygın 
tüketiminden ve hayvansal ürün olmalarından dolayı gıda güvenliğinde daha önemlidir. Bu derlemede enfekte 
süt ve ürünlerinde bulunan prion seviyeleri ve insan sağlığı özellikle sinir sistemi üzerine olan etkileri 
tartışılacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: Prion protein, süt, sağlık, gıda güvenliği. 

 

Prion-Based Hazards in Dairy Products 

ABSTRACT  
The inflammatory mammary glands of the sheep may contain protein particles that cause scrapie disease. This 
proteins which is called as prion can also run across in the milk of infected animals. If prion proteins are consist 
in the milk of cows, it causes purulent illness with mad cow disease as known Bovine Spongiform 
Encephalopathy (BSE) in animals and generally recognized as Creutzfeldt-Jakob disease (CJD) in humans. Prion 
proteins (PrP) emerges also as a source of some neurodegenerative diseases. If our body contains these protein 
agents at low concentrations, this situation can cause the risk of infection, and foods are very important because 
of its body uptake at this stage. Thus dairy products are more prominent in food safety due to their animal 
products and widespread consumption in many countries. In this review, the prion levels in infected dairy 
products and the effects on human health, especially the nervous system, will be discussed. 
 
Keywords: Prion protein, milk, health, food safety 
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Tabakalı Kompozit Kirişlerin Navier Metoduyla Statik Analizi 

Muhittin Turan ve Volkan Kahya 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 61080, Türkiye,  
m.turan@ktu.edu.tr, volkan@ktu.edu.tr 

ÖZET 
Bu çalışmada, tabakalı kompozit kirişlerin üniform yayılı yük altında statik analizi birinci mertebe kayma 
deformasyonu kiriş teorisine göre analitik olarak yapılmıştır. Hareket denklemleri, Lagrange eşitliklerinden 
türetilmiş ve problemin çözümünde trigonometrik serilerden yararlanılmıştır. Tabakalı kirişlerin farklı sınır 
koşulları ve lif dizilişleri için yer değiştirmeleri ve yükseklik boyunca gerilme dağılışları sayısal olarak elde 
edilmiştir. Literatür ile karşılaştırıldığında sonuçların gayet uyumlu olduğu görülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: Tabakalı kompozit, Navier Metodu, Kayma deformasyonu, Statik analiz. 
 

Static Analysis of Laminated Composite Beams by the Navier Method 

ABSTRACT 
In this study, static analysis of layered composite beams under uniformly distributed load is performed 
analytically according to the first-order shear deformation beam theory. The governing equations are derived 
from the Larange's equations, and the trigonometric series are used to solve the problem. Displacements and 
stresses through-the-thickness are obtained numerically for different boundary conditions and lamina stacking. 
Results of the study are in good agreement with those of literature. 
 
Keywords: Laminated composite, Navier Method, Shear deformation, Static analysis. 
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UV Işınlarıyla Sertleştirilerek Kaplanmış Hidrofobik ve Oleofobik 

Kaplamaların Korozyon Davranışı 

Mevra ASLAN1*, Tuba YETİM2, Ali Fatih YETİM2, Ayhan ÇELİK3   
1Erzincan Üniversitesi, Erzincan, 24000, Türkiye, *maslan@erzincan.edu.tr 

2Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum, 25100, Türkiye, tuba.yetm@erzurum.edu.tr, fatih.yetim@erzurum.edu.tr 
3Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 25240, Türkiye, ayhcelik@atauni.edu.tr 

ÖZET 
Gelecek yüzyıl teknolojisinde önemli bir yere sahip olacağına kesin gözüyle bakılan ıslanmaz yüzeylerin günlük 
hayatta ve endüstride uygulama alanları gün geçtikçe artmaktadır. Kendi kendini temizleme özelliğine sahip bu 
tür yüzeyler birçok yöntemle elde edilmesine rağmen, bu çalışmada yüksek oranda enerji tasarrufu sağlamaları 
ve çevreci özellikleri sebebiyle UV ışınları ile sertleştirme yöntemi kullanılmıştır. Polimerik kaplama için 
hazırlanan çözeltinin fonksiyonel grup analizi FTIR spektroskopisi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Borosilikat 
cam numunelere uygulanan tek tabakalı, çift tabakalı ve üç tabakalı polimerik kaplama sonrası yüzeylerin 
hidrofobik ve oleofobik özellikleri temas açısı cihazıyla belirlenmiştir. Kaplama sonrası yüzeyde üretilen filmin 
yüzey görüntüsü ve korozyon analizi sonrası yüzey görüntülerinin morfolojik analizi için taramalı elektron 
mikroskobu (SEM) cihazı kullanılmıştır. Yüzey pürüzlülüğü ölçümü 3D profilometre ile gerçekleştirilmiştir. 
İşlemsiz ve polimerik kaplı numunelerin kimyasallara karşı dayanım testi, asidik ve bazik (HCl, H2SO4 ve 
NaOH) ortamda numuneler çözeltilere daldırılarak 24 ve 48 saatlik daldırma süresi sonrasında ağırlık kaybı 
sonuçlarına göre değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, kaplamanın yoğun çapraz bağlı film yapısı 
sebebiyle her iki daldırma süresi sonrası kaplı numunelerde ağırlık kaybı görülmemiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: UV ışınlarıyla sertleştirme, Hidrofobik, Temas açısı, Oleofobik, Korozyon 

 

Corroison Behaviour of Hydrophobic and Oleophobic Coatings Cured 

by UV Lights 

ABSTRACT  
The application areas of nonwettable surfaces that are take something for granted in the technology of the next 
century are increasing day by day and in the application areas of the industry. Although such surfaces which 
have self-cleaning properties are obtained in many ways, in this work, due to high energy savings and their 
environmental characteristics, cured method by UV light is used. Functional group analysis of the solution 
prepared for the polymeric coating was carried out using FTIR spectroscopy. The hydrophobic and oleophobic 
properties of the single layer, double layer and three layer polymerized surfaces applied to the borosilicate glass 
samples were determined by the contact angle device. A film electron microscope (SEM) device was used for 
the morphological analysis of the film surface produced on the surface after the coating and the surface profile 
and the corrosion analysis. Surface roughness measurement was performed with 3D profilometer. The chemical 
resistance test of the untreated and polymeric coated samples was evaluated by the weight loss results after 24 
and 48 hour immersion periods by immersing the samples in the acidic and basic (HCl, H2SO4 and NaOH) 
media. According to the results obtained, no weight loss was observed in the samples coated after both dipping 
times due to the intensive cross-linked film structure of the coating. 
 
Keywords: Cured by UV lights, Hydrophobic, Contact angle, Oleophobic, Corrosion. 
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Yapay Tükürük Sıvısında Plazma Oksitlenmiş CoCrMo Alaşımının 

Elektrokimyasal Korozyon Davranışı 
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1Erzincan Üniversitesi, Erzincan, 24000, Türkiye, *maslan@erzincan.edu.tr, yusuf.bozkurt@erzincan.edu.tr 

2Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum, 25100, Türkiye, tuba.yetm@erzurum.edu.tr, fatih.yetim@erzurum.edu.tr 
3Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 25240, Türkiye, ayhcelik@atauni.edu.tr 

ÖZET 
Biyolojik ortamlarda canlı dokuların implant yüzeyleriyle etkileşimi sırasında yüzeyde oluşturulan oksit filmin 
kimyasal bileşimi, yapısı ve kalınlığı oldukça önemlidir. Bu çalışmada, dental implantlarda kullanılan CoCrMo 
alaşımı üzerine plazma oksitleme işlemi yapılmıştır. %100 O2 gazı ortamında, 800°C’de, 1 ve 5 saat süre ile 
plazma oksitlenmiş CoCrMo alaşımının sertlik değerleri mikrosertlik cihazı ile ölçülmüş, tabaka üzerinde oluşan 
fazlar XRD yöntemi ile belirlenmiş, yüzeylerin morfolojik yapısı SEM analizi ile incelenmiştir. Ayrıca, 
uygulanan bu kaplama işleminin farklı sürelerde elde edilen farklı tabaka kalınlıklarına bağlı olarak yüzeyin 
elektrokimyasal özellikleri araştırılmıştır. Elektrokimyasal korozyon deneyleri farklı pH değerlerine sahip asidik, 
nötr ve bazik özellikteki yapay tükürük ortamında GAMRY firmasının Series G750TM Potansiyostat 
/Galvanostat/ZRA cihazında, OCP (Açık Devre Potansiyel) Tekniği ve Tafel Tekniği kullanılarak yapılmıştır. 5 
saat oksitlemiş numunede yüzeyde oluşan filmin kalınlığının artışına bağlı olarak mikrosertlik değeri artmıştır. 
Yapay tükürük ortamında yapılan korozyon analizleri sonucunda; en yüksek korozyon direnci 800ºC’de 5 saat 
oksitlenmiş CoCrMo alaşımından elde edilmiş olup, en düşük korozyon direnci işlemsiz CoCrMo numunesinde 
görülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: Plazma Oksitleme, CoCrMo, Yapay tükürük, Elektrokimyasal korozyon. 

 
Electrochemical Corrosion Behavior of Plasma Oxidized CoCrMo Alloy 

in Artificial Saliva Liquid 

ABSTRACT  
The chemical composition, structure and thickness of the oxide filmin formed on the surface is very important 
during the interaction with the implant surfaces of living tissues in biological environments. In this study, plasma 
oxidation was performed on CoCrMo alloy used in dental implants. The hardness values of the plasma oxidized 
CoCrMo alloy were measured by microhardness device in 100% O2 gaseous environment at 800 ° C for 1 and 5 
hours. The phases formed on the layer were determined by XRD method and the morphological structure of the 
surfaces was examined by SEM analysis. In addition, the electrochemical properties of the surface have been 
investigated depending on the different layer thicknesses of the applied coating process obtained at different 
times. Electrochemical corrosion tests were performed using GAMRY's Series G750 ™ Potentiostat / 
Galvanostat / ZRA device, OCP (Open Circuit Potential) and Tafel Technique in an acidic, neutral and basic 
artificial saliva environment that have different pH values. Microhardness value increased due to increase of film 
thickness on surface at 5 hours oxidized sample. As a result of corrosion analysis made in artificial saliva 
environment; The highest corrosion resistance was obtained from the CoCrMo alloy oxidized for 5 hours at 
800ºC and the lowest corrosion resistance was observed on the CoCrMo sample. 
 
Keywords: Plasma Oxidation, CoCrMo, Artificial saliva, Electrochemical corrosion. 
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Deriner Barajında Yatay Deformasyon İzleme Çalışmaları 
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ÖZET 
Barajlar, günümüz dünyasındaki en önemli enerji kaynakları arasındadır. Dolayısıyla sürdürülebilir olmaları 
hayati önem taşımaktadır. Barajların deformasyonlarını periyodik olarak araştırmak, olabilecek baraj kazalarını, 
can ve mal kaybını önlemek için jeodezik ve jeodezik olmayan teknikler kullanılmaktadır. Bu çalışma, 
Türkiye'nin kuzeydoğusunda bulunan Artvin ili Çoruh Nehri üzerinde yer alan Deriner barajının yatay 
hareketleri araştırmayı amaçlamaktadır. Deriner barajı çift eğrilikli beton kemer baraj olup, 249 metre gövde 
yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek barajıdır. Barajdaki yatay hareketleri incelemek için 14 referans ve 7 obje 
noktasından oluşan mikro jeodezik ağda GPS ölçümleri yapılmıştır. Deformasyon ölçümleri, Mayıs 2016, Eylül 
2016 ve Mayıs 2017'de yapılmıştır. GPS ölçümleri süresince,  çift frekanslı Topcon Hiper Pro ve Topcon GR-5 
marka GPS alıcıları kullanılmıştır. Veri kayıt aralığı 10 saniye ve yükseklik açısı sınırı 15 derece olarak 
seçilmiştir. GPS ölçümleri, Topcon Tools v.8.2.3 yazılımında değerlendirilmiştir. Ağ dengelemesi ve 
deformasyon analizi için MATLAB ortamı kullanılmıştır. Referans ve obje noktalarının deformasyon analizi için 
iteratif ağırlıklı benzerlik dönüşümü (IWST) ve en küçük mutlak toplam (LAS) deformasyon analizi yöntemleri 
kullanılmıştır. Sonuçlar, her iki yöntemin de benzer sonuçlar verdiğini göstermiştir. Beklendiği gibi, en büyük 
deformasyon barajın ortasında olan noktalarda belirlenmiştir. 
 
Keywords: Deriner Dam, Horizontal Deformation Measurements, GPS, Deformation Analysis, IWST. 

 

Horizontal Deformation Monitoring at the Deriner Dam 

ABSTRACT 
Dams are among the most significant energy sources in today’s world. Hence, it is vital to maintain their 
sustainability. Geodetic and non-geodetic techniques are used to investigate the deformations of the dams 
periodically and to prevent any possible dam accidents, loss of life and property. This study aims at investigating 
the horizontal movements on the Deriner dam, which is located on the Coruh River at Artvin province, in the 
north-eastern part of Turkey. It is a double-curvature concrete arch and is the highest in Turkey with a body 
height of 249 meters. The horizontal movements at the Deriner dam was determined by conducting GPS 
measurements to a micro-geodetic network, which consisted of 14 reference and 7 object points. Deformation 
measurements involved three campaigns, which were carried out in May 2016, September 2016 and May 2017. 
During the GPS measurements, Topcon Hiper Pro and Topcon GR-5 dual-frequencies receivers were used. The 
sampling rate was chosen as 10 seconds and the satellite elevation mask was selected at 15º. GPS measurements 
were processed with the Topcon Tools v.8.2.3 software. The network adjustment and deformation analysis were 
done with the script written in MATLAB environment. The Iterative Weighted Similarity Transformation 
(IWST) and Least Absolute Sum (LAS) deformation analysis methods were used to determine the points 
stability. The results showed that both methods yielded similar results. As expected, the greatest deformation 
was determined at the points that were on the middle of the dam crest.  
 
Keywords: Deriner Barajı, Yatay Deformasyon Ölçmeleri, GPS, Deformasyon Analizi, IWST. 
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Effect of Femoral Stem Surface Roughness on the Biomechanical 

Stability of Hip Implant: A Finite Element Study 

Abdullah Tahir ŞENSOY1 and İrfan KAYMAZ2 
1Bayburt University, Bayburt, 69000, Turkey, tsensoy@bayburt.edu.tr 

2Atatürk University, Erzurum, 25240, Turkey, irfankaymaz@gmail.com.tr 

ABSTRACT  
Artificial prostheses used in bioengineering applications should meet the physiological, morphological and the 
mechanobiological properties of original tissues. Hip Arthroplasty (HA) is one of the most popular research 
areas for such applications and the patient population in need of a hip joint replacement is constantly increasing. 
Postoperative complications such as instability and aseptic loosening encountered after HA operations are 
closely related with osseointegration. Therefore, this study numerically investigates the effect of femoral stem 
surface roughness using a patient-specific implanted bone model to simulate various osseointegration ratios. 
Femoral bone was modelled as trabecular and cortical segments prior to the removal of femoral head by 
performing virtual surgery. The bone cement and implant modelled were attached to the bone model using a 
biomedical modelling software (MIMICS 17.0). The assembly model was then transferred to a Finite Element 
(FE) analysis software (ANSYS 17.0) and the boundary conditions were applied to the FE model created, taking 
into account conditions at the patient having the prosthesis. The FE results showed that better osseointegration in 
the bone-implant interface provides more biomechanical stability for the bone-implant complex. For further 
investigations, surface roughness of femoral stem and bioactivity for the related region should be experimentally 
improved in order to get better clinical results. 
 
Keywords: Hip Prosthesis, Osseointegration, Finite Element Analysis 

 

Femoral Stem Yüzey Pürüzlülüğünün Kalça İmplantının Biyomekanik 

Stabilitesine Etkisi: Sonlu Elemanlar Çalışması 

ÖZET 
Biyomühendislik uygulamalarında kullanılan yapay protezler orijinal dokuların fizyolojik, morfolojik ve 
mekanobiyolojik özelliklerini karşılamalıdır. Kalça Protezi (HA), bu tür uygulamalar için en popüler araştırma 
alanlarından biridir ve kalça eklem değişimine ihtiyaç duyan hasta popülasyonu sürekli artmaktadır. Ameliyat 
sonrası görülen instabilite ve aseptik gevşeme gibi postoperatif komplikasyonlar osseointegrasyon ile yakından 
ilişkilidir. Bu nedenle, bu çalışmada hastaya özgü implante edilmiş kemik modeli kullanılarak çeşitli 
osseoentegrasyon oranlarını simüle etmek için femur stem yüzey pürüzlülüğünün etkisi sayısal olarak 
araştırılmıştır. Femoral kemik, sanal cerrahi ile femur başının kesilmesinden önce trabeküler ve korteks 
segmentleri olarak modellenmiştir. Modellenen kemik çimentosu ve implant, bir biyomedikal modelleme 
yazılımı (MIMICS 17.0) kullanılarak kemik modeline yerleştirilmiştir. Daha sonra, montaj modeli bir Sonlu 
Elemanlar (SE) analiz yazılımına (ANSYS 17.0) aktarılmış ve sınır koşulları, protez sahibi hastadaki koşullar 
dikkate alınarak oluşturulan SE modeline uygulanmıştır. SE sonuçları, kemik implant arayüzünde daha iyi 
osseointegrasyonun, kemik implant kompleksi için daha fazla biyomekanik stabilite sağladığını göstermiştir. 
Gelecek araştırmalarda, femur stem yüzey pürüzlülüğü ve ilgili bölge için biyoaktivitenin deneysel olarak test 
edilmesi daha iyi klinik sonuçlar elde etmek açışından önem arz etmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Kalça Protezi, Osseointegrasyon, Sonlu Elemanlar Yöntemi 
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Does Stair-Step Mandibular Osteotomy on Angulus Region Positively 

Affect The Callus Stability? 

Abdullah Tahir ŞENSOY1 and İrfan KAYMAZ2 
1Bayburt University, Bayburt, 69000, Turkey, tsensoy@bayburt.edu.tr 

2Atatürk University, Erzurum, 25240, Turkey, irfankaymaz@gmail.com.tr 

ABSTRACT  
Mandibular Distraction Osteogenesis (MDO) is a reliable orthognatic procedure,which has been widely used to 
correct severe mandibular skeletal retrognathia. MDO, involving controlled and gradual movement of surgically 
fractured bones and of accompanying soft tissues, has been accepted as a reliable technique in order to correct 
mandibular deformities even in neonates. However, there are still some facts remain unclear. Callus, which 
forms during distraction period, is one of the most important tissues related improving MDO operation success. 
The more stable callus means the more successful treatment. The aim of this study is to answer the question 
given in the title and to compare the stability and the stress distributions of the callus tissue for postoperative 
MDO models for stair-step osteotomy and uniplanar (conventional) osteotomy. For this study, a pre-operative 
three-dimensional model was created using computed tomography images of an individual patient. Post-
operative models were obtained by applying virtual mandibular osteotomies for both models using the same 
osteotomy angle. After the virtual surgeries, the mandibular distractors were modelled and attached to the 
mandibles. The assemble models created were transferred to a Finite Element Analysis(FEA) software in order 
to compare the both models in terms of callus stability and von-Mises stress distributions. In conclusion, the 
mechanobiology mechanism of the remodeled tissues was discussed in terms of FEA results. 
 
Keywords: Mandibular Distraction Osteogenesis, Stair-Step Osteotomy, Finite Element Analysis 

 

Angulus Bölgesindeki Basamaklı Mandibular Kesi Kalus 

Stabilizasyonunu Olumlu Yönde Etkiler Mi? 

ÖZET 
Mandibular Distraksiyon Osteogenezi (MDO), şiddetli alt çene geriliğini düzeltmek için yaygın olarak kullanılan 
güvenilir bir ortognatik prosedürdür. MDO mandibulada yapay bir kırık oluşturularak, mandibulaya yerleştirilen 
bir cihaz (distraktör) aracılığı ile ramus ve korpusun birbirinden yavaş yavaş uzaklaştırılması ve aradaki boşlukta 
yeni kemik oluşturma tekniğidir. Cerrahi olarak kesilmiş kemiklerin ve eşlik eden yumuşak dokuların kontrollü 
ve kademeli hareketini içeren bir prosedür olan MDO, yenidoğanlarda bile mandibular deformiteleri düzeltmek 
için güvenilir bir teknik olarak kabul edilmiştir. Bununla birlikte, hala bazı hususlar belirsizliğini korumaktadır. 
Distraksiyon döneminde oluşan kallus, MDO işlem başarısının iyileştirilmesiyle ilgili en önemli dokulardan 
biridir. Daha stabil kallus daha başarılı tedavi demektir. Bu çalışmanın amacı, basamaklı osteotomi ve uniplanar 
(konvansiyonel) osteotomi için postoperatif MDO modelleri oluşturularak kallus dokusunun stabilitesini ve stres 
dağılımlarını karşılaştırmak ve başlıkta verilen soruya cevap vermektir. Bu çalışma için, bir hastanın bilgisayarlı 
tomografi görüntüleri kullanılarak ameliyat öncesi üç boyutlu bir model oluşturulmuştur. Postoperatif modeller, 
her iki model için aynı osteotomi açısı kullanılarak sanal mandibular osteotomilerin uygulanmasıyla elde 
edilmiştir. Sanal ameliyatlardan sonra, mandibular distraktörler modellenerek mandibulaya yerleştirilmiştir. 
Oluşturulan montaj modelleri, her iki modelin kallus stabilitesi ve von-Mises stres dağılımları açısından 
karşılaştırılması için bir Sonlu Elemanlar Analizi (FEA) yazılımına aktarılmıştır. Sonuç olarak, yeniden oluşan 
dokuların mekanobiyoloji mekanizması FEA sonuçları açısından tartışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Mandibular Distraksiyon Osteogenezisi, Basamaklı Kesi, Sonlu Elemanlar Analizi 
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ÖZET 

Farklı konsantrasyonlarda DMSO kullanılarak hazırlanan PEDOT-PSS şeffaf filmlerin iletkenliğini belirledi. 
İletkenlik ölçümleri basit dört nokta prob yöntemleri kullanılarak gerçekleştirildi. Poli (3,4-etilendioksitiyofen); 
Poli (stirenasülfonat) (PEDOT: PSS), organik güneş uygulamalarının çoğunda en başarılı polimerlerden biridir. 
Bu çalışmada, DMSO katkılı PEDOT-PSS ince filmleri, spin kaplama tekniği ile % 1,% 2,% 3 ve% 4 olmak 
üzere dört farklı oranda hazırlandı. İlk olarak, ITO / PEDOT: PSS: DMSO / P3HT: PCBM / LiF / Al organik 
güneş pilleri elde edildi. Daha sonra kısa devre akım yoğunluğu (JSC), açık devre voltajı (VOC), dolum faktörü 
(FF) ve güç dönüştürme verimliliği (PCE) gibi güneş enerjisi parametrelerini hesaplandı. 
 
Anahtar Kelimeler: Organik güneş pilleri, DMSO, Dört-Nokta Prob 

 
The Effect of  DMSO- Doped  PEDOT:PSS on Organic  Solar Cells at The 

Different Concentrations 

ABSTRACT  
We determined conductivity of PEDOT-PSS transparent films prepared using DMSO at different concentrations.  
The conductivity measurements were performed using simple four-point probe methods. Poly(3,4-
ethylenedioxythiophene); poly(styrenesulphonate) (PEDOT:PSS) is one of the most successful polymer for 
many of the organic solar  applications. In this work, DMSO doped in PEDOT-PSS thin films were prepared by 
using four  different  weight ratios  as 1, 2, 3 and 4 wt% through the spin coating technique. Firstly, 
ITO/PEDOT:PSS:DMSO /P3HT:PCBM/LiF/Al organic solar cells were obtained. We calculated solar cells 
parameters such as short circuit current density (JSC), open circuit voltage (VOC), fill factor (FF) and power 
conversion efficiency (PCE) .  
 
Keywords: Organic solar cells, DMSO, Four-point probe 

1460



 

Metal Nanoparçacık Katkılı Organik Fotovoltaik Aygıtlar  

H. KAÇUŞ 1, Ş.AYDOĞAN1, Ö. Metin2, Z. ÇALDIRAN1, M. BİBER1 

1Fizik bölümü, Fen Fakültesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye 
1Çevre mühendisliği, Mühendislik Fakültesi, Ardahan Üniversitesi, Ardahan, Türkiye 

1Bioteknoloji Bölümü, Fen  Fakültesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, Türkiye 
2Kimya Bölümü, Fen  Fakültesi, Atatürk University, Erzurum, Türkiye 

haticekacus@hotmail.com 

ÖZET 
Au nanomateryallerin soğurması UV-Spektroskopi ile ölçülmüştür. Bundan sonra, basit dört nokta prob 
yöntemleri kullanarak Au nanomateryalin iletkenliğini belirledik. Metalik nanomateryallerin (NP) fotoaktif 
tabaka içine dahil edilmesi fotovoltaiklerin verimliliğini arttırmanın en başarılı yoludur. Bu çalışmada, aktif 
tabakaya Au nanomateryali  eklenerek  ITO / PEDOT: PSS / P3HT: PCBM: Au / LiF / Al organik güneş pili 
elde edildi. Kısa devre akım yoğunluğu (JSC), açık devre voltajı (VOC), dolum faktörü (FF) ve güç dönüşüm 
verimliliği (PCE) gibi güneş pillerinin parametreleri belirlendi. 
 
Anahtar Kelimeler: Organik güneş pili, Au nanomateryali 

 

Metal Nanoparticles Doped Organic Photovoltaic      

ABSTRACT  
Absorption of Au nanomaterial was measured with UV-Spectroscopy. After that,  we  determined conductivity 
of Au nanomaterial using simple four-point probe methods.The incorporation of metallic nanoparticles (NP) into 
the photoactive layer is to be the most successful way of enhancing the efficiency of photovoltaics.In this work, 
Au nanoparticles doped in active layers and ITO/PEDOT:PSS/P3HT:PCBM:Au/LiF/Al organic solar cells were 
obtained. Solar cells' paramaters such as short circuit current density (JSC), open circuit voltage (VOC), fill factor 
(FF) and power conversion efficiency (PCE) were determined. 
 
Keywords: Organıc solar cells, Au nanomaterial. 
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ÖZET 
AISI 4140 çeliği özellikle otomobil endüstrisinde sıkça tercih edilen düşük alaşımlı çelik türlerinden biridir. 
Krank mili, dişliler, kam mili vb. elemanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu parçalar için malzemenin 
aşınma direnci, korozyon direnci ve yorulma dayanımı gibi malzeme özelliklerinin iyileştirilmesi hususunda bir 
çok çalışma literatürde yer almaktadır.  Bu çalışmada, düşük alaşımlı AISI 4140 çeliğine plazma nitrürleme, 
DLC kaplama ve bu iki işlem birlikte dubleks kaplama olmak üzere üç farklı (plazma nitrürleme+DLC) kaplama 
uygulanmıştır. Kaplama işlemleri sonrası metalografik olarak yapıdaki değişim incelenmiş, elde edilen yapıların 
korozyon performansına etkisi çalışılmıştır.  
Plazma nitrürleme işlemi, gaz karışım oranı %50 H2+%50 N2 olmak üzere 5x102 Pa basınç altında 400°C de 1 
saat ve 4 saatlik süreler içerisinde gerçekleştirilmiştir. DLC filmler 20 sccm argon gaz akışında 0.27 Pa proses 
basıncında 150 W dc güç ile büyütülmüştür.  XRD sonuçlarına göre, 400°C de 1 ve 4 saatlik plazma nitrürleme 
işlemi sonucunda Ɛ-Fe2-3N fazının baskın olduğu görülmüştür.  Tabaka kalınlıklarına bakıldığında; 400°C de 1 
saatlik plazma nitrürleme işlemi sonrasında bileşik tabaka kalınlığı 1-2 µm, difüzyon tabaka kalınlığı ise 120-
130 µm olarak ölçülmüştür. 400°C 4 saatlik işlem sonrası ise bileşik tabaka kalınlığı 2-3 µm, difüzyon tabaka 
kalınlığı 140-150 µm dir. DLC filmin XRD analizine göre yapının tamamen karbondan oluştuğu belirlenmiştir. 
DLC filmin difüzyon kalınlığı 1.5-2 µm dir. Dubleks işleme tabi tutulan numunelere bakıldığında ise bileşik 
tabaka ve difüzyon tabaka kalınlıklarının aynı şartlarda nitrürlenmiş numuneler ile aynı olduğu görülmüştür.  
Korozyon deneyleri % 3.5 NaCl çözeltisi içerisinde oda sıcaklığında gerçekleştirilmiştir. Potansiyodinamik 
polarizasyon testi ve açık devre potansiyeli ölçümü yapılmıştır. Dubleks kaplama (400°C 4 saat plazma 
nitrürleme + DLC) işlemine tabi tutulan numunenin korozyon direncinin diğer şartlarda kaplanmış numunelere 
göre en yüksek olduğu görülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: AISI 4140, Plazma nitrürleme, DLC kaplama, Elektrokimyasal korozyon. 

 

Determination of Electrochemical Properties of AISI 4140 Steel 

Applied Duplex Surface Treatment 

ABSTRACT  
AISI 4140 steel is one of the most preferred low alloy steel grades, especially in the automotive industry. It is 
widely used in automotive components (crankshaft, gears, camshaft, etc.). A number of studies have been carried 
out in the literature to improve material properties such as abrasion resistance, corrosion resistance and fatigue 
strength for these parts. In this study, three different (plasma nitriding + DLC) coatings were applied to the low 
alloyed AISI 4140 steel, plasma nitriding, DLC coating and duplex coating together. After the coating process, 
the change in the structure was examined metallographically and the effect of the obtained structures on the 
corrosion performance was studied. 
Plasma nitriding was performed at a pressure of 5x102 Pa at 400° C for 1 hour and 4 hours with a gas mixture 
ratio of 50% H2 + 50% N2. DLC films were grown at a flow rate of 20 sccm argon gas flow at a process 
pressure of 0.27 Pa at a power of 150 W dc. According to the XRD results, the Ɛ-Fe2-3N phase was predominant 
as a result of 1 and 4 hours of plasma nitriding at 400 ° C. Considering the layer thicknesses, after 1 hour plasma 
nitriding at 400 ° C, the compound layer thickness was measured as 1-2 μm and the diffusion layer thickness was 
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measured as 120-130 μm. After 4 hours of process at 400 ° C, the compound layer thickness is 2-3 μm and the 
diffusion layer thickness is 140-150 μm. According to XRD analysis of DLC filmin, it was determined that the 
structure was entirely carbon. Diffusion thickness of DLC film is 1.5-2 μm. When the specimens subjected to 
duplex treatment were examined, it was seen that the compound layer and the diffusion layer thicknesses were 
the same as the nitrated samples under the same conditions. 
Corrosion experiments were performed at room temperature in a 3.5% NaCl solution. Potentiodynamic 
polarization test and open circuit potential measurement were carried out. The specimen subjected to the duplex 
coating (400 ° C 4 hours plasma nitriding + DLC) was found to have the highest corrosion resistance compared 
to the coated specimens under other conditions. 
 
Keywords: AISI 4140, Plasma nitriding, DLC coating, Electrochemical corrosion. 
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ÖZET 
Bu çalışmada, korozyon hasarını önlemek için çelik donatılar sıcak daldırma yöntemi ile Al kaplanmıştır. 
Kaplamalı ve kaplamasız çeliklerin korozyon davranışı % 3.5 NaCl solüsyonu kullanılarak kütle kaybı yöntemi 
ile araştırılmıştır. Çelik ve alüminyumun genişleme katsayılarının farklı olması nedeniyle, Al kaplamalar, 
kaplama işlemi sonrasında çelik yüzeyinden kolaylıkla ayrılır. Bu nedenle öncelikle, kaplamaların en iyi yapışma 
özelliklerinin sağlanacağı yüzey hazırlama tekniği, kaplama süresi, banyoda tutma / soğutma süresi iyi optimize 
edilmiştir. Ardından, kaplama ve arayüzdeki fazlar, optik mikroskop, taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve X 
ışınları kırınımı (XRD) yöntemleri kullanılarak incelenmiştir. Korozyon incelemelerinde ağırlık kaybı metodu 
kullanılmıştır. Korozyon testleri sonucunda alüminyum kaplanmış çeliklerin kaplanmamış çeliklere göre daha 
üstün korozyon özelliklerine sahip olduğu gözlenmiştir. Kaplamasız çeliklerde önemli ağırlık kaybı oluşmuş ve 
malzeme yüzeyleri tamamen kırmızı pas tabakasıyla kaplanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: İnşaat çeliği, korozyon, sıcak daldırma, aluminyum kaplama  

 

Corrosion Protection of Construction Steels by Hot Dip Aluminizing 

ABSTRACT  
In this study, aluminum coatings were produced by hot dipping method on reinforcing steel bars to prevent 
corrosion damage.  The corrosion behaviors of coated and uncoated steels were investigated by mass loss 
method in 3.5% NaCl solution. Because of the different expansion coefficients of steel and aluminum, the 
aluminum coatings easily detach the steel surface after coating procedure. Firstly, the surface preparation 
technique, the coating time, the holding/cooling time was optimized to well adhesion properties. Then the phases 
in the coatings and interface were investigated using optical microscopes, scanning electron microscopy (SEM) 
and XRD.  Corrosion tests were carried out by using the weight loss method. It was observed that the coated 
steels shown superior properties than uncoated one. Uncoated steels shown significant weight loss and 
completely covered with red rust layer. 
 
Keywords: Reinforcing steel bar, corrosion, hot dipping, aluminizing 
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Difüzyon ile Moleküler İletişimde Reseptör Modellerinin Analizi 
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ÖZET 
Moleküler iletişim (MC), tıp, biyoloji ve haberleşme mühendisliğini konu edinen yeni çok disiplinli bir alandır. 
MC temel olarak nano/mikro ölçekli cihazların iletişimini konu edinmektedir. MC’de bilginin gaz veya sıvı 
ortamlarda taşınması için kimyasal sinyaller kullanılmaktadır. Semboller arası girişim (ISI) ve gürültü, dijital 
haberleşmede olduğu gibi MC’de de büyük problemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilim insanları bu 
problemlerin üstesinden gelebilmek için son zamanlarda çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalardan birisi 
de iyi tasarlanmış alıcı ve reseptör modelleridir. Reseptörler, alıcı üzerinde bulunan ve alıcıya ulaşan bilginin 
doğru bir şekilde alınmasını sağlayan önemli bir mekanizmadır. Bu bakış açısı ile birçok alıcı modeli literatürde 
önerilmiştir. Ancak şimdiye kadar önerilen bu alıcı modelleri daha çok küre şeklinde olmuştur. Bu çalışmada ise 
küre alıcı modelinin aksine silindir ve küp gibi alıcı modelleri incelenmiştir. Ayrıca bu yeni modellerin mevcut 
modeller ile karşılaştırması da yapılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Moleküler İletişim, Reseptör, Alıcı 

 

Analysis of Receptor Models in Molecular Communication Via 

Diffusion 

ABSTRACT  
Molecular Communication (MC) is a new multidisciplinary subject concerning medicine, biology, and 
communication engineering. MC is introduced for modeling of communication of nano/micro scale devices 
basically. Chemical signals are used to carry information at gaseous or liquid medium in MC. Inter symbol 
interference (ISI) and noise are important problems in MCvD as in digital communication. Scientists have tried 
to get over these problems recently. One of solutions is that well designed receiver and receptor models. 
Receptors which are located on the receiver are very important mechanisms to receive information at receiver 
correctly. In this view, many receiver models have proposed in literature. So far, sphere type receiver models are 
investigated mostly but in this study different types of receiver models such as cylindrical and cube are 
investigated. Proposed models have compared with present studies. 
 
Keywords: Molecular Communication, Receptor, Receiver 
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Kara Kuşburnunun(Rosa Pimpinellifolia L.) Biyoaktif Bileşenleri 
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ÖZET 
Rosaceae familyasına ait Rosa pimpinellifolia L. kuru seyrek kayalık yamaçlarda doğal olarak yetişen çok yıllık 
çalı formunda bir bitkidir. Kara kuşburnu olarak bilinen yabani yenilebilir Rosa pimpinellifolia Türkiye’nin 
farklı bölgelerinde doğal olarak yetişen ve yöresel olarak farklı amaçlarla değerlendirilmekle birlikte fazla 
bilinmeyen bir meyvedir. TÜBİVES (Türkiye Bitkileri Veri Servisleri) verilerine göre Ülkemizde Doğu ve 
Kuzey Doğu Anadolu’da özellikle Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzurum, Iğdır, Kars ve Van, illerinde doğal olarak 
yetişen bu meyve üzerine literatürde çok fazla çalışma bulunmamaktadır. Son yıllarda kara kuşburnu gibi çok 
bilinmeyen ancak yeni değerlendirilmeye başlanılan meyvelerin biyoaktif madde (antioksidan, antimikrobiyal, 
antikanser, vb.)  içerikleri üzerine yapılan çalışmalarda önemli ölçüde artış olmuştur.   
Bu çalışma kapsamında kırmızı kuşburnu olarak bilinen (Rosa canina L.) meyveye göre önemli farklılıkları olan 
kara kuşburnunun, besleyici değerlerinin ortaya çıkarılması ile biyoaktif bileşenleri üzerine yapılan araştırmalar 
incelenmiş, konu hakkındaki bilgiler derlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Bayburt, biyoaktif bileşen, Rosa pimpinellifolia L. 

 

A Study on Bioactive Contents of Rosa Pimpinellifolia L.  

ABSTRACT 
Rosa pimpinellifolia L. belonging to the Rosaceae family is a perennial shrub-like plant that grows naturally on 
dry rocky slopes. Although the wild Rosa pimpinellifolia, known as Kara Kuşburnu in Turkey and grows 
naturally is not known very much, it is utilized for various aims in local applications. According to the 
TÜBİVES (Turkish Plants Data Service, it is appeared in East and Northern east Anatolia region, especially in 
Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzurum, Iğdır, Kars and Van and there are a few studies on this fruit. Besides this, 
there is an important increase in the studies made on the bioactive material contents (antioxidant, antimicrobial, 
anticancer, etc.) of the less known fruits like Rosa pimpinellifolia L. in recent years. 
In this study, investigations on the extraction of nutritive value and bioactive components of the Rosa 
pimpinellifolia L which has significant differences compared to the fruit known as red rosehip (Rosa canina L.) 
have been investigated and information about the subject has been compiled. 
 
Keywords: Bayburt, bioactive component, Rosa pimpinellifolia L. 
 

1466



 

PV Hücrelerin Parametre Çıkarımında Tek-Diyot Matematiksel 

Modellerin Güvenilirliği: Deneysel ve Nümerik Bir İnceleme 
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ÖZET 
Fotovoltaik (PV) modüllerin matematiksel modellenmesindeki güvenilirlik PV sistemlerin tasarımı, performans 
tahmini ve fizibilite analizleri açısından son derece önemlidir. PV modüllerin elektriksel karakteristikleri standart 
test koşullarında (STCs) verilir. Bununla birlikte, PV sistemlerin geniş ölçekli çevresel koşullarda çalıştığı 
aşikârdır ve üreticilerin performans raporları, PV modüllerin iki temel dış ortam parametresi olan işletme hücre 
sıcaklığı ve ışınım akısındaki değişimlere nasıl tepki vereceği hakkında yeterli bilgi temin etmezler. Bu 
bağlamda, tasarımcılar için PV modüllerin elektriksel karakteristiklerinin çıkarımı ve termodinamik performans 
parametrelerinin tahmini amacıyla güvenilir ve kullanımı kolay matematiksel modellere ihtiyaç vardır. Bu 
araştırma kapsamında, enerji, güç dönüşüm ve ekserji verimi gibi termodinamik verim terimlerinin yanında, PV 
modüllerin hücre sıcaklığı ve ışınım akısı bağımlılığını belirlemeye yönelik başarılı bir matematiksel model 
sunulmaktadır. Şönt iletkenliği ve seri direnci göz önünde bulundurarak, basit ama etkili bir tek-diyot modeli 
geliştirilmektedir. Sunulan modelin doğruluk teyidi için Kyocera KD205GH-2P 205 W multicrystal PV modül 
ve Mitsubishi PV-UJ225GA6 225 W polycrystalline silicon PV modül referans alınmaktadır. Model 
sonuçlarının üretici performans raporları ve şartlandırma odası testleriyle iyi uyumlu olduğu gözlemlenmektedir. 
Aynı eğilim çok eklemli PV hücreler içinde elde edilmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: PV modül, matematiksel model, ışınım akısı, çevre sıcaklığı, parametre tahmini. 

 

Reliability of Single-Diode Mathematical Models in Parameter 

Extraction of PV Cells: An Experimental and Numerical Investigation  

ABSTRACT 
Reliability in mathematical modelling of photovoltaic (PV) modules is of vital importance in design, 
performance prediction and feasibility analyses of PV systems. Electrical characteristics of PV modules are 
specified at standard test conditions (STCs). However, it is unequivocal that PV systems operate over a wide 
range of environmental conditions, and the performance reports of manufacturers do not provide adequate 
information about how the PV modules react according to the changes in two main outdoor parameters, which 
are operating cell temperature and solar intensity. In this respect, reliable and easy to use mathematical models 
are required for designers to extract electrical characteristics and to estimate thermodynamic performance 
parameters of PV modules. Within the scope of this research, a successful mathematical model is proposed to 
specify cell temperature and solar intensity dependency of PV module parameters as well as thermodynamic 
efficiency terms such as energy, power conversion and exergy efficiency. By considering shunt conductance and 
series resistance, a simple but effective one-diode model is developed. Kyocera KD205GH-2P 205 W 
multicrystal PV module and Mitsubishi PV-UJ225GA6 225 W polycrystalline silicon PV module are considered 
for accuracy justification of the model presented. It is observed that the model results are in good accordance 
with manufacturers’ performance reports and environmental chamber tests. The same tendency is also achieved 
for multijunction PV cells.  
 
Keywords: PV module, mathematical model, solar intensity, ambient temperature, parameter estimation. 
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ÖZET 
Döküm işleminde sıkça karşılaşılan hatalardan biri sıvı metalin kalıp boşluğunda tam olarak yürümemesi, kalıbın 
tam olarak dolmamasıdır. Bu hata sıvı metalin kalıp boşluğunda kalıp yüzeyi ile teması, kalıp malzemesinin ısı 
transfer katsayısının yüksek olması ve sıvı hareketleri esnasında sıvı metalin aşırı soğumasından ve 
katılaşmasından kaynaklanmaktadır. Bu sebeple sıvı metalin akıcılığı sağlam döküm imalatı için önemlidir. 
Metal ve alaşımların yolluk sisteminden geçerek, kalıbı eksiksiz ve zamanında doldurma özelliğine akıcılık 
denir. Sıvı metalin akıcılığı; alaşım özellikleri, kalıp özellikleri, döküm sıcaklığı ve döküm alaşımına katılan, 
aşılayıcılar, tane inceltici ve modifiye edici alaşımlar gibi döküm uygulaması şartlarına göre birçok faktörden 
etkilenmektedir. Bu çalışmada, GG25 Gri Dökme Demir alaşımlarının değişen döküm şartlarına göre akıcılık 
özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır. Bunun için döküm sıcaklığı ve aşılayıcı ilavesinin özel olarak 
tasarlanan farklı kesit kalınlıkları içeren akıcılık testi modeliyle kum kalıplara dökümünde akıcılık özelliklerine 
etkileri araştırılacaktır. Değişen döküm şartlarında kum kalıba yapılan döküm modellemeleri ile kesit kalınlığına 
bağlı olarak sıvı metalin ilerleme mesafesi tespit edilecektir. Böylece ticari olarak üretim yapan bir 
dökümhanede GG25 Gri Dökme Demir alaşımı için belirlenen döküm şartlarında hangi kalınlıkta hangi kesit 
kalınlığında numunenin dökümünün yapılabileceği ve akıcılığın uygunluğu SolidCast döküm simülasyon 
yazılımı ile modellenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Akıcılık, Döküm Simülasyonu, Gri Dökme Demir, Aşılama. 

 

Modeling of Effect of Section Thickness and Casting Temperature on 
Casting Fluid Properties of GG25 Gray Cast Iron   

ABSTRACT  
One of the common errors in the casting process is that the liquid metal is not fully proceeded in the mold cavity 
and the mold is not fully filled. This error is caused by the contact of the liquid metal with the mold surface in 
the mold cavity, high heat transfer coefficient of the mold material and, overcooled and solidified liquid metal 
during liquid movements. For this reason, the fluidity of the liquid metal is important for sturdy casting. Fluidity 
is called the complete mold fill in time with liquid metals and alloys as the melt passing through the runner 
system. Fluidity of liquid metal is influenced by many factors such as casting conditions, alloy properties, mold 
properties, casting temperature, and which are incorporated into the casting alloy like grain refiners and 
modifying alloys. In this study, it was aimed to investigate the flow properties of GG25 Gray Cast Iron alloys 
according to changing casting conditions. For this reason, it is important to produce sand mold casting with the 
flow test model which includes specially designed different section thicknesses with casting temperature and 
inoculant addition and their effects on fluidity will be investigated. Under changing casting conditions, the 
distance of the liquid metal flow will be determined depending on the cross-sectional thickness in sand cast mold 
modeling. Thus, in a foundry, it is possible to cast at which thickness and which section thickness of the casting 
conditions determined for the cast iron first then the convenience of the flow is modeled with a casting 
simulation software (SolidCast) for GG25 Gray Cast Iron alloy.  
 
Keywords: Fluidty, Casting Simulation, Gray Cast Iron, Inoculation. 
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Yeşil Çatıya Sahip Binaların Enerji Tasarrufunun Bölgesel ve 

Mevsimsel Yönleri 
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ÖZET 
Günümüzde, şehir hayatına olan eğilimin her geçen yıl artması sonucu dünya nüfusunun büyük bir çoğunluğu 
şehirlerde yaşamaktadır. Büyük şehirlerin sunmuş olduğu yüksek yaşam seviyesinden dolayı şehirlerde yaşayan 
nüfusun artması birçok önemli sorunlar oluşturmaktadır. Şöyle ki: kirlilik bilhassa su, hava ve gürültü kirliliği, küresel 
ısınma ve yeterli olmayan yeşil alanlardan kaynaklanan kentsel ısı adaları. Birleşmiş Milletler Çevre Programına göre, 
binalar toplam enerji tüketim payının %40 oluşturmaktadır. Avrupa ülkelerindeki sera gazı salınımının %36’sı 
binalardan kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda, yeşil çatılar kentsel ısı adalarına bağlı olan sorunların çözümünde en 
uygun sürdürülebilir çözümlerden biri olduğu düşünülmektedir. Çatılar, toplam kentsel yüzey alanının yaklaşık olarak 
% 20 ile 25 arasında bir alana tekabül etmektedir. Enerji tasarrufu, ısı yalıtımı, gölgeleme ve buharlaşma özellikleri 
yeşil çatıların binaların ısı yalıtımında ve iç ortamdaki mikro iklim koşullarındaki anahtar rolünü vurgular. Yapılmış 
olan çalışmalara göre, yaz mevsimde binanın çatısında gerçekleşen ısı akısı yeşil çatı kullanılarak %80 oranında 
azaltılabilir. Isı dağılımının yolu, evapotranspirasyon, uzun dalga radyasyon ısı kaybı ve fotosentez gibi üç ana kısma 
ayrılabilir. Evapotranspirasyon ısısı % 51.5 oluşturmaktadır, oysaki uzun dalga radyasyon ısı kaybı ve fotosentez ise 
sırasıyla% 40 ve% 8.5'dir. Geleneksel çatılar ve yeşil çatılar arasındaki enerji tüketim seviyeleri, ısıtma sezonunda 
birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Yeşil çatılar, yaz döneminde geleneksel çatılara göre% 2.2-16.7 aralığında daha az 
enerji tüketir. Bu çalışmanın amacı yeşil çatıların faydalarıyla ilgili genel bir bakış sağlamak ve yeşil çatılara sahip 
binaların enerji tasarrufunun bölgesel ve mevsimsel yönlerini göstermektir. 
 
Anahtar Kelimeler: Yeşil çatılar, kentsel ısı adası, küresel ısınma, enerji tasarrufu, evapotranspirasyon. 

 
Regional and Seasonal Aspects of Energy Saving in Buildings with 

Green Roofs 

ABSTRACT  
Today, the majority of the world population lives in cities as a consequence of the growing tendency to urban life year 
after year. Rising population living in urban areas due to the welfare level of the big cities results in so many crucial 
problems such as pollution especially water, air and noise, global warming and urban heat island due to insufficient 
greenery areas. Based on United Nations Environment Program (UNEP), building sector accounts for 40% of total 
energy consumption. In European countries, 36% of total greenhouse gas emissions are attributed to the buildings. In 
this respect, green roofs are considered to be one of the most appropriate sustainable solutions to resolve the urban heat 
island-related issues. Roofs account for nearly 20-25% of overall urban surface areas. Energy saving, thermal 
insulation, shading and evapotranspiration features highlight the key role of green roofs in overall thermal performance 
of buildings and microclimatic conditions of indoor environments. According to previous studies, heat flow through 
the building roof in summer can be reduced by approximately 80% via green roofs. The way of heat dissipation can be 
split into of three main parts as evapotranspiration, long wave radiation heat loss and photosynthesis. The 
evapotranspiration heat accounts for 51.5%, whereas long wave radiation heat loss and photosynthesis cover 40% and 
8.5%, respectively. The energy consumption levels between traditional and green roofs are compared to each other in 
heating season. The green roofs consume less energy in the range of 2.2-16.7% than traditional roofs during summer 
time. The aim of this study is to provide an overview about the benefits of green roofs and to illustrate the regional and 
seasonal aspects of energy saving in buildings with green roofs. 
 
Keywords: Green roofs, urban heat island, global warming, energy saving, evapotranspiration. 
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ABSTRACT 
Limited reserves of fossil fuel based energy resources force the developed and developing economies to recheck their 
energy policies, and in this respect, there is a strong stimulation into new alternative energy technologies. Among these 
alternative solutions, thermoelectric devices are in the centre of interest especially over the last three decades as a 
consequence of their numerous application areas, cost-effectiveness and eco-friendly aspects. Thermoelectric devices 
can be split into two categories as thermoelectric generators (TEGs) and thermoelectric coolers (TECs). TECs 
dissipate heat from a medium by using electricity through the Peltier effect. The Peltier effect is a phenomenon 
whereby heat is dissipated or absorbed when an electric current flows across a junction between two materials. TECs 
draw interest day after day as alternative cooling system for various application areas. When compared to other 
conventional cooling technologies, TECs have several advantages. For instance, TECs can be fabricated for any 
dimension as well as not including any fluid or mechanical operation although they have an active cooling system. 
High reliability, compact structure, quiet operation, simplicity, lightness are the other advantages of TECs. Therefore, 
TECs have a wide range of usage areas such as microelectronic systems, telecommunications, laser diodes, 
superconductor systems, aerospace industry, medical devices and food industry. However, inadequate ranges of 
coeffıcient of performance (COP) for high temperatures are considered as the main drawback of TECs. There are three 
main parameters in literature utilised to evaluate the overall performance of TECs: figure of merit (ZT), cooling power 
and coefficient of performance. The greater ZT values are usually attributed to the TECs that perform better. In this 
study, a systematic review of TECs is presented in terms of several aspects such as design, thermal modelling, 
materials and applications, thermodynamic performance as well as environmental effects.  
 
Keywords: TECs, thermal modelling, materials and applications, thermodynamic performance. 

 

Termoelektrik Soğutucuların (TEC'ler) Sistematik Bir Şekilde 

İncelenmesi 

ÖZET 
Fosil yakıtlı enerji kaynaklarının sınırlı rezervleri, gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomileri enerji politikalarını tekrar 
gözden geçirmeye zorlamaktadır. Bunun sonucunda yeni alternatif enerji teknolojilerine güçlü bir yönelim vardır.  Bu 
alternatif enerji teknolojileri arasında termoelektrik cihazlar son yıllarda özellikle sayısız uygulama alanlarının, maliyet 
kazanımlarının ve çevre dostu olmasının bir sonucu olarak ilgi odağı haline gelmiştir. Termoelektrik cihazlar, 
termoelektrik jeneratörler (TEGler) ve termoelektrik soğutucular (TECler) olarak iki kategoriye ayrılabilir. 
Termoelektrik soğutma Peltier etkisine dayanır. Peltier etkisi, iki farklı malzemeden oluşan bir devreye akım 
verildiğinde, akımın yönüne göre zıt uçlarda sıcaklık farklarının oluşmasıdır. Termoelektrik soğutucular gün geçtikçe 
farklı uygulama alanları için alternatif soğutma sistemi olarak ilgi uyandırmaktadır. Diğer klasik soğutma teknolojileri 
ile karşılaştırıldığında, termoelektrik soğutucular  birçok avantaja sahiptir. Örneğin, her boyutta imal edilebilirler, aktif 
bir soğutma sistemine sahip olsalar da herhangi bir sıvı veya hareketli mekanik parça içermezler. Yüksek güvenilirlik, 
kompakt yapı, sessiz çalışma, hafiflik termoeletrik soğutucuların diğer avantajlarıdır. Bu nedenle, mikroelektronik 
sistemler, telekomünikasyon, lazer diyotları, süper iletken sistemleri, havacılık endüstrisi, tıbbi cihazlar ve gıda 
endüstrisi gibi geniş kullanım alanlarına sahiptir. Bununla birlikte yüksek sıcaklık değerleri için düşük verim değerleri 
en önemli dezavantajıdır. Bu çalışmada, termoelektrik soğutucular tasarım, termal modelleme, termoelektrik 
malzemeler, uygulama alanları, termodinamik performans ve çevre etkileri gibi çeşitli yönlerden incelenmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: TECler, termal modelleme, malzeme ve uygulamalar, termodinamik performans. 
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Bayburt İli Coğrafi İşaret Potansiyelinin Değerlendirilmesi 

Ayla ARSLANER ve Mehmet Ali SALIK 
Bayburt University, Bayburt,69000, Turkey, aylaarslaner@bayburt.edu.tr, mehmetali_24_94_69@hotmail.com  

ÖZET 
Türk Patent ve Marka Kurumu (TPMK)'nun tanımına göre Coğrafi İşaretler (Cİ); belirgin bir niteliği, ünü veya 
diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren 
işaretlerdir. Bir bölgenin, ekonomik ve kırsal kalkınma açısından gelişmesinde Cİ tescilinin payı büyük ve 
oldukça önemlidir. Otantiklik ve özgünlük gibi ikili karakter sunan yöresel ürünler, tüketicilerin sağlığı, 
biyoçeşitliliğin ve kültürel özvarlığın korunması ve bölgelerin sürdürülebilir kalkınması bakımından Türkiye için 
çok önemli bir fırsat oluşturmaktadır.  
Türkiye'de Cİ’le ilgili ilk yasal düzenleme 1995 yılında yürürlüğe giren 555 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye göre yapılmış, konuyla ilgili ikinci yasal düzenleme ise 10.1.2017 tarih ve 29944 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile gerçekleştirilmiştir. Cİ’le ilgili 
hükümler bu kanunun “Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı” başlığını taşıyan 2. kitabında yer almıştır.  
Türkiye; sahip olduğu jeopolitik konum, zengin yer altı ve yer üstü doğal kaynakları, tarihi ve kültürel miras 
birikimiyle eşsiz bir coğrafyadır. Nitekim Anadolu çok sayıda ve değişik mikro klimaları (Vavilov merkezi) ile 
beşeri faktörünün üstün üretim gelenek ve tekniklerinden kaynaklanan olağanüstü bir ürün yelpazesine sahip 
olup, dünyanın Cİ potansiyeli çok yüksek ender ülkelerinden birisidir. 2017 yılı ortası itibari ile 209 adet ürün Cİ 
tescil belgesi ile koruma altına alınmış olup, başvurusu yapılmış 373 adet ürün de değerlendirilme 
aşamasındadır. Antep/Gaziantep Baklavası, Aydın İnciri ve Malatya Kayısısı Avrupa Komisyonu tarafından 
tescillenmiş ürünlerimizdir. Yine, başvurusu yapılmış 10 ürünümüz de komisyon tarafından değerlendirilme 
aşamasında bulunmaktadır. 
Doğu Karadeniz bölgesinde yer alan Bayburt, ekonomik ve sosyal göstergeler açısından Türkiye ortalamasının 
gerisinde olmasına rağmen, tarihi çok eskiye dayanan, doğal, kültürel ve geleneksel zenginlikleri bir arada 
yaşayan bir ilimizdir. Bayburt’un sahip olduğu bu zengin yöresel ürün potansiyeline rağmen, gerek bilgisizlik ve 
gerekse birlikte hareket edememe kısıtları nedeniyle henüz Cİ tescil belgesi almış hiç bir ürünü 
bulunmamaktadır. Oysaki Bayburt balı, Bayburt küflü lor peyniri (göğermiş lor), Bayburt civil peyniri, Bayburt 
lor dolması, Bayburt tatlı çorbası, Bayburt tel helvası, Bayburt hasutası, Bayburt yabani ekşi elmasi, Bayburt taşı 
ve Bayburt ihram (ehram) dokumacılığı gibi pek çok ürünümüz coğrafi işaret tescili alma şansına fazlasıyla 
sahip olup bu yöresel ürünlerimizden beklenen ekonomik katkının sağlanması ancak Cİ tescillerinin alınması ile 
mümkün olacaktır. 
Bu derleme, sahip olduğu güçlü ekonomik potansiyele rağmen gelişmemiş bir yapı arz eden Bayburt'un, doğal 
ve kültürel değerlerinin korunarak içsel büyümesinin gerçekleştirilmesinde önemli bir rol oynayabilecek Cİ 
potansiyelinin belirlenmesi amacıyla ele alınmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Bayburt, Coğrafi İşaret, Yöresel Ürünler, Kırsal Kalkınma 

 

The Evaluation of the Geographical Indication Potential of Bayburt 

Province 

ABSTRACT 
According to the definition of the Turkish Patent and Trademark Office (TPMK), Geographical Indications (GI) 
are indications demonstrating a product specific to a territory, area, region, or country where it originates from 
with a distinctive quality, reputation, or other characteristics. 
The role of the GI registration in the economic and rural development of a region is great and very important. 
Traditional products offering a dual character, such as authenticity and originality, provide a very important 
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opportunity for Turkey in terms of the consumer health, the preservation of biodiversity and cultural assets, and 
sustainable development of regions. 
The first legal regulation on GI in Turkey was made in accordance with the Decree Law No. 555, which entered 
into force in 1995, and the second legal regulation on the issue was made with the Industrial Property Law No. 
6769, which was entered into force after being published in the Official Gazette dated 10.1.2017 and numbered 
29944. Provisions relating to GI are included in the second book of this law, titled “Geographical Indication and 
Traditional Product Name”. 
Turkey is a unique geography with its geopolitical position, rich underground and ground natural resources, 
historical and cultural heritage accumulation. As a matter of fact, Anatolia has an extraordinary product range 
arising from numerous and different microclimates (Vavilov centre) and the high production traditions and 
techniques of the human factor and is one of the very rare countries with a great potential of the GI potential of 
the world. As of the mid-2017, 209 products have been protected by the CI registration certificate and 373 
products applied are in the evaluation phase. Antep/Gaziantep Baklava, Aydın Fig, and Malatya Apricot are the 
products registered by the European Commission. Again, our 10 products applied are at the evaluation phase by 
the commission. 
Although Bayburt, which is located in the Eastern Black Sea region, is behind the average of Turkey in terms of 
economic and social indicators, it is a province of which history is ancient and its natural, cultural, and 
traditional wealth live together. Despite this rich traditional product potential Bayburt has, there are no products 
that have received a GI registration certificate due to both ignorance and inability to act together. Many of our 
products such as Bayburt honey, Bayburt moldy curd (green curd), Bayburt civil cheese, Bayburt lor dolması 
(vegetables stuffed with curd), Bayburt sweet soup, Bayburt string helva, Bayburt hasuta, Bayburt wild sour 
apple, Bayburt stone, and Bayburt ihram weaving extremely have the chance to get the geographical indication 
registration and the economic contribution expected from these traditional products can only be achieved 
through receiving the GI registrations. 
This review was examined to determine the potential of GI that could play an important role in the preservation 
of the natural and cultural values of Bayburt, which has an underdeveloped structure despite its strong economic 
potential and realize an internal development. 
 
Keywords: Turkey, Bayburt, Geographical Indications, Traditional product, Rural development 
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Düşük/Sıfır Karbon Binalara Doğru Isıtma, Havalandırma ve 

İklimlendirme (HVAC) Sistemlerinde Akıllı Çözümler 

Pinar Mert CUCE ve Erdem CUCE 

Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, University of Bayburt, 69000, Bayburt, Turkey, 
mertcuce@gmail.com   

ABSTRACT 
Sektörel enerji tüketim analizlerinden hareketle, bina sektörü küresel enerji tüketiminde önemli bir rol oynar. 
Son raporlara göre, gelişmiş ülkelerdeki toplam enerji kullanımının %20-40’ı binalara atfedilmektedir. 
Geleneksel ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) sistemleri binaların enerji tüketiminde en yüksek 
yüzdeye sahiptir. HVAC, bina sektöründe tüketilen toplam enerjinin %40’ından, küresel enerji kullanımının ise 
%16’sından sorumludur. Bu bağlamda, HVAC’ten kaynaklanan enerji tüketiminin azaltılması için kesin 
önemlerin alınmasına son derece ihtiyaç vardır. Bu araştırmada düşük/sıfır karbon binalara doğru HVAC 
sistemler için akıllı çözümler ortaya konmaktadır. Sonuçlardan hareketle, atık ısı geri kazanımlı optimize edilmiş 
HVAC sistemlerin binalarda enerji tüketiminin dolayısıyla karbon emisyonlarının azaltılmasına önemli bir 
etkisinin olduğu gözlemlenmektedir. Özellikle levha tipi çatı esaslı atık ısı geri kazanım sistemleri %88’i bulan 
ısıl verimleri ile cezbedici bulunmaktadır. Bu sistemlerin ortalama COP değeri 4.5 civarında olup geleneksel 
sistemlerle karşılaştırılamayacak ölçüdedir. Levha tipi çatı esaslı atık ısı geri kazanım sistemleri iç ortam CO2 
konsantrasyonunu 350-400 𝑝𝑝𝑚 arasında ayarlayarak konut sakinleri ve iç ortam hava kalitesi için istenilen 
termal konforu temin ederler. İlaveten, bu sistemlerle iç ortam bağıl nemi, güncel bina standartlarına göre arzu 
edilen aralık olan %60’ın altında tutulur. Bunun yanında, desikant esaslı buharlaştırmalı soğutma sistemleri, 
hatırı sayılır ölçüde yüksek COP değerlerine sahip olmalarının yanında konut sakinleri için cezbedici iç ortam 
koşulları temin ettiklerinden binalar için ayrıca uygundur. Termal konfor aralığında bağıl nem dağılımına sahip 
olmanın yanında, bu sistemler kullanılarak kaynak havası sıcaklığında 9.3 oC azalma elde edilmektedir. Nem 
alma etkenliği ümit verici mertebede %63.7 olarak belirlenmektedir. Desikant esaslı buharlaştırmalı soğutma 
sistemleri, binaların soğutma ihtiyaçlarının azaltılmasında sadece sıcak ve kurak iklimlerde değil, ılıman ve 
nemli iklimlerde de önemli bir potansiyele sahiptir. 
 
Anahtar Kelimeler: Binalar, enerji tüketimi, HVAC, atık ısı geri kazanımı, verim. 

 

Smart Solutions in Heating, Ventilation and Air-Conditioning (HVAC) 

Systems Toward Low/Zero Carbon Buildings  

ABSTRACT 
Building sector plays a key role in global energy consumption through sectoral energy consumption analyses. 
According to the latest reports, 20–40% of total energy use in developed countries is attributed to buildings. 
Conventional heating, ventilation and air conditioning (HVAC) systems have the greatest percentage in total 
energy consumption of buildings. HVAC is responsible for about 40% of total energy consumed in building 
sector and 16% of global energy use. In this respect, decisive measures to mitigate energy consumption due to 
HVAC are highly required to be taken. In this research, smart solutions are presented for HVAC systems toward 
low/zero carbon buildings. It is observed from the results that optimized HVAC systems with waste heat 
recovery have a significant potential to mitigate energy consumed in buildings, thus to reduce carbon emissions. 
Especially plate-type roof waste heat recovery systems are found to be attractive with a thermal efficiency of 
about 88%. The average COP of said systems is given to be about 4.5, which is incomparable with those of 
traditional ventilation systems. Plate-type roof waste heat recovery units also provide thermal comfort conditions 
for occupants by regulating indoor 𝐶𝑂2 concentration from 350 to 400 𝑝𝑝𝑚 which is desirable for indoor air 
quality. Moreover, average relative humidity is maintained below 60% through such systems, which is in the 
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desired range according to the latest building standards. Besides, desiccant-based evaporative cooling systems 
are also appropriate for buildings owing to providing attractive indoor environments for occupants as well as 
having considerably high COP ranges. 9.3 oC reduction in supply air temperature is achieved by utilizing those 
systems as well as having relative humidity distribution in thermal comfort range. The dehumidification 
effectiveness is determined to be 63.7%, which is promising. The desiccant-based evaporative cooling system 
has a great potential to minimise cooling demand of buildings not only in hot arid but also in temperate humid 
climates. 
 
Keywords: Buildings, energy consumption, HVAC, waste heat recovery, efficiency 
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Sel Afetinin Ulaşım Yapılarına Verdiği Hasarın Mali Analizi: 2016 Eylül 

Ayı Trabzon Beşikdüzü Örneği 
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1AFAD, Trabzon, Türkiye, m.celik53@gmail.com 
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3Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane, Türkiye, gnskaya61@gmail.com 

ÖZET 
Türkiye’nin en çok yağış alan ve eğimli arazi yapısından ötürü yağan yağmurların afete dönüşme ihtimalinin en 
yüksek olduğu bölge Doğu Karadeniz Bölgesidir. Birbirinin benzeri afetler her yıl Trabzon, Rize, Artvin, Giresun 
illerinde oluşmakta ve her yıl milyonlarca Türk Lirası bu afetler nedeniyle heba olmaktadır. Son yıllarda bölgede 
yaşanan en büyük afetlerden biri 2016 yılında Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde oluşmuştur. 21 Eylül 2016 tarihinde 
meydana gelen yoğun yağışlardan dolayı can ve mal kaybına neden olan afet ile ilgili hazırlanan raporlar, oluşan 
hasarın boyutunu gözler önüne sermektedir.  
Afet, Beşikdüzü İlçe Merkezi dâhil 28 mahallede çeşitli boyutlarda hasarlara neden olmuştur. Ayrıca aynı yağış 
Vakfıkebir, Şalpazarı ve Giresun Eynesil İlçelerinde de çeşitli hasarlar oluşturmuştur. Yağışlardan dolayı toplam 32 
yapı yıkılmış ve kullanılmaz hale gelmiştir. 1099 konutta az hasar oluşmuştur. Az hasarlı konutların 989 tanesi 
Beşikdüzü ilçesine aittir. Bunun yanı sıra müştemilat, ahır, kümes, ardiye, kamu yapıları, yol, elektrik ve telefon 
direkleri ve benzeri yapılarda da ciddi miktarda hasarlar oluşmuştur. Yağan yağışlardan dolayı 3 kişi hayatını yitirmiş 
en az 5 kişi ise yaralanmıştır. En az 4 büyükbaş hayvanda telef olmuştur. Afet sonrası yapılan hasar tespit 
çalışmalarında il bazında 76 konuta nakil verilmiştir. Bu nakillerin 65 tanesi Beşikdüzü ilçesine aittir.  7269/1051 
sayılı afetler kanunu gereği, Belediyelerin acil altyapı ve üstyapı hasarlarının onarımları ve vatandaşların acil 
ihtiyaçlarının karşılanması için para talep edilmiştir.  Başbakanlık Afet ve Acil Durum Başkanlığı tarafından 
1.500.000,00 TL Beşikdüzü Belediyesine, 1.000.000,00 TL Büyükşehir Belediyesine, 500.000,00 TL’de Beşikdüzü 
Kaymakamlığına ve diğer ilçe kaymakamlıklarına 450.000,00 TL olmak üzere toplamda 3,450 Milyar Türk Lirası para 
gönderilmiştir.  
4123 sayılı yasa kapsamında, belediyelerin altyapı ve üstyapılarında oluşan tahribatların eski haline döndürülebilmesi 
için Maliye Bakanlığından para talep edilmiştir. Trabzon İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelleri tarafından 
hazırlanan hasar raporlarına göre sadece Beşikdüzü ilçesi için toplam 17.463.379,32 TL'lik tespit yapılmıştır. Bu 
hasarların neredeyse tamamı ulaşım yapıları ile ilgilidir. Beşikdüzü’ne ait hasar tespit raporlarında yaklaşık 110 adet 
çeşitli çapta boru, yaklaşık 3500 metre çeşitli yükseklikte duvar, yaklaşık 115 adet çeşitli boy ve açıklıkta kutu menfez, 
55 km boyunca yol üst kaplama malzemesi tamiri ihtiyacı tespit edilmiştir. Diğer ilçeleri de hesaba kattığımızda bu 
rakamların daha da büyüyeceği aşikardır. 
Belediye altyapı ve üstyapı hasarlarının neredeyse tamamının ulaşım yapıları ile ilgili olması ve çıkan maliyetlerin çok 
yüksek olması bu konu üzerine durulmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda, şahısların ve kamu kurumlarının 
yapılarında oluşan afet kaynaklı hasarlarında yine ulaşım yapılarının yetersiz olmasından kaynaklandığı 
unutulmamalıdır. Ulaşım yapılarına ait çeşitli sanat yapılarının gerekli hesaplara göre yapılması, yol üst kaplamasında 
sel su baskınlarına daha dayanıklı kaplama tipi seçilmesi ve drenaj alanlarının daha kısa tutulması durumunda bu 
hasarlar ciddi miktarda azalacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Sel, Afet, Trabzon, Beşikdüzü, Ulaşım yapıları, Hasar, Maliyet  

 
Financial Analysis of the Damage of the Flood Disaster to Transportation 

Structures: Trabzon Beşikdüzü Case of September 2016 

ABSTRACT  
The eastern Black Sea region is the region with the highest probability of rainy weather turning into disaster due to 
rainfall and sloping land structure of Turkey. Each year similar disasters occur in the provinces of Trabzon, Rize, 
Artvin, Giresun, and millions of Turkish Liras are devastated by these disasters every year. One of the biggest disasters 
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in the region in recent years occurred in the province of Beşikdüzü in Trabzon in 2016. Reports on disasters that 
caused loss of life and property due to heavy rainfall on September 21, 2016 reveal the size of the damage that occurs. 
The disaster caused damage to various dimensions in 28 neighborhoods including Beşikdüzü District Center. In 
addition, the same rainfall created various damages in Vakfıkebir, Şalpazarı and Giresun Eynesil Districts. In a total of 
32 buildings have been destroyed due to rainfall and become unusable. Little damage was done to 1099 houses 989 of 
the less damaged houses belong to Beşikdüzü district. In addition to this, serious damage has occurred in backhouses, 
stables, poultry houses, warehouses, public buildings, roads, electricity and telephone poles and etc. 3 people lost their 
lives due to rainfall and at least 5 people were injured.  At least 4 bovine animals have been perished. After evaluate 
the cost of damage, Trabzon AFAD, decide to transfer 76 houses of disaster victims to safety area. 65 of these transfers 
belong to Beşikdüzü district. 
In accordance with the disaster law numbered 7269/1051, money has been demanded for the repairs of the emergency 
damages of the Municipalities and for the urgent needs of the citizens. Prime Ministry Disaster and Emergency 
Presidency has sent a total of 3,450 billion Turkish Liras to the Beşikdüzü Municipality, 1.000.000,00 TL to the 
Metropolitan Municipality, 500.000,00 TL to Beşikdüzü District Governorship and 450.000,00 TL to the district 
governorships of other districts. 
Within the scope of Law No. 4123 money was demanded from the Ministry of Finance for the restoration of the 
infrastructure and superstructures of the municipalities. According to the damage reports prepared by Trabzon 
Provincial Disaster and Emergency Directorate staff, only 17.463.379,32 TL was determined for Beşikdüzü District. 
Almost all of these damages are related to transportation structures. In the damage assessment reports belonging to 
Beşikdüzü, about 110 pieces of various diameter pipes, about 3500 meters of various height walls, about 115 pieces of 
various lengths and openings of box culverts, 55 km of road pavement material repairing need were determined. When 
we add other districts to the account, it is obvious that these numbers will grow even more. 
Almost all of the municipal infrastructure and superstructure damages are related to transportation structures and the 
costs are very high. In this context, it should not be forgotten that disasters caused by disasters caused by individuals 
and public institutions are still inadequate. These damages will be reduced to a considerable extent if several transport 
structures are constructed according to the required calculations, the pavement type is chosen to be more resistant to 
floods and the drainage areas are kept shorter. 
 
Keywords: Rain, Flood, Disaster, Transportation Structures, Damage, Trabzon, Beşikdüzü 
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ABSTRACT 
In this study, the influence of adding carbon black reinforcement on the mechanical properties of natural rubber 
(NR), styrene-butadiene rubber (SBR) and poly-butadiene (BR) blend has been investigated. Carbon black filler 
was mixed by various weight ratios between 10 and 50wt.% into the NR/SBR/BR blend. Test samples of the 
rubber composite material were prepared by the hot press. Uniaxial tensile, tear, hardness and density tests were 
carried out. Tensile strength, tensile strain, tensile modulus, density, hardness and tear strength were obtained. 
The results showed that tensile strength, tensile modulus, hardness and tear strength values increased with the 
increase in carbon black filler whereas the maximum elongation decreased with the increase in carbon black 
filler ratio. 
 
Keywords: Mechanical properties; natural rubber; poly-butadiene rubber; polypropylene; styrene-butadiene-
rubber; carbon black. 

 

Karbon Siyahı Katkılı NR/SBR/BR Kauçukların Mekanik Özellikleri  

ÖZET 
Bu deneysel çalışmada doğal kauçuk (NR), stiren-butadien kauçuk (SBR) ve polibutadien kauçuk (BR) 
karışımlarının (40/40/20) mekanik özelliklerine karbon siyahı katkının etkisi incelenmiştir. 100 birim kauçuk 
bünyesindeki karbon siyahı oranı 10, 30 ve 50 birim olacak şekilde kompozisyon hazırlanmıştır. Kauçuk hamuru 
hazırlama işlemi açık tip silindir karıştırıcıda gerçekleştirilmiştir. Sıcak preste önce 2mm kalınlıklı test plakası 
hazırlanarak vulkanize edilmiştir. Daha sonra test numuneleri standardlara uygun olarak şekilde hazırlanmış 
kalıplar kullanılarak preste kesilmiştir. Kauçuk karışımının çekme mukavemeti, kopmadaki % uzama elastiklik 
modülü, yoğunluk, sertlik ve yırtılma mukavemeti özellikleri belirlenmiştir. Kauçuk bünyesindeki karbon siyahı 
oranı arttıkça % uzama değerleri azalırken çekme mukavemeti, elastiklik modülü sertlik ve yırtılma mukavemeti 
değerleri artmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Mekanik özellikler; doğal kauçuk; poli-butadien kauçuk; polipropilen; stiren-butadien-
kauçuk; karbon siyahı. 
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ÖZET 
Hızlandırılmış yol testi (HYT) laboratuarları dünya üzerinde 50 yılı aşkın süredir kullanılmaktadır. Ancak ülkemizde 
ilk ve tek olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde 2009 yılında kurulmuştur. Bu çalışmada KTÜ'nde bulunan 
HYT laboratuarının kurulum aşamaları ve çalışma prensiplerinden bahsedilecek ve devam eden işlerle ilgili bilgiler 
sunulacaktır.  HYT laboratuarı, ayarlanabilir yüklere sahip bir dingilin, belirli bir düzenekte hazırlanan yol üzerinde 
kısa sürede tekrarlı olarak gidip gelmesi (Yüklenmesi) mantığı ile çalışmaktadır. Bu sayede yol üzerinde oluşabilecek 
deformasyonlar, gerilmeler ve benzer diğer veriler alınabilmektedir. Hızlandırılmış yol testi düzeneği üzerinde hareket 
eden dingil, kısa süreli periyotlarda aynı noktalardan geçebiliyor olması ve istenilen yükler ile yüklenebiliyor 
olmasından ötürü gerçek arazi koşullarından elde edilecek veriler kısa sürede alınabilmektedir. Gerçek arazi 
koşullarında, yol üzerinde geçen her araç için, eşdeğer tek dingil yükü (Equivalent Single Axle Load) (ESAL) 
belirlenmektedir. ESAL değerleri araç tiplerine göre belirlenmektedir. HYT’de ağır yükler ile yapılan testlerde 
binlerce aracın geçişi test edilmiş olmaktadır. Ayrıca test düzeneklerinin mesafeleri gerçek yol güzergâhları gibi uzun 
değildir. Yaklaşık 100 metre civarı veya daha az mesafelerde kurulan HYT’lerde yaklaşık 7-20 saniye arası 
yüklemeler olmaktadır. Gün içerisinde 16 saat çalışan bir HYT yaklaşık 4000 yükleme yapabilmektedir. Bu sayede bir 
ay içerisinde 120 bin yüklemeye ulaşılabilir. Dünyada yapılan çalışmalar göstermiştir ki HYT yüklemeleri gerçek arazi 
yüklemesinin yaklaşık 2-3 katı etkiye sahiptir. Yani başka bir değişte HYT'de ki 120 bin yükleme gerçek arazide 240-
360 bin yüklemeye karşılık gelmektedir. KTÜ'de bulunan HYT sistemi 30 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğinde 
boyutlara sahip olmakla birlikte 24 m gibi bir mesafede test yapma olanağı sunmaktadır. Sistemdeki bütün hareketler 
PLC bir bilgisayar yazılımı ile kontrol edilmektedir. Bu bilgisayar yazılımı sistem hareket, duruş, yükleme, hız ve iz 
değiştirme işlemlerinin zamanlamasını yapmaktadır. Bu hareketli sistemde kamyon dingilini temsil eden tekerlekler 
mevcuttur. Bu tekerlekler bir elektrikli motor ve ucunda bir redüktör yardımıyla döndürülmektedir. Sistemin yükleme 
sistemi 2 adet piston ve bir hidrolik pompadan oluşmaktadır. Sistemde durma ve iz değiştirme gibi hassas işlemler 
sensörler yardımıyla yapılmaktadır. Sistemin frenleme esnasında meydana gelebilecek herhangi bir problemin sisteme 
hasar vermemesi amacıyla hareketli sistemin ana sisteme temas noktasına yaylar mevcuttur. Ayrıca elektrikli motor ve 
redüktörün ağırlığını dengelemek amacıyla hareketli sistemin diğer tarafına ağırlık monte edilmiştir.  Bu sayede 
sistemde yük dengesi sağlanmış olup hareket esnasında doğacak moment etkisinden kaynaklanan sıkıntılar 
önlenmiştir.  Bu sistem sayesinde alttemel, temel ve kaplama yüzeyinin farklı tasarımları incelenebilmektedir. Bu 
incelemeler birebir arazi koşullarında hazırlanabilmektedir. Yol kaplamalarının tasarımının HYT'de tasarlanabilmesi 
arazide karşılaşılacak zorlukları önceden belirleme imkanı sunacaktır. Bu sayede büyük maliyetlerin önüne 
geçilecektir. HYT sayesinde kaplama tipleri bölgesel farklılıklara göre incelenebilmektedir ve kaplamalarda sıcaklık, 
malzeme, kalınlık, gradasyon, trafik yükü vb. birçok faktör trafik hacmi ile kaplama ömrü arasındaki ilişki bölgesel 
olarak çıkartılmaktadır. KTÜ bünyesinde bulunan HYT’de mevcut bölgesel yollarımızın irdelenmesine devam 
edilmektedir. Ayrıca Beton üstü ince asfalt kaplama optimizasyonu, ve bu kaplama tipinde oluşan yansıma 
çatlaklarının geciktirilmesi ile ileri düzeyde esnek beton ile ince beton kaplama yapılması ile ilgili çalışmalar devam 
etmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: HYT, KTÜ, Trabzon, Türkiye  

 
First Large Scale Accelerated Pavement Test Laboratory in Turkey 

ABSTRACT  
Accelerated pavement testing (APT) laboratories are used worldwide for over 50 years. However, it was established in 
2009 within the Karadeniz Technical University (KTU) as the first and only in our country. In this study, the 
installation steps and working principles of HYT laboratory in KTU will be presented and information about ongoing 
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work will be presented. APT laboratories work with the idea that the actual loads re-cycle in a short time on the road 
prepared in a certain way. Deformations, strains and similar data that can occur on the road can be taken in this view. 
Since the axle moving on the APT system passes through the same points in a short period and can be loaded with the 
desired loads, the data obtained from real field conditions can be obtained in a short time. Equivalent Single Axle Load 
(ESAL) is specified for each vehicle on the road in field conditions. ESAL values are determined by vehicle type. At 
the APT, the tests of thousands of vehicles have been tested in heavy load tests. In addition, the distances of the test 
devices are not as long as the actual road routes. In APT installed at about 100 meters or less, the loading time is 
between 7-20 seconds. Approximately 4000 passes can be made in a APT laboratory working 16 hours a day. It can 
reach up to 120 thousand passes in a month. Studies conducted in the world have shown that APT loads have about 2-3 
times the effect of real field loading. In other words, 120 thousand downloads in APT correspond to 240-360 thousand 
downloads in field condition. The APT system in KTU offers the ability to test at a distance of 24 meters, with 
dimensions of 30 meters and 6 meters wide. All movements in the system are controlled by PLC computer software. 
This computer software schedules the system for motion, stop, load, speed and track changing operations. This moving 
system has wheels that represent the truck axle. These wheels are rotated by an electric motor and a reducer at the end. 
The loading system consists of 2 pistons and a hydraulic pump. Sensitive operations such as stopping and changing the 
trace in the system are performed with the help of sensors. There are springs in the contact point of the moving part in 
order to prevent any problem that may occur during braking from damaging the system. In addition, the weight is 
mounted on the other side of the moving system to balance the weight of the electric motor and the reducer. In this 
way, load balancing is provided in the system and the problems caused by moment induced effects during movement 
are prevented. By using APT, different designs of subbase, base and coating surface can be examined according to the 
field conditions. The ability to design the road coverings in the APT will allow you to predict in advance the 
difficulties encountered. At this point, large costs will be avoided. Thanks to APT, coating types can be examined 
according to regional differences and temperature, material, thickness, gradation, traffic load etc. The relationship 
between the traffic volume and the life cycle of many factors is removed locally. We continue to investigate the 
existing regional roads in the APT within the KTU. In addition, studies on the optimization of fine asphalt concrete 
over concrete and the delays of reflection cracks occurring in this type of coating and the construction of advanced 
concrete and fine concrete coatings continue. 
 
Keywords: APT, KTU, Trabzon, Turkey 
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Soya Sütü ile Zenginleştirilen Probiyotik Yoğurtların Tekstürel 

Özellikleri Üzerine Mikrobiyal Trasugutaminaz Enziminin Etkisi 

Hasan TEMİZ ve Elif Büşra ERSÖZ 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Samsun, 55139, Türkiye, 
hasant@omu.edu.tr, elifbusra.ersoz@omu.edu.tr 

ÖZET 
Soya fasulyesi protein, diyet lif, vitaminler ve fenolik bileşiklerce zengin bir kaynaktır. Şimdiye kadar yapılan 
araştırmalarda soya katkılı probiotik yoğurtların tekstürel özelliklerinde olumlu bir sonuç elde edilmemiştir. Bu 
çalışmada inek ve soya sütü karışımlarından üretilen yoğurtların tekstürel parametrelerine ve protein 
fraksiyonlarına mikrobiyal transglutaminaz (m-TGs) enziminin etkisi araştırılmıştır. Yoğurtlar, % 75 inek sütü, 
% 25 soya süt ve her g süt proteinine karşılık 0, 0.5, 1, 1.5 U mikrobiyal transglutaminaz enzimi eklenerek 
hazırlanmıştır. Probiyotik yoğurt kültürü olarak Lactobacillus acidophilus La-5, Bifidobakteryum lactis Bb-12 ve 
Streptococcus thermophylus kullanılmıştır ve örnekler 4°C'de 28 gün boyunca depolanmıştır. Depolama 
süresince örneklerin protein fraksiyonları, SDS-PAGE (sodyum dodesil sülfat poliakrilamid jel elektroforez) 
tekniği kullanılarak, tekstür özellikleri ise Tekstür Analiz Cihazı (TA-XT Plus, Stable Micro Systems Co Ltd, 
Surrey, İngiltere) kullanılarak gerçekleştirildi. Elde edilen tüm veriler sertlik, çiğnenebilirlik, yapışkanlık, 
elastikiyet gibi tekstür profil analizi (TPA) değerlerini hesaplamak için kullanıldı. Dondurularak kurutulmuş 
yoğurt örneklerinin fotomikrografileri taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile görüntülendi. Çalışma 
sonucunda, m-TGs ilavesi yoğurtların 28 günlük depolama sürecinde tekstürel özelliklerini ve ürün muhafazasını 
geliştirdiği gözlemlendi. 
 
Anahtar Kelimeler: Trasglutaminaz, Soya Sütü, Tekstür, Yoğurt 

 

Effect of Microbial Trasgulutaminase on Textural Properties of 

Probiotic Yogurts Fortification with Soymilk 

ABSTRACT 
Soybean is a rich source of protein, dietary fiber, vitamins and phenolic compounds. Up to now, there were no 
positive results obtained for the textural characteristics of soymilk-added yoghurt in researches. The aim of this 
study is to investigate the effect of microbial transglutaminase (m-TGs) enzyme on the textural parameters and 
protein fractionation of yogurts produced from cow's and soy milk mixtures. Yoghurts were prepared with 75% 
cow milk - 25% soymilk and 0, 0.5, 1, 1.5 U microbial transglutaminase to per g milk protein. Lactobacillus 
acidophilus La-5, Bifidobacterium lactis Bb-12 and Streptococcus thermophylus were used as probiotic yogurt 
cultures and samples were stored at 4 ° C for 28 days. At the end of storage, the protein fractions of the samples 
were compared using the SDS-PAGE (sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis) technique. 
Texture analysis was performed using a Texture Analyser (TA-XT Plus, Stable Micro Systems Co, Ltd. Surrey, 
England). All the obtained data were used to calculate textural profile analysis (TPA) values, such as hardness, 
chewiness, gumminess, adhesiveness, springiness and cohesiveness. Photomicrographs of freeze-dried yoghurt 
samples were made by scanning electron microscope (SEM). As a result of the study, it was observed that 
textural properties were improved and maintained during the storage period of 28 days in m- TGs added yogurts.  
 
Keywords: Trasglutaminase, Soymilk, Texture, Yogurt 
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Atık Ekmeklerin Laktik Asit Üretiminde Değerlendirilmesi 
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ÖZET 
Üretimin fazla olması ve tüketim alışkanlıklarının değişimi gibi nedenlerden dolayı her geçen gün atık ekmek 
miktarında ciddi artışlar gözlenmektedir. Atık ekmek, yüksek oranda yararlı bileşikler ve zengin besinsel öğeler 
içerdiğinden,   gıda katkı maddeleri de dahil pek çok ürünün üretiminde iyi bir hammadde kaynağı olarak önem 
taşımaktadır. Atık ekmeğin değerlendirilmesinde fermentasyon tekniği önemli bir uygulamadır. Fermentasyon 
yöntemi ile laktik asitte dahil pek çok organik asit elde edilebilmektedir. Laktik asidin gıda endüstrisinde geniş 
kullanım alanı olmasının yanı sıra kozmetik ve ilaç sanayiinde de önemli bir yeri bulunmaktadır. Atıkların 
değerlendirilmesinde ekonomik açıdan avantajlı olan fermentasyon tekniğinin atık ekmeklerin 
değerlendirilmesinde kullanılmasının gıda sektöründe önemli avantaj sağlayacağı düşünülmektedir. Mevcut bu 
araştırmada  ekşi hamurdan laktik asit bakterileri izole edilmiş ve  izolatların amilolitik aktiviteleri ile D, L ve 
DL laktik asit üretim kapasiteleri incelenmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Lactobacillus guizhouensis 
A1 suşunun, atık ekmeğin laktik asit fermentasyonu için alternatif bir substrat olarak değerlendirilmesinde iyi bir 
potansiyele sahip olduğu kanaatine varılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Atık ekmek, laktik asit, fermentasyon, amilolitik 

 

Assessment of Waste Breads in Lactic Acid Production 

ABSTRACT  
Significant increases in the amount of waste bread are observed every day due to reasons such as excessive 
production and changes in consumption habits. Since waste bread contains highly beneficial compounds and rich 
nutritional ingredients, it is a good source of raw material in the production of many products, including food 
additives. The fermentation technique is an important process in assessment of waste breads. Many organic 
acids, including lactic acid, can be obtained by fermentation method. Lactic acid is widely used in the food 
industry as well as in the cosmetics and pharmaceutical industries. The use of fermentation technology, which is 
economically advantageous in the assessment of waste, in the evaluation of waste breads is thought to be an 
important advantage in the food sector. In the present study, lactic acid bacteria from sourdough were isolated 
and the amylolytic activities of the isolates and   D, L and DL lactic acid production capacities were investigated. 
As a result of the evaluations, it has been concluded that Lactobacillus guizhouensis A1 strain has a good 
potential as an alternative substrate for lactic acid fermentation of waste breads. 
 
Keywords: Waste bread, lactic acid, fermentation, amylolitic 
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ÖZET 
Son yıllarda Türkiye’de büyük bir problem haline gelen trafik kazaları, doğal afetlerden daha fazla sosyal ve 
ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. Bu kayıpları azaltabilmek ve problemleri aşabilmek için yol güvenlik 
projeleri geliştirme çalışmaları yapılmakla beraber, ayrılan bütçenin sınırlı olması nedeniyle bazı çözüm 
yöntemlerinin bulunması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu yöntemlerin en önemlisi; trafik kazalarında tehlikeli 
kesimler olarak adlandırılan kaza kara nokta tespiti ve iyileştirilmesidir. Bu çalışmada 113,5 km uzunluğundaki 
Trabzon bölünmüş sahil yolunda yer alan 010-21 ve 010-22 kesim nolu (Beşikdüzü-Of) yolu üzerinde 2011, 
2012 ve 2013 yıllarında meydana gelen trafik kazaları incelenerek kazaların yoğun olduğu bölgeler, kaza kara 
noktaları sayı yöntemi kullanılarak tespit edilmiştir. Karayolları Genel Müdürlüğünde bulunan kayıtlar veri seti 
halinde coğrafi bilgi sistemi (CBS) yardımıyla analiz edilmiştir. Trabzon sahil yolunda meydana gelen kazalar 
zaman dilimine göre incelenmiş ve bu faktörün kara nokta tespiti yapılmıştır. Kara noktalardaki kaza nedenleri 
CBS ortamında sorgulamalarla ortaya konmaya çalışılmıştır. Böylece trafik kaza tutanaklarında yer alan veriler 
kullanılarak CBS’nin kaza analizinde etkinliği ortaya konulmaya çalışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Trafik Kazaları Analizi, Zaman Dilimine Göre Kazalar, Sayı yöntemi, CBS, Karadeniz Sahil 
Yolu. 

 

Analyzing Traffic Accidents with Geographic Information System on 

Trabzon Divided Coastal Path by Focusing on Time 

ABSTRACT  
In recent years, traffic accidents, a major problem in Turkey, have been causing more social and economic losses 
than those of natural disasters. In order to reduce these losses and overcome the problems, it is necessary to find 
some solutions along with new road safety projects due to lack of fund. The most important thing is to identify 
dangerous locations called accident black spots and make them improve. In this study, the accident black spot 
frequency rate method was used to determine the dangerous locations of traffic accidents on the 010-21 ve 010-
22 sections of the divided coastal road (Beşikdüzü-Of) which is 113,5 km long in Trabzon between 2011-2013. 
The data set in the General Directorate of Highways was analyzed by geographic information system. The 
accidents occurring on the coastal road in Trabzon were analyzed in terms of period of time and it was 
determined whether these factors were the causes of those occurring on the accident black spots by GIS. Those 
accidents were analyzed using the data from the accidents reports, thereby suggesting the effectiveness of GIS in 
accident analysis. 
 
Keywords:  Traffic Accident Analysis, Highway Security, Accident Black Spot Frequency Rate Method, GIS, 
Blacksea Coastal Road. 
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ÖZET 
Ülkemizde büyük bir problem haline gelen trafik kazaları, doğal afetlerden daha fazla sosyal ve ekonomik 
kayıplara sebep olmaktadır. Bu kayıpları azaltabilmek ve problemleri aşabilmek için yol güvenlik projeleri 
geliştirme çalışmaları yapılmakla beraber, ayrılan bütçenin sınırlı olması nedeniyle bazı çözüm yöntemlerinin 
bulunması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu yöntemlerin en önemlisi; trafik kazalarında tehlikeli kesimler olarak 
adlandırılan kaza kara nokta tespiti ve iyileştirilmesidir. Bu çalışmada 113,5 km uzunluğundaki Trabzon 
bölünmüş sahil yolunda yer alan 010-21 ve 010-22 kesim nolu (Beşikdüzü-Of) yolu üzerinde 2011, 2012 ve 
2013 yıllarında meydana gelen trafik kazaları incelenerek kazaların yoğun olduğu bölgeler, kaza kara noktaları 
sayı yöntemi kullanılarak tespit edilmiştir. Karayolları Genel Müdürlüğünde bulunan kayıtlar veri seti halinde 
coğrafi bilgi sistemi (CBS) yardımıyla analiz edilmiştir. Trabzon sahil yolunda meydana gelen kazalar kavşak 
durumuna göre incelenmiş ve bu faktörün kara nokta tespiti yapılmıştır. Kara noktalardaki kaza nedenleri CBS 
ortamında sorgulamalarla ortaya konmaya çalışılmıştır. Böylece trafik kaza tutanaklarında yer alan veriler 
kullanılarak CBS’nin kaza analizinde etkinliği ortaya konulmaya çalışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Trafik Kazaları Analizi, Zaman Dilimine Göre Kazalar, Sayı yöntemi, CBS, Karadeniz Sahil 
Yolu. 
 

Analyzing Traffic Accidents with Geographic Information System on 

Trabzon Divided Coastal Path by Focusing on Junctions 

ABSTRACT  
In our country, traffic accidents, a major problem, have been causing more social and economic losses than those 
of natural disasters. In order to reduce these losses and overcome the problems, it is necessary to find some 
solutions along with new road safety projects due to lack of fund. The most important thing is to identify 
dangerous locations called accident black spots and make them improve. In this study, the accident black spot 
frequency rate method was used to determine the dangerous locations of traffic accidents on the 010-21 ve 010-
22 sections of the divided coastal road (Beşikdüzü-Of) which is 113,5 km long in Trabzon between 2011-2013. 
The data set in the General Directorate of Highways was analyzed by geographic information system. The 
accidents occurring on the coastal road in Trabzon were analyzed in terms of kind of junction and it was 
determined whether these factors were the causes of those occurring on the accident black spots by GIS. Those 
accidents were analyzed using the data from the accidents reports, thereby suggesting the effectiveness of GIS in 
accident analysis. 
 
Keywords:  Traffic Accident Analysis, Highway Security, Accident Black Spot Frequency Rate Method, GIS, 
Blacksea Coastal Road. 
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ÖZET 
Alaşımların birçoğu katılaşma esnasında hacimsel olarak küçülmeye maruz kalırlar. Ancak dökme demirlerde 
katılaşma sırasında oluşan hacimsel değişim birçok parametreye bağlı olarak çekinti ve genleşmenin bir arada 
görüldüğü karmaşık formda ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden besleyici tasarımında birçok faktörün göz önüne 
alınması ve bunların doğru bir şekilde hesaba katılması zorunludur. Kalıplama tasarımında karşılaşılan bu 
zorluklardan dolayı döküm yöntemi avantajını yitirmesi söz konusu olabilmektedir. Bu sebeple özellikle 
karmaşık geometri ve farklı kesit kalınlıklarına sahip döküm parçaların tasarımı için geliştirilen döküm 
simülasyon programlarının kullanımı önem kazanmıştır. Bu çalışmada; farklı kesit kalınlıkları içeren ve parça 
içinde çekme boşlukları oluşumuna müsaade edecek şekilde tasarlanan geometriye sahip modelden yapılan kum 
kalıplara gri dökme demir alaşımından dökümler yapılmıştır. Dökümhanedeki fiziksel şartlar ve döküm 
parametreleri birebir olarak döküm simülasyon programına girilerek SolidCast döküm simülasyon programıyla 
modellemeler yapılmıştır. Gerçek döküm numunelerinden alınan sonuçlarla döküm simülasyon programından 
alınan sonuçlar karşılaştırılmıştır. Çalışmada, metal ergitme, kuma döküm, modelleme, metalografi, mikro yapı 
görüntüleme teknikleri kullanılmıştır. Sonuçlar döküm simülasyon programında verileri doğru girilmesi 
sonrasında gerçek dökümlerle uyumlu olduğunu göstermiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Gri dökme demir, Döküm simülasyonu, Kum döküm, Katılaşma Genleşmesi. 

 

Solidification Simulation of Gray Cast Iron and Comparision with Real 

Cast 

ABSTRACT  
Many of alloys experience increase in volume during solidification, but in cast iron it happens to be in different 
forms, in which expansion and compression occurred, depending on various parameters. Thus in designing 
feeders, it is vital to take many factors and their accurate calculations into account. Cast method may lose its 
popularity due to difficulties encountered. This is why casting simulation software has gained importance in 
design of cast parts with varied cross-section and geometries. In the study, gray cast iron experiments were 
performed using sand molds made from model with geometry designed in geometry to let expansion cavities 
form in the part. In foundry, models were realized by SolidCast simulation software using casting parameters 
and physical conditions one by one in the simulation. The results obtained from real casting samples and the 
ones of simulation were compared. Melting metal, sand casting, modeling, metallographic measurements, and 
microstructure techniques were employed in the study. It was observed that results of simulation had well-
matched with ones obtained from real casting. 
 
Keywords: Gray Cast Iron, Casting Simulation, Sand Casting, Solidification Expansion. 
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TL Yöntemi ile Retrospektif Dozimetride Kullanılan Diş 

Seramiklerinin Karşılaştırmalı Analizi 
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ÖZET 
Diş seramikleri, büyük çaplı radyasyon kazalarında veya radyoaktif maddelerin kötü niyetli kullanımı söz 
konusu olduğunda radyoaktif maddeden etkilenen yerel halka ilk acil müdahale uygulanması durumunda önem 
arz etmektedir. Bu malzemeler ve nesneler genellikle retrospektif dozimetri uygulamalarında kullanılırlar. Bu 
çalışmada cam diş seramiğine kıyasla felspatik diş seramiğinin doz ölçümü için kullanımı incelenmiştir. 
Lüminesans özellikleri incelenen diş seramikleri Vivadent ivoclar’ın İsveç ve Türkiye şubalerinden temin 
edilmiştir. Diş seramikleri 90Sr-90Y beta kaynağı ile 10 Gy’den 6.9 kGy’e kadar radyasyona maruz bırakılmıştır 
ve cam seramiği 3.5 kGy’e kadar liner olarak artarken feldspatik diş seramiği 288 Gy’e kadar liner olarak 
artmıştır. Tekrarlanabilirlik özelliğine göre cam diş seramiğinin ışıldama eğrisinin altında kalan alan, 10 tekrar 
sonunda %25 artarken, feldspatik diş seramiği 7 tekrar sonunda %30 artmıştır. Cam diş seramiği 1 saat bekleme 
sonunda %60 ve 6 hafta bekleme sonunda düşük sıcaklık tepesi tamamen sönüme uğrarken feldspatik diş 
seramiği 6 hafta bekleme sonunda %45 sönüme uğramıştır ve 1 hafta bekleme sonunda 180 oC’de bulunan tepe 
tamamen sönüme uğramıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Retrospektif dozimetri, lüminesans, diş seramiği 

 

Comparative Measurements of Dental Ceramics Using in Retrospective 

Dosimetry with TL Techniques  

ABSTRACT  
Dental ceramics are particularly useful in case of large-scale radiation accidents or malevolent acts with 
radioactive materials where casualties are inflicted on the general public and first emergency responders. These 
materials and objects are commonly occurring in retrospective dosimetry utilizes. The aim of this study was to 
investigate whether feldspathic dental ceramics can provide dose estimates with comparable accuracy like dental 
glass ceramics. Dental glass ceramics and feldspathic dental ceramics which are investigated of luminescence 
properties were obtained respectively from Vivadent ivoclar, Sweden and Vivadent ivoclar, Turkey. The dental 
ceramics were irradiated with 90Sr-90Y β-source from 10 Gy to 6.9 kGy and dental glass ceramics had linear dose 
responses for the absorbed doses ranging from 10 Gy to 3.5 kGy and feldspathic dental ceramics from 12 Gy to 
288 Gy. According to the reproducibility properties of the dental glass ceramic, the area under the glow curve 
increased about 25 percent after ten cycles feldspathic dental ceramics about 30 percent after seven cycles. 
Dental glass ceramics undergo about 60 percent faded at the end of 1 hour waiting and after 6 week waiting the 
peak with the lowest temperature completely faded and feldspathic dental ceramics undergo about 45 percent 
faded at the end of 6 weeks waiting and after 1 week waiting the peak located at 180 oC completely faded. 
 
Keywords: Retrospective dosimetry, luminescence, Dental ceramic. 
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Termal Oksidasyon, DC Plazma Oksidasyon Ve Sol-Jel Yöntemleriyle 

Hazırlanan Titanium Oksit Filmlerin Yapısal Ve Korozyon 

Özelliklerinin Karşılaştırılması 

Onur Çomaklı1, Mustafa Yazıcı2, Tuba Yetim3, A. Fatih Yetim4, Ayhan Çelik1 

1Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Erzurum, 25050, Türkiye, 
onur.comakli@atauni.edu.tr, ayhcelik@atauni.edu.tr 

2Erzurum Teknik Üniversitesi, Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Erzurum, 25100, Türkiye, 
mustafa.yazici@erzurum.edu.tr  

3Erzurum Teknik Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Erzurum, 
25100, Türkiye, tuba.yetim@erzurum.edu.tr  

4Erzurum Teknik Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Erzurum, 
25100, Türkiye, fatih.yetim@erzurum.edu.tr   

ÖZET 
Bu çalışmada, termal oksidasyon, DC plazma oksidasyon ve sol-jel metotları ile CP-ti taban malzemesi 
yüzeyinde titanyum oksit filmler oluşturulmuştur.  İşlemsiz ve titanyum oksit kaplanmış numunelerin 
mikroyapıları X-ray diffraction and taramalı elektron mikroskop (SEM) ile analiz edilmiştir. Üç farklı yöntem 
altında numune yüzeyde anataz (A) ve rutil (R) TiO2 fazı içeren oksit tabakasının oluştuğu gözlemlenmiştir. 
Ayrıca, en yüksek anataz ve rutil faz yoğunluğu 700°C’de plazma ile oksitlenmiş numunede gözlemlenmiştir. 
Sol-jel ve termal oksitlenme ile yöntemleriyle üretilen oksit filmlerin kalınlıkları sırasıyla 1.8 µm ve 2.7 µm iken 
plazma oksitlenme sonucunda film kalınlığı 3.9µm olarak elde edilmiştir. İşlemsiz ve kaplanmış numunelerin 
elektrokimyasal korozyon davranışlarını incelemek için simüle edilmiş vücut sıvısı (SBF) çözeltisinde 
potansiyodinamik polarizasyon ve elektrokimyasal impedans spektroskopisi (EIS) ile gerçekleştirilmiştir. Elde 
edilen sonuçlara göre plazma oksitlenmiş numuneler diğer yöntemler ile üretilen öksit filmlere göre korozyona 
karşı daha iyi bir direnç özelliği sergilemiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: TiO2; Korozyon özellikleri; Termal oksidasyon; Plazma oksidasyon; Sol-jel 

 
Comparison of Structure and Corrosion Properties of Titanium Oxide 

Films Prepared by Thermal Oxidation, DC Plasma Oxidation, and by 

The Sol-Gel  

ABSTRACT  
In this work, TiO2 films were deposited on Cp-Ti substrates by thermal oxidation, DC plasma oxidation, and by 
the sol-gel method. Microstructures of uncoated and TiO2 film coated samples were examined by X-ray 
diffraction and SEM. Thin oxide film consisting of anatase (A) and rutile (R) TiO2 structures was observed on 
the surface of CP-Ti by under three different treatments. Also, the more intense anatase and rutile peaks 
appeared at samples plasma oxidized at 700˚C. The thicknesses of films were about 1.8 μm at the TiO2 film 
coated samples by sol-gel and about 2.7 μm at thermal oxidated samples, while it was measured as 3.9 μm at the 
plasma oxidated samples. Electrochemical corrosion behaviour of uncoated and coated specimens was mainly 
carried out by potentiodynamic polarization and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) in simulated 
body fluid (SBF) solution. Results showed that at the plasma oxidated samples exhibited a better resistance 
property to corrosion than that of other treatments. 
 
Keywords: TiO2; Corrosion properties; Thermal oxidation; Plasma oxidation; Sol-gel 
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Çelik Kaynaklı Bağlantıların Yer Değiştirmelerine Kaynak Nüfuziyet 

Derinliğinin Etkisi 

Umut Yasar UZUNALİ, Hamdullah ÇUVALCI ve Barbaros ATMACA 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 61080, Türkiye,  
uuzunali@ktu.edu.tr, hcuvalci@ktu.edu.tr, atmaca@ktu.edu.tr 

ÖZET 
Bu çalışmanın amacı, temperlenmiş martenzit-termomekanik haddelenmiş çelik kaynaklı bağlantıların yer 
değiştirmelerine kaynak nüfuziyet derinliğinin etkisini araştırmaktır. Nüfuziyet derinliğinin yer değiştirmeler 
üzerine etkisini gözlemlemek için, ilgili standartlara (EN ISO 15614-1) uygun olarak üç farklı kaynaklı numune 
hazırlanmıştır. Numunelerin nasıl kaynak edileceğini açıklayan kaynak prosedür spesifikasyonuna (WPS) göre, 
her bir numune için farklı akım, gerilim, ilerleme hızı ve tel besleme hızı seçilmiştir. Plakalar PB pozisyonunda 
metal aktif gaz kaynak yöntemi ile birbirlerine kaynak edilmiştir. Kaynak işlemi sonrasında kesit görünümü elde 
etmek için numuneler küçük parçalara ayrılmıştır. Her bir numunenin nüfuziyet derinliğini ölçmek için 
kaynaklanmış kesitler EN ISO 17639 standardına göre nital (% 3) dağlayıcı ile dağlanmıştır. Kaynak nüfuziyet 
derinliği boyutlarına kadar üç farklı sonlu elemanlar modeli ANSYS programında oluşturulmuştur. Plakalar ve 
kaynak bölgeleri Plane182 elemanı kullanılarak modellenmiştir. Modelleme aşamasından sonra, numuneler 1000 
ile 45000 N arasında değişen yüklere tabi tutulmuştur. Bu çalışmada her bir numunenin yer değiştirmelerini 
değerlendirmek için doğrusal statik analizler yapılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda yer değiştirmelerin nüfuziyet 
derinliğinin artmasıyla orantılı olarak azaldığını görülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: ANSYS, Kaynak, nüfuziyet derinliği, yer değiştirmeler. 

 

The Effect of Depth of Fusion on the Displacement of Steel Welded 

Joints 

ABSTRACT  
The purpose of this study is to investigate the effect of depth of fusion on the displacements of tempered 
martensite and thermomechanically rolled steel welded joints. To observe the effect of depth of fusion on the 
displacements, three different welded sample were prepared in accordance with the related standard (EN ISO 
15614-1). According to the welding procedure specification (WPS) which clarifies how samples should be 
welded, different current, voltage, travel speed and wire feed speed were selected for each sample. Plates were 
welded to each other by metal active gas welding method applied in PB position. After the welding process, 
samples were cut into small pieces to obtain the cross section view. In order to measure the depth of fusion of 
each sample, welded cross sections were etched by nital (%3) etching reagent according to EN ISO 17639. Up to 
depth of fusion dimension, three different finite element model were created in ANSYS. Plates and weld zone of 
samples represented with Plane 182. After the modelling stage, samples were subjected to the loads which range 
from 1000 to 45000 N. In this study, linear-static analyses were performed to evaluate the displacements of each 
sample. The results of this study show that the displacements decrease proportionally with the increasing of 
depth of fusion. 
 
Keywords: ANSYS, welding, depth of Fusion, displacements,  
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ÖZET 
Bu çalışmada, CP-Ti taban malzemesi yüzeyine sol-jel metodu ile TiO2, ZrO2 veTiO2–ZrO2 filmler kaplanmıştır. 
İşlemsiz ve kaplanmış numunelerin mikroyapıları X-ray diffraction and taramalı elektron mikroskop (SEM) ile 
analiz edilmiştir. XRD datalarına göre TiO2 ve ZrO2 kaplanmış numuneler yüzey yapısında sırasıyla anatase ve 
zirkonya fazları oluşurken, TiO2–ZrO2 kompozit film kaplanmış numunelerde ise her iki fazda gözlemlenmiştir. 
Numunelerin mekanik ve aşınma özellikleri mikrosertlik, pin-on-disk tribotester ve 3D profilometre cihazları ile 
araştırılmıştır. En iyi aşınma direnci TiO2–ZrO2 kompozit filmlerden elde edilmiştir. Bunun nedeni yüksek yüzey 
sertliği, düşük yüzey pürüzlülüğü ve yüksek film kalınlığına bağlı olabileceği yorumlanabilir. 
 
Anahtar Kelimeler: TiO2; Korozyon özellikleri; Termal oksidasyon; Plazma oksidasyon; Sol-jel 

 

Comparison of Tribological Properties of TiO2, ZrO2 and TiO2–ZrO2 

Films Prepared by Sol–Gel Method 

ABSTRACT  
In this study, TiO2, ZrO2 and TiO2–ZrO2 films were coated on Cp-Ti substrates by sol-gel method. Structures of 
uncoated and coated samples were investigated by X-ray diffraction and SEM.  XRD data identified anatase 
phase in TiO2 coated samples and tetragonal zirconia phase in ZrO2 coated samples while both of anatase and 
tetragonal zirconia phases in TiO2–ZrO2 composite films. The mechanical and wear properties of samples were 
investigated using micro hardness, pin-on-disk tribotester and 3D profilometer. The best wear resistance was 
obtained from TiO2–ZrO2 composite films. This can be attributed to their high surface hardness, low surface 
roughness and high thickness of film. 
 
Keywords: Sol-gel; TiO2; ZrO2; TiO2–ZrO2 composite films; Wear 
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ÖZET 
Bu çalışmada Çayırhan Termik Santralinde atık malzeme olarak oluşmuş uçucu kül kullanılmıştır.  Bu kül bilyeli 
değirmende farklı zaman Aralıklarında (0, 30 ve 60 dk) öğütülmüştür. Öğütülmüş ve öğütülmemiş uçucu küller 
farklı ikame oranlarında (% 10, % 30 ve % 50) çimentoda katkı malzemesi olarak kullanılmıştır. Elde edilen 
çimento pastasından 5x5x5 cm3 boyutunda numuneler hazırlanmıştır. Bu numunelerin birim hacim ağırlıkları ile 
7 ve 28 günlük basınç dayanımları elde edilmiştir. Sonuç olarak uçucu külün hangi öğütme süresinde ve ikame 
oranında çimentoda katkı malzemesi olarak kullanıma uygunluğu belirlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Uçucu kül, çimento, basınç dayanımı. 

 

Influence of Grinding Time of Fly Ash on The Cement Paste 

ABSTRACT 
In this study, it was used the fly ash as waste material obtained from the Çayırhan Thermal Power Plant. This fly 
ash was ground with a ball mill at three different times (0, 30 and 60 minutes). Ground and unground fly ash 
were used in cement as supplement material at different substitution ratios, respectively (% 10, % 30 and % 60). 
The samples were prepared from obtained cement paste with the sizes 5x5x5 cm3. The effect of compressive 
strength and weight per unit volume were obtained by using these samples. As a result we determined that the 
method is suitable for fly ash used in the cement as supplement material.   
 
Keywords: Fly ash, cement, compressive strength. 
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Lactobacillus acidophilus ile Üretilen Yoğurtların Probiyotik Raf 

Ömrünün Tespiti 
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Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 25240, Erzurum, Türkiye 
cakmakci@atauni.edu.tr 

ÖZET 
Sağlık üzerine çok olumlu etkilerinden dolayı probiyotik bakterilerin gıdalarda, özellikle fermente süt 
ürünlerinin üretiminde ve en uygun olarak da yoğurt üretiminde kullanımı gittikçe yaygınlaşmaktadır. 
Uluslararası Yaşam Bilimleri Enstitüsü (The International Life Sciences Institute, ILSI, Europe) probiyotikleri 
“konakçının sağlığına yararlı etkileri olan canlı mikrobiyal gıda takviyeleri” olarak tanımlamaktadır. Probiyotik 
bakteriler konakçının sindirim sisteminde canlılığını koruyabilen ve çoğalabilen, bağırsaklarda sindirime 
yardımcı olabilen ve bağırsak mikroflorasının dengesini koruyabilen, insan sağlığına yararlı laktik asit 
bakterileridir. Bir gıda ürününün içerdiği probiyotik mikroorganizma sayısı arttıkça yararı artmaktadır. 
Literatürde, bu sayının 106-108 kob/ml arasında olması gerektiği belirtilmektedir. Probiyotiklerin tüketici sağlığı 
üzerinde yaptığı etkilerin en detaylı şekilde araştırıldığı mikroorganizma grubu laktik asit bakterileridir. Bunlar 
içinde en yaygın kullanılanları Bifidobacterium bifidum ve Lactobacillus acidophilus bakterileridir.  Bu 
araştırmada, inek sütünden probiyotik yoğurt üretmek amacıyla, klasik yoğurt kültürleri  (Lactobacillus 
bulgaricus ve Streptococcus thermophilus) ile birlikte probiyotik bakteri (L. acidophilus) kullanılmıştır. İki 
tekerrürlü olarak üretilen yoğurtlar, inkübasyondan sonra 4±1 °C’de 21 gün süreyle muhafaza edilmiş ve 
depolama süresince (1., 7., 14. ve 21. günler) L. acidophilus’un canlılığı incelenmiştir (Şekil 1). Üretimden 
sonraki ilk günde 8.38 log kob/g olarak tespit edilen L. acidophilus sayısı muhafaza süresince düşüş göstererek 
21. günde 8.11 log kob/g olarak bulunmuştur.  
Sonuçlardan görüldüğü üzere, üretilen probiyotik yoğurtların 21 günlük depolama sonunda bile istenen terapotik 
etkiyi sağlayacak sayının üstünde (>8 log kob/g) L. acidophilus içerdiği tespit edilmiştir. Bu sonuç üzerine, 
başlangıç bakteri sayısının da etkisi fazla olup, dengeli bir üretim yapıldığı ve L. acidophilus’un artan yoğurt 
asitliğine dayanıklı olduğu ortaya çıkmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: L. acidophilus, Probiyotik, Raf ömrü, Yoğurt, Gıda analizleri 

 

Detection of Probiotic Shelf Life of Yogurt Produced with Lactobacillus 

acidophilus 

ABSTRACT  
Due to the very positive effects on health, the use of probiotic bacteria in foods, especially fermented dairy 
products, and most suitably in yogurt production, is becoming increasingly widespread. The International Life 
Sciences Institute (ILSI, Europe) describes probiotics as "live microbial food supplements wihich beneficially 
influences the health of the host". Probiotic bacteria are lactic acid bacteria useful for human health, which can 
protect and multiply the host's digestive system viability, help digestion in the intestines, and maintain the 
balance of intestinal microflora. The greater the number of probiotic microorganisms contained in a food 
product, the greater the benefit. It is stated in the literature that this number should be between 106-108 cfu/mL. 
The microorganism group in which the effects of probiotics on consumer health are investigated in the most 
detailed way is lactic acid bacteria. The most common of these are Bifidobacterium bifidum and Lactobacillus 
acidophilus bacteria. In this research, probiotic bacteria (L. acidophilus) were used together with conventional 
yogurt cultures (Lactobacillus bulgaricus and Streptococcus thermophilus) to produce probiotic yogurt from cow 
milk. Yogurt produced two replicates.  Produced yogurt was kept at 4 ± 1 ° C for 21 days after incubation and 
the viability of L. acidophilus during storage (days 1, 7, 14 and 21) was examined (Figure 1). The number of L. 
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acidophilus, which was found to be 8.38 log cfu/g on the first day after production, decreased during storage and 
was found to be 8.11 log cfu/g on day 21. 
The results show that the produced probiotic yogurts contain L. acidophilus (> 8 log cfu/g) above the number to 
provide the desired therapeutic effect even after 21 days of storage. On the basis of this result, it was found that 
the number of starting bacteria was also much higher, that a balanced production was made and L. acidophilus 
was resistant to increasing yogurt acidity. 
 
Keywords: L. acidophilus, Probiotic, Shelf life, Yogurt, Food analysis 

 
                      Figure 1. Survival of L. acidophilus during storage (probiotic shelf life of yogurt) 

Şekil 1. Muhafaza süresince L. acidophilus’un canlılığı (yoğurdun probiyotik raf ömrü) 
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ÖZET 
Bu çalışmada, karar verisinin neutrosophic kümelerin olduğu ve karar vericilerin ağırlıklarının tamamıyla 
bilinmediği bir çoklu karar verme metodu geliştiririz. Bunu yapmak için, ilk olarak karar vericilerin ağırlık 
bilgisini belirlemek için neutrosophic bilgi ölçülerini içeren bir model oluştururuz. Son olarak ise, geliştirilen 
yaklaşımın kullanılabilirliğini ve doğruluğunu göstermek için bir karar verme problemi çözeriz. 
 
Anahtar Kelimeler: Neutrosophic kümeler, neutrosophic ilgi ölçüleri, karar verme. 

 

A Model Based on Neutrosophic Information Measures for 

Determining The Weight Information of Decision Makers 

ABSTRACT  
In this study, we develop a multi criteria decision making method in which the decision data is characterized by 
neutrosophic sets and the weight information of decision makers is completely unknown. To do so, we first 
establish a model including neutrosophic information measures for determining the weight information of 
decision makers. Finally, we solve a decision making problem to show the effectiveness and validity of the 
intended method. 
 
Keywords: Neutrosophic sets, neutrosophic information measures, decision-making. 
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Neutrosophic Bilgi Altında Kriter Ağırlıklarını Belirlemek İçin GRA 

Metot Tabanlı Bir Optimizasyon Modeli 

Gökçe Dilek Küçük1 ve Rıdvan Şahin2  
1Iğdır Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Iğdır,7600, Turkey, gokce.kucuk@igdir.edu.tr 

2Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Matematik Mühendisliği Bölümü, 
Gümüşhane, 2900, Turkey, mat.ridone@gmail.com 

ÖZET 
Bu çalışma, ağırlık bilgisinin tamamıyla bilinmediği karar verme problemlerindeki karar kriterlerinin ağırlık 
bilgisini belirlemek için GRA metot tabanlı bir optimizasyon modeli sunar. Daha sonra ise amaçlanan modelin 
uygulamasını sunmak için pratik bir örnek verilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Neutrosophic kümeler, GRA ilişkisel analiz, karar verme, optimizasyon model. 

 

An Optimization Model Based on GRA Method for Determining 

Attribute Weights Under Neutrosophic Information 

ABSTRACT  
This study presents an optimization model using grey relational analysis (GRA) method for determining the 
weight information of decision attributes in decision-making problems with completely unknown weight 
information. Then a practical example is given to illustrate the application of the proposed model. 
 
Keywords: Neutrosophic sets, Grey relational analysis (GRA), decision-making, optimization model 
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Tabakalı Hibrit Kompozit Yapılarda Yönlenme Açısının Sönüm 

Özelliklerine Etkisi 

Muhammet Raci AYDIN, Ömer GÜNDOĞDU, Barbaros KAYA, 
Gürbüz BAYRAKTAR, Okan Kaan AKSUOĞLU, Osman HOTUNLU 

Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Erzurum, 25240, Türkiye, 
muhammet.aydin@atauni.edu.tr, omergun@atauni.edu.tr 

ÖZET 
Bu çalışma kapsamında, tek yönlü (unidirectional) karbon elyaf kumaşlar kullanılarak VARTM (Vakum 
Destekli Reçine Transfer Kalıplama) yöntemi ile 300 x 300 (mm) ebatlarına sahip kompozit levhaların üretimi 
gerçekleştirilmiştir. Kompozit levhalar, simetrik olarak iki farklı yönlenme açısında [(0°0°0°0°),  (0°90°90°0°)] 
üretilmiştir. Üretilen tabakalı kompozit levhalardan, ASTM E756-05 standardına uygun olarak 250 x 25 (mm) 
ebatlarında numuneler kesilmiş ve bu numuneler titreşim testine tabi tutulmuştur. PULSE® titreşim ölçüm 
sistemi ile birlikte lazer vibrometre kullanılarak numunelerin titreşim analizleri yapılmıştır. Böylece yönlenme 
açısının sönüm özelliklerine etkisi incelenmiştir. Numunelerin 1. ve 2. doğal frekanslarına karşılık gelen sönüm 
oranları tespit edilmiştir. Yapılan testlerde (0°0°0°0°) yönlenme açılı kompozit numunelerin sönüm oranı 
değerleri daha düşük çıkmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Tabakalı Hibrit Kompozit Yapılar, Yönlenme Açısı, Doğal Frekans, Sönüm Oranı. 

 

Effect of Orientation Angles on Damping Properties at Laminated 

Hybrid Composite Structures 

ABSTRACT  
Within the scope of this study, composite plates with dimensions of 300 x 300 (mm) were produced by VARTM 
(Vacuum Assisted Resin Transfer Molding) method using unidirectional carbon fiber fabrics. The composite 
plates are symmetrically produced at two different orientation angles [(0° 0° 0° 0°), (0° 90° 90° 0°)]. The 
samples with the dimensions 250 x 25 (mm) were cut from laminated composite plates according to ASTM 
E756-05 standard and subjected to vibration test. Vibration analysis of samples was performed using a laser 
vibrometer with the PULSE® vibration measurement system. Thus, the effect of the orientation angle on the 
damping characteristics was investigated. Damping ratios corresponding to first and second natural frequencies 
of the samples were determined. Composite specimens with orientation angles (0°0°0°0°) have the lower 
damping ratios. 
 
Keywords: Laminated Hybrid Composite Structure, Orientation Angles, Natural Frequency, Damping Ratio 
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Bacillus Subtilis ve Burkholdria Cepacia'nın in Vitro ve in Vivo 

Koşullarda Antibakteriyel ve Antifungal Aktivitesi 

Suzan Öztürk Yılmaz1 ve Fikrettin Şahin2 
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2Yeditepe Üniversitesi, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü, İstanbul, 34755, Türkiye, fsahin@yeditepe.edu.tr 

ÖZET 
Bu çalışmada, Bacillus subtilis ve Burkholderia cepacia’yı içeren bitki büyümesini teşvik edici iki Rhizobacteria 
türünün (PGPR); in vitro (laboratuvar ortamı üzerine) ve in vivo (tereyağı) koşullarda anti-fungal ve anti-bakteriyel 
aktivitelerini belirlemek için bozuk tereyağı örneklerinden izole edilen Staphylococcus hominis, Psedomonas putida, 
Enterococcus faecalis, Geotricum candidum, Rhizophusspp, Aspergillus versicolor’a karşı test edilmiştir. B. cepacia 
BA 7 veya B. subtilis BA 142'nin bu mikroorganizmalara karşı aktivitesi, TSA ve PDA üzerinde difüzyon testi 
kullanılarak belirlenmiştir. Tereyağı örnekleri Geotricum candidum, Aspergillus versicolor ve Rhizophus spp konidial 
süspansiyonu (1 x 106 spor / ml) ile inoküle edildi. İnokülasyon sonrasında, 6 log CFU / ml B. cepacia BA 7 veya B. 
subtilis BA 142, tereyağı örneklerine püskürtüldü. İşlem görmüş tereyağı örnekleri ortam sıcaklığında üç ay boyunca 
saklandı. Tereyağı örneklerinde G. candidum, A. versicolor, Rhizophus spp, S. hominis, P. Putida ve E. faecalis sayısı, 
her 7 günde bir belirlenmiştir. Negatif kontrol, tereyağı örneklerinde  su ile gerçekleştirilmiştir. Tüm PGPR suşları, 
laboratuar ortamında (PDA ve TSA) en az bir veya daha fazla mantar ve bakteri türünün gelişimi üzerinde engelleyici 
etkilere sahip olmuştur. B. subtilis BA 7 ve B. cepacia BA 142 sırasıyla 14.0- 19.5 mm ve 13.4-17.1 mm ile, P. putida 
ve E. faecalis’e karşı antibakteriyel aktivite göstermiştir. B. cepacia BA 7 ve B. subtilis BA 142'nin aktivitesi S. 
hominis’e karşı 10.2-13.0 mm ile daha düşük olmuştur. Tereyağı örnekleri üzerinde sadece B. cepacia suşu BA-7, test 
edilen küf türlerinin kontrolünde belirgin etkilere sahip olmuştur. B. cepacia BA-7 suşunun; G. candidum, A. 
versicolor ve Rhizophus spp’e karşı 18.5 mm’den 29.7 mm’ye kadar değişen inhibisyon zonları ile inhibe ettiği 
gözlendi. Bu sonuç, B. cepacia BA 7'nin tereyağındaki mikrobiyolojik bozulmayı kontrol etme potansiyeline sahip 
olduğunu düşündürmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Tereyağı, Bacillus subtilis, Burkholderia cepacia, antifungal etki, antibakteriyel etki 

 

Antibacterial and Antifungal Activity of Bacillus Subtilis and 

Burkholdria Cepacia in Vitro and in Vivo Conditions 

ABSTRACT  
In this study, two plant growth promoting Rhizobacteria (PGPR) species including Bacillus subtilis and Burkholderia 
cepacia were tested for antifungal and antibacterial activity in in vitro (on laboratory media) and in vivo (on butter) 
conditions against Geotricum candidum, Aspergillus versicolor, Rhizophus spp, Staphylococcus hominis, Psedomonas 
putida and Enterococcus faecalis isolated from spoiled butter samples. The activity of B. cepacia BA 7 or B. subtilis BA 
142 were tested agains the microorganisms by using diffusion test on TSA and PDA. Butter samples were inoculated with 
conidial suspension (1 × 106 spores/ml) of Geotricum candidum, Aspergillus versicolor and Rhizophus spp.  After 
inoculation, 6 log CFU/ml B. cepacia BA 7 or B. subtilis BA 142 were sprayed on butter samples. Treated butter samples 
were stored at ambient temperature for three months. The number of G. candidum, A. versicolor, Rhizophus spp., S. 
hominis, P. putida and E. faecalis samples were determined  in every 7 days using butter samples. The negative control 
was conducted with water for butter samples. All PGPR strains had inhibitory effects on the development of at least one or 
more fungal and bacterial species in laboratory media (PDA and TSA). B. subtilis BA 7 and B. cepacia BA 142 had 
antibacterial activity against  P. putida and E. faecalis with 14.0- 19.5 mm and 13.4-17.1 mm, respectevely. The activity of 
B. cepacia BA 7 and B. subtilis BA 142 were lower against S. hominis with 10.2 -13.0 mm, respectevely. Only B. cepacia 
strain BA-7 had significant effects on controlling tested fungi species on butter samples. B. cepacia BA-7 strain was 
observed to inhibit with inhibition zones ranging from 18.5 to 29.7 mm against G. candidum, A. versicolor and Rhizophus 
spp. This result may suggest that B. cepacia BA 7 has potential to be used to control microbiological spoilage on butter.  
 
Keywords: Butter, Bacillus subtilis, Burkholderia cepacia, antifungal effect, antibacterial effect 
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EEG Sinyaline Dayalı Uyku Aşamlarının Sınıflandırılması 

Emin Argun ORAL1, Mustafa ÇODUR2, İbrahim Yucel OZBEK1 
1Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye, emin_oral@yahoo.com, iyucelozbek@gmail.com 

2Erzurum Teknik  Üniversitesi, Erzurum, Türkiye, m.codur@hotmail.com 

ÖZET 
Bu makalede, iyi bilinen Destek Vektör Makinesi (SVM) algoritması kullanılarak uyku evresi sınıflandırması 
için EEG sinyallerinden yararlanılmıştır. Ayrıca, farklı filtre bankası parametreleri ile cepstrum katsayısını 
çıkarılmaktadır. Önerilen yöntem, özellik çıkarma, eğitim ve sınıflandırma gibi üç ana aşamaya sahiptir. Özellik 
çıkarma aşamasında, EEG sinyallerinin lineer frekanslı cepstrum katsayıları (LFCC) kullanılarak özellikler elde 
edilir. Ardından, SVM sınıflandırıcısı çıkarılan özellikler ile eğitilir. Sınıflamanın son aşamasında, test sınıfı, 
eğitilmiş modeli kullanarak tahmin edilir. Deneysel sonuçlar, üç sınıf için ortalama yüzde 95 doğru sınıflandırma 
oranının elde edilebileceğini göstermektedir ve bu, literatürde bulunan karşılaştırmalı sonuçlardan daha iyidir. 
 
Anahtar Kelimeler: EEG sinyali, Filtre bankası, cepstrum katsayıları, SVM, Uyku aşamaları 

 

Sleep Stage Classification Based on EEG signal 

ABSTRACT  
This paper examines filterbank parameters to extract discriminative cepstrum coefficient from EEG signals for 
sleep stage classification using well-known Support Vector Machine (SVM) algorithm. The proposed method 
has three main stages as feature extraction, training and classification. In feature extraction step, features are 
obtained using linear frequency cepstrum coefficients (LFCC) of EEG signals. Then SVM classifier is trained 
based on the extracted features. In the final step of classification, the class of test subject is estimated by using 
the trained model. Experimental results show that about an average of 95 percent correct classification rate is 
achievable for three classes, and this is better than the compared results available in the literature. 
 
Keywords: EEG signal; filterbank; cepstrum coefficients; SVM; sleep stage 
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Bir İmplant Üretim Tesisi için Simülasyon Projesine Doğru: İşlem 

Sürelerinin Başlangıç Veri Analizi  

Erkan Celik, Muhammet Gul ve Melih Yucesan 
Munzur Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Tunceli, Türkiye, 

erkancelik@munzur.edu.tr 

ÖZET 
Ekonomideki ve teknolojideki gelişmeler, imalat şirketlerini rekabet güçlerini geliştirmeye zorlamıştır. Süreçlerin 
iyileştirilmesi, piyasada rekabet etme yeteneğini geliştirmek için, üretim kayıplarının saptanması ve ortadan 
kaldırılmasıyla elde edilebilecek önemli bir konu haline gelmiştir. Farklı ve parlak bir sektör olarak, implant üretimi, 
mevcut durumun nasıl göründüğünü anlamak ve imalat süreçlerinin iyileştirilmesi için potansiyel aramak suretiyle 
süreçlerinin iyileştirilmesine ihtiyaç duymaktadır. Bu amaçla, Türkiye'de standart titanyum implantlar ve farklı şekil ve 
ebatlarda abutmentler içeren çok sayıda ürün üreten bir implant imalat tesisinin, kesikli olay simülasyonu ile 
modellenmesi planlanmaktadır. Bu modelin bir ön parçası olarak, gelecekteki modelde kullanılacak işlem sürelerini 
belirlemek için uzun vadeli toplanan verilerin daha derinlemesine bir analizi yapılmıştır. Bu bağlamda, CNC işleme, 
yıkama, muayene, otomatik temizleme, yüzey işleme ve paketleme için proses akışı ve işlem süreleri belirlenmiştir. Her 
bir süreç için, EasyFit 5.6 Professional© adlı uygun istatistiksel dağılımları içeren ticari bir yazılım kullanılmıştır. 
İmplant gövdesi imalatında işlem süreleri ilgili dağıtımlara uydurulmuştur. Birinci yıkama işlemi, Kolmogorov-Smirnov 
uygunluk testine göre (1.4771, 1.567, 2.3726) parametreleri ile üçgen dağılıma 0.26743 P-değeriyle uymaktadır. 
Anderson-Darling uygunluk testine göre abutment imalat prosesinin ilk muayenesi Johnson SB dağılımına, (=0.47367, 
=0.56624, =0.21666, =1.4998) parametreleriyle uymaktadır. Kapsamlı veri analizi çalışmasının sonucunda, 
uydurulan dağılımlar, geliştirilecek olan kesikli olay simülasyon modelinde kullanılmaya uygun hale getirilmiştir. 
Bulgular, fabrika yöneticileri için mevcut durumu görmek için bir fikir sağlamalıdır. 
 
Anahtar Kelimeler: İmplant üretimi, veri analizi, simülasyon, işlem süreleri, süreç iyileştirme 

 

Towards a Simulation Project for an Implant Manufacturing Plant: A 

Preliminary Data Analysis of Processing Times 

ABSTRACT  
The development in economy and technology over the globe has made manufacturing companies necessary to improve 
their competitiveness. In order to improve the ability to compete in the market, improvement of the processes has become 
a major issue that can be achieved by detection and elimination of production losses. As a different and bright sector, 
implant production requires for improvement of its processes by understanding how the current situation looks like and 
by searching potential for improvement of manufacturing processes. For this purpose, an implant manufacturing plant 
in Turkey that produces a large number of products including standard titanium implants and abutments in different 
shapes and sizes is planned to model by discrete event simulation. As a preliminary part of this model, a deeper analysis 
of a long term collected data has been made to determine processing times appropriate to be used in the future model. 
Within this context, process flow and processing times for CNC machining, washing, inspection, automatic cleaning, 
surface treatment, and packaging are determined. A commercial software on fitting related statistical distributions named 
EasyFit 5.6 Professional© is utilized for each process. Processing times in implant fixture manufacturing are fitted to 
the related distributions. First washing process is fitted to Triangular distribution with the parameters of (1.4771, 1.567, 
2.3726) according to Kolmogorov-Smirnov goodness-of-fit test by a p-value of 0.26743. First inspection of abutment 
manufacturing process is fitted to Johnson SB distribution with the parameters of (=0.47367, =0.56624, =0.21666, 
=1.4998) according to Anderson-Darling goodness-of-fit test. On conclusion of the comprehensive data analysis study, 
the fitted distributions are made it suitable to be used in the to be developed discrete event simulation model. The findings 
should provide an insight for the plant executives to see the current state. 
 
Keywords: Implant manufacturing, data analysis, simulation, process times, process improvement. 
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İmplant İmalatı için Satış Tahmininde Yapay Sinir Ağlarının 

Uygulanması  
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ÖZET 
İmalat sanayindeki çoğu organizasyon, rekabetçi ve hızla değişen piyasa koşullarına karşı karlarını artırmayı ve 
maliyetleri düşürmeyi hedeflemektedir. Satış tahmininin hassasiyeti, sözü edilen hedeflere ulaşmak için etkili bir 
yoldur. Bu, karar vericilerin birlikte, müşteri memnuniyetini artırmalarını, kayıp satışları azaltmalarını ve verimli bir 
şekilde üretimi planlamalarını sağlar. Türkiye'de farklı ve parlak bir endüstri olan implant imalatı, diş tıbbi cihaz 
endüstrilerindeki son büyüme ile bağlantılı olarak artan bir ürün talebine sahiptir. Bu nedenle, bu endüstrideki hassas 
satış tahminleri, yılın ve ayın takvim faktörleri nedeniyle daha fazla ilgi uyandırmaktadır. Karadeniz Bölgesi'nde 
bulunan bir implant tesisi için abutment, gövde, vida ve ayar aracı olarak adlandırılan dört ürün çeşidinin aylık satış 
rakamları için yapay sinir ağı (YSA) tabanlı tahmin modelleri önermekteyiz. Bu çalışmada önerilen modeller, 
Levenberg-Marquardt ve Bayesian regularization isimli yapay sinir ağlarının iki özel algoritmasıdır. Çalışmanın analiz 
sonuçları, her bir ürün satış miktarı için geliştirilen Levenberg-Marquardt modellerinin, Bayesian regularization 
modellerinden R değerleri açısından daha iyi doğruluk değerleri verdiğini göstermektedir. Abutment için Levenberg-
Marquardt modeli, çalışılan veriler için en iyi model olarak bulunmuştur (sırasıyla Levenberg-Marquardt ve Bayesian 
regularization algoritmaları için R değeri 0.76 ve 0.57'dir). Nihai olarak, performans ölçümlerinin sonuçları, 
Levenberg-Marquardt ve Bayesian regularization YSA algoritmalarının, gözlemlenen implant üretim tesisinin aylık 
satış tahminleri için geçerli olduğunu göstermektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: İmplant üretimi, satış tahmini, yapay sinir ağları, Levenberg-Marquardt algoritması, Bayesian 
regularization algoritması. 

 

Application of Artificial Neural Networks in Sales Forecasting for 

Implant Manufacturing 

ABSTRACT  
Most organizations in manufacturing industry aim to increase their profits and reduce costs against competitive and 
rapidly changing market conditions. Precision of sales forecasting is an effective way to reach the mentioned goals. 
Together, this enables decision makers to improve customer satisfaction, reduce lost sales and plan production 
efficiently. As a different and bright industry in Turkey, implant manufacturing has an increased product demand in 
relation to the recent growth in dental medical devices industries. Therefore, precise sales forecasting in this industry 
are more concerned due to the calendar factors, such as time of the year and month of the year. We propose artificial 
neural network (ANN) based forecasting models for monthly sales figures of four product types named abutment, 
fixture, screw and setting tool for an implant manufacturing plant located in Black Sea region of Turkey. The followed 
models in this paper are two particular algorithms of ANNs named Levenberg-Marquardt and Bayesian regularization. 
Analysis results of the study show that Levenberg-Marquardt models developed for each amount of product sales give 
better accuracy values than Bayesian regularization models in terms of R values. Levenberg-Marquardt model for 
abutment is found to be the best model for the data under study (R value is 0.76 and 0.57 for Levenberg-Marquardt 
and Bayesian regularization algorithms, respectively). On conclusion, the results of performance measures show that 
using the Levenberg-Marquardt and Bayesian regularization ANN algorithms are applicable for forecasting of monthly 
sales of the observed implant manufacturing plant. 
 
Keywords: Implant manufacturing, sales forecasting, artificial neural network, Levenberg-Marquardt algorithm, 
Bayesian regularization algorithm. 
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ÖZET 
Moleküler biyolojide lncRNA’lar(protein sentezi yapmayan uzun RNA’lar) önemli bir yer teşkil etmektedir çünkü 
lncRNA’ların hücre düzenlenmesinde, farklılaşmasında, büyümesinde önemli role sahip olduğuna dair bir çok kanıt 
elde edilmiştir. Bu nedenle, lncRNA’ların işleyişinin tam olarak çözülmesi hastalıkların moleküler düzeyde 
anlaşılmasına önemli bir katkı sağlayacaktır. Bu çalışmadaki amacımız lncRNA’lar arasındaki benzerlik değerlerini 
hesaplayarak elde edilecek en yakın benzerlik değerlerine göre hastalıklarla ilişkili yeni potansiyel lncRNA’ları tahmin 
etmektir. Benzer lncRNA’lar benzer hastalıklar ile ilişkilidir varsayımı benzer genler benzer hastalıklarla ilişkilidir 
varsayımını referans almaktadır ve bu referans moleküler biyolojide ispatlanmıştır. Bu çalışmada benzer lncRNA’ları 
hesaplamak için Spearman correlation coefficient ve Gaussian interaction profile kernel similarity algoritmaları 
kullanılmıştır. Spearman correlation coefficient biyoinformatik araştırmalarında bir çift arasındaki ekspresyon 
benzerliklerinin hesaplanmasında kullanılan genel bir yöntemdir. Çalışmamızda kullanılan lncRNA ekspresyon 
değerleri www.genome.uscs.edu sitesinden elde edilmiştir. Spearman correlation coefficient ile yapılan uygulama 
sonrasında lncRNA’lar arasındaki benzerlik değerleri hesaplanmıştır. Aralarındaki benzerlik değerleri 0.67’den büyük 
olan lncRNA’lar uygulamamızda yüksek derecede benzer olarak kabul edilmiştir. Gaussian interaction profile kernel 
similarity metodu aralarındaki ilişkileri bilinen lncRNA ve hastalık bilgilerinden yola çıkarak tek taraflı olarak 
lncRNA ve/veya hastalıklar arasında benzerlik değerleri elde etmeye imkan veren bir yöntemdir. Bu yöntem 
LncRNADisease veritabanından elde edilen veriler üzerinde uygulanmıştır. Bu yöntemden elde edilen değerler ile 
Spearman correlation coefficient metodundan elde edilen değerler entegre edilerek lncRNA’lar arasındaki 
benzerliklerin daha güvenilir olması amaçlanmıştır. Elde edilen sonuçlar üzerinde uygulanan tekli çıkarımlı çapraz 
geçerleme testinde uygulamamız 0.71 değerini elde ederek yeni potansiyel lncRNA’ların hastalıklarla ilişkili olduğu 
göstermiştir. 
Anahtar Kelimeler: lncRNA, hastalık, benzerlik. 

 

Estimation of New Potential Relationship in lncRNA-Disease 

Interactions  

ABSTRACT  
The lncRNA’s (long RNAS  not making protein sythesis) are an important factor in molecular biology because a lot of 
evidents have been accepted that lncRNA’s have important roles on cell regulation, differentiation, growing. 
Therefore, a complete solving mechanism of lncRNAs will add an important contribution for lighting diseases at the 
molecular level. Our aim in this study is to calculate similarity values between lncRNAs and with using  these values 
predict new lncRNAs which are related to diseases. The hypothesis of similar lncRNAs are related to similar diseases 
is based on the hypothesis of similar genes are related to similar diseases and this hypothesis is proven in molecular 
biology. In this study, Spearman correlation coefficient and Gaussian interaction profile kernel similarity algorithms 
are used to calculate similar lncRNAs. Spearman correlation coefficient is a common method in bioinformatics 
studyings for calculating the expression similarities between a pair. The lncRNA expression values in this study are 
obtained by www.genome.uscs.edu. After the practice done with spearman correlation coefficient  the similarity 
acoounts  between lncRNAs are calculated. IncRNAs among which the accounts are higher than 0.67 are approved 
highly similar. Gaussian interaction profile kernel similarity is a method for obtaining  similarity accounts unilaterally 
between lncRNAs and/or diseases based on disease datas and lncRNAs of which relations between are known. This 
method is applied on data which are taken by LncRNADisease database. The values which are obtained by Gaussian 
interaction profile kernel similarity and Spearman correlation coefficient are entegrated to get confident similarity 
values between lncRNAs. Our practice, on Leave-one-out cross validation test taken on results obtained , shows that 
new posssible incRNAS are related to diseases by getting a 0.71 value. 
Keywords: lncRNA, disease, similarity. 
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Yönsüz Ağirlikli Ağlarda Hastalik Risklerinin Tahmini  
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ÖZET 
Sosyal ağlarda bağlantı tahmini problemi, ağın gelecekteki yapısıyla ilgili önsezilerde bulunulmasıdır. Bağlantı 
tahmini, sosyal ağların yaygınlaşmasıyla birlikte birçok alanda kullanılmaya başlanmıştır.  Çalışmada, hastaların 
ve bu hastalara benzer diğer hastaların tıbbi geçmişleri kullanılarak hangi hastalık risklerini taşıdığını tahmin 
eden bir bağlantı tahmini yöntemi önerildi. Ağ yapısındaki düğümler ve bu düğümlerin aralarındaki ilişkilerden 
yola çıkılarak, ağın gelecekteki yapısına ve bireylerin oluşturabileceği yeni ilişkilere yönelik gelecek odaklı 
tahminler yapmak mümkündür. Sosyal ağ analizi ve bağlantı tahmini metotları kullanılarak yeni bir bağlantı 
tahmini yöntemi geliştirilmiştir. Geliştirilen bu yöntemle, belirli şikâyetlerle gelen hastaların ne gibi hastalık 
riskleri taşıdığı tespit edilerek proaktif bir yaklaşımla hastalık riski tahmini yapılmaktadır.  
Uygulamada, 2013 yılında Fırat Üniversitesi Hastanesinde Hemogram testine tabi tutulmuş olan hastaların 
verileri kullanılarak, “Yönsüz Ağırlıklı Hastalık Ağı” oluşturuldu. Çalışmanın herhangi bir yerinde hastaya ait 
tanılar hariç diğer bilgiler kesinlikle kullanılmamıştır. Tasarlanan ağ üzerinde tanıların hangi hastaya ait olduğu 
gizlenmiştir. Bu sistemi geliştirirken veri madenciliğini, sosyal ağ modelleme tekniklerini, sosyal ağ analizi, ve 
bağlantı tahmini algoritmaları kullanılmıştır. Ağdaki veriler düğümlerle, ilişkiler ise bağlantılarla tanımlanarak 
çizge yapısında ifade edildi. Genel çizge gösterimi  şeklindedir. Bu gösterimdeki  sonlu düğüm 
kümesini ve  sonlu kenar kümesini belirtir. Hastalık ağında, her bir düğüm birer hastalığı ilişkiler ise hastalıklar 
arası ilişkiyi temsil etmektedir. İlişkiler arası ağırlıklarda bu hastalıkların aynı kişilerde görülme sıklığıdır. En az 
iki kez hastaneye gelen ve en az iki farklı teşhis konulmuş 3000’ den  fazla hastadan oluşturulan hastalık ağının 
bir kısmı eğitme verisi diğer kısmı ise test verisi olarak kullanıldı. Yönsüz ağırlıklı hastalık ağından, ağın 
merkezi düğümleri denilebilecek yüksek oranda komşu sayısına sahip olan düğümlerin bağlantılarından rastgele 
1000 tane ilişki çıkartılarak kalan bağlantılarla ağı, çıkartılan 1000 tane bağlantıyla da  ağı 
oluşturuldu. Oluşturulan    ağında olmayan fakat ilerde oluşması muhtemel bağlantılar keşfedildi. 
Keşfedilen bu bağlantıların; komşuluk düğümlerine dayalı benzerlik ölçütü algoritmaları kullanılarak benzerlik 
tahmini skorları hesaplandı.  
Çalışmada sosyal ağlarda bağlantı tahmini problemi ele alındı ve sosyal ağlarda bağlantı tahmini yapacak bir 
yöntem önerildi. Yöntemde bağlantı tahmininde kullanılan benzerlik ölçütlerinden: Jaccard, Adamic-Adar, Ortak 
Komşu, Tercih Bağlantılı algoritmalar kullanılmıştır. Sosyal ağlarda ortak komşulara sahip düğümlerin bağlantı 
kurma ihtimali yüksektir. Fakat çalışma ağırlıklı ağ olduğu için bağlantı tahmini yapılırken sadece ortak 
komşuluklar değil aynı zamanda düğümler arasında var olan ilişkilerin ağırlıkları da hesaba katıldı. Hastaların 
kendi hastalık geçmişleri ve benzer hastaların hastalık geçmişlerini kullanarak oluşturulan Yönsüz Ağırlıklı 
Hastalık Ağı’ nda bağlantı tahmini yöntemi kullanılarak analiz edildi. Elde edilen sonuçlara göre en yüksek 
başarı performansı %50,1 ile Ortak Komşu Benzerlik Ölçütüne aittir. İkinci sırada %48,1 ile Adamic-Adar, 
üçüncü sırada %44,2 ile Jaccard ve dördüncü sırada %43,1 ile Tercih Bağlantılı benzerlik ölçütü yer almıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Sosyal Ağlar, Bağlantı Tahmini, Hastalık Ağları, Hastalık Risklerinin Tahmini. 

 

Prediction of Diseases Risks in Undirected Weighted Networks  

ABSTRACT  
The problem of link prediction in social networks is to make predictions about the future structure of the 
network. Link prediction has begun to be used in many areas with the widespread use of social networks. In this 
study, a link prediction method was proposed that predicts which disease risks patient carries using medical 
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histories of patients and other similar patients. Through the nodes of the network structure and the relations 
between these nodes, it is possible to make future-oriented predictions for the future structure of the network and 
for new associations that individuals can create. A new link prediction method has been developed using social 
network analysis and link prediction methods. In this method, a proactive approach is used to estimate the risk of 
diseases by determining that the patients with certain complaints carry what kind of disease risks. 
In practice, a "Undirected Weighted Disease Network" was established in 2013 using data from patients who 
were subjected to Hemogram test at Fırat University Hospital. No information is used anywhere in the study 
except for the patient's diagnoses. It is concealed which patient the diagnosis belongs to on the design network. 
Data mining, social networking techniques, social network analysis, and link prediction algorithms have been 
used to develop this system. The nodes in the network are defined by nodes, and the relationships are defined by 
connections in the graph. The general graphical representation is G = (V, E), V represents vertex set and E 
represents edge set. In the disease network, each node represents one disease and the other represents inter-
disease relation. Weight of the relationships in the social network is the frequency with which these diseases are 
seen in the same person. Disease network which is composed of at least two different diagnosed and over 3000 
patients who come to the hospital at least twice   were divided into as training data, and the other as test data. 
From the main network, G_train network was formed with the remaining 1000 links after subtracting 1000 
random relations from the nodes which may have been called as central nodes having high amount of neighbors, 
and G_new network was formed with the subtracted 1000 links. It was discovered that the connections that are 
not in the education network are likely to occur in the future. These discovered links; Similarity prediction scores 
were calculated using similarity measure algorithms based on neighbor nodes. 
In the study, link prediction problem in social networks was tackled and a method of link prediction in social 
networks was proposed. Jaccard, Adamic-Adar, Common Neighbor, Preferential Attachment similarity measure 
algorithms were used in the practise. Nodes with common neighbors are more likely to connect in social 
networks. However, since connection weight estimation is performed, it is not only common neighbors but also 
weights of relations existing between nodes. Because of the network is weighted, when link prediction is done 
not only the common neighborhoods but also the weights of the relations existing between the nodes also 
participate in the account. The undirect weighted social network which is composed of medical histories of 
patients and other similar patients was analyzed by the proposed link prediction method. According to the results 
obtained, the highest success performance belongs to the Common Neighborhood Similarity Measure with 
50.1%. The second is Adamic-Adar, with 48.1%, the third is Jaccard with 44.2%, and the fourth is Preferential 
Attachment with 43.1%. 
 
Keywords: Social Networks, Link Prediction, Disease Networks, Prediction of Disease Risks. 
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ÖZET 
Bu çalışmada, yüksek performansı ve hafifliği nedeni ile özellikle hava sanayinde sıklıkla tercih edilen 
malzemelerden biri olan Fiber Metal Laminat (FML) kompozitin nümerik olarak serbest titreşim analizleri 
yapılmıştır. Fiber Metal Laminatlar alüminyum ile karbon, cam ya da aramid fiberden oluşan hibrit yapılardır. 
Sonlu eleman yöntemi ile modellenerek çözümü gerçekleştirilen FML kompozit yapının titreşim parametreleri 
belirlenmiştir. Modelin doğruluğunu kanıtlamak için elde edilen doğal frekanslar literatürde verilen sonuçlar ile 
karşılaştırılmıştır. Yapılan bu çalışmada çeşitli parametrelerin (tabaka sayısı,  fiber yönlenmeleri ve alüminyum 
tabaka kalınlığı gibi), ankastre-serbest sınır şartındaki fiber metal tabakalı kompozit düz kirişlerin düzlem içi 
titreşim karakteristiklerine olan etkileri nümerik olarak araştırılmıştır. Nümerik analizler parametrik olarak 
gerçekleştirilmiş, böylelikle hibrit yapının titreşim karakteristiğinde etkili olan en önemli parametreler elde 
edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Fiber metal tabakalı kompozit malzemeler, Düz kiriş, Titreşim, Sonlu elemanlar metodu 

 

Dynamic Analysis of Fiber Metal Laminates 

ABSTRACT  
In this study, free vibration analysis of Fiber Metal Laminated (FML) composite, which is one of the frequently 
preferred materials especially in the air industry due to its high performance and light weight, was performed 
numerically. FML are hybrid structures composed of aluminum and carbon, glass or aramid fiber. The vibration 
parameters of the FML composite structure modeled by finite element method have been determined. The 
natural frequencies obtained to prove the accuracy of the model are compared with the results given in the 
literature. The effects of various parameters (such as number of layers, fiber orientations and aluminum layer 
thickness) on the in-plane vibration characteristics of FML straight beams under clamped-free boundary 
condition were investigated numerically. Numerical analyzes were carried out parametrically. Finally, the most 
important parameters that are effective in the vibration characteristic of the hybrid structure have been obtained. 
 
Keywords: Fiber metal laminated composite materials, straight beam, vibration, finite element method 
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β -tipi Ti29Nb13Ta4.6Zr Alaşımlarının Korozyon Davranışlarının α ve 

α+β Tipi Titanyum Alaşımları ile Karşılaştırılması 
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ÖZET 
Titanyum ve alaşımları gelişmiş korozyon dirençleri ve yüksek biyouyumluluk özellikleri nedeni ile biyomedikal 
uygulamalarda sıklıkla kullanılmaktadırlar. Bu uygulamalarda en çok ticari saflıktaki titanyum (CP Ti, Grade 2, 
α tip olarak adlandırılmaktadır) ve Ti6Al4V alaşımları (Ti64-ELI, α + β tipi olarak adlandırılmıştır) 
kullanılmaktadır. İyi bilinmektedir ki implant insan vücudu gibi ağır bir elektrolitik ortama yerleştirildiğinde 
korozyon büyük bir problemdir. Pek çok çalışma gösterdi ki; Ti64-ELI alaşımındaki vanadyum ve alüminyum 
elementleri insan vücudu için toksik etki oluşturmaktadır. β-tipi olarak adlandırılan Ti29Nb13Ta4.6Zr (TNTZ) 
alaşımları ise Prof. Mitsuo Niinomi ve çalışma grubu tarafından titanyum alaşımların performansını artırmak için 
geliştirilmiştir. Bu çalışmada, TNTZ alaşımının korozyon davranışları, ticari titanyum alaşımları ile in-vitro 
şartlar altında Ringer çözeltisinde (vücut sıvısı) karşılaştırılmıştır. Potansiyodinamik polarizasyon tarama (PDS) 
eğrileri, alaşımların pasif bölgelerinin, çukurlaşma potansiyellerinin veya korozyon akımı yoğunlukları 
değerlerinin belirlenmesi gibi korozyon davranışı hakkında önemli bilgiler sağlar. Elde edilen sonuçlar, β-tipi 
TNTZ alaşımlarının α ve α + β türü ticari alaşımlara kıyasla üzerlerinde kimyasal olarak daha kararlı ve daha az 
çözünür oksit tabakası oluşturduğunu böylece polarizasyon direncinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. 
Çalışmanın mali desteği TÜBİTAK tarafından sağlanmıştır (Proje No: 114M437). 
 
Anahtar Kelimeler: β-tipi titanyum alaşımı; Korozyon; Ringer çözeltisi; Potansiyodinamik polarizasyon; PDS. 

 

Comparison of Corrosion Behaviors of β-Type Ti29Nb13Ta4.6Zr 

Alloys with α and α+β Type Titanium Alloys 

ABSTRACT 
Titanium and its alloys are frequently used in biomedical applications due to their good corrosion resistance and 
high biocompatibility properties. Commercially titanium (CP Ti, Grade 2, named as α type) and Ti6Al4V (Ti64-
ELI, named as α+β type) alloys have been widely used in biomedical implant applications. It is well known that 
corrosion is a great problem, particularly, when a metallic implant is placed in hostile electrolytic environments 
such as in human. Many research showed that vanadium and aluminum alloying element in the Ti64-ELI alloy 
are toxic. β type Ti29Nb13Ta4.6Zr (TNTZ) alloys have been developed to increasing of performance of the 
alloy by Prof. Mitsuo Niinomi and his working group. In this study, corrosion behaviors of the TNTZ alloys 
were compared with commercially Ti alloys in Ringer’s solution (body fluid) under in-vitro conditions. The PDS 
curves provides important information about the corrosion behavior of the alloys such as their stable passive 
regions, pitting potentials or corrosion current densities. The obtained results indicate that β-type TNTZ alloys 
have relatively higher polarization resistance compared to α and α+β type commercially alloys due to the 
formation of chemically more stable and less soluble oxide layer on the TNTZ. The study has been supported by 
TUBITAK under 114M437 project number as financially. 
 
Keywords: β-type titanium alloy; Corrosion; Ringer solution; Potentiodynamic polarization; PDS 
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ÖZET 
Bu çalışmada, valsli kurutucu ile kurutulan elma püresi ve maltodekstrin karışımlarının optimizasyonu 
yapılmıştır. Optimizasyon için RSM programı kullanılmıştır. Araştırmada optimizasyon için 3 bağımsız 
değişken seçilmiştir. Bu bağımsız değişkenler uygulanan buhar basıncı, vals dönüş hızları ve farklı oranlardaki 
elma püresi/maltodekstrin karışımları olarak belirlenmiştir. Üretimlerden önce ön denemeler yapılmıştır. 
Kullanılan buhar basınçları 1.5, 2.5 ve 3.5 Bar, vals dönüş hızları 1, 2 ve 3 devir·dk-1 elma püresi/maltodekstrin 
oranları ile 60/40, 50/50 ve 40/60 olarak seçilmiştir. Elma püresi/maltodekstrin karışımları ağırlıkça 
hazırlanmıştır. Ham madde olarak kullanılan elma püresi ile kurutulmuş elma püresi karışımlarının bazı fiziksel 
ve kimyasal analiz sonuçları karşılaştırılmıştır. Deneme desenine göre 20 üretim parametresi denenmiştir. Elma 
püresi ile elma tozları nem, titrasyon asitliği, pH, renk değerlerine (L*, a* ve b*)  göre kıyaslanmıştır. Toz 
ürünlerin nem, titrasyon asitliği, pH, a* ve b* değerleri istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p< 0.05). 
Optimum kurutma parametrelerinin doğrulama testi de yapılmıştır. RSM sonuçlarına göre 3,5 bar, 1 devir·dk-1 
ve 60/40 püre/maltodekstrin kombinasyonunun optimum kurutma noktası olduğu tespit edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Elma püresi; Kurutma; RSM; Valsli kurutucu. 

 

Optimization of Apple Puree Dried by Drum Dryer 

ABSTRACT  
In this study, optimization of apple puree and maltodextrin mixtures which were dried with drum dryer. The 
RSM program was used for optimization. Three independent variables were selected for optimization in the 
study. These independent variables were vapor pressures, drum rotation speed and apple puree/maltodextrin 
mixtures at different rates. Pre-trials were carried out before production. The vapor pressures used were selected 
1.5, 2.5 and 3.5 Bar, drum rotation speeds 1, 2 and 3 rpm, and apple puree/maltodextrin ratios 60/40, 50/50 and 
40/60, respectively. Apple puree / maltodextrin mixtures are prepared by weight. The results of some physical 
and chemical analyzes of apples used as raw materials and dried apple puree mixtures were compared. 
According to trial design, 20 production parameters were tested. Apple puree and apple powder samples were 
compared according to moisture, titration acidity, pH, color values (L*, a* and b*). The moisture, titration 
acidity, pH, a* and b* values of the powder products were found statistically significant (p<0.05). The 
verification of optimum drying parameters was also carried out. According to RSM results, it was determined 
that the combination of 3.5 bar, 1 rpm and 60/40 puree/maltodextrin is the optimum drying point. 
 
Keywords: Apple puree; Drying; RSM; Drum dryer. 
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ÖZET 
Global Konumlandırma Sistemi (GPS), iyonosfer izlemede ve Toplam Elektron İçeriği (TEC) değişimlerinin 
elde edilmesinde önemli bir araç olarak kullanılmaktadır. Dünya'nın yörüngesinde konumlanan GPS uyduları, 
uzay iklim koşullarını araştırmak için birer sensörler gibi kullanılabilirler. Bu çalışmada, uzay iklim 
koşullarından (Güneş ve jeomanyetik aktiviteler) kaynaklanan iyonosferik TEC'deki değişiklikler, dünyanın 
farklı zaman dilimlerinde ve enlemlerinde incelenmiştir. GPS-TEC değişimlerini elde etmek için kullanılan GPS 
gözlemleri Kuzey ve Güney Enlem Bölgelerindeki (Ekvator ve Orta Enlemlerdeki) Uluslararası GNSS Servisi 
(IGS) istasyonlarından elde edilmiştir. Her bir IGS istasyonunun GPS gözlemlerinden elde edilen GPS-TEC 
değişiklikleri, çeyrek tabanlı istatistiksel analiz (15 günlük hareketli ortancalar) yöntemi kullanılarak analiz 
edilmiştir. Bu çalışma ekvatoral ve orta-enlem bölgelerinde seçilen toplam 28 farklı bölgede farklı zamanlarda 
farklı uzay iklim koşullarından kaynaklanan iyonosferik TEC anomalilerini saptamak için yapılmıştır. Anlık 
GPS-TEC değişimleri, 15 günlük hareketli ortancalar istatistiksel analiz yöntemiyle güneş ve jeomanyetik 
aktivite indeksleri incelenerek ortaya çıkarılmıştır. İnceleme sonucunda, uzay iklim koşullarını izlemek için 
GPS-TEC'i kullanmanın mümkün olduğu ortaya çıkmıştır. Bu çalışma 116Y109 nolu TÜBİTAK ÇAYDAG 
projesi tarafından desteklenmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Toplam Elektron İçeriği, GPS, Uzay İklim Koşulları, Güneş Aktivitesi, Jeomanyetik Fırtına. 

 

Investigation of the Relationship between Equatorial and Mid-Latitude 

Space Weather Conditions by Using Ionospheric TEC Anomalies 

ABSTRACT  
The Global Positioning System (GPS) is used as an important tool for ionosphere monitoring and obtaining the 
Total Electron Content (TEC) variations. GPS satellites, positioned in the Earth’s orbit, are used as sensors to 
investigate the space weather conditions. In this study, changes in the ionospheric TEC, which originated from 
space weather conditions (Solar and geomagnetic activities), were investigated at different time periods and 
latitudes around the world. GPS observations used to obtain GPS-TEC variations were obtained from 
International GNSS Service (IGS) stations at North and South Regions (equatorial and mid-latitude). The GPS-
TEC changes obtained from the GPS observations of each IGS station were analyzed using the quartile-based 
statistical analysis (15-day running median) method. This study was carried out to determine the ionospheric 
TEC anomalies originating from different space weather conditions at different times in a total of 28 different 
regions selected at equatorial and mid-latitude regions.  Instantaneous GPS-TEC variations are revealed by using 
15-day running median statistical analysis method with examining the solar and geomagnetic activity indices. 
The investigations revealed that it is possible to use the GPS-TEC for monitoring the space weather conditions. 
This study is supported by TUBITAK CAYDAG grant no. 116Y109. 
 
Keywords: Total Electron Content, GPS, Space Weather Condition, Solar Activity, Geomagnetic Storm. 
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ÖZET 
Depremler dünyayı sarsan ve birçok hasara neden olan doğal bir olgudur. Depremlerin meydana geliş zamanı 
doğrudan belirlenemediğinden, deprem öncesi bazı işaretlerin çevresel değişiklikler inceleyerek 
yorumlanmalıdır. Bunun için kullanılan yöntemlerden biri iyonosferik toplam elektron içeriği (TEC) 
değişikliklerinin izlemesidir. GPS uyduları, dünya etrafındaki birer sensör olarak kullanılmaya başlandığından 
beri, depremlerden önce meydana gelen iyonosferik TEC anomalilerinin izlemesine yönelik bir aracı olarak 
kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada Mw=7+ büyüklüğünde gerçekleşen 28 depremin üç farklı fay türündeki 
(normal, ters ve doğrultu atımlı fay) deprem öncesi TEC anomalilerinin yüzdesel değişiklikleri araştırılmıştır. 
Deprem öncesi iyonosferik TEC anomalileri, 15 günlük hareketli ortancalar istatistiksel analiz yöntemine göre 
belirlenmiştir. Bu anomalilerin depremlerin fay türü ile olan ilişkileri araştırılmıştır. Sonuçlar, fay türü ile 
deprem öncülü iyonosferik TEC anomali yüzdesi değişimi arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir. 
İyonosferik TEC anomalilerinin yüzdeleri normal faylanma olduğu bölgeler için % 47.6 TECU, ters faylanmanın 
gerçekleştiği bölgeler için % 50.4 TECU ve doğrultu atımlı faylanmanın olduğu bölgeler için % 44.2 TECU 
olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak, ters faylanmanın meydana geldiği bölgelerdeki depremler için hesaplanan 
iyonosferik TEC anomalileri daha yüksek olarak ortaya çıkmıştır. Bu araştırma 116Y109 nolu TÜBİTAK 
ÇAYDAG projesi tarafından desteklenmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: TEC, Deprem, Fay Türü, Güneş Aktivitesi, Jeomanyetik Fırtına. 

 

Analysis of the Relationship between Ionospheric TEC Anomalies and 

Fault Types before Mw: 7+ Earthquakes 

ABSTRACT  
Earthquakes are natural phenomena that shake the earth and cause many damage. Since the time of arrival of the 
earthquakes cannot be determined directly, some signs before the earthquake should be examined and interpreted 
by examining the environmental changes. One of the methods used for this is monitoring the ionospheric total 
electron content (TEC) variations. GPS satellites have begun to be used as a means of monitoring ionospheric 
TEC anomalies before earthquakes since they began to be used as sensors around the world. In this study, three 
fault type (normal, thrust and strike-slip faulting) of 28 earthquakes with a magnitude greater than 7 (Mw) and 
the percentage changes of TEC anomalies before the earthquakes were investigated. The ionospheric TEC 
anomalies before the earthquake were determined according to the 15-day running median statistical analysis 
method. The relationships of these anomalies to the fault type of the earthquakes have been investigated. The 
results show that there is a relationship between fault type and the earthquake precursor percentage changes. The 
percentages of ionospheric TEC anomalies were determined as 47.6% TECU for regions where normal faulting 
occurred, 50.4% TECU for regions where thrust faulting occurred, and 44.2% TECU for regions where strike-
slip faulting occurred. As can be seen, the calculated ionospheric TEC anomalies for the earthquakes in the 
regions where thrust faulting occurred are higher. This research is supported by TUBITAK CAYDAG grant no. 
116Y109. 
 
Keywords: TEC, Earthquake, Fault Type, Solar Activity, Geomagnetic Storm. 
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ÖZET 
Beyin dalgaları, invazif olmayan, kuru ve düşük maliyetli Neurosky Mindwave Mobil EEG biyosensör gibi 
cihazlarla algılanabilir. Bu beyin dalgaları işlenerek meditasyon ve dikkat seviyeleri ölçülebilmektedir. Beyin 
dalgaları hislerimize ve yaptıklarımıza göre değişir. Alfa ve beta dalgaları meditasyon ve dikkat seviyeleriyle 
ilişkilidir.  
Geliştirilen programda, öncelikle öğretici programa girer ve ders materyallerini yükler. Sonra, öğrenciler 
programa kendi kullanıcı şifreleriyle girerler ve Neurosky Mindwave Mobile EEG biyosensorü takarak ders 
çalışırlar. Öğrencilerin meditasyon ve dikkat seviyeleri bluetooth aracılığıyla bilgisayar gönderilir ve SQL 
database de kaydedilir. Eğer dikkat ve meditasyon seviyesi yeterince yüksek olursa, öğrencinin konuyu 
öğrendiğine karar verilip, yeni konuya geçmesine izin verilir.  
Geliştirilen program Fizik 2 dersinde kullanıldı. Elektrik alan konusu Elektrik elektronik mühendisliği 
bölümünden 15 öğrenciye çalıştırıldı. Tüm öğrenciler aynı sessiz aydınlık sınıfta tek başlarına çalıştırıldı.  
Türkiye sıralaması geride olan öğrenciler, deney sonunda yapılan sınavda başarılı olamadılar. Ayrıca, konuyu ilk 
kez öğrenen öğrenciler de sınavda başarı gösteremediler. Konuyu son zamanlarda gören ve Türkiye sıralaması 
yukarıda olan öğrencilerin dikkat seviyeleri daha yüksektir. Bu öğrenciler deney sonunda yaplan sınavda daha 
başarılıdırlar.  
 
Anahtar Kelimeler: Beyin Bilgisayar Arayüzü; EEG; beyin dalgaları; Neurosky Mindwave Mobil; EEG 
Biyosensor; eğitim. 
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2016-01-021 proje numarası altında desteklenmiştir.  

 

Measuring and Evaluation of Attention and Meditation Level by Using 

Neurosky Biosensor  

ABSTRACT 
Brainwaves can be detected by equipment like Neurosky Mindwave Mobile EEG biosensor, non-invasive, dry 
and low cost equipment. These brainwaves are processed and meditation and attention levels are measured by 
this biosensor. Brainwaves change with respect to what we are feeling and doing. Alpha and beta waves are 
responsible with meditation and attention levels respectively.  
In the developed program, firstly instructor enters the program and uploads the course material. Then students 
enter the program with their own username and passwords and study lesson while wearing Neurosky Mindwave 
Mobile EEG biosensor. The meditation and attention level of the students are sent to the computer via Bluetooth 
and recorded in SQL database. If the attention and meditation levels are high enough, it is accepted that the 
students learn the subjects in the course and the students are allowed to pass another subject.  
The developed program is used in Physics 2 course. “Electric Field” subject is presented to 15 students. The 
students are selected from Electrical and Electronic Engineering department. All the students studied in the same 
silent and light class individually.  
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The students having less ranking order have not succeeded in the exam after studying the lesson. Also the 
students lectured the subjects firstly have not concentrate on the subject and succeeded in the exam. Moreover 
the attention levels of the students taught the subject recently and ranking order is high are high. Furthermore, 
attention levels of most of the students having high ranking order are high. Therefore they succeed in the exam. 
 
Keywords: Brain Computer Interface (BCI); EEG; brainwaves; Neurosky Mindwave Mobile; EEG Biosensor; 
education. 
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ÖZET 
Günümüzde ürün bazında ekimi yapılan genetiği değiştirilmiş bitkilerin %62’sini soya oluşturmaktadır. Soya, 
tohumunda %18-20 oranında yağ bulunduran bir bitki olup, sıvı yağ ve margarin hammaddesi olarak kullanılması 
nedeniyle beslenmede önemlidir. Son yıllarda giderek artan gıda ihtiyacını karşılamak ve açlık sorununa çare bulmak 
için karşımıza “Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO)” kavramı çıkmaktadır. Ekimi yapılan transgenik bitkilerin 
tüketimi insan sağlığı açısından tartışmalıdır. Bu konuda transgen tarama analizi sonucu negatif çıkan soya ürünlerinde 
35S, NOS ve FMV gen bölgelerini içermeyen tiplerin de (Soya; MON87701, MON87708, MON87769, CV127, 
DP305423) taranması gerekmektedir. Bu durumda GDO negatif düşünülen ürünlerin yabancı gen bölgesini gerçekten 
içerip içermediği doğrulanmalıdır. Bu çalışmada genetik değişiklik olmadığı varsayılan soya ürünlerinin tip belirleme 
gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu belirleme metodlarının doğrulanması amaçlanmaktadır. Polimeraz zincir 
reaksiyonu yöntemleri genetik değişikliğin saptanmasında en duyarlı ve en güvenilir olarak kabul edilmektedir. Bu 
doğrultuda yapılacak olan validasyon çalışmasında beş farklı soya gen bölgesi (sertifikalı referans materyali) temin 
edilmiştir. Soya eventleri (tipleri) problar ve primerler eklenerek gerçek zamanlı PZR cihazında analiz edilmek üzere 
hazırlanmıştır. Çıkan sonuçlar ışığında uygun okumalar yapılacak, çalışma sonucunda yabancı gen bölgelerini 
içermediği iddia edilen soya ürünlerinde genetik bir değişiklik olup olmadığı kesinlik kazanacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: Soya, PZR, GDO, Tip Belirleme, MON87701 

 

Validation of the Event-Specific Polymerase Chain Reaction Detection 

Methods for Genetically Modified Soy Products 

ABSTRACT  
Nowadays, 62% of the genetically modified plants planted on a product basis constitute soybean. Soybean is a plant 
with 18-20% fat in its seed and is important for nourishment because it is used as oil and margarine raw material. In 
recent years, the concept of "Genetically Modified Organisms (GMOs)" has emerged to meet the increasing food 
needs and to find solutions to the problem of hunger. Consumption of transgenic plants that have been planted to be 
contradictive in terms of human health. In this regard, transgenic screening analysis of negative soybean products 
requires screening of strains not containing 35S, NOS and FMV gene segments (soybean; MON87701, MON87708, 
MON87769, CV127, DP305423). In this circumstances, it should be verified that GMO-negative products actually 
contain the foreign gene region. In this study, it is aimed to confirm the event-specific real-time PCR detection 
methods of soybean products which are assumed to have no genetic alteration. PCR methods are considered to be the 
most sensitive and most reliable in detecting genetic variances. Five different soy gene regions (certified reference 
material) have been provided in the validation study to be carried out in this sense. Soya events were prepared for 
analysis in a real-time PCR device by adding probes and primers. Appropriate readings will be made in consideration 
of the results and it will be certain whether there is not a genetic change in the soy products claimed to be free of 
foreign gene regions as a result of the study. 
 
Keywords: Soybean, PCR, GMO, Event-Spesific, MON87701 
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ÖZET 
Bu çalışma kapsamında farklı AGPaz mutasyonlarına sahip transgenik ve yabani çeltik (Oryza sativa L.) 
bitkisinde fotosentetik etkinliğin belirlenmesi ve AGPaz (ADP-Glikoz pirofosforilaz) enzim aktivitesi ile 
pigment miktarlarının karşılaştırmalı analizi hedeflenmiştir. 
Bitkilerin temel depo polisakkariti olan nişasta, hem insanlar için temel besin öğelerinden biri olarak hem de 
birçok endüstriyel uygulamada hammadde olarak kullanılmaktadır. Deney materyali olarak seçilmiş olan, 
içeriğinde zengin miktarda nişasta bulunan çeltik bitkisi, dünyada ve ülkemizde insan beslenmesinde, buğdaydan 
sonra gelen önemli bir gıda maddesidir. Yüksek bitkilerde nişasta biyosentezinde görev alan üç ana enzim; ADP-
Glikoz pirofosforilaz (AGPaz), nişasta sentaz (SS) ve dallandırma enzimleridir (SBE). Özellikle büyük 
tetramerik holoprotein yapıdaki ADP-Glikoz pirofosforilaz, nişasta sentez hızını ve miktarını kontrol eden, hem 
fotosentez yapan hücrelerde hem de fotosentez yapmayan dokularda bulunan önemli bir allosterik enzimdir ve 
nişasta biyosentezinde belirleyici basamağı oluşturur. 
Bu çalışmada yabani türden farklı aminoasit bakiyeleri içeren IV, QC ve IVQC AGPaz büyük alt birim 
mutasyonlarına sahip transgenik çeltik bitkileri ile yabani çeltik bitkisi iklim odalarında büyütülmüştür. Mutant 
ve yabani tip çeltik bitkileri üzerinde yaprak pigment analizi, klorofil flüoresans ölçümleri, fotosentez kapasitesi 
hesaplamaları ve enzim aktivitesi ölçümleri yapıldı ve aralarındaki karşılaştırmalı veriler elde edildi.. 
Klorofil floresan ölçümleri ve fotosentez kapasite hesaplamaları sonuçlarına göre, IV ve QC mutant bireyleri, 
yabani gruba göre biraz daha iyi Fv/Fm sonuçları verdiği görülmüştür. Bununla birlikte, IVQC mutant 
bireylerinin hem yabani hem de diğer mutant gruplardan biraz daha düşük bir değer verdiği gözlenmiştir. 
Klorofil a, klorofil b, toplam klorofil ve karotenoid değerlerinde belirgin bir fark ortaya çıkmamıştır. Enzim 
aktivite ölçümlerinde de AGPaz değerleri, yabani türe ait ve mutant enzimler arasında ATP ve G1P değerlerinde 
anlamlı bir farklılık olmadığını ortaya koymuştur. Elde edilen parametrelere paralel olarak, AGPaz enziminin 
büyük altbiriminin QC, IV ve IVQC mutantlarının fotosentez kapasitesini ve nişasta üretimini önemli ölçüde 
arttırdığı söylenememektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Oryza sativa L., AGPaz, klorofil flüoresans, nişasta, transgenik  

 

Comparative Analyses of Photosynthetic Parameters and Agpase 

Activity of Wild Type and Transgenic Oryza Sativa L. Plants 

ABSTRACT  
In this study we aim to determine the photosynthetic activity of transgenic which have different AGPase 
mutations and wild rice plants (Oryza sativa L.) and comparative analysis of amount of pigment and AGPase 
(ADP-glucose pyrophosphorylase) enzyme activity. 
Starch is a basic repository of polysaccharides in plants and is used both as one of the basic nutrients for humans 
and as a raw material for many industrial applications. The rice plant, which has rich amount of starches, is 
selected as experimental material in human nutrition, which is an important food item after wheat in the world 
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and in our country. The three key enzyme involved in biosynthesis of starch in higher plants are ATP-glucose 
pyrophosphorylase (AGPase), starch synthase (SS) and branching enzyme (SBE). Especially ADP-glucose 
pyrophosphorylase is a large tetrameric holoprotein, which controls the amount and rate of starch synthesis. Both 
found in photosynthetic and non- photosynthetic cells and tissues is an important allosteric enzymes and creates 
a decisive step in starch biosynthesis. 
In this study, wild type and transgenic rice plants which have QC, IV and IVQC mutations which containing 
different amino acid content with the AGPase large subunits grew in the climate chambers. Leaf pigment 
analysis, chlorophyll fluorescence measurements, photosynthesis capacity calculations and enzyme activity 
measurements performed on mutant and wild type rice plants and obtained the comparative data between them. 
According to the results of chlorophyll fluorescence measurements and photosynthesis capacity calculations, IV 
and QC mutant individuals showed somewhat slightly better Fv/Fm results than the wild group. However, it was 
observed that the IVQC mutant individuals gave a somewhat slightly lower value than both the wild and the 
other mutant groups. There was no significant difference in chlorophyll a, chlorophyll b, total chlorophyll and 
carotenoid values. In enzyme activity measurements, AGPases values demonstrate that there were no significant 
differences in ATP and G1P values between the wild type and mutant enzymes. In line with the obtained 
parameters, it cannot be said that the QC, IV and IVQC mutants of large subunit of AGPase enzyme 
significantly increases the photosynthesis capacity and starch production. 
 
Keywords: Oryza sativa L., AGPase, chlorophyll fluorescence, starch, transgenic 
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ÖZET 
Türkiye’de tarihi ve kültürel değeri olan birçok yapı bulunmaktadır. Bu yapılar farklı zaman ve kültürlerin 
birikim ve tekniklerini yansıtmaları bakımından büyük önem taşımaktadırlar. Günümüz teknolojisi ile inşa 
edilen betonarme ve çelik yapıların performansının gelişmiş sayısal metotlarla ayrıntılı olarak ortaya koymak 
mümkündür. Lakin tarihi yığma yapıların içerdiği süreksizlikler ve değişen malzeme özelliklerinden dolayı 
yapısal performansının belirlenmesinde ve yorumlanmasında zorluklarla karşılaşılabilmektedir. Bu çalışmada; 
Bayburt ili merkezinde bulunan 1944-1947 yılları arasında inşa edilen Korkut Ata Lisesi’nin yapım tekniği, 
malzeme özellikleri ve konum özellikleri hakkında bilgiler derlenmiştir. Yapıda gözlemlenen mevcut problemler 
belirlenmiştir. StatiCAD-Yığma programı kullanılarak 2007 Deprem Yönetmeliği ve 2013 Riskli Yapılar 
Yönetmeliği esasları dikkate alınarak yapının performans analizini yapmak amaçlanmıştır. Yapılan analizlere 
paralel olarak taşıyıcı sistemin yapısal performansı değerlendirilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Yığma Yapı, StatiCAD-Yığma, Performans Analizi 

 
Determination of Earthquake Performance in Masonry Buildings (Bayburt 

Korkut Ata High School Example) 

ABSTRACT 
There are many buildings which are historical and cultural values in Turkey. These structures are of great 
importance in terms of reflecting the accumulation and techniques of different times and cultures. It is possible 
to elaborate the performance of reinforced concrete and steel structures constructed with today's technology with 
advanced numerical methods. But difficulties can be encountered in determining and interpreting the structural 
performance due to the discontinuities and the changing material properties of the historic agglomerations. In 
this study; The construction technique, material properties and location features of Korkut Ata High School, 
which was built between 1944-1947 in Bayburt province center, was compiled. The existing problems observed 
in the structure have been identified. Using the StatiCAD-Mover program, it was aimed to perform the 
performance analysis by taking into account the principles of the 2007 Earthquake Regulation and the 2013 
Risky Buildings Regulation. Parallel to the analyzes carried out, the structural performance of the carrier system 
was evaluated. 
 
Keywords: Masonry Building, StatiCAD-Masonry, Performance Analysis 

1512



  

Rüzgar Türbinlerinde Kullanılan Çok Seviyeli STATCOM Cihazının 

Dolaylı Akım Kontrol Sisteminde PD-PWM Yöntemi  

Kenan YANMAZ1, İsmail H. ALTAŞ2 ve Onur Ö. MENGİ2 

1Giresun Üniversitesi, Giresun,28000,Türkiye, kenan.yanmaz@giresun.edu.tr, onur.ozdal.mengi@giresun.edu.tr 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 61080, Türkiye, ihaltas@ktu.edu.tr 

ÖZET 
Günümüzde en çok kullanılan yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan rüzgar türbinlerinin kullanımının 
giderek arttığı, araştırmacılar tarafından her defasında dile getirilmektedir. Aynı zamanda rüzgar türbinlerinde 
yaşanan problemlerden biri olan reaktif güç kompanzasyonu için Statik Senkron Kompanzatör (STATCOM) 
cihazının kullanımı da giderek artmaktadır. Bu çalışmada, şebekeden bağımsız çalışan rüzgar türbinlerinde 
önemli bir problem olan reaktif güç kontrolünün sağlanması için STATCOM kullanılması ve kontrolü 
gerçekleştirilmiştir. 
Burada kullanılan STATCOM cihazı 24 IGBT elemanından oluşan beş seviyeli H-köprü evirici yapısına sahiptir. 
STATCOM cihazının kontrolünde dolaylı akım kontrol yöntemi kullanılmıştır. Senkron referans yapı teorisine 
dayalı dolaylı akım denetim yönteminde üç temel işaret kontrol edilmektedir. STATCOM’un DC tarafındaki 
kapasite gerilimleri ölçülerek belirlenen referans değer ile karşılaştırılır ve DC gerilim denetleyicisine gönderilir. 
Diğer taraftan STATCOM çıkış akımı ölçülür ve d-q eksenlerine ayrılarak ayrı ayrı kontrol edilir. Bu üç işaretin 
kontrolü için modüle edilmiş bulanık mantık denetleyici (MBMD) kullanılmıştır. Anahtarlama işaretlerinin 
üretilmesi için seviye kaydırmalı PWM yöntemi kullanılmıştır. Seviye kaydırma yönteminde taşıyıcı dalgalar 
eksene dikey olarak üst üste bitişik şekilde yerleştirilerek dağıtılır. Bu yöntem için en çok kullanılanlar; bütün 
taşıyıcıların aynı fazda olduğu düz dizme yöntemi (PD-PWM), modülasyon dalgasının sıfır referansının 
üstündeki taşıyıcılar altındakilere göre 180o faz kaydırıldığı ters dizme yöntemi (POD-PWM) ve taşıyıcıların her 
birinin bitişiğindeki diğer taşıyıcılara göre 180o faz kaydırılarak yerleştirildiği düz-ters dizme yöntemi (APOD-
PWM) yöntemleridir. 
STATCOM cihazı için önerilen kontrol yönteminde kullanılabilecek farklı PWM yöntemleri denenmiştir ve 
karşılaştırılmaları yapılmıştır. Yapılan benzetim çalışmalarında önerilen kontrol yönteminin çıkışındaki üç faz 
sinüzoidal işaret, seviye kaydırmalı PWM yöntemlerine ayrı ayrı gönderilerek ölçümleri yapılmıştır. Bu 
yöntemler karşılaştırılmış ve harmonik analizleri yapılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda, önerilen kontrol 
yönteminin PD-PWM ile kullanımı harmonik analizi açısından diğerleri ile karşılaştırıldığında daha iyi çıkış 
harmonik özelliğine sahip olduğu görülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: Rüzgar türbini, STATCOM, Dolaylı akım denetim yöntemi, PD-PWM. 
 
Teşekkür: Bu çalışma, TÜBİTAK-114E474 No.lu proje kapsamında yürütülmüştür. Yazarlar, sağlanan 
destekten dolayı TÜBİTAK’a teşekkür ederler. 

 

PD-PWM Method in Indirect Current Control System of Multilevel 

STATCOM Device used in Wind Turbines 

ABSTRACT  
The increasing use of wind turbines, one of the most widely used renewable energy sources in the world today, 
has been voiced by researchers everywhere. At the same time, Static Synchronous Compensator (STATCOM) 
device is increasingly used for reactive power compensation, which is one of the problems experienced in wind 
turbines. In this study, STATCOM was used and controlled to provide reactive power control, which is an 
important problem in stand-alone wind turbines. 
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The STATCOM device used here has a five-level H-bridge inverter structure consisting of 24 IGBT switching 
elements. An indirect current control method was used to control the STATCOM device. In the indirect current 
control method based on the synchronous reference frame theory, three basic signals are controlled. The 
capacitive voltages on the DC side of STATCOM are measured and compared with the reference value and sent 
to the DC voltage controller. On the other hand, the STATCOM output current is measured and controlled 
separately by d-q axis conversion. A Modulated Fuzzy Logic Controller (MFLC) is used to control these three 
signals. A level shifted PWM method is used to generate the switching signals. In the level shift method, the 
carrier waves are distributed vertically by placing the axes vertically adjacent to each other. The most used for 
this method are; in Phase Disposition (PD-PWM) all the carrier signals are in the same phase, in Phase 
Opposition Disposition (POD-PWM) all the carrier signals above the zero are out of phase with those below the 
zero by 180º and in Alternate Phase Opposition Disposition (APOD-PWM) all the adjacent carrier signals are 
out of phase by 180º. 
Different PWM methods that can be used in the proposed control method for the STATCOM device have been 
tried and compared. The three phase sinusoidal signals at the output of the control method proposed in the 
simulation studies were measured and sent to level shift PWM methods separately. These methods were 
compared and harmonic analyzes were made. As a result of the investigations, it has been found that the use of 
the proposed control method with PD-PWM has a better output harmonic characteristic compared to others in 
terms of harmonic analysis. 
 
Keywords: Wind turbine, STATCOM, Indirect current control method, PD-PWM. 
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D-STATCOM Cihazlarının Şebeke Bağlantısındaki Bağlantı 

Endüktansının Seçimi  

Kenan YANMAZ1, Onur Ö. MENGİ1 ve İsmail H. ALTAŞ2 
1Giresun Üniversitesi, Giresun,28000,Türkiye, kenan.yanmaz@giresun.edu.tr, onur.ozdal.mengi@giresun.edu.tr 

2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 61080, Türkiye, ihaltas@ktu.edu.tr 

ÖZET 
Enerji dağıtım sistemlerinde kullanılan Dağıtım Statik Kompanzatör (D-STATCOM) cihazlarının sisteme 
bağlantısında kullanılan bağlantı endüktansının seçimi önemli bir konudur. Enerji sistemine paralel bağlanan D-
STATCOM cihazının çıkış akımı, kullanılacak olan farklı değerlerdeki bağlantı endüktansları ile oldukça değişik 
formlara sahip olabilir. Bu akımın harmoniğinin istenilen değerlerde olması istenir. Bunu sağlayabilmek için de 
kurulu sisteme uygun doğru değerlere sahip bir bağlantı endüktansı seçilmelidir. Yapılan bu çalışmada bu 
değerin seçilmesi için temel ilkeler ortaya konulmuş ve yanlış değer seçilmesi durumunda harmoniklerdeki 
değişimler gösterilmiştir. 
D-STATCOM enerji dağıtım sistemlerinde kullanılan ve ana amacı reaktif güç kompanzasyonu olan bir cihazdır. 
Bu cihazların şebekeye ya da başka bir enerji sistemine bağlanabilmesi için bir bağlantı endüktansı ya da bir 
bağlantı transformatörüne ihtiyacı vardır. Bu bağlantı elemanı kullanılan D-STATCOM cihazının parametreleri 
kullanılarak doğru bir şekilde hesaplanması gerekmektedir. Aksi durumda hem sistemden D-STATCOM’a hem 
de D-STATCOM’dan sisteme yüksek akım akışı ve piklerin oluşması ile sistemde büyük hasarlar oluşabilir. D-
STATCOM cihazında kullanılan kapasite gerilim değeri, anahtarlama frekansı ve sistemin temel frekans 
bilgileri, D-STATCOM çıkış akımındaki dalgalanma değişimi, D-STATCOM’un evirici yapısının seviye bilgisi 
gibi sisteme ait bilgiler kullanılarak bu bağlantı endüktansının minumum ve maksimum alabileceği değerler 
hesaplanır. Bulunan bu endüktansı değerleri benzetim çalışmasında denenerek karşılaştırmaları yapılmıştır. 
Benzetim çalışmasında üç faz 380V, 50Hz şebeke gerilimi kaynak olarak kullanılmıştır. Beş seviyeli H-köprü 
evirici yapısına sahip D-STATCOM cihazı yüklere paralel olarak bağlanmıştır. Bağlantı endüktansının değeri 
8mH olarak alınmıştır. Bu değer hesaplanan değerler aralığındadır. Bu aralıktaki diğer değerlerle 
kıyaslandığında akımdaki harmoniklerin daha az olduğu yapılan benzetim çalışmaları sonucunda görülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: D-STATCOM, Bağlantı endüktansı. 
 
Teşekkür: Bu çalışma, TÜBİTAK-114E474 No.lu proje kapsamında yürütülmüştür. Yazarlar, sağlanan 
destekten dolayı TÜBİTAK’a teşekkür ederler. 

 

Selection of D-STATCOM Devices’ Coupling Inductance for Grid 

Connection 

ABSTRACT  
The choice of the coupling inductance used in the system connection of Distribution Static Compensator (D-
STATCOM) devices used in energy distribution systems is an important issue. The output current of the D-
STATCOM device, which is connected in parallel with the energy system, can have a very different form with 
the coupling inductances at the different values to be used. It is desirable that the harmonic of this current be at 
the desired values. In order to achieve this, a coupling inductance with the correct values in accordance with the 
installed system must be selected. In this work, the basic principles for choosing this value are presented and the 
changes in the harmonics are shown when the wrong value is chosen. 
D-STATCOM is a device that is used in energy distribution systems and has main purpose reactive power 
compensation. These devices require a coupling inductance or a coupling transformer to be able to be connected 
to the grid or to another energy system. This connection element needs to be calculated correctly using the 
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parameters of the D-STATCOM device used. Otherwise, large damage can occur to the system from both the 
system to D-STATCOM and from D-STATCOM to the system, high current flow and peaking. The minimum 
and maximum values of this coupling inductance can be calculated by using the system information such as the 
capacity voltage value, switching frequency and fundamental frequency information of the D-STATCOM 
device, fluctuation change of D-STATCOM output current and level information of D-STATCOM inverter 
structure. These inductance values were tested and compared in the simulation. 
In the simulation, three phase 380V, 50Hz grid voltage is used as the source. The five-level H-bridge inverter is 
connected in parallel with the load of the D-STATCOM device. The value of the coupling inductance is taken as 
8mH. This value is in the range of calculated values. Simulation results show that the harmonics in the current 
are less than other values in this range. 
 
Keywords: D-STATCOM, Coupling inductance. 
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ÖZET 

Renk gıda kalite algısında çok önemli bir kavramlardan biri olup satın almada etkili bir duyusal özelliktir. İşleme 
teknolojisinin her aşamasında kalite kontrol için kullanılmaktadır. Tazelik, olgunluk, çeşitlilik ve arzulanabilirlik 
gibi kalite faktörleri ve gıda güvenliği ile yakından ilişkilidir. Gıda endüstrisi için gıda analizlerinin tekrar 
edilebilir ve güvenilir şekilde gerçekleşmesi büyük öneme sahiptir. Ürünlerin ticari sınıflandırılmalarında hızlı 
ve objektif gıda renk ölçümleri önem arz etmektedir. Klasik yöntemlerin kıyaslamalı olarak daha uzun zaman 
alan ve masraflı yöntemler olması yeni analiz metotları arayışına sebep olmuştur. Son yıllarda konu ile ilgili en 
dikkat çekici çalışma alanlarından biri renk görüntüleme cihazlarına alternatif sayısal metotların geliştirilmesidir. 
Günümüzde gıda işleme alanında sıklıkla L*, a*, b* ve X, Y, Z modelleri tercih edilmektedir. Son yıllarda gıda 
renk ölçümünde piksel bazlı renk bütünlüğü oluşturmadaki hassas karakterizasyon yetenekleri sayesinde 
bilgisayar destekli metotlar umut verici teknikler olarak görülmektedir. Bu çalışma gıda renk ölçümünde sayısal 
bilgisayar görüntüsü kullanımı, temelleri ve sektördeki uygulamaları ile ilgili son çalışmalar hakkında bilgi 
vermeyi amaçlamaktadır. 
 
Anahtar kelimeler: Sayısal görüntüleme, renk ölçümü, renk uzayı, gıda, modelleme. 

 

Digital Imaging Applications of Foods 

ABSTRACT 
Color is one of the important concepts in food quality perception and effective sensoral property for marketing. 
Color is used as a tool in quality assesment at every stage of processing. It relates closely with the quality factors 
such as freshness, maturity, diversity and desirability and food safety. Repetability and safety of food analyses 
are important for food industry. Fast and objective food color measurement plays important role in commercial 
classification of products. Timely and costly nature of classical color measurements has led to a search for new 
methods. Recently, one of the remarkable field of study is the development of digital imaging techniques as an 
alternative to color measurement. L*, a*, b* and X, Y, Z models are typically preferred by the food processing 
industry. Computer aided methods seem to be promising techniques in color measurements due to their ability of 
sensitive characterisation of color uniformity at pixel based level. The present study aims to give brief 
information on the use of digital computer images, Fundamentals of digital imaging and recent studies on the 
subject. 
 
Keywords: Digital imaging, color measurement, color space, food, modelling. 
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Investigation of Optical Properties of Polymeric Thin Films Derived 

from Essential Oil 
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ABSTRACT 
This study intends to obtain polymeric thin films on glass substrates via radio frequency plasma enhanced 
chemical vapor deposition process (RF-PECVD) from the essential oil components that are organic 
Cinnamaldehyde compounds. The morphological structures of polymeric thin films were determined under 
Atomic Force Microscope (AFM), grain sizes on the film surfaces determined under Scanning Electron 
Microscope (SEM). By means of comparing the spectra of the essential oil components Cinnamaldehyde used as 
monomer and of the polymeric thin films obtained from this component via the Fourier Transformation Infrared 
Spectroscopy (FTIR), we analyzed how the molecular structure of the monomer has changed in the polymer 
structure. Optical bandgap (Eg) of the coatings were determined through the optical transmittance analyses 
employing UV-VIS spectrophotometer. The experimental data were compared to the similar studies in literature 
and the outputs were interpreted accordingly. 
 
Keywords: Plasma polymerization, essential oil, organic polymers, thin film. 

 

Uçucu Yağ Bileşenlerinden Elde Edilen Polimerik İnce Filmlerin Optik 

Özelliklerinin İncelenmesi 

ÖZET 
Bu çalışmada, organik bir bileşik olan Cinnamaldehit uçucu yağ bileşenlerinden radyo frekansı plazma destekli 
kimyasal buhar biriktirme tekniği (RF-PECVD) kullanılarak cam alttaşlar üzerinde polimerik ince filmlerin elde 
edilmesi amaçlanmıştır. Polimerik ince filmlerin morfolojik yapıları Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) ve ince 
film yüzeylerindeki tane boyutları da Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ile belirlendi. Fourier Dönüşüm 
Kızılötesi Spektroskopi (FTIR) vasıtasıyla, monomer olarak kullanılan Cinnamaldehit'in ve bu bileşenden elde 
edilen polimerik ince filmlerin spektrumlarının karşılaştırılması yapılarak monomerin moleküler yapısının nasıl 
değiştiği incelenmiştir. Kaplamaların optik bant aralığı (Eg), UV-VIS spektrofotometresi kullanılarak belirlendi. 
Deneysel veriler, literatürdeki benzer çalışmalarla karşılaştırılmış ve sonuçlar yorumlanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Plazma polimerizasyon, uçucu yağ, organik polimer, ince film. 
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ÖZET 
Bu çalışmada su verilmiş durumdaki ötektik Zn-5Al ve sanki tek fazlı Zn-0,3Al alaşımları iki aşamalı haddeleme 
işlemine tabi tutuldu. Alaşımlara birinci ve ikinci hadde adımları % 30’luk ezme oranı ile sırası ile 100 °C ve oda 
sıcaklığında uygulandı.  Söz konusu işlemin alaşımların mikroyapı ve mekanik özellikleri üzerine etkisinin 
belirlenebilmesi için mikroyapısal incelemeler ve oda sıcaklığı ve farklı deformasyon hızlarında çekme deneyleri 
gerçekleştirildi. İki aşamalı hadde işlemi sonrası Zn-5Al alaşımında α + η fazları karışımından oluşan ve içyapı 
içerisinde çizgisel bir formda dizilerek 3,5 µm tane boyutuna sahip η-fazlarını çevreleyen veya lamel görünümünde bir 
yapı meydana getiren bölgeler gözlendi. Bu yapıda ayrıca η-fazından oluşan tanelerin içerisinde ve tane sınırlarında 
boyutları 0,2 µm ile 1 µm arasında değişen α-fazı parçacıklarının dağıldığı da görüldü. İki aşamalı hadde işleminin Zn-
0,3Al alaşımının tane boyutunu 3 μm’ye kadar düşürdü. Ancak bu işlemin içyapıda yoğun mikro-gözenek oluşumunu 
da beraberinde getirdiği gözlendi. Su verilmiş durumda her iki alaşımda da % 6 gibi çok düşük kopma uzaması değeri 
elde edildi. İki aşamalı haddeleme işlemi ise her iki alaşımın kopma uzaması değerinde belirgin bir artışı beraberinde 
getirdi. Nitekim, bu işlem sonrasında Zn-5Al ve Zn-0,3Al alaşımlarında maksimum kopma uzaması değerleri sırası ile 
% 115 (1×10-3 s-1’de) ve % 220 (1×10-4 s-1’de) olarak elde edildi. İki aşamalı haddeleme işlemine tabi tutulan Zn-Al 
alaşımları oda sıcaklığında oldukça yüksek kopma uzaması davranışı sergilemiş olsalar da, söz konusu uzama 
değerlerinin bu alaşımları süperplastik olarak değerlendirebilmek için yeterli olmadığı görülmektedir. Ancak bu 
alaşımların iki aşamalı haddeleme işlemi sonrası süperplastisite-benzeri bir davranış sergilediklerini söylemek 
mümkündür. 
 
Anahtar kelimeler: Zn-Al alaşımları; oda sıcaklığı süperplastisitesi; haddeleme 

 
Superplastic-Like Behavior at Room Temperature in Two-Step Rolled 

Zn-Al Alloys   

ABSTRACT 
As-quenched eutectic Zn-5Al and quasi-single phase Zn-0.3Al alloys were subjected to a well-designed two-step 
rolling process. The first and second step processes were applied to the alloys at 100 °C and room temperature (RT), 
respectively, with a 30 % reduction in thickness in each temperature.  Microstructural examinations and RT tensile 
tests at different strain rates were performed in order to analyze the effects of two-step rolling process on the 
microstructure and RT tensile properties of the alloys. Two-step rolling process resulted in a fined grained (FG) 
microstructure with an average 3.5 μm grain sized Zn-rich η-phase surrounded by the mixture of η- and α-phases (Al-
rich phase) in Zn-5Al alloy. In addition, α-phase particles with grain sizes ranging between 0,2 μm and 1 μm formed 
into the relatively larger grains and grain boundaries of the η-phase. Two-step rolling process decreased the grain size 
of Zn-0.3Al alloy down to about 3 μm. However, excessive micro-porosities formed in its microstructure during this 
two-step process. Both alloys showed very limited elongation to failure at RT in the as-quenched state. While the as-
quenched Zn-5Al alloy showed very limited elongation to failure (less than 6 %), the maximum RT elongation was 
achieved to be 115 % in two-step rolled Zn-5Al alloy at a strain rate of 1x10-3 s-1. On the other hand, Zn-0.3Al alloy 
showed higher elongation to failure at RT, and its elongation increased from 6 % to 220 % after two-step rolling 
process. These results suggest that two-step rolled Zn-Al alloys show very high RT elongation at moderate strain rate 
but they still cannot be considered as superplastic materials. However, it may be said that these alloys exhibit a 
superplastic-like behavior at RT after that two-step rolling.   
 
Keywords: Zn-Al alloy;  room temperature superplasticity; Rolling 
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Gıda İşlemede Ekstrüzyon Teknolojisi 
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ÖZET 
Son günlerde, ekstrüzyon teknolojisi, gıda işlemede çok popüler hale geldi. Basit bir tanım ile ekstrüzyon,; 
makarna, yemeye hazır gıdalar, hayvan yiyecekleri, aperatifler ve mısır gevreği gibi sıvı ham gıdalara bir şekil 
vermektir. Ekstrüder, makarna presleri, ölçekleme sistemleri, sürekli karıştırma ve tel kesme depolarından 
oluşur. Ekstrüderler, gıda kalitesini ve yüksek üretkenliği etkileyebilecek sıcaklık ve basınç gibi bazı koşullar 
altında gıda ürünlerini şekillendirmek, biçimlendirmek, pişirmek, tekstürize etmek ve karıştırmak için 
kullanılabilir. Ekstrüzyon teknolojisi gıdalarda renk değişimi ve protein denatürasyonu gibi problemlere neden 
olmasına rağmen düşük maliyet, çok yönlülük ve yüksek üretkenlik, ekstrüzyon teknolojisinin önemli bir 
avantajı sayılmaktadır. Tek vidalı ve çift vidalı ekstrüder makine çeşitleri bulunmaktadır. Tek vidalı ekstrüderler 
soğuk şekillendirme ekstrüzyon, az ya da hiç pişirmeyen ekstrüzyon, yüksek basınçlı şekillendirme ekstrüzyon, 
düşük kesmeli pişirme ekstrüzyon makineleri ve kolet ektrüderi içermesine rağmen ikili vidalı ekstrüderler 
birbirine geçmeyen karşılıklı dönen, birbirine geçmeyen karşı dönen, birbirine geçen karşılıklı dönen ve birbirine 
geçen karşı dönen ekstrüzyonu içermektedir. Bu derlemenin amacı gıda işlemede ekstrüzyon teknolojisini ve bu 
teknolojinin kullanımını hakkında bilgi vermektir. 
 
Anahtar Kelimeler: Ekstrüzyon teknolojisi, gıda işleme, gıda teknolojisi, gıda ürünleri 

 

Extrusion Technology in Food Processing 

ABSTRACT  
Recently, extrusion technology has become very popular in the food processing. A simple definition of extrusion 
is to give a shape to fluid forms of processed raw foods such as pasta, ready-to-eat foods, pet foods, snacks and 
cereals. Extruder consists of pasta presses, scaling systems, continuous mixing and wire-cut cookie depositors. 
Extruders can be used for various reasons; such as forming, shaping, cooking, texturizing and mixing food 
products under certain conditions such as temperature and pressure that can affect food quality and high 
productivity. Changing food color and denaturation of protein are the main problem of extrusion technology 
although low cost, versatility and high productivity are an important advantage of the extrusion technology.  
There are variety of types of extruders including single screw extruders and twin screw extruders. Single screw 
extruders include cold forming extruder, little or no cooking extruders, high pressure forming extruder, low shear 
cooking extruders and collet extruders while twin screw extruders include non-intermeshed co-rotating, non-
intermeshed counter rotating, intermeshed co-rotating and intermeshed counter rotating. The aim of this review 
is to explain extrusion technology and the use of this technology in food processing. 
 
Keywords: Extrusion technology, food processing, food technology, food products 
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ÖZET 
Bu çalışmada, starter kültür ile hazırlanmış bazı tarhana örneklerinin organik asit profilleri, Yüksek Basınçlı Sıvı 
Kromatografisi (HPLC) kullanılarak belirlenmiştir. Tarhana örnekleri, Saccharomyces cerevisiae PFC121 ile 
Pediococcus acidilactici PFC69, Lactobacillus namurensis PFC70, Lactococcus lactis PFC77 suşlarının tek ve 
karışık kültür halinde kullanımıyla üretilmiştir. Fermantasyonun 1., 3., 5. ve 7. günlerinde hamur örneklerinin 
organik asit içeriği tespit edilmiştir. Örneklerde en düşük ve en yüksek laktik, asetik, sitrik, propionik, oksalik, 
malik, tartarik ve formik asit miktarları sırasıyla 3208,28-18098,31, 62,30-4145,13, 67,38-2460,38, 31,93-
2973,50, 88,25-394,13, 19,33-425,09, 128,42-934,93 ve 294,18-1363, 82 mg/kg olarak saptanmıştır. Çalışma 
sonunda tarhana örneklerinde temel organik asitin laktik asit olduğu ve bunu asetik asitin izlediği belirlenmiştir. 
S. cerevisiae ve laktik asit bakterilerinin tarhana üretiminde karışık kültür halinde kullanımı laktik asit düzeyini 
düşürmüş ve diğer organik asit içeriklerini de etkilemiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Tarhana, organik asit, laktik asit bakterisi, HPLC, Saccharomyces cerevisiae 

 

Determination Organic Acid Profiles of Tarhana Dough Samples 

Produced with Starter Culture  

ABSTRACT 
In this study, organic acid profiles of some tarhana dough samples prepared with starter culture were determined 
by using High Pressure Liquid Chromatography (HPLC). Tarhana samples were produced by using 
Saccharomyces cerevisiae PFC121 and Pediococcus acidilactici PFC69, Lactobacillus namurensis PFC70, 
Lactococcus lactis PFC77 strains as single and mixed cultures. Organic acid contents of the samples were 
determined on the 1st, 3rd, 5th and 7th days of fermentation. Minimum and maximum lactic, acetic, citric, 
propionic, oxalic, malic, tartaric and formic acid amounts of the samples were determined 3208.28-18098.31, 
62.30-4145.13, 67.38-2460.38, 31.93-2973.50, 88.25-394.13, 19.33-425.09, 128.42-934.93, and 294.18-1363.82 
mg/kg respectively. At the end of the study, it was determined the major organic acid was lactic acid and the 
following one was acetic acid in tarhana samples. Using S. cerevisiae with lactic acid bacteria as mixed cultures 
for tarhana production reduced lactic acid level and affected the other organic acid amounts of tarhana dough.  
 
Keywords: Tarhana, organic acid, lactic acid bacteria, HPLC, Saccharomyces cerevisiae 
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ÖZET 
Radyo planlama araçlarında kapsama alanı kestirimi en önemli konulardan birisidir. Çoklu kırınımları içeren 
alanlarda daha güvenli yayıncılık sistemleri kurmak için ışın izleme tekniği temelli elektromanyetik dalga 
yayılım modelleri gerekmektedir. Vericiden çıkan ışınlar, yansıyarak, kırınarak veya her ikisiyle alıcıya ulaşır. 
Çoklu kırınım düşünüldüğü durumlarda çok fazla hesaplama süresi gerekmektedir. Bu hesaplama süresini 
azaltmak için yüksek başarımlı hesaplama teknikleri kullanılır. Bu çalışmada, HP Z840 iş istasyonu (28 
çekirdek, Xeon 2675, 128 GB RAM) kullanıldı. Bina sayısı ile hesaplama süresi arasındaki, ilişkiyi çıkarmak 
için gelen test senaryosu gerçekleştirildi. Verici anten yüksekliği 70 m, alıcı anten yüksekliği 60 m, işlem 
frekansı 300 MHz ve antenler arası mesafe 600 m dir. Bina sayısının artmasıyla hesaplama süresi Şekil 1’de 
gösterildiği gibi artmaktadır. Şekil 1’den görülebileceği gibi, kapsama alanı kestirimi için işlemlerde 28 çekirdek 
kullanıldı. Kapsama alanı haritasını çıkarmak için 1278426 noktada hesaplama yapıldı. Bina sayısının artmasıyla 
hesaplama süresi artmaktadır.  
Anahtar Kelimeler:  Yüksek başarımlı hesaplama, kapsama alanı kestirimi, kırınım teorisi.  
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Multi-core Computing in Coverage Prediction  

ABSTRACT 
Coverage prediction is one of the most important issues in radio planning tool. In order to install more reliable 
broadcasting system in multiple diffraction areas electromagnetic wave propagation models based on ray tracing 
are required. The rays emanates from the transmitter reached to receiver by reflection, diffraction or both, and all 
the rays contribution have to be superposed. If multiple diffraction case is considered, so much computation time 
is required. In order to reduce the computation time high performance computing techniques are used. In this 
study, HP Z840 work station (28 cores, Xeon 2675, 128 GB RAM) is used. In order to compare building number 
and computation time following test case is carried out. Transmitting antenna height is 70 m, receiving antenna 
height is 60 m, operating frequency is 300 MHz and the distance between the antennas is 600 m. Computation 
time is increased by increasing the building number between the antennas as shown in Fig. 1. As can be seen in 
Fig. 1, 28 cores are used to make coverage prediction. In order to extract the coverage map field calculations are 
preformed in 1278426 points. As the number of building increased computation time increased.  
Keywords: High performance computing, coverage prediction, diffraction theory 
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Şekil 1. Bina sayısına karşın hesaplama süresi 

Figure 1. Computation time vs building number 
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ABSTRACT 
Transformer is one of the important components in electrical transmission and distribution systems. Losses of 
core and windings cause to significant heat rising in transformers. The losses rate of windings in the heat 
increases is quite high. In this study, the heat increase values of different cooling types used in dry type 
transformers were realized both analytically and simulatively. Analytically for 100 kVA transformer temperature 
calculation is made out of oil type and dry-type. Then, the same transformers were simulated with Ansys 
Workbench and the temperature values of the different cooling types were compared. Dry-type transformer have 
been shown to simulate both analytical and heat transfer better for cost. 
 
Keywords: Dry type transformer, heat transfer, oil type transformer 

 

Transformatörlerde Farklı Soğutma Tiplerinin Isıl Etkisinin Analizi 

ÖZET 
Transformatörler elektriğin iletimi ve dağıtımında önemli bir elemandır. Transformatörlerde sargılarda ve 
çekirdekte meydana gelen kayıplar ısı artışı sağlar. Bu çalışmada, ısı artışı farklı soğutma türündeki 
transformatörlerde analitik hesap ve simülasyon değerleri ile incelenmektedir. Analitik olarak 100 kVA 
transformatörün hem yağlı hem de kuru tip transformatördeki ısınma değerleri hesaplanmaktadır. Daha sonar 
aynı güçteki transformatörler Ansys Workbench de benzetimi ile elde edilen benzetim değerleri ile analitik 
değerler karşılaştırılmaktadır. Maliyet açısından kuru tip transformatörlerde hem analitik hem de simülasyon 
olarak ısı transferi daha iyi yapılmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Kuru tip transformatör, yağlı tip transformatör, ısı transferi 
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İndiyum Tin Oksit (ITO) Yüzeylerindeki Nanoçicek Yapılı IrSb 
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ÖZET 
Alternatif enerji kaynaklarına artan ihtiyaç, yeni jenerasyon termoelektrik malzemelerin geliştirilmesine olan 
ilgiyi artırmaktadır. Termoelektrik malzemelere, Grup VIII (Co, Rh ve Ir) geçiş metalleri (T), TSb genel 
formülüne sahip olan Sb ile yarı iletken alaşımlar halinde hazırlanmış örnekler verilebilir. Bu yarı iletken 
alaşımların skutterudit tipi kristal örgü yapısı ve geliştirilmiş termoelektrik özellikleri, elde edilen termoelektrik 
cihazın verimliliğini büyük ölçüde iyileştirmek için termoelektrik elementlerin imalatında kullanılabilen yarı 
iletken malzemeler ile sonuçlanmaktadır. Bununla birlikte, ikili skutterudit bileşiklerinin fiziksel özellikleri 
hakkında nispeten az bilgi bilinmektedir ve elektrokimyasal olarak sentezi literatürde bulunmamaktadır. Bu 
çalışmada, ITO üzerinde biriken IrSb'nin bir adımlık basamak ile çalışma grubumuz tarafından oluşturulan yeni 
bir elektrokimyasal depozisyon yöntemiyle sentezlenmiştir. Deposit edilen nanoyapıların, morfolojik ve yapısal 
özelliklerin belirlenmesi için, X ışını kırınımı (XRD), tarama tünelleme mikroskopisi (STM) ve taramalı elektron 
mikroskopisi (SEM), enerji dağılımlı spektroskopi (EDS), X-ışını fotoelektronu (XPS), raman spektroskopisi 
kullanılarak karakterizasyonu gerçekleştirildi. SEM deneyleri, IrSb nanoflowerlarının mevcut olduğunu 
göstermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Iridyum, Antimon, İkili Skutterudit, Termoelektrik özellikler, Elektrokimyasal depozisyon 

 

Electrodeposition of Nanoflower IrSb particles on Indium Tin Oxide 

(ITO) Surfaces and Their Electrochemical /SEM/XPS/XRD/Raman 

Characterization 

ABSTRACT  
The growing need for alternative power sources is driving a growing interestin developing a new generation of 
thermoelectric materials. For example, transition metals (T) of Group VIII (Co, Rh and Ir) have been prepared as 
semiconductor alloys with Sb having the general formula TSb. The skutterudite-type crystal lattice structure of 
these semiconductor alloys and their enhanced thermoelectric properties results in semiconductor materials 
which may be used in the fabrication of thermoelectric elements to substantially improve the efficiency of the 
resulting thermoelectric device. However, relatively little is known about the physical properties of the binary 
skutterudite compounds and electrochemical synthesis is not available in the literature. In this study, we report 
on the growth of IrSb deposited on ITO by a new electrochemical deposition method generated by our working 
group though a one-step process. In order to determine the morphological and structural characteristics, the 
deposited nanoflowers were examined by using X-ray diffraction (XRD), scanning tunneling microscopy (STM) 
and scanning electron microscopy (SEM), energy dispersive spectroscopy (EDS), X-ray photoelectron (XPS), 
Raman spectroscopy. SEM experiments show that the IrSb nanoflowers are present. 
 
Keywords: Iridium, Antımon, Binary skutterudite, Thermoelectric properties, Electrochemical deposition. 
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Peptan Kollajen Peptidleri ve Önemleri 
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ÖZET 
Çoğu gıda üretiminde kullanılan peptan kollajen peptidler genellikle besin takviyesi olarak alınan ve hemen 
hemen bütün ürünlerde aktif bir bileşik olarak bulunan biyoaktif bileşiklerdir. Peptan kollajen peptidleri yüksek 
konsantrasyonlarda sağlık için faydaları bulunan hidroksiprolin, prolin ve arjinin içerirler. Ayrıca, aktif 
beslenme, sağlıklı yaşlanma, cilt güzelliği ve deri kadar kasların ve kemiklerin güçlü bağlar ile bloklarının 
yapımında da rol alarak insan vücudu tarafından değerlendirilir. Buna ilaveten peptan kollajen peptid gibi 
biyoaktif peptidler diyet takviyelerinden yaşlanma karşıtı solüsyonlara kadar birçok üretimde kullanılır. Peptan 
proteinler üretimi kolaylaştırıcı yeni formülasyon özelliklerini ve tüketiciler tarafından daha kolay sindirilebilir 
ve daha çok memnun edici ürünlerin hazırlanmasını da sağlar. Sunulan derleme, peptan kullanımının alternatif 
ürün fırsatlarını ve fonksiyonel özelliklerini geliştirmeyi değerlendirmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Sağlıklı gıdalar, peptan, biyoaktif peptidler, kollajen. 

 

Peptan Collagen Peptides and Their Importance 

ABSTRACT  
Peptan collagen peptides are bioactive ingredients which are used in many food products, generally taken as 
nutritional supplements and exist as an active compound in all products. Peptan collagen peptides include high 
concentrations of hydroxyproline, proline and arginine offer health benefits. Furthermore, it is evaluated by the 
human body by acting as building blocks with strongly joints, bones and muscles as well as skin and healthy 
aging, skin beauty, and active nutrition. In addition bioactive peptides such as peptan collagen peptides are used 
in a lot of production from anti-aging solutions to dietary supplements. Peptan proteins provide also to producers 
reformulation properties making production easier and products more sophisticated and are an easy way digested 
by consumptions. Present review is evaluating dealt with use peptan which is alternative product opportunities 
and improved functional processes.  
 
Keywords: Healthy foods, peptan, bioactive peptides, collagen 
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 Yeşil Kahvede Bulunan Klorojenik Asidin Sağlık Açısından Önemi  
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ÖZET 
Fenolik bileşiklerin sinamik asit ve kinik asit arasında oluşan esterlerinden olan klorojenik asit, antimutajen ve 
antikarsinojen özelliğe sahip bir bileşiktir. Özellikle meyvelerde yaygın bulunan fenolik bileşiklerin 
hidroksisinnamik asit türevini oluşturmaktadır. Sitotoksik özelliğe sahip olan klorojenik asit, en tehlikeli 
hastalıklar olarak bilinen kolon, göğüs, prostat kanseri ile lösemi gibi kanser türlerinde antikanserojenik etki 
göstermekle birlikte Tip II diyabet, kardiyovasküler, Alzheimer ve iltihabi hastalıkların oluşum riskini de 
azaltmaktadır. Bazı gıdalarda, özellikle yeşil kahve çekirdeğinde klorojenik asit fazla miktarda bulunmaktadır. 
Ayrıca yeşil kahveye kavrulma işleminin uygulanmaması yüksek antioksidan özellik gösteren klorojenik asit 
miktarının artmasına neden olmaktadır. Son zamanlarda detoks programlarında özellikle yer verilen yeşil 
kahvenin insan ve hayvanlarda, yüksek tansiyonu düşürmesi, vücutta yağ birikimini ve kilo alınımını 
engellemesi ve glikoz metabolizmasını düzenleme gibi olumlu etkilere sahip olduğu bilinmektedir. Sağlık 
üzerine bu kadar etkili olan yeşil kahve ve içerisinde bulunan klorojenik asidin üzerinde durulması ve bu konuda 
in vitro çalışmaların artırılması oldukça önem arz etmektedir. Bu derlemede fenolik maddelerin esterlerinden 
olan klorojenik asit ve önemi, yeşil kahve de bulunma ve etkileri ile tespit yöntemleri üzerinde durulacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Klorojenik asit, yeşil kahve, sağlığın korunması 

 

The Importance of Health of Chlorogenic Acid in the Green Coffee 

ABSTRACT  
Chlorogenic acid which is formed with one of the esters as between cinnamic acid and quinic acid of phenolic 
compounds is a compound having antimutagenic and anticarcinogenic properties. It forms the hydroxycinnamic 
acid derivative of phenolic compounds, which are especially common in fruits. Chlorogenic acid has cytotoxic 
properties known as the most dangerous disease such as colon, breast, prostate and leukemia in cancer types with 
a show anticarcinogenic effect but it also reduces the risk of Type II diabetes, cardiovascular, Alzheimer and 
inflammatory diseases. Chlorogenic acid has excess in some foods especially in the green coffee bean. Further, 
the application of roasting process to green coffee increases the amount of chlorogenic acid having high 
antioxidant properties. Recently, the green coffee which are given particularly in detox programs, have positive 
effects such as lowering high blood pressure, inhibiting body fat accumulation and weight gain, and regulating 
glucose metabolism in people and animals. It is very important to evaluate and increase their in vitro studies on 
green coffee and the chlorogenic acid contained within is so effective on health. In this review, chlorogenic acid 
as esters of phenolic compounds and their importance, the presence of green coffee and its effects with detection 
methods will be emphasized. 
 
Keywords: Chlorogenic acid, green coffee, health protection  
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Effect of Al2O3 Seramic Coating on The Stress Corrosion Cracking 

Behavior of AZ31 Mg Alloy 
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ABSTRACT  
In this paper, an Al2O3 coated AZ31 Mg alloy by plasma spray process of stress corrosion resistance tried to be 
determined with by slow strain rate test (SSRT). Stress corrosion specimens prepared according to ASTM E-8 
standards were coated with Al2O3 by plasma spray method. Coated and uncoated specimens were evaluated for 
stress corrosion indices by SSRT method in 3.5% NaCl solution according to ASTM G1129-00 standard. As a 
result, it has been found that the Al2O3 coating slightly improves the stress corrosion resistance of the AZ31 Mg 
alloy.  
 
Keywords: Mg alloy, seramic coating, plasma spray, stress corrosion. 

 

Al2O3 Seramik Kaplama İşleminin Magnezyum Alaşımının Gerilmeli 

Korozyon Çatlağı Davranışına Etkisi 

ÖZET 
Yapılan bu çalışma da plazma sprey yöntemi ile Al2O3 kaplanan AZ31 Mg alaşımının gerilmeli korozyon direnci 
düşük deformasyon hızı test (Slow Strain Rate Test, SSRT) yöntemi ile belirlenmeye çalışılmıştır. ASTM E-8 
standartlarına uygun olarak hazırlanan gerilmeli korozyon numuneleri plazma sprey yöntemi ile Al2O3 
kaplanmıştır. Kaplanmış ve kaplanmamış numunelere ASTM G1129-00 standardına uygun olarak %3,5 NaCl 
çözeltisinde SSRT yöntemiyle gerilmeli korozyon indeksleri belirlenmiştir. Sonuç olarak Al2O3 kaplamının 
AZ31 Mg alaşımının gerilmeli korozyon direncini çok az iyileştirdiği tespit edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Mg alaşımı, seramik kaplama, plazma sprey, gerilmeli korozyon. 
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Magnesium Alloys in NaOH Solution 

Recep ÇATAR1 and Hikmet ALTUN2 

1Bayburt University, Mechanical Engineering, Bayburt, 69000, Turkey, rcatar@yahoo.com 
2Atatürk University, Mechanical Engineering, Erzurum, 25070, Turkey, haltun@atauni.edu.tr 

ABSTRACT  
Anodizing is one of the most commonly applied coating processes to protect Mg alloys from corrosion. In this 
study, AZ91 Mg alloys were anodized in 3 M NaOH anodic electrolyte and constant current. The 
electrochemical properties were determined by potentiodynamic polarization method in 3.5% NaCl solution. 
Structural studies related to coating were carried out by scanning electron microscopy (SEM), electron 
dispersion X-ray spectroscopy (EDX) and X-ray crystallography (XRD). As a result of the analyzes made, it was 
determined that the anodizing process formed a porous structure on the magnesium alloy surface. It has also 
been found that the Mg alloy significantly enhances the corrosion resistance. 
 
Keywords: Mg alloy, anodizing, corrosion 

 

NaOH Çözeltisinde AZ91 Magnezyum Alaşımına Uygulanan Anotlama 

Işleminin Korozyon Özelliklerine Etkisinin Incelenmesi  

ÖZET  
Anotlama işlemi Mg alaşımlarının korozyondan korumak için en çok uygulanan kaplama işlemlerinden biridir. 
Yapılan bu çalışmada AZ91 Mg alaşımlarına 3 M NaOH anodik elektrolit içerisinde ve sabit akımda anotlama 
işlemi uygulanmış elektrokimyasal özellikleri potansiyodinamik polarizasyon yöntemi ile %3,5 NaCl 
çözeltisinde belirleniştir. Kaplama ile ilgili yapısal incelemeler taramalı elektron mikroskobu (SEM), elektron 
dağılımı X-ışını spektroskopisi (EDX) ve X-ışını kristalografisi (XRD) ile yapılmıştır. Yapılan analizler 
sonucunda anotlama işlemi ile magnezyum alaşımı yüzeyinde porozlu bir yapı oluştuğu tespit edilmiştir. Ayrıca 
Mg alaşımının korozyon direncini oldukça artırdığı belirlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Mg alaşımı, anotlama, korozyon 
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Gökçen Eryılmaz Türkkan1 ve Yusuf Alptekin Türkkan2 

1Uludag University, Civil Engineering Department, Bursa, 16059, Türkiye, geryilmaz@uludag.edu.tr 
2Uludag University, Mechanical Engineering Department, Bursa, 16059, Türkiye, turkkan@uludag.edu.tr 

ÖZET 
Bu çalışmanın amacı, çok değişkenli sistemlerin çözümünü paket programlara ihtiyaç duymadan kolayca 
gerçekleştirmektir. Çok değişkene sahip bir sistemin parametreleri değiştikçe tekrar programın revize edilmesi 
gerekmektedir. Bu çalışmada ile MATLAB paket programında hazırlanan GUI (Graphical User Interface) 
kullanılarak, paket program olmayan bilgisayarlarda da sistem çözümü gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmada 
örnek olarak alınan iki serbestlik dereceli kütle-yay-damper modelinin MATLAB paket programında .exe 
formatında, daha görsel grafikler, ikonlar ve simgeler ile kolaylaştırılan GUI tasarlanmış, karmaşık sistemlerin 
kolayca çözülmesinin temeli oluşturulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: GUI, MATLAB, Kütle-yay-damper. 

 

MATLAB GUI-Based Solution Simulator for Two Degree-of-Freedom 

Mass-Spring-Damper Model  

ABSTRACT  
The goal of this work is to realize the solution of highly variable systems easily without the need for package 
programs. As the parameters of a system with multiple variables change, the program must be revised again. In 
this study, the system solution was also realized on non-packaged computers by using GUI (Graphical User 
Interface) prepared in MATLAB package program. Two degree of freedom mass-spring-damper model, which is 
taken as an example in the study, is designed as a GUI in the MATLAB package program, facilitated by visual 
graphics and icons in a .exe format, based on easy solving of complex systems. 
 
Keywords: GUI, MATLAB, Mass-spring-damper. 
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ÖZET 
NaI(Tl) sintilasyon detektörü kullanılarak 661,661 keV foton enerjisinde NixCr1-x alaşımları (x=0.4; 0.5; 0.6 ve 
0.8) için toplam kütle azaltma katsayıları (µm), toplam atomik ve elektronik tesir kesitleri (t ve e), etkin atom 
ve elektron sayıları (Zeff and Neff) deneysel ve teorik olarak hesaplandı. Numuneler, gama ışını geçirme metodu 
kullanılarak 137Cs radyoaktif nokta kaynak ile uyarıldı. İncelenen alaşımlar için elde edilen µm değerleri 
kullanılarak, t ,e , Zeff and Neff parametreleri deneysel ve teorik olarak belirlendi. Her bir alaşım için teorik µm 
değerleri WixCom program kullanılarak geniş enerji aralığında (1 keV-100 GeV) toplam foton etkileşmeleri için 
hesaplandı. İncelenen alaşımlar için foton soğurma parametrelerinin elde edilen değerleri alaşımın sahip olduğu 
metal konsantrasyonunun (x) bir fonksiyonu olarak çizildi. Elde edilen sonuçlar, incelenen alaşımlar için 
araştırılan atomik parametrelerin alaşım elementlerinin konsantrasyonu bağlı olduğunu göstermiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Alaşımlar, kütle azaltma katsayısı, etkin atom ve elektron sayısı, tesir kesiti. 

 

The effect of the concentration of alloying element on The Total Mass 

Attenuation Coefficients, Atomic and Electronic Cross-Sections, 

Effective Atomic and Electron Numbers of NixCr1-x alloys at 661,661 

keV Energy  

ABSTRACT  
The total mass attenuation coefficients (µm), the total atomic and electronic cross-sections (t and e), the 
effective atomic and electron numbers (Zeff and Neff) were calculated experimentally and theoretically for NixCr1-x 

alloys (x= 0.4; 0.5; 0.6 and 0.8) at 661,661 keV photon energy using a NaI(Tl) scintillation dedector. The 
samples were irradiated with 137Cs radioactive point source using gamma ray transmission method. The t ,e , 
Zeff and Neff parameters were determined experimentally and theoretically using the obtained µm values for 
present alloys. The theoretical µm values of each alloy were calculated for total photon interactions in a wide 
energy range (1 keV-100 GeV) using WinXCom program. The obtained values of photon absoption parameters 
for present alloys were ploted as function of own metal concentration (x). The results obtained were showed that 
the investigated atomic parameters depend on concentration of alloying element of the present alloys. 
 
Keywords: Alloys, mass attenuation coefficient, effective atomic and electron number, cross-section. 
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Kaya Düşmesine Karşı Koruma Yapıların Projelendirme Aşamaları 

Mohammad Manzoor Nasery1, Metin Husem1 ve Mansoor Ardamshahid2 
1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 61000, Türkiye, mnasery@ktu.edu.tr, mhusem@ktu.edu.tr 
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ÖZET 
Dağlık bölgelerin en büyük problemlerinden biri kaya düşme olayıdır. Bu olay çoğu zaman riskli bölgelerde inşa 
edilmiş köprü, baraj, yol, tünel ve bina gibi birçok yapıyı tehdit edip gerçekleşmesinde ise büyük mal ve can 
kayıplarına neden olmaktadır. Kaya düşmesine karşı yapılacak olan koruma yapıları aktif ve pasif olarak iki 
gruba ayrılmaktadır.  Bu çalışmada, kaya düşmesine karşı yapılan koruma yapılarının hesap ve projelendirme 
aşamaları irdelenmiştir. Çalışmanın birinci aşamasında koruma yapıların boyutlandırmasında etkili olan düşen 
kaya bloğun geometrisi, sıçrama yüksekliği, kinetik enerji, hız ve arazinin eğimi gibi parametrelerin etkinliği 
araştırılmıştır. İkinci aşamada ise, koruma yapıların tip seçiminde ve boyutlandırmasında dikkat edilmesi 
gereken hususlar araştırılmıştır.    
 
Anahtar Kelimeler: Kaya düşmesi, Kinetik enerji, Koruma yapısı, Sıçrama yüksekliği. 

 

Design Stages of Rockfall Protection Systems  

ABSTRACT 
Rock fall is one of the major problems in the mountain areas. This phenomenon can threaten the ultimate limit 
state and serviceability limit state of the constructed structures such as bridges, dams, roads, tunnels and 
buildings in the risky zones. In case of the occurrence of the rock fall, this phenomenon can cause damages to 
the existing structures, and it also threatens human life. Rockfall protection systems are mainly in two groups as 
active protection systems and passive protection systems. This paper examines the design stages and calculations 
of rock fall protection systems. In the first part of the study, the efficiency of the rock fall parameters such as 
geometry, bounce height, kinetic energy, velocity and site slope, that are affecting the protective structure design 
and complexity directly, have been analyzed. In the second stage the parameters which are effective in the 
selection of the protection systems’ types and dimensions have been investigated.   
 
Keywords: Bounce height, Kinetic energy, Protection systems, Rockfall. 
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Tarihi Kundupoğlu Konağın Deprem Güvenliği Tahkiki ve 

Rekonstrüksiyon Analizi 

Mohammad Manzoor Nasery1, Metin Husem1 ve Mohammad Noman Nasery2 
1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 61000, Türkiye, mnasery@ktu.edu.tr, mhusem@ktu.edu.tr 
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ÖZET 
Tarihi yapılar bir toplumun kültürel, mimari ve bilimsel tarih kanıtlarını göstermektedir. Bu eserlerin deprem, 
sel, rüzgâr, heyelan gibi doğal afetlere karşı korunmak ve zaman içinde oluşan hasarlarının onarması bazen çok 
önemlidir. Bu çalışma, Trabzon Ortahisar ilçesi Pazarkapı Mahallesinde bulunan, 18. yüzyıla ait Kundupoğlu 
Konağı olarak tescillenen bina üzerine yapılmıştır. Çalışmanın ilk etabında yapının rölevesi ile birlikte arazi 
istikşaf çalışması sırasında yapıdaki mevcut durum analizi yapılmıştır. İkinci etapta yapının üç boyutlu sonlu 
eleman modeli üzerine Deprem bölgelerinde yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 2007’ye göre performans 
analizi yapılmıştır. Tarihi kundupoğlu konutun ayakta kalan bölümü depreme karşı yeterince performans 
gösterebileceği ve rekonstrüksiyon yapılacak bölümün inşası sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar çalışma 
kapsamında sunulmaktadır.   
 
Anahtar Kelimeler: Performans analizi, Rekonstrüksiyon, Sonlu eleman modeli. 

 

Earthquake Resistance Performance and Reconstruction Analysis of 

Historical Kundupoglu Mansion  

ABSTRACT 
Historical structures are presenting architectural, cultural, technical as well as scientific evidence of a society 
history. These structures are mean to be protected. Therefore, to keep these protected structures standing intact 
needs the protection from natural hazards such as, earthquake, wind load, flood and landslide. Renovating 
damage part of these structures partly or totally is also very important in some cases. This study is conducted on 
a building constructed in 18th century, which is located in Trabzon, Turkey.  The building is taken under 
protection with the name of Kundupoghlo Mansion. The first step of the study was site feasibility and review of 
architectural survey and analysis. In the second step the earthquake resistance performance analysis was carried 
out over the 3d finite element model of the remaining part of the structure, in accordance to Turkish seismic code 
2007. The reaming part of the structure is presenting enough stability against the earthquake. In addition the 
specific design stages and elements are presented in the reconstruction part of the study.   
 
Keywords: Finite element model, Performance analysis, Reconstruction. 
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ÖZET 
Su yapılarının tasarımında ve işletmesinde günlük akarsu akım değerleri büyük öneme sahiptir. İleriye yönelik 
kısa süreli akım tahmini yapabilen bir metodun geliştirilmesi, işletmede bulunan su yapılarının kontrolünün 
sağlanması, hidroelektrik üretimi, çevre koruması ve taşkın kontrolünde üreticiye, kullanıcıya ve bölge halkına 
uygun bir yönetim imkânı sağlayabilmektedir.  
Bu çalışmada, Türkiye’nin en fazla yağış alan bölgesi olan Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Haldizen 
Deresi günlük ortalama akım değerleri Çok Değişkenli Uyarlanabilir Regresyon Eğrileri (ÇDURE) kullanılarak 
tahmin edilmiş ve Çok Katmanlı Yapay Sinir Ağları (ÇKYSA) ile karşılaştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda 
Doğu Karadeniz Havzası’nda yer alan Haldizen Deresi Şerah Akım Gözlem İstasyonunun (AGİ) 1998-2009 
yılları arasında günlük olarak ölçülmüş olan akım verileri kullanılmıştır. Şerah AGİ’ye ait 4291 adet günlük 
ortalama akım verisi kullanılarak ileriye yönelik akım tahmininde bulunulmuştur. ÇEDURE yöntemi için 
kullanılan 1998-2009 yılları arası 4291 adet verinin ilk 3351’i (%78) eğitim, sonraki 940’i (%22) doğrulama için 
kullanılmıştır. ÇKYSA için ise verilerin ilk 2574’i (%60) eğitim, sonraki 777’si (%18) test ve son 940’ı 
doğrulama için kullanılmıştır. Modellerin doğruluğunun sınanması için Ortalama Karesel Hatanın Karekökü 
(OKHK) ve Korelasyon Katsayısı (R) kriterleri kullanılmıştır.  
Çalışma sonucunda kurak döneme ait akım değerlerinin tahmininde hata oranları oldukça düşük iken yağışlı 
dönemlerdeki akım değerlerinin tahmininde hata değerlerinin nispeten arttığı görülmüştür. Bunun yanında en iyi 
sonuç ÇDURE yöntemindeki Model 3’ten elde edilmiştir. Bu modeldeki OKHK değeri 1.11 m3/s iken R değeri 
0.956 olarak belirlenmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçların kısa süreli akım tahmini gerektiren su yapılarının 
tasarımı, planlanması ve işletilmesinde kullanılabilir olduğu sonucuna varılmıştır.   
 
Anahtar Kelimeler: Akım tahmini, Regresyon Analizi, Çok Katmanlı Yapay Sinir Ağları  

 

Estimation of Daily Stream Flows by Regression and Artificial Neural 

Networks 

ABSTRACT  
The daily streamflow values have a great influence on the design and operation of water structures. Development 
of a method capable of predicting future short-time current flow providing control of water structures in 
operation, hydroelectricity generation, environmental protection and flood control can provide appropriate 
management for producers, users and the people of the region.  
In this study, the daily average flow values of Haldizen Stream in the Eastern Black Sea Region, which is the 
region with the highest rainfall area of Turkey, were estimated by using Multivariable Adaptive Regression 
Curves (MARS) and compared with Multilayer Artificial Neural Networks (MLP-ANN). For this purpose, daily 
stream flow data measured between 1998 and 2009 of the Haldizen Stream Şerah Gauge Station were used. 
Haldizen stream located in the East Black Sea Basin has been utilized in the models with 4291 daily streamflow 
data. For the MARS method, the first 3351 (78%) of the 4291 data between 1998 and 2009 were used for 
training and the next 940 (22%) for verification. For the ANN method, the first 2574 (60%) of the data were 

1533



used for training, the next 777 (18%) tests and the last 940 for verification. For testing the accuracy of the 
models, the Mean Square Error Factor (RMSE) and Correlation Coefficient (R) criteria were used. 
As a result of the study, error rates in estimating the current values of the dry period are quite low whereas the 
error values are relatively increased in estimating the current values in rainy periods. However, the best results 
were obtained from Model 3 in the MARS method. The RMSE value in this model is 1.11 m3/s while the R 
value is 0.956. The results obtained from the study show that these methods can be used in the planning and 
operation of water structures. 
 
Keywords: Streamflow Estimation, Regression Analysis, Multilayer Artificial Neural Networks 
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Bayburt İlinin Farklı Derinliklerdeki Toprak Sıcaklıklarının Öğrenme 

Öğretme Tabanlı Optimizasyon Algoritması Kullanılarak 

Modellenmesi 

Oğuzhan TOKLU, Sinan NACAR ve Murat KANKAL 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Trabzon, 61080, Türkiye, 
sinannacar@hotmail.com, mkankal06@gmail.com 

ÖZET 
Toprak sıcaklığı su biliminde, toprak biliminde, jeo-teknolojide, ekolojide, meteorolojide, tarım ve çevresel 
çalışmalar gibi farklı alanlarda çok önemli bir parametredir. Toprak sıcaklığının toprakta suyun bulunuşu, 
hareketi, buharlaşması ve hava kapasitesi, ayrışma olayları, mikrobiyolojik faaliyet, kök solunumu ve bitkisel 
faaliyet gibi olayların tümünde etkisinin olduğunu bilinmektedir. 
Bu çalışmada, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Bayburt ilinin Meteorolojik Gözlem İstasyonu’nun 1970-
2015 yıllarına ait, toprağın 10 cm, 50 cm, 100 cm derinliklerinde ölçülmüş olan toprak sıcaklık değerleri, hava 
sıcaklığı, rüzgâr, nem parametreleri ile klasik çoklu regresyon analizi (KRA) ve öğrenme-öğretme tabanlı 
optimizasyon (ÖÖTO) algoritması kullanılarak modellenmiştir. Modellemede lineer, hiperbolik, eksponansiyel 
ve karesel fonksiyonları kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan modellerin doğruluğunu test etmek adına, elde 
edilen veriler eğitim ve test gruplarına ayrılmıştır. Verilerin %80’ine denk gelen, 1970 ile 2005 yılları arasındaki 
veri takımı eğitim ve %20’sine denk gelen 2006 ile 2015 yılları arasındaki veri takımı ise test takımı olarak 
belirlenmiştir. Modelden elde edilen sonuçlar ortalama karesel hatanın karekökü (OKHK) ve ortalama mutlak 
hata (OMH) kriterlerine göre değerlendirilmiştir.  
Yapılan çalışma sonucunda 10cm derinlikteki toprak sıcaklığı değerleri tahmininde en düşük hata değerleri 
KRA’da karesel fonksiyondan, 50cm ve 100cm derinlikteki toprak sıcaklığı değerlerinin tahmininde ise en 
düşük hata değeri ÖÖTO ile ve sırasıyla karesel ve exponansiyel fonksiyonlarından elde edilmiştir. Ayrıca en iyi 
sonuç veren analizler ve fonksiyonlar temel alınarak yapılan değerlendirmede, 10 cm ve 50 cm derinliklerdeki 
toprak sıcaklığının bağımsız değişkenler ile arasındaki ilişkinin çok yüksek seviyede olduğu görülmektedir. 
Ancak 100 cm derinlikteki toprak sıcaklığının tahmin edilmesinde hata değerlerinin daha yüksek çıktığı 
sonucuna varılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Toprak sıcaklığı, Klasik Çoklu Regresyon Analizi, Öğrenme-Öğretme Tabanlı Optimizasyon 
Algoritması  

 

Modeling of Bayburt's Soil Temperatures in Different Depths Using 

Teaching-Learning Based Optimization Algorithm 

ABSTRACT  
Soil temperature is a very important parameter in various fields such as water science, soil science, geo-
technology, ecology, meteorology, agriculture and environmental studies. It is known that soil temperature is 
influenced in all of the phenomena such as water presence, movement, evaporation and air capacity, 
decomposition events, microbiological activity, root respiration and plant activity in the soil. 
In this study, soil temperature values measured at depths of 10 cm, 50 cm and 100 cm of soil from 1970-2015 of 
Meteorological Observation Station of Bayburt in Eastern Black Sea Region are estimated by classical multiple 
regression analysis (CRA) and teachin-leraning based optimization (TLBO) using air temperature, wind and 
humidity. In the modeling, linear, hyperbolic, exponential and quadratic functions are used. In order to test the 
correctness of the models used in the study, the obtained data were divided into training and test groups. The 
data between the years 1970 and 2005, equivalent to 80% of the data were determined as the training, and the 
data between 2006 and 2015 corresponding to 20% were determined as the test. The results obtained from the 
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model were evaluated according to the root mean squared error square (RMSE) and mean absolute error (MAE) 
criteria.  
At the end of the study, the lowest error values in estimating soil temperature values at a depth of 10 cm were 
obtained from CRA with quadratic function. In estimating the soil temperature values at 50 cm and 100 cm 
depth, the lowest error value was obtained from TLBO with quadratic and exponential functions, respectively. It 
is also seen that the relationship between the soil temperature at 10 cm and 50 cm depth and the independent 
variables is at a very high level, based on analyzes and functions. However, the error values are higher in 
estimating the soil temperature at a depth of 100 cm. 
 
Keywords: Soil Temperature, Classical Multiple Regression Analysis, Teaching-Learning Based Optimization 
Algorithm 
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Arasındaki Süreksiz Temas Probleminin Elastisite Teorisine Göre 

Çözümü  

Erdal ÖNER1, Gökhan ADIYAMAN2 ve Ahmet BİRİNCİ2 
1Bayburt Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Bayburt, 69000, Türkiye, eoner@bayburt.edu.tr 

2Karadeniz Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Trabzon, 61080, Türkiye,  
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ÖZET 
Bu çalışmada, fonksiyonel derecelendirilmiş bir tabaka ile homojen yarım düzlem arasındaki süreksiz temas 
problemi elastisite teorisine göre çözülmüştür. Tabakanın kayma modülü ve yoğunluğu tabaka kalınlığı boyunca 
üstel bir fonksiyona bağlı olarak değişmektedir. Dış yük fonksiyonel derecelendirilmiş tabakaya rijit dairesel bir 
blok aracılığıyla uygulanmıştır. Problemde bütün yüzeylerin sürtünmesiz olduğu ve ara yüzey boyunca sadece 
basınç gerilme aktarımının olacağı kabul edilmiştir. Ayrıca fonksiyonel derecelendirilmiş tabakanın kütle 
kuvveti hesaba katılırken homojen yarım düzlemin kütle kuvveti ihmal edilmiştir. Fonksiyonel derecelendirilmiş 
tabaka ile homojen yarım düzlem arasındaki süreksiz temas durumuna ait sınır şartları ve integral dönüşüm 
teknikleri kullanılarak, problem bir integral denklem sistemine indirgenmiştir. Uygun Gauss-Chebyshev 
integrasyon formülasyonu kullanılarak integral denklem sistemi sayısal olarak çözülmüştür. Çalışma sonucunda, 
fonksiyonel derecelendirilmiş tabaka ile homojen yarım düzlem arasında meydana gelen ayrılmanın başlangıç ve 
bitiş noktaları, ara yüzeyde meydana gelen temas gerilme yayılışı ve ayrılma bölgesindeki düşey yer değiştirme 
çeşitli boyutsuz büyüklükler için elde edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel derecelendirilmiş tabaka, İntegral denklem, Rijit blok, Süreksiz temas. 

 

Solution of Discontinuous Contact Problem between a Functionally 

Graded Layer and Homogeneous Half-Plane according to the Theory of 

Elasticity 

ABSTRACT  
In this study, the discontinuous contact problem between a functionally graded layer and a homogeneous 
half‐plane is solved according to the theory of elasticity. Shear modulus and mass density of the layer vary 
depending on an exponential function through the thickness of the layer. The external load is applied to the 
functionally graded layer by means of a rigid circular stamp. It is assumed that all surfaces are frictionless and 
only compressive normal tractions can be transmitted through the interface. Moreover, the body force of the 
homogeneous half‐plane is neglected while the body force of the functionally graded layer is taken into account. 
Using the boundary conditions related to discontinuous contact case and the integral transform techniques, the 
problem is reduced to a system of integral equations.  The system of integral equations is solved numerically 
using appropriate Gauss-Chebyshev integration formulation. As a result, the starting and end points of the 
separation between the functionally graded layer and the homogeneous half-plane, the contact stress distribution 
at the interface, and the vertical displacement in the separation zone are obtained for various dimensionless 
quantities. 
 
Keywords: Functionally graded layer, Integral equation, Rigid stamp, Discontinuous contact. 
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ÖZET 
Bu çalışmada, tek çözeltiden statik ve dinamik spin kaplama yaklaşımlarının kombinasyonu ile hazırlanan 
yüksek verimli düzlemsel perovskit güneş pilleri sunuldu. Tek çözeltiden kaplama yaklaşımlarıyla hazırlanan 
perovskite filmlerin morfolojik, yapısal ve optik özellikleri SEM, AFM, XRD ve UV-görünür spektroskopi ile 
karşılaştırmalı olarak incelendi. Sonuçlar, statik ve dinamik kaplamanın kombinasyonu kullanılarak, tam yüzey 
örtme özelliğine sahip kaliteli ve yoğun perovskite filmlerin elde edilebileceğini gösterdi. Yeni tek çözeltiden 
spin kaplama yöntemi ile hazırlanan perovskit filmlerin kullanıldığı aygıtlarda %15 güç dönüşüm verimi (PCE) 
ile yalnızca statik veya dinamik kaplama kullanılarak hazırlanmış güneş hücrelerinden daha yüksek verim elde 
edilebileceği ispatlandı.  
 
Anahtar Kelimeler: Tek aşamalı spin kaplama, Morfolojik kontrol, Perovskit güneş hücreleri. 

 

A single solution spin coating approach for high efficiency planar 

perovskite solar cells 

ABSTRACT  
In this study, we present solution processable planar perovskite solar cells prepared by combination of static and 
dynamic single solution spin coating approach. The morphological, structural and optical properties of the 
perovskite films coated by single solution coating approaches have been comparatively examined by SEM, 
AFM, XRD and UV-visible spectroscopy. The results revealed that the quality and dense perovskite films with 
full surface coverage can be obtained by using combination of static and dynamic coating. The best performing 
device has been obtained when the film prepared by new single solution spin coating approach with power 
conversion efficiency (PCE) of around 15%.  
 
Keywords: One-step spin coating, Morphology control, Perovskite solar cells. 
 

1538



 

Amigdalin ve Sağlık Üzerine Etkisi 

Özlem ÇAKIR1, Hilal YILDIZ2 ve Kübra ÇAKIROĞLU3 
1Bayburt Üni., Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Böl., Bayburt, 69000, Türkiye, ocakir@bayburt.edu.tr 

2Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Mühendislik -Mimarlık Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Nevşehir, 
50300, Türkiye, hilalyildiz@nevsehir.edu.tr 

3Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvarı, Trabzon, 61000, Türkiye, kubra.cakiroglu@tarim.gov.tr 

ÖZET 
Amigdalin, genellikle Rosaceae ailesinin Prunus cinsine (Kayısı, badem, kiraz, elma, erik, armut ve şeftali gibi) ait 
meyvelerin çekirdek içlerinde bulunan ve en çok karşılaşılan şeker içeren siyanojenik glikozit bileşiktir. Amigdalin ilk 
kez 1830 yılında acı kayısıdan amigdalin bileşeni ayrıştırılarak izole edilmiştir. Amigdalinin ilk hap formunun çok 
toksik olduğu bulunmuş ve bu bileşik ile yapılan çalışmalar durdurulmuştur. ABD’de 1950'lerde, toksik olmayan, 
kısmen sentetik formu yapılmış ve Laetrile adı ile patent alınmıştır.  Bu yüzden genellikle Laetrile ve amigdalin 
birbirinin yerine kullanılır. Aynı zamanda amigdalin vitamin B17 olarak da adlandırılır fakat bu bilimsel olarak doğru 
değildir. İnsanlardaki zehirleyici dozu kg vücut ağırlığı başına 0,5-3,5 mg arasında değişmektedir. Yapılan çalışmalar 
sonucunda aşırı tüketimi (oral olarak amigdalin alımı) sonucunda siyanür zehirlenmesi gibi ciddi yan etkilerinin 
bulunduğunu göstermiştir. 
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından Laetrile kanserde tedavi olarak kabul edilmemiştir. Aynı zamanda 
2011 yılında yapılan sistematik bir incelemeyle Laetrile’nin iddia edilen yararlarının kontrollü klinik denemeler 
tarafından destelenmediğini belirtmiştir. Ayrıca, Amerika’ da yapılan iki klinik çalışmada kansere karşı belirgin bir 
etkisinin olmadığı saptanmıştır. İçerdiği toksik siyanid maddesi nedeni ile İngiltere’de sadece doktor reçetesi ile 
kullanılabilecek ilaçlar grubuna alınmıştır. Amigdalinin tümör hücreleri üzerine etki gösterdiği fakat etki mekanizması 
üzerinde yeterli çalışmanın bulunmadığı, kullanıldığı doza ve hastalığın ilerlemiş olma durumuna bağlı olarak 
herhangi bir tedavi edici etkisinin olup olmadığı konusu henüz yeterince açıklığa kavuşturulmamıştır.  
Bu derlemede amigdalin ve sağlık üzerine etkileri irdelenmiştir. İlaveten amigdalinin zehirleyici etkisi de 
araştırılmıştır.  Bu kapsamda amigdalinin yan etkileri ve zehirleyici etkileri üzerine yapılan bilimsel çalışmalar detaylı 
bir şekilde incelenmiştir. Bunların yanı sıra amigdalin ile kanser arasında ilişki kurulmaya çalışılmıştır. 
 Anahtar Kelimeler: Amigdalin, Sağlık, Siyanür zehirlenmesi 

 

Amygdalin and Its Effect on Health 

ABSTRACT 
Amygdalin is generally existed in stone of the Prunus genus in Rosaceae family (apricot, almond, cherry, apple, pear 
and peach) and mostly known cyanogenic glycoside compound that contains sugar. Amygdalin is first isolated from 
decorticated apricot kernel as amygdalin composes in 1830. Drug form of amygdalin had been realized that it is very 
toxic and then the studies on this issue were restrained. Partly synthetic form of amygdalin was made in USA in 1950 
and patented as name of laetrile. For that reason names of amygdalin and laetrile are used instead of each other in 
general. In addition amygdalin is called as vitamin B 17 but that is not a true scientific description. Critical toxicant 
level of amygdalin for human is between 0.5 – 3.5 mg for one kg weight. The related studied shows that excessive 
eating of amygdalin causes to very important adverse effect like cyanide poisoning.  
Laetrile is not accepted as a curie FDA (Food and Drug Agency) does not allow laetrile as a cancer drug and banned in 
the USA. Additionally the claimed benefit of the laetrile does not supported by clinical analyses and tests. Besides this, 
two clinic research made in USA found out that there is no positive effect of laetrile for cancer. Otherwise laetrile is 
taken into the medicines that can be used for cancer with doctor control because of its toxic content. There is no 
scientific evident on laetrile about its effect and effect mechanism on cancer cells and no scientific study on dosage of 
it according to level of illness.  
In this paper a review study on amygdalin and its effect on health, especially positive effect on cancer and negative on 
health.  In this concept a detailed analysis is made on scientific studies which are made on side effects of amygdalin 
and its poisoning aspects. Additionally, relation is tried to put on between cancer and amygdalin. 
Keywords: Amygdalin, health, cyanide poisoning 
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 Endüstriyel Dondurarak Kurutma Uygulamaları  

Elif Sena Kırmızıkaya1 ve İnci Çınar2 

1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, FBE, Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilimdalı 
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü,  

icinar@ksu.edu.tr 

ÖZET 
Sıcak hava ile kurutma günümüzde en yaygın kullanılan kurutma yöntemidir. Ancak bu yöntem renk, aroma ve 
tekstürde olumsuzluklara sebep olabilmektedir. Ürün kalitesini etkileyen bu değişiklikler gıda endüstrisinde yeni 
teknoloji arayışlarını doğurmuştur. Dondurma işlemi gıda ürünlerinde fiziksel, kimyasal ve duyusal özellikleri 
korumak için kullanılmaktadır. Dondurarak kurutma (liyofilizasyon) vakum altında kontrollü şekilde verilen 
ısının gıdadaki donmuş suyu süblime ederek uzaklaştırılması yöntemidir. Yapısal bütünlüğünü koruyarak 
rehidrasyon yeteneğini artırması, bozunma reaksiyonlarını minimuma indirmesi ve üründe sınırlı aroma kaybına 
neden olması yöntemin başlıca avantajlarındandır. Dondurarak kurutma endüstriyel olarak gıdalarda başarıyla 
uygulanmaktadır. Bu yöntemle tazelik korunmakta ve yüksek kalitede kurutulmuş ürünler elde edilebilmektedir. 
Çalışmada son yıllarda gıdaların muhafazasında kullanılan dondurarak kuruma yönteminin temelleri, farklı gıda 
gruplarındaki uygulamaları ve kurutulmuş ürün kalitesi hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. 
 
Anahtar kelimeler: Dondurarak kurutma, gıda, kalite, süblimasyon. 

 
Industrial Applications of Freeze Drying 

ABSTRACT 
Hot air drying is one of the most common drying methods. However hot air drying might potentially cause 
unfavorable color, flavor and texture changes. These changes resulted in a search for new technologies in food 
industry. Lyophilization is used to preserve physical, chemical and sensoral properties of food being dried. 
Lyophilization is a method of controlled removal of frozen water from food by sublimation to drying air under 
vacuum. Improved rehydration rates with intact texture, limited decomposition reactions and flavor components 
are the major advantages of the technique. Technique is succesfully applied to industrial drying processes. 
Technique provides freshness and high quality dried foods. Study aims to briefly summarize basics of 
lyophilization, applications in different food groups and quality of dried food. 
 
Keywords: Freeze dyring, lyophilization, food, drying. 
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ÖZET 
Günümüzde elektriğe olan ihtiyaç giderek artmaktadır. Enerji kaynaklarının sınırlı olmasından dolayı, enerji 
tasarrufu yeni bir enerji kaynağı olarak ta düşünülmektedir. Elektrik enerjisi kaybının en önemli sebebi elektrik 
akımını taşıyan tellerin direnci ve tellerin akım taşıma kapasiteleridir. Son zamanlarda tellerin elektrik 
iletkenliğini iyileştirmek ve akım taşıma kapasitelerini artırmak için Karbon Nanotüp (CNT) içeren kompozit 
yapılar üzerinde çalışmalar çok sınırlı sayıda da olsa yapılmaya başlamıştır. Bu konu çalışanları için ise 
karakterizasyon çok önemlidir. Bu çalışmada bakır yüzey üzerine CNT büyütülüp SEM, FTIR, EDAX, XPS, 
Raman gibi karakterizasyon teknikleri kullanılmış ve SEM görüntülerinden Cu/MWCNT kompozit yapısının 
morfolojisi incelenmiştir. Bakır üzerine fonksiyonlanmış CNT büyütürken elektrokimyasal benzeri bir yöntem 
kullanılmış ve CNT’ lerin bakır yüzey üzerine homojen büyümesi sağlanmıştır. Bu kompozit malzemeyi 
tavladıktan sonra ise bakır yüzeyi üzerindeki CuO nano yapıların CNT’ler ile bir araya toplandığı görülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: CNT, Cu/CNT, SEM, EDAX, XPS. 

 
Structural Characterization of Cu / MWCNT Composites 

ABSTRACT  
Today, the need for electricity is increasing. Because of the limited energy resources, energy saving is 
considered as a new energy source. The most important reason for the loss of electric energy is the resistance of 
the wires carrying the electric current and the current carrying capacities of the wires. Recently, work on 
composite structures containing carbon nanotubes (CNTs) to improve the electrical conductivity of the wires and 
to increase current carrying capacities have begun to take place even in very limited numbers. Characterization is 
very important for this issue. In this study, CNT was grown on copper surface and characterization techniques 
such as SEM, FTIR, EDAX, XPS, Raman were used and the morphology of Cu/CNT composite structure from 
SEM images was investigated. An electrochemical analogous method was used to grow functionalized CNT on 
copper and homogenous growth of CNTs on the copper surface was achieved. After annealing this composite 
material, CuO nano structures on the copper surface were gathered together with CNTs. 
 
Keywords: CNT, Cu/CNT, SEM, EDAX, XPS. 
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Şekil 1. a) Cu/MWCNT yapısının SEM görüntüsü. b) Cu/MWCNT yapısının C1s bağlanma enerjisi XPS analizi. 
Figure 1. SEM image of Cu / MWCNT structure. b) XPS analysis of C1s binding energy of Cu / MWCNT structure. 
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ÖZET 
Enerji kullanımı tüm endüstrilerde olduğu gibi gıda endüstrisinde de enerji fiyatları açısında büyük öneme 
sahiptir. Gıda endüstrisi enerji yoğun olmayan sektör olarak tanımlanmaktadır. Lakin gıda endüstrisindeki enerji 
tüketim miktarı hemen hemen yoğun enerji tüketen sektörlerle aynıdır. Enerji ve enerji kaynaklarını verimli bir 
şekilde kullanarak,  gıda endüstrisinde kullanılan enerji miktarı azaltılabilir. Bu sebeple, gıda endüstrisi enerji 
yönetim uygulamalarını hayata gerçekleştirilmiştir. Bu yönetim uygulamaları endüstride gerçekleştirdikten 
sonra, enerji maliyeti enerji tüketimi ve karbondioksit salınımı azalmaktadır ve bununla beraber enerji tasarrufu 
da artmaktadır. Enerji tasarrufunu artırmak için iki ayrı gıda endüstrisine ait enerji verimliliği göstergesi 
hesaplandı daha sonra enerji dönüşüm ve yenilebilir enerji teknolojilerinin bu gıda fabrikalarına kurulumu 
planlandı. Bu teknolojiler fabrikalarda uygulanmış olsaydı karbon salınımı önemli ölçüde azaltılmış olacaktı. 
Güneş enerjisi PV’lerini kullanarak yılda 26.4 MWh enerji üretilebilir ve ayrıca sera gazının emisyonundaki 
azalma ise 14.8 ton karbondioksit olarak bulundu. 
 
Anahtar Kelimeler: Yenilebilir Enerji, Enerji Verimliliği Enerji Tasarrufu, Gıda Endüstrisi, Sera Gazları. 

 

An Efficient Use of Energy for Sustainable Food Process Development  

ABSTRACT  
The energy usage has a great importance in terms of the rate of the energy prices in all industries and food 
manufacturing as well. Food industries are regarded as non-energy intensive sectors. However, the amount of 
energy consumption in the food manufacturing is as same as the energy intensive sector. While exploiting energy 
and energy resource efficiently, the amount of energy used in the food industries can be reduced. For that reason, 
the food industries have implemented energy management practices. After implementing the management 
practices in the industries, energy cost, energy consumption and carbon dioxide emissions decrease and energy 
saving increases as well. In order to provide energy saving, particularly in two different food factories, the 
energy efficiency indicator related to each factory was found and then energy conversion technology and 
renewable energy technologies were planned to install at the factories. If these technologies were deployed by 
the factories, energy consumption and CO2 emission would be reduced significantly. By using solar PVs, 
26.4MWh of electricity could be generated annually and the reduction in the GHG emission was also found 14.8 
ton of CO2. 
 
Keywords: Renewable Energy, Energy Efficiency, Energy Saving, Food Industry, Greenhouse Gases. 
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ÖZET 
Önemli bir fonksiyonel inorganik yarı iletken malzeme olan çinko oksit (ZnO), oda sıcaklığında 3.37 eV'lik 
doğrudan geniş bir bant açısı ve 60 MeV'lık büyük bir eksiton bağlanma enerjisine sahiptir. Son yıllarda seçkin 
performansı ve optoelektronik ve elektronik uygulamalar için potansiyel uygulamaları nedeniyle büyük ilgi 
görmüştür. Nanoyapılı ZnO'nun, fonik kristal etkisi, bastırılmış yansıma ve artan yüzey alanı nedeniyle 
arttırılmış ışık ekstraksiyonu ve iyileştirilmiş ışık emisyonu sergilediği iyi bilinmektedir. Bu çalışmada, ZnO 
nanorod dizileri, farklı prekürsör konsantrasyonları kullanılarak hidrotermal büyütme yöntemi ile hazırlandı. 
Hazırlanan ZnO nanorod yapıların morfolojileri, kristal yapısı ve optik iletimi, taramalı elektron mikroskopu 
(SEM), X-ışını kırınımı (XRD), atomik kuvvet mikroskopu (AFM) kullanılarak incelendi ve analiz edildi. 
Fotokatalitik ayrışma reaksiyonları, farklı miktarlarda katalizör ile karakterize edildi. Bu çalışmada Rhodamine-
B boyasının fotokatalitik olarak bozundurulmasında fotokatalizör olarak ZnO nanorodlar kullanıldı. 
 
Anahtar Kelimeler: ZnO, Hidrotermal, Fotokatalitik, Nanorodlar 
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Investigation of Photocatalytic Properties of ZnO Nanorods 

Synthesized by Hydrothermal Method 

ABSTRACT 
Zinc oxide (ZnO), an important functional inorganic semiconductive material, has a direct wide bandgap of 3.37 
eV at room temperature and a large exciton binding energy of 60 MeV. In recent years, it has attracted 
considerable attention due to its distinguished performance and potential applications for optoelectronic and 
electronic applications. It is well known that nanostructured ZnO exhibits enhanced light extraction and 
improved light absorption due to the phonic crystal effect, suppressed reflection, and increased surface area. In 
this study, ZnO nanorod arrays were prepared on by hydrothermal growth using different precursor 
concentrations. Morphologies, crystalline structure and optical transmission of as-prepared ZnO nanorod arrays 
were investigated and analyzed by using scanning electron microscope (SEM), X-ray diffraction (XRD), atomic 
force microscope (AFM). The photocatalytic decomposition reactions were characterized by different amounts 
of catalyst. In this study, ZnO nanorods were used as photocatalysts for the photocatalytic degradation of 
Rhodamine-B dye. 
 
Keywords: ZnO, Hydrothermal, Photocatalytic, Nanorods 
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ÖZET 
Elektroeğirme yüksek voltajlı bir elektrik üreticisi, enjektör ve metal iğne yardımıyla polimer çözeltisinin sürekli 
bir jet oluşturarak nanometre boyutlarında lifler halinde bir lehva üzerine toplanması prensibine dayanan basit, 
ucuz ve verimli bir nanolif üretme yöntemidir. Elektroeğirme yöntemiyle elde edilen nanolifler geniş yüzey 
alanı, yüksek gözeneklilik, güvenilirlik ve fonksiyonellik gibi özelliklere sahiptir. Isı etkisi olmaması  sayesinde 
protein bazlı nanolif üretiminde denatürasyon problemi ile karşılaşılmaması, ısıya hassas gıda maddelerinden 
nanolif üretiminde bu yöntemin sunduğu en önemli avantajdır. Diğer taraftan proteinlerin kompleks yapısı 
nedeniyle elektroeğrilmlerinde yaşanan zorlukların aşılabilmesi için uygun çözeltiler içinde iyi bir şekilde 
çözülmeleri gerekmektedir. Bu derleme çalışmasında amaranth, buğday, jelatin, kazein, kollagen, peyniraltı 
suyu, soya proteini ve mısır zeini gibi gıda kaynaklı proteinlerden elektroeğirme yöntemi ile nanolif üretimi 
olanakları özetlenmiştir. Gıda kaynaklı proteinlerden nanolif üretimi proseslerinde kullanılan taşıyıcı ve 
solventler ile konsantrasyonları, elektrik gücü, polimer çözeltisi besleme hızı gibi işlem parametleri 
incelenmiştir. Son olarak gıda kaynaklı proteinlerden üretilmiş olan bu nanoliflerin gıda işleme ve muhafazasına 
yönelik uygulamaları sunulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Elektroeğirme, nanolif, protein, gıda uygulamaları. 

 

Production of Nanofibers by Electrospinning from Food Proteins 

ABSTRACT  
Electrospinning is a simple, cost-effective and efficient method for producing nanofibers which based on the 
principle of collecting polymer solution on a plate in nanometer size by forming a continuous jet with the aid of 
high voltage electrical generator, injector and metal needle. Nanofibers obtained by electrospinning have 
properties such as high surface area, high porosity, safety and functionality. The absence of heat effect which 
lack the denaturation of proteins during protein based nanofiber production is the most important advantage of 
this method in production of nanofiber from heat sensitive food materials. On the other hand, food based 
proteins needed to be well dissolved in proper solvents to overcome the difficulties experienced in 
electrospinning because of the complex structure of proteins. This review summarizes the possibilities of 
producing nanofibers from food based proteins such as amaranth, wheat, gelatin, casein, collagen, whey, soy 
protein and corn zein by electrospinning. Process parameters such as used carriers, solvents and concentrations, 
electrical power, feed rate of polymer solution in food based nanofiber production processes was investigated. 
Finally, the food processing and preservation applications of these nanofibers produced from food-proteins were 
presented. 
 
Keywords: Elektrospinning, nanofiber, protein, food applications. 
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ABSTRACT 
A common method used for oil extraction from oil seeds is solvent extraction, or screw pressing prior to solvent 
extraction. Despite the use of hexane as a typical solvent and the recovery of a large amount of solvent by 
evaporation, safety and environmental concern still remain. Enzyme-assisted extraction processing (EAEP) is a 
safe and green process on the insolubility of oil in water. The method consists of comminuting, extraction 
buffers and enzymes to form oil and protein. The extraction mechanism is based on the cell wall destruction and 
release of oil and proteins. Enzymes such as cellulase, hemicellulase and pectinase break down cotyledon cell 
walls, while protease degrades fatty membrane surfaces. Oleosins, which are the lipophilic proteins that surround 
the oil components, are hydrolyzed by proteolytic enzymes. As a result, the surface activity of oleosins reduce 
and oil is separated from seed.  Enzyme-assisted extraction efficiency depends on the several factors, such as 
grinding of the materials, particle size of oilseeds, pH, temperature, enzyme concentration/substrate ratio, 
oil:water ratio etc. It has been reported that the oil obtained with EAEP has better quality (analyzed based on 
parameters such as free fatty acid contents, fatty acid composition, iodine value, saponification number, 
unsaponifiable matter, peroxide value, phosphorus amount, amount of tocopherols, color etc.) than that produced 
by other methods. Enzyme-assisted extraction method not only ensure oil quality and protein extraction but also 
eco-friendly. 
 
Keywords: Enzyme-assisted extraction process, oil extraction, enzyme. 

 

Yağlı Tohumlardan Yağ Ekstraksiyonu İçin Enzim Destekli 

Ekstraksiyon Yöntemi 

ÖZET 
Çözücü ekstraksiyonu, yağlı tohumlardan yağ eldesi için kullanılan en yaygın yöntemdir. Çözücü olarak hekzan 
kullanılması ve buharlaştırma yoluyla büyük miktarda çözücünün geri kazanılmasına rağmen, güvenlik ve çevre 
ile ilgili kaygılar devam etmektedir. Enzim destekli sulu ekstraksiyon işlemi, yağın su içinde çözünmemesine 
dayanan, güvenli ve çevreye dost bir süreçtir. Yöntem, yağ ve protein oluşmasını sağlayan öğütme, ekstraksiyon 
tamponları ve enzimlerden oluşmaktadır. Ekstraksiyon mekanizması, hücre çeperinin yıkımıyla yağ ve proteinin 
serbest kalması esasına dayanmaktadır. Selülaz, hemiselülaz ve pektinaz gibi enzimler kotiledon hücre 
duvarlarını parçalarken proteaz yağlı zar yüzeylerini ayrıştırmaktadır. Yağ bileşenlerini çevreleyen lipofilik 
protein olan oleozinler, proteolitik enzimler tarafından hidrolize edilmektedir. Bunun sonucunda oleozinlerin 
yüzey aktivitesi azalmakta ve yağ tohumdan ayrılmaktadır. Enzim destekli sulu ekstraksiyon verimliliği, öğütme, 
tohum partikül boyutu, pH, sıcaklık, enzim konsantrasyonu/substrat oranı ve yağ/su oranı gibi bazı faktörlere 
bağlı olarak değişmektedir. Sözkonusu yöntem ile elde edilen yağların diğer yöntemlerle üretilen yağlardan daha 
iyi kaliteye (serbest yağ asitliği, yağ asidi bileşimi, iyot sayısı, sabunlaşma sayısı, sabunlaşmayan madde miktarı, 
peroksit sayısı, tokoferol miktarı, renk vb. parametreler açısından) sahip olduğu rapor edilmiştir. Enzim destekli 
ekstraksiyon yöntemi, sadece kaliteli yağ ve protein ekstraksiyonu sağlamakla kalmayıp, çevre dostu ve güvenli 
bir yöntemdir. 
 
Anahtar Kelimeler: Enzim destekli ekstraksiyon, yağ ekstraksiyonu, enzim. 
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Trabzon Tereyağlarının Bazı Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi 
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ÖZET 
Bu çalışmada kullanılan 30 adet tereyağı örneği Trabzon ili Ortahisar, Akçaabat, Vakfıkebir, Tonya, Sürmene ve 
Yomra ilçelerinden temin edilmiştir. Tereyağı örneklerinin bazı fiziksel, kimyasal özellikleri ile mikrobiyolojik 
özellikleri araştırılmış ve yağ asitleri kompozisyonu belirlenmiştir. Tüm örneklerin erime noktalarının vücut 
sıcaklığının altında (en düşük 26,50°C, en yüksek ise 33,00°C) olduğu ortaya konulmuştur. Tuz miktarı 
bakımından tamamının, peroksit sayısı açısından 28 adedinin ve Reichert-Meissl (RM) sayısı bakımından ise 25 
adedinin standarda uygunluk gösterdiği ortaya konulmuştur. KLA oranı en düşük %0,15, en yüksek %1,32 ve 
ortalama %0,75 olarak belirlenmiş olup, tereyağı üzerine yapılmış çalışmalarda elde edilen değerlerden daha 
yüksek değerler olduğu ortaya konulmuştur. Örneklerde TAMB sayısının yüksek olduğu ve 4,67 log kob/g ile 
7,86 log kob/g arasında değiştiği belirlenmiştir. Ayrıca, 14 adet tereyağı örneğinde koliform grubu bakteri tespit 
edilmiştir. Araştırma sonucunda; Trabzon tereyağı üretimde kullanılan hammadde, yardımcı madde, üretim 
şartları, tereyağının depolanması, pazarlanması ve satış noktalarında hijyenik kurallara uyulmasının büyük önem 
arz ettiği sonucuna varılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Trabzon tereyağı, fiziksel ve kimyasal özellikler, yağ asitleri kompozisyonu, mikrobiyolojik 
kalite 

 

Determination of Some Quality Parameters of Trabzon Butters 

ABSTRACT 
In this study, 30 Trabzon butter samples collected from Akçaabat, Vakfıkebir, Tonya, Sürmene, Yomra and 
Center town regions of Trabzon. Some chemical and microbiological properties and fatty acid composition of 
butter samples were examined. The melting points of all samples were found lower than body temperature 
(between 26,50 and 33,00oC). All samples in respect to salt ratio, 28 samples in respect to peroxide value and 25 
samples in respect to RM number had quality fitting to the standards. On the other hand, the samples of Trabzon 
butter were found more yellow color compared to reported in earlier studies on butters. CLA content of the 
samples were ranged from 0,15% to 1,32% with mean CLA content of 0,75% and these results were higher than 
the others. Total bacteria counts of the samples were found higher and had counts between 4,67 log10 cfu/g and 
7,86 log10 cfu/g. Besides coliform bacteria was found in 14 butter samples. The results have been shown that 
observance of hygiene rules on the raw material and auxiliary product using in production, production 
conditions, storage of butter, marketing and sales points have big importance. 
 
Keywords: Trabzon butter, physical and chemical properties, fatty acid composition, microbiological quality 
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Binaların Dinamik Karakteristiklerine Hasar Etkisi 
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2Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane, 29100, Türkiye, gunaydin61@hotmail.com.tr 

ÖZET 
Doğal frekans, mod şekli ve sönüm oranı olarak adlandırılan dinamik karakteristikler, herhangi bir mühendislik 
yapısının yapısal davranışının belirlenmesi için kullanılan en temel parametreler arasında yer almaktadır. Bu 
parametreler ayrıca; sonlu eleman model güncellenmesi, hasar tespiti ve yapı sağlığı izleme konularının da 
temelini oluşturmaktadır. Bu çalışma kapsamında, laboratuvar ortamında inşa edilen ve betonarme taşıyıcı 
sisteme sahip iki katlı ve iki açıklıklı bina çerçeve modelinin dinamik karakteristiklerinin hasarsız ve hasarlı 
durumlar dikkate alınarak Operasyonal Modal Analiz yöntemi ile belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bina çerçeve 
modelinin kolon-kiriş bağlantı noktalarındaki hasar durumları kat seviyelerine uygulanan yanal kuvvetler 
yardımıyla oluşturulmuştur. Dinamik karakteristiklerin deneysel olarak elde edilmesinde, Geliştirilmiş Frekans 
Tanım Alanında Ayrıştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında; frekans, mod şekilleri ile sönüm 
oranları karşılaştırmalı olarak irdelenmiş olup, doğal frekans değerlerinin hasar ile birlikte belirgin şekilde 
azaldığı, mod şekilleri arasındaki uyumun ise kaybolduğu tespit edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Betonarme Çerçeve, Dinamik Karakteristik, Hasar, Operasyonal Modal Analiz 

 

Damage Effect on the Dynamic Characteristics of Buildings 

ABSTRACT  
Dynamic characteristics, called natural frequency, mode shape and damping ratio, are among the most basic 
parameters used to determine the structural behavior of any engineering structure. These parameters also consist 
the base of finite element model updating, damage detection and structural health monitoring issues. In this 
study, it is aimed to determine the dynamic characteristics of two-floors and two-spans building frame model 
built in laboratory with reinforced concrete carrier system by using Operational Modal Analysis method 
considering the undamaged and damaged conditions. Damage cases at the column-beam connection points of the 
building frame model were created with lateral forces applied to the floor levels. At the obtaining of the dynamic 
characteristics with experimentally, the Enhanced Frequency Domain Decomposition method was used. In the 
scope of the work; frequency, mode shapes and damping ratios have been examined comparatively. It has been 
determined that the natural frequency values decrease remarkably with the damage and the harmony between the 
mode shapes disappears. 
 
Keywords: Reinforced Concrete Frame, Dynamic Characteristic, Damage, Operational Modal Analysis 
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The Effects of Na2O, Silica Modulus, Water/Binder and Aging on 

Compressive Strength of Ferrochrome Slag Based Geopolymer 

Mehrzad Mohabbi Yadollahi* ve Sadık Varolgüneş 

Department of Civil Engineering, Bingol University, Bingol, Turkey 
*mmohabbi@bingol.edu.tr   

ABSTRACT  
Geopolymers are alternatives for ordinary Portland cement concrete that are made from pozzolans activation. To 
enhance material greenness and produce alternative binders as a geopolymer, mechanical properties of  
ferrochrome slag geopolymer has been investigated in this study and to identify the best geopolymer mix ratios, 
varying silica modulus , water/binder and Na2O content have been investigated. Hence nine series of geopolymer 
pastes differing in Na2O content, silica modulus and w/b ratios were manufactured to activating ferrochrome slag 
in this study. Test results indicated that the produced geopolymers compressive strength were high enough and 
can be used as a structural material. 
 
Keywords: Ferrochrome Slag, Geopolymer Cement, Alkali-Activator 

 

Na2O, Silika Modülü, Su/Bağlayıcı Oranı ve Yaşlanmanın Cüruf Tabanlı 

Jeopolimerlerin Basınç Mukavemetinde Olan Etkisi 

ÖZET  
Jeopolimerler, Portland çimentosu ve Portland çimentolu betonlar için puzolanların aktivasyonundan üretilen 
alternatif bağlayıcılardır. Malzeme özelliklerinin güçlendirilmesi, çevre dostu olması ve çimento yerine 
üretilebilmesi için bu çalışmada ferrokrom cürufu tabanlı jeopolimerinin mekanik özellikleri araştırılmıştır. Bu 
çalışmada, ferrokrom cürufunu aktive edebilmek için, Na2O yüzdesi, silika modülü ve su/bağlayıcı oranlarına göre 
dokuz farklı seride jeopolimer karışımı hazırlanmıştır. Test sonuçları, üretilen jeopolimerlerin basınç dayanımının 
yeterince yüksek olduğunu ve yapısal bir malzeme olarak kullanılabileceğini göstermiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Elazığ ferrokrom cürufu, jeopolimer çimento, alkali-aktivatör 
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Hidrotermal Yaşlandırmanın Kısa Cam Fiber Takviyeli 

Polifenilensulfid Kompozitin Tribolojik Özelliklerine Etkisi 

Hülya Yetiştiren, Adalet Zeren ve Alp Eren Şahin 

Kocaeli Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü, 41380, Kocaeli, Türkiye,  
yetistir@kocaeli.edu.tr, adaletz@kocaeli.edu.tr, alperensahin88@gmail.com  

ÖZET 
Kompozit malzemeler, otomotiv, robotik havacılık ve uzay endüstrileri gibi birçok üretim alanından giderek 
artan bir kullanım talebine yanıt olarak tasarlanan ve üretilen yapısal elemanlardır. Yüksek özgül mukavemetleri 
ve spesifik modülü nedeniyle geleneksel metalik alaşımlar yerine tercih görmektedir. Bu özelliklerinin getirmiş 
olduğu ağırlık kazancı sayesinde daha fazla yük taşıma kabiliyeti ile birlikte geliştirilmiş performans ve yakıt 
tasarrufu sağlar.  
Yarı kristalli bir termoplastik polimer olan polifenilensülfid (PPS) yüksek çalışma (servis) sıcaklığı, düşük 
sürünme, nispeten düşük su tutma özelliği, mükemmel kimyasal ve solvent direnci,  yüksek aşınma, alevlenme 
ve ısı direnci, yüksek rijitlik, yüksek boyutsal kararlılık ve kolay işlenebilme özellikleri ile bilinen bir polimerdir. 
Bununla birlikte PPS düşük darbe mukavemeti ile oldukça gevrek bir malzemedir. Gevrek davranış sergilemesi 
kullanımını sınırlamaktadır. PPS’ nin gevrek yapısı cam fiberlerle birleştirilerek güçlendirilmesiyle aşılabilir. 
Cam fiberle güçlendirilmiş PPS kompozitler, metallere kıyasla daha hafif ve daha güçlü olan yapısı ile kendisine 
otomotiv, havacılık ve uzay uygulamaları vb. endüstri alanlarında kullanım alanı bulmuştur. Fiber takviyesinin 
polimerin mekanik özelliklerinin yanında sürtünme ve aşınma performansını da etkilediği bilinmektedir. 
Kompozitler, servis ömrü boyunca birçok farklı çevre koşullarında değişken mekanik yüklere maruz 
kalabilmektedirler. Kompozit parçaların görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için sıcak/ıslak veya 
sıcak/nemli gibi ekstrem çevresel koşullar altındaki davranışlarını belirlemek büyük önem taşır. 
Bu çalışmada katkısız polifenilensülfid polimer ile içeriğinde rastgele dağılmış % 40 kısa cam fiber takviyesi 
bulunan polimer kompozit malzemeler kullanılmıştır. Malzemeler 1 hafta (168 saat), 2 hafta (336 saat), 4 hafta 
(672 saat), 6 hafta (1008 saat) ve 8 hafta (1344 saat) 80 ºC sıcaklıktaki fırında kavanozda saf su içinde tutularak, 
hidrotermal yaşlandırma işlemi yapılmıştır. İşlem öncesi ve sonrasında numunelerin ağırlıkları ölçülerek su 
absorbsiyon miktarları belirlenmiştir. Süre arttıkça su absorbsiyonu miktarının arttığı gözlenmiştir. Ayrıca 
numuneler “ball on disk” tipi aşınma cihazında adheziv aşınma testine tabi tutulmuştur. Aşınma deneyleri 150 m 
kayma mesafesinde 300 d/dak hızda ve 10 N, 20 N ve 30 N yük uygulanarak gerçekleştirilerek, hidrotermal 
yaşlandırma işleminin ve cam elyaf katkısının tribolojik özelliklere etkisi incelenmiş ve yorumlanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Polimer kompozitler, triboloji, hidrotermal yaşlanma 

 

Effect of Hydrothermal Aging on Tribological Properties of Short Glass 

Fiber Reinforced Polyphenylene Sulfide Composites 

ABSTRACT  
Composite materials are structural elements that are designed and produced in response to increasing demands 
from many manufacturing fields such as automotive, robotics and aeronautic and aerospace industries. Due to 
high specific strength and specific modulus composite materials were preferred to instead of metallic alloys. Due 
to its lighten weight, composite samples provide fuel economy with greater load carry capability, improved 
performance. 
A semi crystalline thermoplastic polymer polyphenylene sulphide (PPS) is known by its good properties such as 
high service temperature, low creep, resistance to water and chemicals, high wear resistance, high inflammation 
and fire resistance, high rigidity, high dimensional high dimensional stability and easy processing etc. However, 
its impact resistance is too low and it has very brittle structure. Its usage is limited due to its brittle structure. 
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Glass fibre reinforcement can improve the brittle structure of PPS. Glass fibre reinforced PPS composites will be 
used instead of metallic alloys automotive and aerospace applications due to its lighten weight and high strength 
values. It is also known glass fibre reinforcement not only improved the mechanical properties but also improved 
friction and wear properties. Composites are exposed to variable mechanical loads in many different 
environmental condition during their service life. In order to composite parts can fulfill their tasks efficiently, it 
is very important to determine the behaviour under extreme environmental conditions such as hot/wet or hot/ 
moist.  
In this study randomly dispersed 40 w% short glass fibre reinforced PPS matrix composites with no additive PPS 
were used. The samples were aged by hydrothermal ageing by holding in pure water in an oven at 80°C for 1 
week (168 hours), 2 weeks (336 hours), 4 weeks (672 hours), 6 weeks (1008 hours) and 8 weeks (1344 hours). 
Before and after hydrothermal ageing process, the weights of samples were measured and the amount of water 
absorption of samples were determined. It has been observed that the amount of water absorption is increase 
with increasing of holding time. Furthermore samples were worn “by ball on disc” test method. Adhesion tests 
were performed under three different normal load (10, 20, 30N) during 150m sliding distance and 300 rpm 
rotating speed and effect of hydrothermal ageing and glass fibre reinforcement on tribological behaviour of PPS 
were investigated. 
 
Keywords: Polymer composites, tribology, hydrothermal aging 
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Rijit Zemine Oturan Tabakalı Bir Sistemin Çift Ayrılmalı Temas 

Problemi 

Gökhan ADIYAMAN ve Ahmet BİRİNCİ 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon,61080, Türkiye, gadiyaman@ktu.edu.tr, birinci@ktu.edu.tr 

ÖZET 
Bu çalışmada, rijit bir zemin üzerine oturan ve yükseklikleri ve malzeme özellikleri farklı homojen üç tabakadan 
oluşan tabakalı bir sistemin çift ayrılmalı temas (receding contant) problemi incelenmektedir. En alttaki tabaka 
rijit zemin ile yapışık olup tabakalar arası yapışık değildir. Tabakalı sisteme üstten sonlu bir bölgede yayılı bir 
yük ile bastırılmaktadır. Probleme ait geometri ve yüklemenin simetrik olduğu kabul edilip problem düzlem 
şekil değiştirme problemi olarak ele alınmaktadır. Problem, elastisite teorisi ve integral dönüşüm teknikleri 
kullanılarak tabakalar arası temas gerilmeleri ve temas uzunluklarının bilinmeyenler olduğu iki integral 
denklemden oluşan bir integral denklem sitemine indirgenmektedir. Bu denklem sisteminin çözümü uygun 
Gauss-Jacobi integral formülleri kullanılmak suretiyle iteratif olarak Matlab programı aracılığı ile 
gerçekleştirilmektedir. Elde edilen sonuçlar göstermektedir ki tabakalı sisteme etkiyen yayılı yükün genliği 
azaldıkça temas mesafeleri de azalmakta ve en küçük temas mesafeleri tekil yük için elde edilmektedir. Buna 
karşılık, yayılı yükün genliği azaldıkça temas gerilmeleri artmakta ve en büyük gerilmeler tekil yük durumunda 
oluşmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Ayrılmalı temas, Gauss-Jacobi, integral dönüşüm 

 

Double Receding Contact Problem of a Layered Medium Resting on a 

Rigid Foundation 

ABSTRACT  
In this study, double receding contact problem of a layered medium which consists of three homogeneous layers 
with different heights and material properties is investigated. The Bottom layer is attached to the rigid foundation 
whereas the layers are not attached. The top of the medium is presses by a distributed load over a finite segment. 
The geometry and the loading of the problem are assumed symmetric and the problem is considered as plane 
strain problem. The problem is reduced to a singular integral equation system with two integral equations in 
which contact pressures and contact distances are unknowns. The solution of this system is done iteratively using 
appreciate Gauss-Jacobi integral formulations and Matlab. The obtained results show that the contact distances 
decrease with decreasing distributed load amplitude and the minimum distances occur for concentrated load. 
However, the contact pressures increase with decreasing distributed load amplitude and the maximum pressures 
are obtained for distributed load. 
 
Keywords: Receding contact, Gauss-Jacobi, integral transform 
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ÖZET 
Radyo frekansı (RF) 1-300 MHz aralığındaki elektromanyetik dalgalardır. Endüstriyel uygulamalarda 10 ile 50 
MHz arasındaki frekanslar kullanılmaktadır. Gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılan frekans 27.12±0.16 
MHz olup bu frekansa ait dalga boyu yaklaşık 11m’dir.  
RF ısıtma modern ısıtma yöntemlerinden biridir. RF ısıtma iyonik yer değiştirme ve dipol dönmesini temel 
almıştır. Alternatif elektrik akımın uygulanması yoluyla titreşen molekül ve iyonların sonucunda meydana gelen 
sürtünme nedeniyle ürün içerisinde ısı oluşmaktadır.  
Geleneksel yöntemlere göre suyun seçici olarak ısıtılması dolayısıyla aşırı ısınma problemlerinin önlenmesi, 
işlem zamanında önemli derecede azalma, enerji verimliliğinin iyi olması, yüzeyde aşırı kuruma ve ısınmanın 
olmaması, bakım giderlerinin düşük olması RF sisteminin avantajlarındandır. Gıda işlemede dezenfeksiyon, 
pastörizasyon, pişirme, donmuş ürünlerin çözündürülmesinde, enzim inaktivasyonunda, gıdaların 
kurutulmasında, fırıncılık ürünlerinde pişirme sonrası kurutma gibi birçok amaçla kullanılmaktadır. Bu 
çalışmada radyo frekansı sistemi ve gıda endüstrisinde uygulamaları hakkında bilgi verildi. 
 
Anahtar Kelimeler: Gıda, Radyo frekansı 

 

Radio Frequency and Food Industry Applications 

ABSTRACT  
Radio frequency (RF) is electromagnetic waves in the range of 1-300 MHz. Frequencies between 10 and 50 
MHz are used in industrial applications. The frequency bands commonly used for food industrial applications are 
27.12±0.16 MHz and the central wave length of the frequency is approximately 11 mm.  
Radio frequency (RF) is one of the modern heating methods.  RF heating is based on ionic displacement and 
dipole rotation. Heat is generated in the product due to the friction occurring as a result of vibrating molecules 
and ions by applying the alternating electric current. 
According to conventional methods, selectively heating of the water, processing time significantly reduced, to be 
better energy efficiency, so the absence of excessive drying and heating, low maintenance costs are advantages 
of RF system. It is used for various purposes in food processing such as disinfection, pasteurization, baking, 
thawing, enzyme inactivation, food drying, post-baking in bakery products. In this paper, information was given 
on the radio frequency system and its applications in the food industry. 
 
Keywords: Food, Radio frequency 
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Karşılaştırılmasını İçeren Bir Çalışma  

Zeliha TONYALI1 ve Şevket ATEŞ2 

1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize, 53100, Türkiye, zeliha.tonyali@erdogan.edu.tr 
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ÖZET 
Bu çalışmada, zemin yapı etkileşim problemleri için sonlu eleman ve birleştirilmiş sonlu-sınır eleman 
yöntemlerine ait yapısal tepkiler karşılaştırılmıştır. Sonlu eleman yönteminde yapı ve zemin sonlu elemanlarla, 
birleştirilmiş sonlu-sınır eleman yönteminde ise yapı sonlu elemanlarla, zemin ortamı ise sınır elemanlarla 
modellenmiştir. Birleştirilmiş sonlu-sınır eleman yönteminde sınır eleman rijitlik matrisi, sonlu eleman sistemine 
benzeştirilerek zemin ortamına ait eşdeğer sonlu eleman rijitlik matrisi elde edilmiştir. Sınır eleman yönteminin 
tek dezavantajı, yönteme ait çözüm matrisinin simetrik olmaması ve sıfır olmayan katsayılardan oluşmasıdır. 
Farklı zemin özelliklerine sahip modelin değişerek yayılan yer hareketleri altındaki yatay yerdeğiştirmeleri sonlu 
eleman ve birleştirilmiş sonlu-sınır eleman yöntemleri için elde edilmiştir. Çalışmanın sonunda, birleştirilmiş 
sonlu-sınır eleman yönteminin zemin-yapı etkileşim problemleri için elde edilen sonuçların sonlu eleman 
yöntemi ile elde edilen sonuçlarla oldukça uyumlu olduğu gözlemlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Sonlu eleman yöntemi, Birleştirilmiş sonlu-sınır eleman yöntemi, Zemin-yapı etkileşimi 

 

A Study: Comparison of Finite Element and The Coupling Finite-

Boundary Element Methods 

ABSTRACT  
In this study, structural responses of the finite element model and the coupling finite-boundary element model 
are compared for application in soil-structure interaction problems. In the finite element model, the structure and 
the soil medium are represented by finite elements, but in the coupling finite-boundary element model, the 
structure and the soil medium are represented, respectively, by finite elements and by boundary elements. In the 
last method the soil stiffness matrix of the boundary elements is developed and condensed up to the interface. By 
this way boundary element region is transformed as an equivalent finite element system and final system is 
solved as a stiffness problem. The only disadvantage of the boundary element method is that the system matrix is 
fully populated and computational efficiency is not great, as compared to solving half-banded matrices in the 
finite element method. The comparison of horizontal displacements of the model under spatially varying ground 
motion is obtained for different soil properties and for both methods. Results of the study show that the coupling 
finite-boundary element method can provide realistic and effective modeling of soil-structure interaction 
problems. 
 
Keywords: Finite element method, The coupling finite-boundary element method, Soil-structure interaction. 
 
 
 
 
 
 

1553



 

Yüksek Basınç Homojenizasyon Uygulanmış Süt Konsantrelerinden 

Üretilen Süt Tozlarının Akış Faktörlerinin Belirlenmesi 

Emin Mercan1, Durmuş Sert2, Nihat Akın3 

1Bayburt Üni., Mühendislik Fakültesi, Gıda Müh. Böl., Bayburt, 69000, Türkiye, emercan@bayburt.edu.tr 
2Necmettin Erbakan Üni., Mühendislik Fakültesi, Gıda Müh. Böl., Konya, 42090, Türkiye, dsert@konya.edu.tr 

3Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Konya, 42075, Türkiye, nakin@selcuk.edu.tr 

ÖZET 
Son yıllarda, süt endüstrisinde yüksek basınç (YB) gibi yeni gıda işleme tekniklerinin potansiyel uygulamaları 
artmaktadır. Dinamik yüksek basınç olarakta adlandırılan yüksek basınç homojenizasyon (YBH) bazı avantajlar 
sunan sürekli bir prosestir. YBH emülsiyonların damlacık boyutunu küçültmekte ve kremalaşma hızını azaltarak 
süt ürünlerinin raf ömrünü artırmaktadır. YB’nin diğer bazı avantajları şunlardır: bakteri yıkımı, plasmin ve 
bakteriyofaj inaktivasyonu, alkali fosfataz ve laktoperoksidaz aktivitelerinde azalmadır. Ayrıca, YBH sütün 
fonksiyonel özelliklerini değiştirme gibi süt üzerinde ilginç etkilere sahiptir. 
Bu çalışmada, süt konsantrelerine yüksek basınç homojenizasyonun yağlı ve yağsız süt tozlarının akış 
faktörlerine etkisi belirlenmiştir. Bu amaçla, yağlı ve yağsız süt konsantrelerine sırasıyla 0-30 Mpa ve 0-150 
MPa basınç uygulanmıştır. Sonrasında, YBH uygulanmış süt konsantrelerindenpüskürterek kurutmayla yağlı ve 
yağsız süt tozları üretilmiştir. Süt tozlarının akış faktörleri Unconfined Yield Stres probu takılı TA-XTPlus 
tekstür analiz cihazıyla belirlenmiştir. Yağsız ve yağlı süt tozlarının akış faktörleri sırasıyla 3.02-11.27 ve 1.83-
2.12 aralığında değişmiştir. Yağsız süt tozu örneklerinde, artan homojenizasyon basıncı akış faktörünü önemli 
ölçüde artırmıştır. Ancak, yağlı süt tozu örnekleri arasında benzer akış faktörü değerleri belirlenmiştir. Sonuçlar 
yağsız süt konsantrelerine YBH uygulaması yağsız süt tozlarının akabilirliğini artırdığını göstermiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Yüksek basınç, süt tozu, akış faktörü. 

 

Determination of Flow Factors of Milk Powders Produced from High-

Pressure Homogenization Treated Milk Concentrates  

ABSTRACT  
In recent years, the potential applications of novel food processing techniques such as high pressure (HP) have 
increased in the dairy industry. High-pressure homogenization (HPH) also called dynamic high pressure is a 
continuous process that offers some advantages. It reduces the droplet size of the emulsions and improves the 
shelf life of the dairy products by reducing creaming rate. Other some advantages of HP are the destruction of 
bacteria, inactivation of plasmin and bacteriophage, reducing alkaline phosphatase and lactoperoxidase activities. 
In addition, HPH has interesting effects on milk including changes in the functional properties of milk.  
In this study, the effect of high-pressure homogenization of milk concentrates on the flow factors of skim and 
whole milk powders was determined. For this purpose, skim and whole milk concentrates were HPH treated at 
0-150 MPa and 0-30 MPa, respectively. Then, skim and whole milk powders were produced from HPH treated 
milk concentrates by spray drying. Flow factor of milk powders was determined by TA-XTPlus texture analyzer 
equipped with Unconfined Yield Stress Rig. Flow factor of SMP and WMP ranged from 3.02-11.27 and 1.83-
2.12, respectively. In SMP samples, increasing homogenization pressure significantly increased flow factor. 
However, similar flow factor values were determined between WMP samples. The results showed that HPH of 
skim milk concentrates increased the flowability of SMP. 
 
Keywords: High pressure, milk powder, flow factor. 
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ÖZET 

Genellikle, avuçiçi tanıma sistemlerinde, başarım oranını yüksek tutmak için elin yerleşimini kısıtlayan aparatlar 
kullanılır. Son zamanlarda ise tamamen kısıtlamasız ve temassız tanıma düzenekleri geliştirilmeye 
çalışılmaktadır. Fakat bu düzeneklerde el serbest hareket ettiği için elde edilen görüntülerde perspective 
bozulmalar ortaya çıkmaktadır.  
Biz, ilk olarak, bu çalışmada perspektif bozulmaların tanıma başarımındaki olumsuz etkisini gösterdik.  Daha 
sonra, perspektif düzeltme yapılmış görüntülerde özellik çıkarma yöntemlerinin başarımını test ettik. 
Çalışmalarımızda avuçiçi tanıma için özel olarak geliştirilmiş kodlama tekniklerinin (PalmCode, CompCode, 
DoGCode) perspektif bozulma altında çok başarısız olduklarını tespit ettik. Buna karşın çok bilinen tekniklerden 
Temel Bileşenler Analizi ve Doğrusal Ayırtaç Analizi gibi yöntemlerin kabul edilebilir seviyelerde sonuçlar 
üretmişlerdir. Özellikle Çekirdek Fisher Ayırtaç Analizi yaklaşımı ile %95 başarım oranlarına ulaşabildik. 
 
Anahtar Kelimeler: Avuçiçi Tanıma, Avuçiçi Kodlama, TBA, DAA, Çekirdek FAA. 

 
Feature Extraction for Unrestricted Palmprint Recognition 

ABSTRACT  
Generally, devices that restrict hand placement are used to keep the performance rate high in palmprint 
recognition systems. In recent years, fully unrestricted and contactless identification devices are being 
developed. However, since the hands move freely in these devices, perspective distortions appear in the images 
obtained.  
We, firstly, showed the negative effect of perspective impairments on recognition in this study. Later, we tested 
the performance of feature extraction methods on perspective corrected images. In our studies, we have found 
that coding techniques (PalmCode, CompCode, DoGCode) specially developed for palmprint recognition are 
very unsuccessful under perspective distortion. Despite that; we have seen that well-known feature extraction 
methods such as Principle Component Analysis and Linear Discriminant Analysis produce results at acceptable 
rates. In particular, we achieved 95% performance rates with the Kernel Fisher Discriminant Analysis approach. 
 
Keywords: Palmprint Recognition, Palmprint Coding, PCA, LDA, Kernel FDA   
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ABSTRACT 
In this study, the assembly line worker assignment and balancing problem of type-II (ALWABP-2) is 
considered. ALWABP-2 come in view if task times differ depending on operator skills or the assignment of 
tasks and assignment operators to stations in order to minimize cycle time. A new mathematical model is 
developed to solve the problem. The performance of the developed mathematical model is compared with 
existing mathematical model on benchmark problem instances. Experimental results show that the developed 
mathematical model is very effective and robust for a large set of benchmark problems.  
 
Keywords: Assembly Line Balancing, ALWABP-2, Mathematical Model. 

 
ALWABP İçin Yeni Bir Matematiksel Model 

ÖZET 
Bu çalışmada, tip-II (ALWABP-2) montaj hattı işçi atama ve dengeleme problemi ele alınmıştır. ALWABP-2, 
atama operatörlerine bağlı olarak görev sürelerinin operatör becerilerine veya görev atamasına ve çevrim 
zamanını en aza indirgendiği operatörlerin istasyonlara atandığı durumda ortaya çıkar. Bu problemi çözmek için 
yeni bir matematiksel model geliştirildi. Geliştirilen matematik modelin performansı, örnek test problemleri 
üzerinde mevcut matematiksel model ile karşılaştırılmıştır. Deneysel sonuçlar, geliştirilen matematiksel modelin 
çok sayıda kıstas problemi seti için çok etkili ve gürbüz olduğunu göstermektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Montaj Hattı Dengeleme, ALWABP-2, Matematiksel Model. 
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ABSTRACT 
Line designers allow stations to have several workers in the same station and balance out the line to avoid the 
disadvantages of conventional assembly lines. Multi-manned assembly line balancing problems (MALBPs) are a 
new type of ALB problems in which it is possible to assign more than one worker or operator to each 
workstation according to the product features. Much research addresses the advantages of multi-manned ALB in 
the literature, as each station consists of more than one worker and has a shorter line length. It also keeps work in 
process low . Despite the fact that multi-manned ALB has been frequently encountered in the literature, there is 
no study about a review approach have been reported. In this study a review of MALBPs is presented and future 
studies are discussed.  
 
Keywords: MALBP, Review Study, Assembly Line Balancing. 

 

Çok-Operatörlü Montaj Hattı Dengeleme Problemleri: Derleme 

ÖZET 
Hat tasarımcıları, geleneksel montaj hatlarının dezavantajlarını önlemek için istasyonların aynı istasyonda birkaç 
işçiye sahip olduğu hat dengelemesine izin verirler. Çok-insanlı montaj hat dengeleme problemleri 
(ÇOMHDP'ler), ürün özelliklerine göre her bir iş istasyonuna birden fazla işçi veya operatör atamanın mümkün 
olduğu yeni bir MHD problemidir. Literatürdeki birçok araştırma, çok operatörlü MH'nin her istasyon birden 
fazla operatörün olması ve daha kısa bir hat uzunluğuna sahip olması gibi avantajlarına değinmektedir. Ayrıca, 
yarı mamul seviyeside düşük tutulur. Çok operatörlü MHD'nin literatürde sıklıkla karşılaşılmasına rağmen, 
derleme yaklaşımı ile ilgili herhangi bir çalışma rapor edilmemiştir. Bu çalışmada 'lerin gözden geçirilmesi 
sunulmuş ve gelecekteki çalışmalar tartışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: ÇOMHDP, Derleme Çalışması, Montaj Hattı Dengeleme. 
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ÖZET 

SIFT algoritması önemli öznitelik belirleyici yaklaşımlardan birisidir. Ölçek ve dönme bağımsız olması diğer 
birçok tekniğe göre kullanım alanını artırmaktadır. Fakat, bu yöntem affine dönüşümlere duyarlıdır. Bu nedenle 
yeni bir yaklaşım olarak Affine – SIFT (ASIFT) algoritması önerilmiştir. Bu yöntem görüntü eşleştirme veya 
özellik takibi gibi konularda çok etkili olmasına rağmen, hesaplama ve zaman karmaşıklığı çok yüksektir. 
Özellikle bir görüntü üzerinde oluşturulan geometrik döünüşümler hesaplama süresini çok uzatmaktadır. 
Birbirinden ayrık olarak hesaplanabilir bu dönüşümler bize paralel olarak pogramlanabilir.  
Bu çalışmada, CUDA kütüphanesini kullanarak ASIFT öznitelik belirleyici algoritmasının GPU üzerinde 
gerçekleştirimi gösterilmiştir. Daha sonra, GPU ile CPU gerçekleştirimlerinin performanslarını 
karşılaştırılmıştır. Performasn karşılaştırmalarında, stereo eşleştirme için kullanılan Middlebury verisetindeki 
görüntüler kullanılmıştır. Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda, genel olarak, GPU gerçekleştirminin CPU’ya 
göre yaklaşık 8 kat daha kısa sürede çalıştığı görülmüştür. 
  
Anahtar Kelimeler: SIFT, ASIFT, GPU, CUDA. 

 

The Implementation of ASIFT Algorithm on the GPU  

ABSTRACT  
The SIFT algorithm is one of the important feature descriptor approaches. Due to its independence of scale and 
rotation, its use area is wider than many other techniques. However, this method is sensitive to affine 
transformations. For this reason, Affine - SIFT (ASIFT) algorithm is proposed as a new approach. Although this 
method is very effective for such things as image matching or feature tracing, the calculation and time 
complexity is too high. In particular, the geometric transformations created on an image, prolong the calculation 
time very much. These transformations, which can be calculated separately from each other, can be programmed 
in parallel.  
In this study, it is shown a GPU implementation of the ASIFT feature descriptor algorithm using CUDA Library. 
After that, performances of GPU and CPU implementations are compared. Performance comparisons used 
images from the Middlebury data set used for stereo matching. The recommended approach was to test the 
images in the Middlebury data set used for stereo matching. In the experimental studies, it was seen that the GPU 
implementation works in general about 8 times shorter than the CPU. 
 
Keywords: SIFT, ASIFT, GPU, CUDA 
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ÖZET 
Ulaşım uygulamalarındaki en önemli problemlerden biri otobüs çizelgeleme problemleridir. Bu problemler 
yöneylem araştırması literatüründe karmaşıklığından dolayı her zaman dikkat çeken uygulamalardan 
olmuşlardır. Otobüs çizelgeleme problemleri NP-Zor kümesinde yer almaktadır. Bu nedenle, verilerin büyüklüğü 
ve karmaşıklığından dolayı gerçek hayat uygulamalarında çözümünde sıkıntılar yaşanır. Fazla otobüs sayısı ek 
maliyet yaratırken az otobüsle çalışmak servis kalitesini  düşürür. Bu çalışmada bir otobüs çizelgeleme modeli 
tam sayılı programlama yardımıyla kurulmuştur. Model yeterliliğini test etmek için dört farklı rassal veri seti 
kullanılmış, LINDO paket programı yardımıyla çözülmüştür. Çıktılar değerlendirilerek modelin farklı verilere 
cevap yeteneği gözlenmiştir. Geliştirilen modelin anlamlı cevaplar verdiği görülmüş ve bir kasabada hizmet 
vermekte olan bir otobüs şirketi için kullanılarak her farklı otobüs tipine göre  ayrı rotalar için tanımlanan belli 
zaman aralıklarında  gerekli olan optimum sefer sayıları bulunmuştur.  
 
Anahtar Kelimeler: Otobüs Çizelgeleme, Tam Sayılı Programlama, LINDO. 

 

Bus Scheduling Optimization and An Application 

ABSTRACT  
Bus scheduling problems are one of the most important problems in transportation applications. These problems 
have always been among the most noticeable applications due to the confusion in the literature of operation 
research these problems problems are on the NP-hard problem set. Because of this, the size and complexity of 
the data make it difficult to solve real-world applications. If  the number of buses increase,  additional costs can 
be occurred. On the other hand working with fewer buses can reduce the quality of service level.  In this study, a 
bus scheduling model was improved with integer programming. Four different random data sets were used to 
test the model adequacy and solved with LINDO package program.  Outcomes were evaluated and the ability of 
the model to respond to different data was observed. The developed model was found to give meaningful 
answers and the optimum number of times required for certain time intervals defined for separate roots for each 
different bus type was found for a bus company  operating in a town. 
 
Keywords: Bus scheduling, integer programming, LINDO 
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ÖZET 
Teknolojik gelişmelerin hızla ilerlediği günümüzde teknolojik aletlerdeki görüntülerin daha net olabilmesi için 
imaj iyileştirme üzerine sürekli çalışmalar yapılmaktadır. Bu amaçla yapılan çalışmaların olumlu sonuçlar 
verebilmesi için imaj iyileştirme işlemlerinin matematiksel modellemelerine ve bu modellemelerde de yüksek 
matematik (özelikle -Laplacian içeren kısmi diferansiyel denklemler) bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tür 
problemlerin çözümleri yalnız değişken üstlü Lebesgue  ve Sobolev  uzaylarında mümkündür.  
İmaj iyileştirme konusu üzerine değişken üslü uzaylarda da birçok çalışma mevcuttur. 
Bu çalışmada mühendislikte önemli bir uygulama alanı olan imaj iyileştirme üzerine değişken üslü Lebesgue 

 ve değişken üslü Sobolev uzaylarda yapılan yeni çalışmalar, yaklaşımlar ve yöntemler 
tanıtılacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: Değişken üslü Lebesgue ve Sobolev uzayları, -Laplacian, İmaj iyileştirme. 

 

The Importance of Variable Exponent Spaces on Image Processing 

ABSTRACT  
Nowadays, the technology is developing rapidly,  as the images can be more clear in technological tools the 
image processing studies are being carried out. In order to get positive results, mathematical modeling of image 
processing processes and high mathematical knowledge (Particularly differential equations involving -
Laplacian)  in these models are needed. Such problems can be solved only in the variable-exponent Lebesgue 

 and Sobolev  spaces. There are many studies on image processing in variable exponent spaces.  
In this present, we introduce new studies, approaches and methods on image processing which investigated in 
variable exponent Lebesgue  and variable exponent Sobolev  spaces. 
 
Keywords: Variable exponent Lebesgue and Sobolev spaces, -Laplacian, Image processing.  
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ÖZET 
Enerji temininde dışarıya bağlı olan ülkemizde enerjinin büyük bir bölümü kış aylarında ısıtma amaçlı 
kullanılmaktadır. Isı pompası sistemleri ısıtma ve soğutma amaçları için başta evsel olmak üzere pek çok 
endüstriyel alanda kullanılmaktadır. Değişik tiplerde olabilen bu sistemler toprak altında belirli mesafedeki 
kararlı sıcaklık değerini kaynak olarak kullanabilmektedir. Toprak altına yatay döşenen ısı taşıyıcı boruları 
kullananına yatay toprak kaynaklı ısı pompası (YTKIP); dikey döşenen ısı taşıyıcı boruları kullananına ise dikey 
toprak kaynaklı ısı pompası (DTKIP) denmektedir. Bu çalışmada Erzurum Atatürk Üniversitesi bilimsel 
araştırmalar fonu tarafından desteklenen proje ile kurulmuş olan deney düzeneği ile mahal ısıtma için TKIP 
deneyleri yapılmıştır. Deney düzeneği, dikey toprak ısı değiştiricisi (U-borulu toprak ısı değiştiricili), sıvı-sıvı 
prensibine göre çalışan buhar sıkıştırmalı bir ısı pompası, fan-coiller, su sirkülasyon pompaları, yardımcı 
elemanlar ve ölçüm elemanlarından (sıcaklık, debi ve basınç) oluşmaktadır. Bu sistemle daha önceki 
çalışmalardan farklı olarak değişik işletme koşullarında deneyler yapılmıştır. Elde edilen verilerle sistemin enerji 
ve performans (COP) analizleri karşılaştırmalı olarak yapılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Toprak kaynaklı ısı pompası (TKIP), COP, enerji analizi, soğuk iklim bölgesi 

 

The Use of Ground Source Heat Pump System For Heating in Cold 

Climate Region 

ABSTRACT  
In our country, which is dependent to the outside energy supply, most of the energy is used for heating in the 
winter months. Heat pump systems are primarily applied home purpose as well as many industrial areas for 
heating and cooling. These systems, which can be of different types, can use the value of constant temperature at 
certain distance under the ground as a source. It is named as horizontal ground source heat pump (HGSHP) when 
using heat carrier pipes laid horizontally under the ground. It is called as Vertical ground source heat pump 
(VGSHP) is used for vertically installed heat carrier pipes. In this study, ground source heat pump experiments 
were conducted for the district heating with the experimental setup established by the project supported by 
Erzurum Atatürk University scientific research fund. The test setup consists of a vertical compartment heat 
exchanger (U-pipe earth heat exchanger), a vapor compression heat pump working based on liquid-liquid 
principle, fan-chillers, water circulation pumps, auxiliary elements and measuring elements (temperature, flow 
rate and pressure). Unlike previous studies, this system has been tested in different operating conditions. The 
obtained dates from the experiments, energy and performance analyzes of the system (COP) were made 
comparatively. 
 
Keywords: ground source heat pump, COP, analysis of energy, cold climate region 
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ÖZET 
Si(Li) yarıiletken katı hal detektörü kullanılarak farklı foton enerjilerinde (22.1 keV; 25.5 keV; 30.824 keV; 35.8 
keV; 53.155 keV ve 59,54 keV) AISI 304 paslanmaz çeliğinin, toplam kütle azaltma katsayıları (µm), toplam 
atomik ve elektronik tesir kesitleri (t ve e), etkin atom ve elektron sayıları (Zeff and Neff) gibi foton zırhlama 
parametreleri deneysel ve teorik olarak hesaplandı. Numune (AISI 304 paslanmaz çeliği), foton geçirme 
düzeneği kullanılarak 109Cd, 133Ba and 241Am radyoaktif nokta kaynaklar ile uyarıldı. AISI 304 paslanmaz çeliği 
için elde edilen µm değerleri kullanılarak, t , e , Zeff ve Neff parametreleri deneysel ve teorik olarak belirlendi. 
AISI 304 paslanmaz çeliğinin teorik µm değerleri WinXCom bilgisayar programı kullanılarak incelenen enerjiler 
için hesaplandı. AISI 304 paslanmaz çeliği için foton zırlama parametrelerinin elde edilen değerleri foton 
enerjisinin bir fonksiyonu olarak çizildi. Elde edilen sonuçlar, AISI 304 paslanmaz çeliğinin araştırılan foton 
zırhlama parametrelerinin etkileşen foton enerjisine bağlı olduğunu göstermiştir. Ayrıca, AISI 304 paslanmaz 
çeliğinin araştırılan foton zırhlama parametrelerinin artan foton enerjisi ile azaldığı gözlemlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: AISI 304 Paslanmaz Çeliği, Foton Zırhlama Parametreleri, Kütle Azaltma Katsayısı, Etkin 
Atom Ve Elektron Sayısı. 

 

Determination of Photon Armouring Parameters of AISI 304 Stainless 

Steel 

ABSTRACT  
The photon armouring parameters such as the total mass attenuation coefficients (µm), the total atomic and 
electronic cross-sections (t and e), the effective atomic and electron numbers (Zeff and Neff) of AISI 304 
stainless steel were calculated experimentally and theoretically at different photon energies (22.1 keV; 25.5 keV; 
30.824 keV; 35.8 keV; 53.155 keV and 59,54 keV) using a Si(Li) semiconductor solid-state detector. The 
sample (AISI 304 stainless steel) were irradiated with 109Cd, 133Ba and 241Am radioactive point sources using 
photon transmission arrangement. The t ,e , Zeff and Neff parameters were determined experimentally and 
theoretically using the obtained µm values for AISI 304 stainless steel. The theoretical µm values of AISI 304 
stainless steel were calculated for present energies using WinXCom computer program. The obtained values of 
photon armouring parameters for AISI 304 stainless steel were plotted as function of photon energy. The results 
obtained were showed that the investigated photon armouring parameters of AISI 304 stainless steel depend on 
the photon energies interacted. Additionally, it was observed that the investigated photon armouring parameters 
of AISI 304 stainless steel have been decreased with increasing of photon energies. 
 
Keywords: AISI 304 Stainless Steel, Photon Armouring Parameters, Mass Attenuation Coefficient, Effective 
Atomic And Electron Number. 
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KOVAR Alaşımının Sahip Olduğu Özelliklerin Nedeninin 

Delokalizasyon ve Yük Transfer Fenomenleri ile Belirlenmesi  

Bünyamin ALIM1, Mine UĞURLU2, İbrahim HAN3 ve Lütfü DEMİR2 

1Technical Scientific Vocational School, Bayburt,69000, Turkey, balim@bayburt.edu.tr 
2Deparment of Physics, Faculty of Science, Erzurum,25240, Turkey,  

mineu_tas@hotmail.com, ldemir@atauni.edu.tr 
3Deparment of Physics, Faculty of Science and Arts, Erzincan, 24100, ihan@agri.edu.tr 

ÖZET 
Numunelerin valens elektron yapısını belirlemek için saf formdaki ve KOVAR (Fe54Ni29Co17) alaşımındaki Fe, 
Ni ve Co metallerinin Kβ-to-Kα X-ışını şiddet oranları hesaplandı. Daha sonra, KOVAR alaşımının karakteristik 
özelliklerin kaynağını anlamak için KOVAR alaşımının valens elektron popülasyonları hesaplandı. Numuneler, 
enerji ayırımlı X-ışını flüoresans spektroskopisi (EDXRFS) kullanılarak 370 MBq (10 mCi) 109Cd radyoaktif 
kaynağın 22.69 keV X-ışınları ile uyarıldı. Numunelerden yayımlanan K X-ışınları yüksek çözme güçlü bir 
Si(Li) katı hal detektörü ile sayıldı. KOVAR alaşımının yük transfer ve/veya delokalizasyon fenomenlerini 
anlamak için saf formdaki ve KOVAR alaşımındaki bu metallerin valens elektron yapıları, çok konfigürasyonlu 
Dirac-Fock (MCDF) hesaplamalarının sonuçları ile hesaplanan Kβ-to-Kα X-ışını şiddet oranlarının 
karşılaştırılması ile belirlendi. Analizler KOVAR alaşımındaki elementlerin valens elektron popülasyonlarının 
saf metallere göre farklılıklar belirttiğini göstermiştir. Bu farklılıklar alaşımların elementlerin tipine, alaşım 
elementlerinin konsantrasyonuna, alaşımdaki özgün metal atomları arasındaki yük transfer ve/veya 
delokalizasyon fenomenleri ile ilişkilendirilebilir. Ayrıca, KOVAR alaşımının sahip olduğu özelliklerin 
nedeninin alaşımdaki Co metalinin valens elektron sayısındaki değişimlere atfedilebileceği gözlemlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: KOVAR, alaşım, delokalizasyon, yük transfer, valens elektron yapısı. 

 

Determination of why to have features of KOVAR Alloy via 

Delocalization and Charge Transfer Phenomena 

ABSTRACT  
Kβ-to-Kα X-ray intensity ratios of Fe, Ni and Co metals in pure form and KOVAR (Fe54Ni29Co17) alloy were 
calculated in order to determine valence-electron structure of the samples. Then, the valence-electron 
populations of KOVAR alloy were calculated in order to grasp the origin of the characteristic properties of 
KOVAR alloy. The samples were irritated by 22.69 keV X-rays from a 370 MBq (10 mCi) 109Cd radioactive 
point source by using energy dispersive X-ray fluorescence spectroscopy (EDXRFS). K X-rays emitted by 
samples were counted with a high-resolution Si (Li) solid-state detector. The valence-electron structures of these 
metals in pure form and KOVAR alloy were determined by comparison of the calculated Kβ-to-Kα X-ray 
intensity ratios with the results of multi-configurations Dirac-Fock (MCDF) calculations to understand the 
charge-transfer and/or delocalization phenomena of KOVAR alloy. The analysis show that valance-electron 
population of elements in KOVAR alloy indicated differences with respect to the pure metal. These differences 
can be related to type of alloy elements, concentration of alloy elements, charge transfer and/or delocalization 
phenomena between of individual metal atoms in alloy. Furthermore, it was observed that the cause of own 
important features of KOVAR alloy can be attributed to the variation of valence-electron numbers of the Co 
metal in the alloy. 
 
Keywords: KOVAR, alloy, delocalization, charge transfer, valence-electron structure. 
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Katı Hal Fermentasyonu ve Laktik Asit Üretimi 

Aybike KAMİLOĞLU 

Bayburt Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Bayburt, 69000, Türkiye, abereketoglu@bayburt.edu.tr 

ÖZET 
Giderek artan dünya nüfusu ve klasik enerji kaynaklarının tükenme eğilimi, alternatif ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarına olan ilgiyi arttırmıştır. Gıda endüstrisi ve tarım atıkları, bu kaynaklar içerisinde önemli bir yer 
tutmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemli bir bölümü mikroorganizma faaliyetine yönelik, 
fermentasyon tekniği ile değerlendirilmektedir. Fermentasyon ile uygun mikroorganizma seçilerek antibiyotikler, 
enzimler, organik asitler, pestisitler, antimikrobiyal maddeler, biyoyakıt, aroma bileşikleri gibi birçok maddenin 
üretilmesi mümkün olabilmektedir. Bu ürünler içerisinde laktik asit gıda, tekstil, kimya ve eczacılık alanında 
oldukça geniş bir kullanım alanına sahiptir. Katı hal fermentasyonu ise fermentasyon tekniğine kıyasla su 
kullanımının sınırlı tutulması, yatırım maliyetinin düşük olması ve işlem hacminin daha küçük olması gibi 
avantajlar ile ön plana çıkmaktadır. Bu derlemede katı hal fermentasyonu ve farklı yenilenebilir kaynaklar ile 
laktik asit üretiminin gerçekleştirildiği çalışmalar ele alınmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler:  Katı hal fermentasyonu, laktik asit, yenilenebilir kaynaklar 

 

Solid State Fermentation and Lactic Acid Production 

ABSTRACT  
The increasing world population and the exhaustion tendencies of classical energy sources have increased 
interest in alternative and renewable energy sources. Food industry and agricultural wastes have an important 
place in these resources. A significant part of renewable energy sources are evaluated by fermentation technique 
for microorganism activity. With fermentation, it is possible to produce many substances such as antibiotics, 
enzymes, organic acids, pesticides, antimicrobial substances, biofuels, aroma compounds by selecting suitable 
microorganisms. Among these products, lactic acid has a wide range of applications in food, textile, chemical 
and pharmaceutical fields. Solid state fermentation comes to the forefront with advantages such as limited use of 
water, low investment cost and smaller volume than fermentation technique. In this review, solid state 
fermentation and studies on the production of lactic acid with different renewable resources are discussed. 
 
Keywords: Solid state fermentation, lactic acid, renewable resources 
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Temizlik Çizelgeleme Modeli ve Uygulaması  

Didem Güleryüz, Hamid Yılmaz, Çağatay Teke 
Bayburt Üniversitesi, Bayburt, 69000, Türkiye,  

dguleryuz@bayburt.edu.tr,  hamidyilmaz@bayburt.edu.tr,  cagatayteke@bayburt.edu.tr 

ÖZET 
Hijyen, sağlığın korunması ve devamı için gerekli bilgilerin ve uygulamaların toplamıdır. Özellikle, toplu 
yaşamak zorunda olduğumuz, binaların temizliği hayati önem taşımaktadır. Ortamdan kaynaklanabilecek 
enfeksiyonların önlenmesi, çalışanlar için sağlıklı bir ortam oluşturulması, temizlik kurallarının belirlenmesi ve 
temizliğin doğru ve etkin yapılmasının sağlanması kişilerin fiziksel ve psikolojik olarak iyi hissetmesine neden 
olur. Temizliğin verimli ve sürdürülebilir olması için gerekli olan malzeme, ekipman ve iş gücü maliyetleri 
incelendiğinde, personel maliyetinin minimize edilmesiyle toplam maliyetin  azaltılabileceği öngörülmüştür. Bu 
çalışmada personelin verimli ve etkin kullanımını sağlamak için beklemelerin en aza indirgenmesi amacıyla Tam 
sayılı programlamadan yararlanarak temizlik çizelgeleme modeli kurulmuş ve Bayburt Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi örneği Matlab yardımıyla çözülmüştür. Temizlenecek alanların personele ataması ve çizelgelemesi 
yapılmıştır. 
 
 Anahtar Kelimeler: Çizelgeleme, Tam Sayılı Programlama, Matlab. 

 

Cleaning Scheduling Model and An Application 

ABSTRACT  
Hygiene is identified of information and practices necessary for the protection and continuation of health. 
Especially, cleaning the buildings is vital for public areas. Prevention of infections caused by the environment, 
establishment of a healthy environment for employees, determination of cleaning rules and clean correctly and 
efficiently  which makes people feel well physically and psychologically. When the cost of materials, equipment 
and labor required for efficient and sustainable cleaning are examined, The total cost can be reduced by 
minimizing staff cost. In this study, to ensure efficient and effective usage of staff, the cleaning scheduling 
model was set up using integer programming to reduce the maximum of waiting times and an example of 
Bayburt University solved with Matlab. Using these results areas to be cleaned have been assigned and 
scheduled. 
 
Keywords: Scheduling, Integer Programming, Matlab. 
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Gıda Sektöründe Hat Dengeleme Uygulaması  

Çağatay Teke, Didem Güleryüz ve Hamid Yılmaz 
Bayburt Üniversitesi, Bayburt, 69000, Türkiye,  

cagatayteke@bayburt.edu.tr, dguleryuz@bayburt.edu.tr, hamidyilmaz@bayburt.edu.tr 

ÖZET 
Günümüzde teknoloji çok hızlı bir gelişim göstermektedir. İşletmelerin böyle bir ortamda müşteri isteklerini en 
hızlı ve en uygun şekilde karşılayabilmeleri, küresel pazarda onları bir adım öne çıkaracaktır. Üretim sürecini 
etkileyen en önemli unsurlardan biri üretim hattının verimliliğidir. Verimlilik sadece üretimin en kısa zamanda 
gerçekleşmesini değil, aynı zamanda maliyet ve kıt kaynak kullanımı gibi faktörleri de içermektedir. Hat akışı, 
hammadde girişinden ürünün paketlemesine kadar olan süreci içerir. Dengeli bir hat için, üretim hızı ve boş 
sürelerin tespitinin yanı sıra dengeli malzeme akışı ve işgücü dağılımı da önem arz etmektedir. Bu çalışmada, 
gıda sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin kahvaltılık gevrek üretim hattı ele alınmış ve hat dengeleme 
çalışması yapılarak hattın verimliliğinin artırılması amaçlanmıştır. Bu amaç gerçekleştirilirken hat üzerinde en az 
iş istasyonu bulunması hedeflenmiştir. Mevcut hat incelenerek dar boğazların oluştuğu, yani üretim sürecini 
yavaşlatan unsurların bulunduğu istasyonlar tespit edilmiştir. Son olarak, önerilen hat düzeninin verimliliği, 
konum ağırlıklı dengeleme metoduyla hesaplanarak gerçekleştirilen iyileştirme gösterilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Hat dengeleme, verimlilik, konum ağırlıklı dengeleme metodu, iş istasyonu. 

 

Line Balancing Application in Food Industry 

ABSTRACT  
Today, technology is developing very rapidly. The ability of enterprises to meet customer demands in such an 
environment in the fastest and most convenient way will bring them one step ahead of the global marketplace. 
One of the most important factors affecting the production process is the productivity of the production line. 
Productivity not only involves production as soon as possible, but also includes factors such as cost and scarce 
resource use. The line flow includes the process from raw material entry to product packaging. For a balanced 
line, balanced material flow and labor distribution are important as well as speed of production and idle times. In 
this study, a breakfast cereal production line of a factory in the food industry was discussed and an increase of 
line productivity was aimed by applying line balancing. When this objective is achieved, it is aimed to have at 
least work stations on the line. By investigating the existing line, stations where bottlenecks have occurred, that 
is, factors that slow down the production process, have been identified. Finally, the productivity of the proposed 
line layout has been shown to be improved by calculating ranked positional weighted method. 
 
Keywords: Line balancing, productivity, ranked positional weighted method, work station. 
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Banburi Makineleri İçin Ömür Veri Analizi Uygulaması  
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ÖZET 
İmalat için kullanılan makinelerde en önemli unsurlardan biri makinelerin kullanılabilirliğinin en yüksek 
seviyede tutulmasını sağlayan bakım faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi ve kontrolüdür. Bakım, bir sistemi 
veya belirli bir donanımı faal durumda bulundurmak için yapılan faaliyetlerdir. Bakım faaliyetleri temelde arıza 
bakımı ve planlı bakım olarak gerçekleştirilir. Arıza bakımları için gerekli olan yedek parça, işgücü ve teçhizatın 
planlamasını yapabilmek için makine ve ekipmanların arıza dağılımının bilinmesi gerekir. Arıza verileri ve 
uygun istatistikî yöntem kullanılarak dağılımın parametre değerleri belirlenebilir. Bu çalışmada, banburi 
makineleri için gerçek arıza verileri kullanılarak ömür veri analizi uygulaması gerçekleştirilmiştir. Analizde en 
küçük kareler yöntemi kullanılmıştır. Yöntemin nasıl uygulandığı, önemli bir arızaya sebep olan ekipman için 
gösterilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Ömür veri analizi, en küçük kareler yöntemi, weibull dağılımı. 

 

Life Data Analysis Implementation for Banbury Machine 

ABSTRACT  
Planning, conducting and control of maintenance activities enable to the highest level of availability of 
manufacturing machines. Maintenance is a set of activities that carry out to keep a system or equipment in 
operation. Maintenance activities are basically divided into two types as preventive maintenance and corrective 
maintenance. Failure distribution of machines and equipment has to be known for planning space parts, labor 
and tools. This can be determined by using failure data and suitable statistical method. In this study, life data 
analysis for banbury machine was conducted by using real failure data. Least square method was used in the 
analysis. Applied method was shown for the equipment which is vitally important. 
 
Keywords: Life data analysis, least square method, weibull distribution. 
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  Crispr: Gıdalara Yeni Bir Yaklaşım “Düzenlenmiş Gıdalar” 
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Bayburt Üniversitesi, Bayburt, 69000, Türkiye, sozakca@bayburt.edu.tr, burcubazu@bayburt.edu.tr  

ÖZET 
CRISPR tekniği kelime anlamı olarak düzenli aralıklarla bölünmüş palindromik tekrar kümelerini ifade 
etmektedir. CRISPR bazlı uygulamalar daha çok tıp,ziraat,gıda ve genetik mühendisliği alanlarında 
kullanılmaktadır. CRISPR gen düzenleme teknolojisi gıda biliminde popüler olarak ve özellikle maya, tahıl bazlı 
ürünler ve meyvelerde “düzenlenmiş gıda” terimini ortaya çıkarmıştır. Yakın gelecekte, gıdaların çoğunlukla 
CRISPR-Cas9 kompleks tekniği ile üretilmesi ve küresel ısınmanın sebep olduğu kuraklık gibi durumlara adapte 
olabilen mısır, buğday gibi tahıl ürünlerinde ve virüse dayanıklı hayvanların yetiştirilmesinde kullanımı 
amaçlanmaktadır. Yogurt ve peynir gibi fermente süt ürünlerinde problem oluşturan bakteriyofajlara karşı 
dirençli starter kültür üretimi CRISPR teknolojisi ile sağlanabilmektedir. Bunun yanında, dilimlenmiş patates, 
mantar ve elmada gerçekleşen esmerleşme reaksiyonlarını önlemek için de esmerleşme ile ilgili enzimin 
üretilmesini sağlayan gen dizilimi CRISPR gen mühendisliği sayesinde diziden çıkarılarak reaksiyon 
kısıtlanabilmektedir. Bu derleme çalışmasında CRISPR teknolojisinin henüz aydınlatılmamış yanlarının 
olmasına ve ilgili düzenlemelerin oluşturulmamasına rağmen genetik alanında gelecek vaat eden, 
hassas,spesifik,ucuz ve hızlı bir metod olduğu vurgulanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: CRISPR, gen düzenleme, düzenlenmiş gıdalar, CRISPR-Cas9 

 

Crispr: Technology Which Leads to A New Approach “Edited Food” 

ABSTRACT  
CRISPR is defined as ‘Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeat’ that refers to repeated DNA 
sequences found in microbial genoms. CRISPR-based applications have been increased recently in medicine, 
agriculture, food and genetic engineering fields. CRISPR genome editing technology popularly used in food 
science, especially in yeast, cereal based foods and fruits which creates a new term “edited food”. In the near 
future, foods will be produced as gene-edited rather than genetically modified by making them to be grown 
under drought and low fertilizer conditions due to global warming. In the literature, CRISPR-Cas9 complex 
method is widely used on plants and animals to produce drought-resistant corn,wheat and virus-resistant animals. 
CRISPR can be also used to produce phage resistant starter cultures for fermented food products such as yoghurt 
and cheese. Recently, browning reactions is restricted in sliced potato, mushroom and apple by knocking out the 
related genes from DNA by gene editing. It also allows to produce  disease- resistant species for both crops and 
animals while there is no certain regulation in the world. In this review, it's clearly pointed out that CRISPR is a 
promising gene engineering method, despite all of the unclear aspects, it is a candidate for being one of the most 
precise, specific, cheap and the fastest method up to now in genetic. 
 
Keywords: CRISPR, gene-editing, edited food, CRISPR-Cas 
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Betonarme Model Çerçevenin Çevresel Titreşim Testi Yöntemiyle 

Sonlu Eleman Model İyileştirilmesi 
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ÖZET 
Sonlu eleman model iyileştirme; binalar, barajlar, köprüler gibi yapıların ideal sonlu eleman modellerinin elde 
edilmesinde kullanır. İyileştirilmiş sonlu eleman modeli yapıların hasar tespiti, doğrusal ve doğrusal olmayan 
dinamik analizleri, yapı sağlığı izlenmesi gibi birçok uygulamada kullanıldığı için bu yöntem oldukça önemlidir. 
Bu çalışmada, betonarme model bir çerçevenin çevresel titreşim testi yöntemiyle model iyileştirilmesi 
gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, bir katlı betonarme model bir çerçeve inşa edilmiştir. Çerçevenin başlangıç sonlu 
eleman modeli analitik dinamik karakteristikleri elde etmek amacıyla ANSYS yazılımında oluşturulmuştur. 
Daha sonra, model çerçevenin deneysel dinamik karakteristikleri çevresel titreşim testiyle elde edilmiştir. SAB 
yöntemi dinamik karakteristiklerin deneysel olarak elde edilmesinde kullanılmıştır. Çalışmada, analitik ve 
deneysel doğal frekanslar birbirleriyle kıyaslanmış ve başlangıç sonlu eleman modeli deneysel doğal frekans 
değerlerine göre iyileştirilmiştir. Analitik ve deneysel doğal frekanslar arasındaki farkları azaltabilmek için, 
sonlu eleman modelindeki bazı belirsiz parametreler güncellenmiştir. Model iyileştirmeyle birlikte doğal 
frekanslar arasındaki maksimum fark %28’den %4.88’e indirilmiştir. Bu çalışma göstermiştir ki, ideal sonlu 
eleman modelinin elde edilebilmesinde sonlu eleman model iyileştirmenin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 
Çünkü model iyileştirmeden sonra elde edilecek sonuçlar, özellikle de statik ve dinamik analizler için oldukça 
değişecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: Çevresel titreşim testi, Dinamik karakteristikler, sonlu eleman model iyileştirme. 

 

Finite Element Model Updating Procedure of a RC Frame Model using 

Ambient Vibration Testing  

ABSTRACT  
Finite element model updating procedure uses to obtain more accurate models of structures such as buildings, 
dams, bridges and etc. The updated finite element models can be used for many applications of structures such as 
damage detection, linear and nonlinear dynamic behavior, structural health monitoring; therefore, this procedure 
becomes more importance. This paper presents finite element model updating procedure of a RC frame model 
using ambient vibration testing. To this aim, one-story RC frame model was constructed in laboratory. The 
initial finite element model built in ANSYS software, were used to obtain the analytically dynamic 
characteristics. Ambient vibration testing was then carried out to obtain the dynamic characteristic, 
experimentally. The SSI method was used to identify the dynamic characteristics of the RC frame. The analytical 
and experimental modal parameters were compared and initial finite element model were updated considering 
the experimental frequencies to reduce the differences between the analytical and experimental frequencies by 
changing of some uncertainties such as materials properties. With the model updating the maximum difference 
between the analytical and experimental frequencies were reduced from 28 to 4.88%. The paper suggests that the 
finite element model updating procedure must be carried out to obtain the accurate FE model of structures. 
Because, the obtained results, especially static and nonlinear analysis results will change dramatically after 
model updating. 
 
Keywords: Ambient vibration test, Dynamic characteristics, Finite element model updating. 
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Mineral Terapi ve Şifa Kayaçları; Mineral Kristalleşme Enerjisini 
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ÖZET 
Mineraller kurucu atomlar ve iyonları düzgün yerleştirilen kristaller, doğal ve demirsiz türlerdir. Araştırmalar, 
kayalar ve minerallerin iç birleşimler ve atom yapısına bağlı olarak yüksek enerjili olduğunu göstermiştir. Onun 
enerjisinin iyileştirilmesi ve etkili kullanımı geleneksel olarak düşünülmüştür. Böyle bir eğilim, bilim açısından 
gözlemlenir ve belirli bilim dalında sıralandığı bilinmektedir. Farklı dalgalanmalar insan vücudundaki dengesini 
bozduğunda, bu bozukluklar ve dengesizlikler insanda hastalık belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olur. İnsan 
vücudunu kontrol etmek ve dengelemek için mineral ve kayaların iç enerjisini kullanabilecek durum söz 
konusudur. Araştırmacılar, vücudun içsel enerjisini dış ortama çekmek ve aktarmak için iletişimsel yöntemler 
olan enerji merkezleri kavramı altında insan vücudunda farklı noktalar belirlediler. Bu enerji merkezleri 
minerallerden ve şifalı kayalardan ışınlanan enerjiyi alabiliyor ve aynı dengeyi sağlamak için enerjiyi emiyor, 
böylece hastalık semptomlarının iyileşmesi ya da tedavi edilmesi sağlanıyor. 
 
Anahtar Kelimeler: Mineraller, Şifa Kayaçları, Kristalleşme Enerjisi, şifalı kayalardan. 

 

Mineral Therapy and Healing Rocks; Using the Mineral Crystallization 

Energy to Cure the Diseases 

ABSTRACT  
The minerals are crystals, natural and non-ferrous types, the constituent atoms and ions of which are placed 
orderly. Studies have shown that the rocks and minerals are of high energy due to the internal cohesions and the 
atomic structure. The healing and effective use of his energy has been considered traditionally. Such a trend is 
viewed in terms of the science and is known to be ranked in specific scientific field.  When different fluctuations 
disturb the balance in human body, such disturbances and unbalancing cause the emerging of disease symptoms 
in human. It is the case where one can use the internal energy of the minerals and rocks to control and rebalance 
the human body. The researchers have identified different points in human body under the notion of the energy 
centers which are the communicative ways for attracting and transferring the internal power of body to its 
external milieu. These energy centers are capable of receiving the energy irradiated from the minerals and 
healing rocks and that they absorb the energy to make the same balance, resulting in healing or curing of the 
diseases symptoms.  
 
Keywords: Minerals, Healing Rocks, Mineral Crystallization Energy, energy centers. 
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ÖZET 
Kil minerallerinin tıp ve sağlık alanındaki rolü görmezden gelinmemesine rağmen, insan türü geleneksel tıptaki 
doğal şifa mineralleri olarak Ilıtık, bentonit ve montmorillonit gibi şifa killerini kullandı. Modern tıpta, 
iyileştirici kilin seçkin özellikleri ikincil çekilen ve emilen materyal özelliklerine bağlıdır, böylece denge 
titizlikle tutulur, çünkü memelilerin metabolizması söz konusu olduğunda en kritik ve hayati şifa faktörlerinden 
biridir. Belirli yapısal ağlar tarafından seçilen killer doğrudan vücutta tepki verir ve katalizör görevi görür. 
Nanometre boyutu, maliyet etkinliği, kolayca erişilen, tetikleyici olmayan tıbbi duyarlılıklar ve yan etkiler gibi 
Nano teknolojideki belirli atom yapısının varlığı, killerin çoğunlukla tıbbi Nano teknoloji alanında 
kullanılmasıyla sonuçlanır. Nano killerin medikal salıcılar olarak kullanılması, bozunmayı koruma, absorpsiyonu 
kolaylaştırma ve ilaç hassasiyetlerini azaltma, farklı bileşenlere sahip killerin yapılarında değişiklikler yaparak 
ve alternatifler sunarak ya da onları farklı asitlerle doyurarak iyileştirici katalizörler üretmekte kullanılabilen 
özellikler arasındadır 
 
Anahtar Kelimeler: Nano killer, Tedavi Özellikleri, Nano teknoloji. 

 

Nano-Geology of the Clay Minerals and Their Healing Features 

ABSTRACT  
Although the role of the clay minerals in the field of medicine and health is not ignorable, the human kind has 
made use of the healing clays such as the Ilitic, bentonite and montmorillonite as the natural healing minerals in 
the traditional medicine. In the modern medicine, eminent features of the healing clay depend on the secondary 
attracted and absorbed materials feature so that the balance is kept meticulously since it is one of the most 
essential and critical healing factor when it comes to the metabolism of mammals bodies. Featured by the 
specific structural networks, the clays react directly in body and function as the catalyst. A number of features 
such as the nanometer dimension, cost-effectiveness, easily-accessed, non-inducing medical sensitivities and 
side effects, the existence of specific atomic structure in the Nano technology result in the fact that the clays are 
mostly used in medical Nano technologies field. The use of the Nano clays as the medical releasers, protecting 
degradation, facilitating absorption and reducing drug sensitivities are among the features which can be used to 
produce healing catalysts through making changes or running alternatives in the structures of the clays with 
different components or saturating them with different acids. 
 
Keywords: Nano-clays,  Healing Features, Nano technology. 
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ÖZET 
Ayran, yoğurda su katılarak veya kuru maddesi ayarlanan süte yoğurt kültürü ilave edilerek üretilen fermente bir 
süt ürünüdür. Bu çalışmada % 9 kurumaddeli yoğurt üretilmiştir.  Ayran örnekleri yoğurtlara saf veya farklı 
oranlarda seyreltilmiş kekik suyu ilave edilerek % 6 kurumadde olacak şekilde hazırlanmıştır. Kontrol grubu 
olarak sadece kekik suyu ve içilebilir su ilaveli örnekler kullanılmıştır. Ayranların viskozite değerleri 14.055-
23.866 mpas olarak ölçülmüştür. Kekik suyu ilavesi viskozite değerlerinde artışa neden olmuştur. Örneklerin 
sinerezis değerlerinde kekik suyu kullanımına bağlı olarak önemli farklılıklar meydana gelmemiştir. Duyusal 
analiz sonuçlarına göre, 3:2 oranında seyreltilmiş kekik suyu ilave edilmiş ayranlar en yüksek tat ve koku 
skoruna sahip olmuştur. Saf kekik suyu ilave edilen örnekler duyusal yönden kabul görmemiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Kekik suyu, ayran, viskozite, sinerezis. 

 

Determination of Changes in Syneresis and Viscosity Values of Thyme 

Water Added Ayran  

ABSTRACT  
Ayran is a fermented dairy product which produced by adding water to yogurt or adding yogurt culture to 
adjusted milk on the basis of solid content. In this study, yogurt with 9% dry matter was produced. Ayran 
samples were prepared as 6% dry matter by adding pure or diluted in different rates of thyme to yogurts. Either 
pure thyme water or drinking water added ayran was used as control group. Viscosity values of ayran samples 
ranged from 14.055-23.866 mPa.s. The addition of thyme water caused an increase in viscosity values. No 
significant differences was observed in syneresis value of samples depending on usage of thyme water. 
According to results of sensorial analyses, the addition of thyme water that diluted at a ratio of 3:2 to ayran had 
the highest taste and odor score. Pure thyme water added ayran samples were not accepted sensorically. 
 
Keywords: Thyme water, ayran, viscosity, syneresis. 
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Delme İşlemi Sırasında Abrasif Malzeme ve Kesme Parametrelerinin 

Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisinin İncelenmesi 

Mehmet Fatih Kahraman1,2, Sabri Öztürk1 

1Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Bolu, 14280, 
Türkiye, mfkahraman@ibu.edu.tr, sabriözturk@ibu.edu.tr, habibullahbilge@ibu.edu.tr 

2Sakarya Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Sakarya, 54050, Türkiye, mfkahraman@ibu.edu.tr, 
habibullahbilge@ibu.edu.tr 

ÖZET 
Yapılan çalışmada beyaz eşya endüstrisinde kullanılan düz camın su jeti (water-jet) yöntemiyle delinmesinde 
oluşan yüzey pürüzlülük değerleri araştırılmıştır. Üretim kalitesi açısından optimum yüzey pürüzlülüğünü elde 
edebilmek için endüstriyel ortamda en önemli faktörler olan kesme hızı ve abrasif malzeme boyutu etkileri 
Taguchi deneysel tasarım yöntemi kullanarak incelenmiştir. Deneyler sonucunda elde edilen yüzey pürüzlülük 
değerleri Taguchi ortogonal dizilimi, Sinyal/Gürültü (S/G) ve Varyans Analiz (ANOVA) yöntemleri kullanarak 
optimum kesme koşulları ve abrasif malzeme belirlenmiştir. Özellikle deliğin yüzey kalitesinin kullanılan abrasif 
malzeme ile doğrudan ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Water-jet uygulamasında kullanılan abrasif malzeme 
boyutu yüzey pürüzlülüğünü etkilemektedir. Abrasif malzemenin mesh miktarı arttıkça yüzey pürüzlülük 
değerleri azalmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Düz cam, su-jeti, ANOVA, yüzey pürüzlülüğü, Taguchi deney tasarımı. 

 

Investigation of The Effect of Cutting Parameters and Abrasive 

Material on Surface Roughness During Drilling 

ABSTRACT  
In this study, obtained surface roughness values of the flat glass used in white goods industry were investigated 
during drilling with water-jet. In order to obtain optimum surface roughness in terms of production quality, the 
effects of cutting speed and abrasive material size that are the most important factors were investigated by using 
Taguchi experimental design method. Surface roughness values obtained as a result of experiments were 
determined by using Taguchi orthogonal array, Signal/Noise (S/N) ratio and Variance Analysis (ANOVA) 
methods. In particular, it was determined that the surface quality of the hole is directly related to the abrasive 
material used. The abrasive material used in water-jet application affected the surface roughness. Increasing the 
grain size of abrasive material causes the quality of surface roughness.  
 
Keywords: Flat glass, water-jet, ANOVA, surface roughness, Taguchi design. 
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Meyve ve Sebzelerin Raf Ömrünün Artırılması İçin Map Teknolojisinin 

Yenilebilir Film ve Kaplamalar ile Birlikte Kullanılması 
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ÖZET 
Meyve ve sebzeler; hasat sonrası taşıma, depolama ve sevkiyat esnasında yapısında devam eden canlılık ve 
fiziksel etmenlerin etkisiyle kayıplara uğramaktadır. Bu kayıpların giderilmesi veya azaltılması için ürünlere 
kimyasallar uygulanarak raf ömürlerin uzatılması hedeflenmektedir. Ancak yasal düzenlenmelerle bu 
kimyasalların kullanımı sınırlandırılmıştır. Gıda güvenliği konusunda bilinçli tüketicilerin ve raf ömrü uzun 
ürünleri elde etmek isteyen üreticilerin beklentileri doğrultusunda araştırmacılar, çözüm arayışına yönelmiştir. 
Bu sebeple paketlenme üzerine modifiye atmosferde ambalajlama teknolojisi (MAP) geliştirilmiştir. Bu 
uygulama aktif ve pasif MAP olarak iki şekilde yapılmaktadır. Daha yaygın olarak uygulanan aktif MAP 
teknolojisi, ambalaj içerisindeki havanın alınmasının ardından, ürün çeşidine uygun gazların (N2, CO2 ve O2)  
kombinasyonlarının uygun oranlarda karıştırılarak ilave edilmesi ve üst filmle ambalajın kapatılması işlemini 
içermektedir. Son yıllarda, MAP yenilebilir film ve kaplama ile birlikte kullanılmaya başlanmıştır. Bu şekilde 
ambalajın geçirgenliği en aza indirgenerek; gıdaların mikrobiyal, fiziksel ve fizikokimyasal bozunmaları 
önlenebilir ve aroma-lezzet-yapıları geliştirilebilir ve ürünlerin kalitesi arttırılabilir. Bu durum bir tarım ülkesi 
olan ülkemizde yetişen ürünlere daha uzun bir raf ömrü kazandıracağı için özellikle ihracatta önemli bir avantaj 
yaratabilecektir. Bu bildiride, MAP teknolojisi, MAP ile yenilebilir kaplamalar teknolojisinin kombine olarak 
kullanıldığı alanlar ve ürünlerin duyusal özellikleri üzerine etkisi incelenmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: MAP teknolojisi, yenilebilir film ve kaplamalar, meyve ve sebze 

 

Use of Map Technology with Edible Films and Coating in Order to 

Increase Shelf Life of Fruits and Vegetables 

ABSTRACT  
Fruits and vegetables undergoing to loss under the influence of ongoing vitality and physical factors during 
transport, storage and shipment after harvest. In order to eliminate or reduce of these losses, it is aimed to extend 
the shelf life by applying chemicals to the products. However, legal regulations restrict the use of these 
chemicals. Researchers have turned to search for solutions in anticipation of consumers who conscious about 
food safety and manufacturers who to want get products which has long shelf life. Therefore, modified 
packaging technology (MAP) has been developed on packaging. This application is done in two ways as active 
and passive MAP. The more commonly applied active MAP technology involves the adding of combinations of 
gases that suitable to variety of product in appropriate proportions and closing the packaging with the top film. 
In recent years MAP, has begun to be used with edible film and coating. In this way, the permeability of the 
packaging is minimized; the microbial, physical and physicochemical degradation of foods can be prevented and 
the aroma-flavor-structures can be improved and the quality of the products can be improved. This will have a 
significant advantage, especially in exports, because it will provide a longer shelf life for crops grown in our 
country which is a agricultural country. In this study, MAP technology, usage areas of the combination of MAP 
and edible coating technology and the effects on the sensory properties of the products were examined. 
 
Keywords: MAP technology, edible films and coating, fruit and vegetables 
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ÖZET 
Konsol kirişler mühendislik yapılarında oldukça sık kullanılan yapı elemanlarındandır. Bir yapıda çatlak 
bulunması, yapıyı giderek zayıf hale getirir ve belirli bir süre sonra yapının ciddi şekilde hasar görmesine neden 
olur. Bu nedenle mühendislik yapılarında çatlakların erken tespiti büyük bir öneme sahiptir. Özellikle de 
dinamik yüklere maruz kalan makine elemanlarında yorulma çatlağının tespiti, sonradan oluşabilecek ciddi 
hasarları önlemek için çok önemlidir. Son yıllarda birçok araştırmacı doğal frekansları kullanarak kiriş tipi 
yapılarda çatlak tespiti için çalışma yapmışlardır. Bu çalışmada, konsol kirişte oluşan yorulma çatlağı kirişin 
doğal frekansları kullanılarak deneysel ve nümerik olarak tespit edilmeye çalışılmıştır. Deneysel çalışma 
kısmında, 500 mm uzunluğa ve 8x16 mm2 alana sahip kirişler hazırlanmıştır. İlk olarak hasarsız kirişler üzerinde 
ölçüm yapılarak doğal frekans değerleri elde edilmiştir. Daha sonra kirişler 10 Hz de 3 nokta eğme testine tabi 
tutulmuştur. Belirli yorulma çevrimi aralıklarında kiriş üzerinde doğal frekans ölçümü yapılarak yorulma çatlağı 
başlangıcı ve yorulma çatlak ilerlemesi tespit edilmeye çalışılmıştır. Nümerik çalışmada ise kirişin bir ticari 
sonlu eleman yazılımı kullanılarak sonlu eleman modeli oluşturulmuştur. Belirli çatlak derinliklerine karşılık 
gelen doğal frekanslar, elde edilen deneysel verilerle karşılaştırılmıştır. Deneysel sonuçlar ile nümerik sonuçların 
birbiri ile uyum içinde olduğu gözlemlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Titreşim analizi, doğal frekans, çatlak tespiti, yorulma çatlağı büyümesi 

 

Fatigue Crack Detection in Cantilever Beam by Using Natural 

Frequencies 

ABSTRACT  
Console beams are frequently used in engineering constructions. The presence of cracks in a structure makes it 
progressively weaker and causes damage to the structure after a certain period of time. Therefore, early detection 
of cracks in engineering structure has a great importance. Especially in the case of machine elements exposed to 
dynamic loads, the determination of fatigue cracks is very important to prevent serious damage which may occur 
later. In recent years, many researchers have worked to detect cracks in beam-type structures using natural 
frequencies. In this study, we tried to determine the fatigue crack in cantilever beam experimentally and 
numerically by using the natural frequency of the beam. In the experimental study, beams with a length of 500 
mm and an area of 8 x 16 mm2 were prepared. First, natural frequencies were obtained by measuring on 
undamaged beams. Then, the beams were subjected to a 3 point bending test at 10 Hz. Fatigue crack initiation 
and fatigue crack propagation have been tried to be determined by measuring the natural frequency on the beam 
at certain fatigue cycle intervals. In the numerical study, a finite element model of the beam was created by using 
a commercial finite element software. The natural frequencies corresponding to the specific crack depths are 
compared with the experimental data was obtained. It has been observed that experimental results and numerical 
results are in a good agreement. 
 
Keywords: Vibration analysis, natural frequency, crack detection, fatigue crack propagation 

1575



 

Zemin Stabilizasyonunda Kireç Katkısının Öğütülebilirliğinin 
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ÖZET 
Bu çalışmada, zemin stabilizasyonunda yaygın bir biçimde kullanılan kireç katkısının öğütülebilirliği ve 
öğütülmüş kirecin zemin kıvam limitlerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışma kapsamında yapılan lazer kırınım 
testi sonuçlarına göre herhangi bir öğütülme işlemine tabi tutulmamış kireç katkısı danelerinin %90’ı 48 mikron 
altı malzeme olarak tespit edilmiş ve özgül yüzey alanı 266,5 cm2/g olarak belirlenmiştir. Dakikadaki devir 
sayısı 250, 500, 650 dev./dk. olarak 5, 10, 15, 20, 30 ve 45 dakika yapılan farklı öğütme işlemleri sonucunda 
optimum sonuç 650 dev./dk.’da 5 dakika öğütme ile elde edilmiştir. Bu değerlerde öğütülmüş kireç katkısı 
danelerinin %90’ı 20,3 mikron altı malzemeye kadar inmiş ve özgül yüzey alanı ise 3135 cm2/g değerine kadar 
çıkmıştır. Düşük plastisiteli killi zeminin optimum kireç oranı tayini için yapılan pH deneyleri neticesinde 
zeminin optimum kireç oranı %6 olarak belirlenmiştir. Bu oranda kirecin doğal zeminle karıştırılması sonucunda 
likit limit ve plastisite indisi değerlerinde düşüşler, plastic limit değerinde ise artış meydana gelmiştir. 
Öğütülmüş kireçle tekrarlanan kıvam limitleri deneylerinin ardından, öğütülme işlemi sonucunda kıvam 
limitlerinde kayda değer değişimlerin meydana gelmediği tespit edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Zemin stabilizasyonu, kireç, kıvam limitleri, öğütme 

 

Investigation of Grindability of Lime Addition in Soil Stabilization and 

Its Effect on Consistency Limits 

ABSTRACT  
In this study, grindability of lime additive which is commonly used in soil stabilization and the effect of ground 
lime on the soil consistency limits are investigated. According to the laser diffraction test results, 90% of the 
lime additive which is not subjected to any grinding was identified as 48 micron and the specific surface area 
was determined as 266.5 cm2/g. The optimum result was obtained by grinding at 650 rpm for 5 minutes as a 
result of different grinding operations at 250, 500, 650 rpm for 5, 10, 15, 20, 30 and 45 minutes. 90% of lime 
additive grinded in these values decreased to 20.3 microns and the specific surface area increased to 3135 cm2/g. 
As a result of the pH tests carried out to determine the optimum lime ratio of the low plasticity clayey soil, the 
optimum lime ratio of the soil was determined as 6%. In this case, as a result of mixing lime with the natural 
soil, the liquid limit and plasticity index values decreased and plastic limit value increased. It has been 
determined that after the repeated consistency limit experiments with the ground lime, nonsignificant changes in 
consistency limits are achieved as a result of grinding. 
 
Keywords: Soil stabilization, lime, consistency limits, grinding 
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ÖZET 
Bu çalışmada tek tabakalı GO-Fe3O4 nanokompozit/ p-type silisyum (GO-Fe3O4/p-Si) eklem yapısı elde edildi 
ve elektriksel karakterizasyon yapılarak eklem aygıtın temel karakterisrik parametreleri hesaplandı. Öncelikle 
kimyasal kirlilikleri uzaklaştırmak için RCA1 ve RCA2 prosedürü ile Si tabakasının kimyasal temizliği yapıldı. 
Daha sonra omik kontak olarak termal buharlaştırma yöntemiyle Si tabakasının yüzeyine Al metali 
buharlaştırıldı ve tavlandı. Bu işlemden sonra Si tabakasının diğer yüzeyine damlatma yöntemi ile GO-Fe3O4 
nanokompoziti kaplandı. Son olarak GO-Fe3O4 nanokompozit yüzeyine termal buharlaştırma yöntemiyle Au 
kontaklar yapılarak Au/ GO-Fe3O4/p-Si/Al Schottky tipi eklem diyot yapısı elde edildi. Oda sıcaklığında ve 
karanlıkta I-V ve C-V ölçümleri yapılarak diyot parametreleri hesaplandı. Termoiyonik emisyon (TE) metoduyla 
aygıtın idealite faktörü ve engel yüksekliği değerleri hesaplandı. Bununla beraber  Cheung ve Norde metotları ile 
aygıtın idealite faktörü, engel yüksekliği ve seri direnç değerleri hesaplandı. Ayrıca 500 kHz de 1/C2-V 
grafiğinin eğiminden aygıtın difüzyon potansiyeli, engel yüksekliği, Fermi enerji seviyesi ve donor 
konsantrasyonu değerleri hesaplandı. Deneysel sonuçlar, farklı metotlar ile yapılan hesaplamaların uyumlu 
olduğunu göstermiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: GO-Fe3O4, Schottky diyot 

 

Rectifying Contact Application of Graphene Oxide-Fe3O4 

Nanocomposites 

ABSRACT 
In this study, monodisperse GO-Fe3O4 nanoparticles/p-type Silicon (GO-Fe3O4/p-Si) junction was fabricated and 
was calculated basic characteristic parameters of the device with the electrical characterization. For this purpose, 
the chemical cleaning of p-Si was performed. Firstly, the p-Si wafers were cleaned ultrasonically for 10 min. in 
analytical grade acetonitrile, ethanol, RCA1, RCA2 to remove organic contaminations and native oxide on 
surface of Si, and then deionized water followed by drying with a stream of N2. The aluminium (Al) metal was 
evaporated to a surface of p-Si wafer for back contact by thermal evaporation under 10-6 Torr pressure and was 
annealed.  Later, monodisperse GO-Fe3O4 nanoparticles was coated on the other surface of the wafer by simple 
drop coating. Finally, Au contacts were deposited on GO-Fe3O4 nanoparticles by thermal evaporation and it was 
obtained Au/GO-Fe3O4/p-Si/Al junction as a Schottky diode. It was calculated the basic junction parameters of 
the junction with the current-voltage (I-V) and the capacitance-voltage (C-V) measurements at the room 
temperature and in dark. The ideality factory (n) and barrier height (Φb) of rectifying contact were calculated 
from I-V measurements using thermionic emission (TE) method. Besides, the n, Φb and series resistance (Rs) of 
device were calculated using Cheung and Norde functions too. Also, diffusion potential, barrier height, Fermi 
energy level and donor concentration parameters of structure were determined from the linear 1/C2-V curves 
with reverse bias at 500 kHz. Experimental results gave that values of the barrier height, ideality factory, series 
resistance showed a compatible behavior with all of the methods. 
 
Keywords: GO-Fe3O4, Schottky diode 
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Aktif Durumda Kısa Temelli Konsol İstinat Durvarları Arkasında 

Oluşan Kırılma Yüzeylerine Sıkılık Parametresinin Etkisi 
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ÖZET 
Dayanma duvarlarına gelen toprak basıncının doğru belirlenmesi, geoteknik mühendisliğinde sık karşılaşılan bir 
problemdir. Bazı toprak basınç belirleme yöntemlerinde, kırılma yüzeyleri baz alınarak hesaplamalar 
yapılmaktadır. Dolayısıyla kırılma yüzeyi şekli, hesaplamalara etki eden önemli bir parametre olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Literatürde aktif durumda, duvar arkasında oluşan kırılma yüzeylerinin eğrisel karakterli olduğu 
belirtilmektedir. Ancak, kırılma yüzeylerini doğrusal kabul edilebileceğine dair çalışmalar da bulunmaktadır. Bu 
çalışmada, aktif şartlar altında, kısa temeli konsol istinat duvarı arkasında oluşan kırılma yüzeyi şekli, iki farklı 
sıkılık değeri için deneysel olarak irdelenmiştir. Yapılan küçük ölçekli laboratuvar deneylerinde, taneli zemini 
destekleyen model istinat duvarları yatay öteleme etkisine tabi tutularak dolguda aktif durum oluşturulmuştur. 
Aktif durum oluşumu dijital kameralarla kayıt altına alınmıştır. Duvar arkasında oluşan kırılma yüzeyleri PIV 
(Parçacık Görüntülü Hız Ölçüm) yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Yapılan deneysel çalışma sonucunda 
gevşek sıkılıkta kırılma yüzeylerinin doğrusal karakterli olduğu belirlenmiştir. Yüksek sıkılık değerindeki 
dolgularda, duvar tarafında oluşan kırılma yüzeyinin doğrusallığının değişmediği,  ters tarafta oluşan kırılma 
yüzeylerinde ise eğriselliğin artış gösterdiği görülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler:  Kısa temelli konsol istinat duvarı, Aktif durum, Kırılma yüzeyi, PIV yöntemi. 

 

The Effect of Density on Failure Surfaces Occurring Behind Cantilever 

Retaining Walls with Short Heel in Active Case 

ABSTRACT  
Correct calculation of lateral earth pressure acting on a retaining wall is common problem in geotechnical 
engineering. Failure surfaces are used in some lateral earth pressure determination methods. Therefore, failure 
surface geometry which has effects on lateral earth pressure is remarkable parameter. In the literature, it is stated 
that critical failure surface geometry occurring behind a cantilever retaining wall is curvilinear. However, some 
researchers stated that use of a planar slip plane in lateral earth pressure calculation is also acceptable. In this 
study, failure surface geometry occurring behind cantilever retaining walls with short hell is examined 
experimentally for two different backfill densities. Within the scope of the small scale laboratory tests, a model 
retaining wall supporting granular backfill was exposed to lateral translation and active case was occurred in the 
backfill. With the lateral translation, failure process was recorded using digital camera. Failure surfaces occurred 
behind the model wall were determined using PIV (particle image velocimetry) method. After the experimental 
study, it was seen that two planar slip planes occur after active translation of the model wall supporting loose 
backfill. On the other hand, in dense backfills, it was seen that a linear shaped failure surface intersects with the 
wall and the other curvilinear shaped failure surface reaches to the backfill surface. 
 
Keywords: Cantilever retaining wall with short heel, Active case, Failure surface, PIV method. 
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Şebeke Bağlantılı PV Sistemlerde Harmonik Etkiler 
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ÖZET 
Şebekeye bağlı PV sistemlerinin entegrasyonu, elektrik dağıtım sistemi için önemli bir konudur. Şebekeye bağlı 
PV sistemlerinde güç kalitesini etkileyen başlıca faktörler, sistemin ada mod çalışması, akım ve gerilimde 
meydana gelen harmonikler (THD), frekans düşmeleri/yükselmeleri, gerilim çukurları/ sıçramaları, sistemdeki 
gerilim dengesizlikleri ve güç katsayısı gibi problemlerdir. Şebeke bağlantılı PV sistemlerin uyması gereken izin 
verilen flicker miktarı, akım harmonik değerleri ve gerilim dalgalanma sınırları IEC-61000 standartlarına göre 
belirlenmiştir. Buna ek olarak, şebekeye bağlı PV sistemlerinde üretilen enerjinin güç kalitesi parametreleri, TS 
EN 50160 standardında belirtilen aralıkta olmalıdır. Sistemde meydana gelen harmoniklerin başlıca kaynakları, 
yarı iletken kontrollü güç kaynakları, inverterler ve frekans dönüştürücüler, kaynak makineleri, ark ocakları ve 
doğrusal olmayan yüklerdir. Güç sisteminde kullanılan cihazların neredeyse tamamı doğrusal olmayan yüklerden 
oluşur ve bu da güç kalitesi sorunlarını beraberinde getirir. Harmoniklerin sebep olduğu başlıca problemler ise 
kontrol sistemlerinde, bilgisayarlarda, endüstriyel elektronik cihazlarda meydana gelen arızalar, 
transformatörlerdeki ve motorlardaki aşırı ısınma ile dağıtım sisteminde meydana gelen gerilim /akım dalga şekli 
bozulmaları ve rezonans olayıdır. Akım ve gerilimde meydana gelen harmoniklerin limit değerleri IEC 61000-2-
2 (Düşük gerilim elektromanyetik uyumluluk seviyeleri), 61000-3-2 (Düşük gerilim harmonik akımı emisyon 
limitleri), 61000-3-4 ve 61000-3-6 (Harmonik emisyon limitleri) standartları ile uyumlu olmalıdır. Bu 
standartlara ek olarak, TS EN 50160 standardına göre besleme geriliminin toplam harmonik bozulması % 8'e 
eşit veya daha düşük olmalıdır. Güç kalitesi parametrelerinden biri olan flicker, güç sistemi nominal frekans ve 
gerilimde çalışırken, gerilimin çeşitli nedenlerden dolayı daha düşük bir frekansta ve genlikte salınmasının 
sonucunda oluşur. Flicker, lambanın parlaklık dalgalanmasına, manyetik çekirdek cihazlarında arızalara ve 
elektrik motorlarındaki hızın değişmesine neden olur. Flickerın sisteme etkisinin boyutu, gerilim değişiminin 
miktarına ve değişimin frekansına bağlı olarak farklılık gösterir. IEC 61000-2 standartlarına göre, flicker 
yoğunluğunun sınır değerleri, kısa zaman ölçümlerinde (Pst)% 1'e eşit veya daha düşük, uzun zaman 
ölçümlerinde (Plt)% 0.8'e eşit veya daha düşük olarak belirtilmiştir. 
Bu çalışmada, şebeke bağlantılı PV sistem Matlab/Simulink ortamında modellenerek, akım ve gerilim 
harmonikleri ile flicker etkilerinin sisteme etkisi araştırılmıştır (Şekil 1).  Sistemin toplam harmonik bozulma 
değerleri ve flicker değerleri ölçülmüştür. İncelemeler sonucunda yükün nominal değerlerde sürüldüğü, gerilimin 
etkin değerinin şebeke koşullarıyla uyumlu olduğu görülmüştür. Sistemin kısa süreli flicker değerleri 
standartlarla uyumlu ve gerilimdeki THD miktarı ise % 0.23’tür. Gerçekleştirilen gerilim ve akım harmonikleri 
başta olmak üzere güç kalitesi parametrelerinin analiz edilebildiği şebeke bağlantılı PV sistem modelinin 
tasarımcılara özellikle sistem modelleme kısmında katkı yapacağı açıktır.  
 
Anahtar Kelimeler: Şebeke Bağlantılı PV Sistemler, Güç Kalitesi, Harmonikler, Flicker 

 

Harmonic Effects in Grid-Connected Photovoltaic Systems 

ABSTRACT 
Integration of grid-connected PV systems is a significant issue for the electrical distribution system. Problems 
such as islanding mode operation, current and voltage harmonics (THD), frequency drop/rise, voltage drop/rise, 
voltage imbalance in the system and power coefficient are the main factors affecting power quality in grid-
connected PV systems. The current harmonic values, voltage fluctuation limits, permissible flicker amount that 
the PV plants must obey are specified by the IEC-61000 standards. In addition, the power quality parameters of 
the energy produced in grid-connected PV systems shall be within the range specified in TS EN 50160 standard. 
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The main sources of harmonic distortion are semi-conductor controlled power supplies, inverter and frequency 
converters, welding machines, arc furnaces, non-linear loads. Almost all of the devices used in the power system 
are made up of non-linear loads, which in turn bring about power quality problems. The main problems caused 
by harmonics are the malfunctions of control systems, computers, industrial electronic equipment, overheating in 
transformers and motors, wave distortion, resonance in the distribution system. Current and voltage harmonic 
limit values must comply with IEC 61000-2-2 (Low voltage electromagnetic compatibility levels), 61000-3-2 
(Low voltage harmonic current emission limits), 61000-3-4 and 61000-3-6 (Harmonic emission limits) 
Standards. In addition to these standards, the total harmonic distortion of the supply voltage according to TS EN 
50160 standard must be equal to or less than 8%. Flicker, one of the power quality parameters, occurs when the 
power system operates at the nominal frequency and voltage and causes the voltage to oscillate at a lower 
frequency and amplitude for various reasons. The resulting flicker causes the lamp to fluctuate in brightness, 
buzzing in magnetic core devices and changing the speed in electric motors. The effect size of the flickers 
depends on the amount of voltage change and the frequency of change. According to IEC 61000-2 standards, 
limit values of flicker intensity should be equal to or less than 1% in short time measurements (Pst) and equal to 
or less than 0.8% in long time measurements (Plt). 
In this study, a grid-connected PV system is modeled in Matlab/Simulink to investigate the THD and flicker 
effects on the system. Figure 1 shows the developed PV system model.  The total harmonic distortion values of 
the system and flicker values of the voltage were measured. As a result of the investigations, it was seen that the 
load was applied at nominal values, the mains current and voltage were in the specified standards. The system 
provided short flicker standards and the total harmonic distortion at the voltage were found to be 0.23%. It is 
considered that the model in which the power quality parameters, especially voltage and current harmonics, of 
the realized PV system design can be analyzed can be made easier by the designers. 
 
Keywords: Grid-connected Photovoltaic System, Power Quality, Harmonic, Flicker 

 
Şekil 1. Harmonik ve flicker etkilerinin incelendiği şebeke bağlantılı PV sistem modeli 

Figure 1. The developed PV system model Simulink to investigate the THD and flicker effects on the system 
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ÖZET 
Et kalitesi, etin fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik, duyusal ve teknolojik özelliklerinin bir bütünü olarak 
tanımlanmaktadır. Taze etin genel görünümü ve tekstürel özellikleri ile rengi, tüketici beğenisinde ön plana 
çıkan önemli kalite kriterleridir. Bu parametreler etin su tutma kapasitesi, kas içi yağlanma, protein ve su içeriği, 
pH ve gevreklik gibi fiziksel, kimyasal ve duyusal özellikleriyle de yakından ilgilidir. Etin kalite özelliklerini 
belirlemek amacıyla kullanılan farklı ilke, prosedür ve/veya enstrümanlara dayalı değişik teknikler mevcuttur. Et 
kalitesi geleneksel olarak kimyasal, fiziksel, mikrobiyolojik ve duyusal yöntemlerle ölçülmektedir. Bu 
yöntemlerin, analiz süresinin uzunluğu, kimyasal madde kullanımı, deneyim gerektirmesi, örneğe zarar vermesi 
gibi dezavantajları söz konusudur. Diğer taraftan bu yöntemlerin önemli bir kısmı on-line uygulamalara uygun 
değildir. Bu nedenle, et endüstrisinde kalitenin değerlendirilmesi için en az numune hazırlığı gerektiren, 
tahribatsız, emniyetli, hızlı ve kesin sonuç veren modern yöntemlerin kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. 
Hammadde ve proses aşamalarındaki kalite problemlerini en az insan müdahalesi ile hızlı bir şekilde tanımlayan 
görüntüleme teknikleri, numune hazırlığı gerektirmeden eşzamanlı olarak pek çok özelliği ölçebilen 
spektroskopik uygulamalar ve ürünün renk, şekil ve hacim gibi fiziksel özellikleri ile kimyasal bileşimini 
belirleyen hiperspektral görüntüleme sistemleri önemli enstrümental teknikler arasında yer almaktadır. Mevcut 
bu çalışmada et kalitesinin belirlenmesinde kullanılan yeni teknikler detaylıca incelenmiş ve değerlendirilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Et, spekroskopi, hiperspektral görüntüleme, kalite 

 

New Techniques Used in Determination of Meat Quality 

ABSTRACT 
Meat quality is defined as a whole physical, chemical, microbiological, sensory and technological properties of 
meat. Appearance, texture characteristics and color of fresh meat are important quality criteria for consumer 
preference. These parameters are closely related to the physical, chemical and sensory properties of meat such as 
water holding capacity, marbling, protein and water content, pH and tenderness. There are different techniques 
based on different principles, procedures and / or instruments used to determine the quality characteristics of the 
meat. Meat quality is traditionally determined by chemical, physical, microbiological and sensory methods. 
These methods have disadvantages such as long  analysis time, use of chemicals, need for experience, and 
damage to the sample. On the other hand, a important part of these methods are not suitable for on-line 
applications. For this reason, the use of non-destructive, safe, fast and precise modern methods, which require 
minimum sample preparation in the assessment of quality in the meat industry, is becoming popular day by day. 
Imaging techniques that quickly identify quality problems in raw material and process stages with minimal 
human intervention; spectroscopic applications that can measure simultaneously many properties  without 
sample preparation and hyperspectral imaging systems that determine the physical properties of the product such 
as color, shape and volume and chemical composition are important instrumental techniques.  In the present 
study, new  techniques used to determine meat quality were investigated and evaluated. 
 
Keywords: Meat, spectroscopy,hyperspectral imaging, quality 
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ÖZET 
Dünya nüfusundaki artışa paralel oranda gıda üretimi yapılması gün geçtikçe zorlaşmaktadır. Mevcut tarım alanlarını 
kullanarak etkin bir şekilde ürün elde etmek, bitki hastalıklarını engellemenin yanı sıra bitkiyi çeşitli zararlılardan 
korumayı da zorunlu hale getirmektedir. Tarımsal mücadelenin bir kolu olan kimyasal mücadelede, pestisitlerin 
kullanımı ile hasat öncesi ve sonrasında ekinlerin çeşitli zararlılardan korunabilmesi mümkündür. Ancak gerek 
kalıcılıkları gerekse tekniğine uygun olmayan uygulamaları nedeniyle bu kimyasallar, insan ve çevre sağlığına karşı 
birincil tehditler arasına girmiştir. Pestisitlerin birçoğunun lipofilik karakterde olmaları nedeniyle, bu hayvanlardan 
elde edilen yağ içeriği yüksek et, yumurta, süt ve süt ürünlerinde de pestisit kalıntılarının varlığına rastlanılmıştır. 
Mevcut araştırmada Erzurum piyasasında tüketime sunulan toplam 45 adet pastörize ve sterilize süt örneklerinde 
kalıntı pestisit analizi QuEChERS metoduna göre yapılmış, kalıntı miktarlarının belirlenmesi için gaz kromatografisi 
kütle spektrometresi (GC-MS) kullanılmıştır. Analizi yapılan pastörize süt örneklerinde heptaklor (34,27 µg/kg’a 
kadar), aldrin (3,62 µg/kg’a kadar), 4,4-DDE (4,32 µg/kg’a kadar), dieldrin (4,88 µg/kg’a kadar), 2,2-DDT (7,32 
µg/kg’a kadar), beta endosülfan (4,74 µg/kg’a kadar) tespit edilmiş, heptaklor endoepoksit ve alfa endosülfan 
bileşikleri ise tespit edilememiştir. UHT süt örneklerinde ise heptaklor (69,20 µg/kg’a kadar), heptaklor endoepoksit 
(2,62 µg/kg’a kadar), aldrin (3,86 µg/kg’a kadar), 4,4-DDE (4,34 µg/kg’a kadar), alfa endosülfan (2,38 µg/kg’a kadar), 
dieldrin (5,54 µg/kg’a kadar), beta endosülfan (3,72 µg/kg’a kadar) tespit edilmiş, 2,2-DDT bileşiği ise tespit 
edilememiştir. 
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Determination of Pesticide Residues in Pasteurized and Sterilized 

Milk Consumed in Erzurum 

ABSTRACT 
It is increasingly difficult to produce food in parallel with the increase in the world population. Effective production of 
crop using existing agricultural areas makes it necessary to prevent plant diseases as well as to protect plants from 
various harmful effects. In the chemical struggle that is a kind of agricultural struggle, using of pesticide makes it 
possible to protect crops from various harmful factors before and after harvesting. However, these chemicals are 
among the primary threats to human and environmental health due to both their persistence and applications that are 
not appropriate to their technique. Due to the fact that many of the pesticides are lipophilic, the presence of pesticide 
residues has been found in meat with high fat, egg and milk and dairy products obtained from animals. In the present 
study, pesticide residual analyses were done according to QuEChERS method in total 45 pasteurized and sterilized 
milk samples consumed in Erzurum and gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) was used for the 
determination of pesticide residual. Heptachlor (up to 34,27 µg/kg), aldrin (up to 3,62 µg/kg), 4,4-DDE (up to 4,32 
µg/kg), dieldrin (up to 4,88 µg/kg), 2,2-DDT (up to 7,32 µg/kg), beta-endosulphan (up to 4,74 µg/kg) were detected in 
pasteurized milk samples analyzed, while heptachlor endo-epoxide and alfa-endosulphan could not be detected. 
Heptachlor (up to 69,20 µg/kg), heptachlor endo-epoxide (up to 2,62 µg/kg), aldrin (up to 3,86 µg/kg), 4,4-DDE (up to 
4,34 µg/kg), alfa-endosulphan (up to 2,38 µg/kg), dieldrin (up to 5,54 µg/kg), beta-endosulphan (up to 3,72 µg/kg) 
were detected in UHT milk samples analyzed, while 2,2-DDT could not be detected. 
 
Keywords: Pesticide, pasteurized milk, UHT milk, QuEChERS, GC-MS 
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ÖZET 
Bu çalışmada, Siirt fıstığı kabuk külünün (SFKK) Portland çimentosunda katkı olarak kullanılabilirliği 
araştırılmıştır. Siirt fıstığı kabuğu birçok sanayi kolunda yakıt olarak kullanılmaktadır. Bunun sonucunda ortaya 
çıkan küller uçucu özelliğe sahip olmakta ve böylece çevreye zarar verici nitelik kazanmaktadır. Polimerik 
silikat yapılı kabuk yandığında siyah renkli bir yapı oluşmakta ve bu yapının bir kısmı silis bir kısmı ise karbon 
ihtiva etmektedir. Çalışmadan hedeflenen sonuç SFKK’nin mineral katkı olarak kullanılıp kullanılamayacağını 
belirlemek olmuştur. Yapılan deneysel çalışmalarda CEM I tipi çimentoya %0, %10, %20 ve %30 oranlarında 
ikame edilen kül ile TS EN 196-3’e göre kıvam ve priz süreleri tespiti deneyleri ve ASTM C109’a göre basınç 
dayanımı deneyleri gerçekleştirilmiştir. Üretilen numuneler kür havuzunda 90 gün süreyle bekletilmiş ve 
ardından 2, 28 ve 90 gün sonlarında basınç dayanımları hidrolik pres ile ölçülmüştür. Bu kapsamda yapılan 
deneyler sonucunda SFKK çimentoda %10’a kadar kullanılabileceği belirlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Siirt fıstığı kabuğu külü, çimento, mineral katkı, basınç dayanımı, priz süresi. 

 

An Investigation of Usability of Siirt Peanut Shell Ash in The Cement 

Production As Mineral Additive 

ABSTRACT  
In this study, usability of Siirt peanut shell ash (SPSA) as mineral additives in the cement production was 
investigated. Siirt peanut shell have been used in lots of industry sectors as a type of fuel. The result of this 
process, ash of Siirt peanut shells has gain flying feature and hence can be hazardous for the environment. As 
shell, which has polymeric silicate structure, burn black faced structure is made up and this structure has silicates 
and carbon. The aim of this study is to determined whether used of SPSA in the cement production as mineral 
additive. In the experiments, SPSA replaced with the CEM I type cement as ratio of 0%, 10%, 20% and 30%.  
Following standard consistency tests and setting time tests were performed according to the TS EN 196-3, and 
compressive strength tests were performed according to the ASTM C109. Produced mortar specimens were 
holded in the curing cabinet 22 oC for 90 days and compressive strengths of these specimens were determined by 
hydraulic press on 2nd, 28th and 90th days. As a result of this study, it is determined that the SPSA can be used 
in the cement production to 10% ratio as a replacement material. 
 
Keywords: Siirt peanut shell ash, cement, mineral additive, compressive strength and setting time 
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Ni-Katkılı Al2O3 Film Kaplamalı Cp-Ti’un Korozyon Davranışının 
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ÖZET 
Biyouyumlu olması sebebiyle, ticari saf titanyum (CP-Ti) implant uygulamalarında oldukça yaygın olarak 
kullanılan malzemedir. Titanyumun oksijene karşı aşırı ilgisi onun özelliklerinden biridir. Titanyumun 
yüzeyinde oluşan oksit tabaka sulu ortamlarda düşük iyon geçişi sağlayarak malzemeye iyi bir korozyon direnci 
kazandırır. Bu çalışmada, CP-Ti üzerine korozyonun etkisini azaltmak için CP-Ti’un yüzeyinde Ni katkılı Al2O3 
oksit filmi kaplanmıştır. Öncelikle Al2O3 solü hazırlandıktan sonra CP-Ti üzerine kaplama işlemi, daldırmalı 
kaplama yapılarak kurutma ve sinterleme işlemlerinden sonra gerçekleştirilmiştir. Yüzeyin korozyon direncini 
daha da artırmak için başlangıç çözeltisine nikel katkılanması yapılmıştır.  İşlemsiz CP-Ti, Al2O3 film kaplı CP-
Ti ve Ni katkılı Al2O3 film kaplı CP-Ti numunelerinin elektrokimyasal özelliklerini belirlemek için yapay vücut 
sıvısı (SBF) içinde potansiyometri/galvanometri yöntemleri uygulanmıştır. Ayrıca bütün numunelerin yapısal 
özelliklerini belirlemek için XRD ve SEM analizleri yapılmıştır. Yapılan testlerden elde edilen sonuçlara göre, 
Ni katkılı Al2O3 film kaplı CP-Ti numunelerinin en iyi korozyon direncine sahip olduğu elde edilmiştir. Yüzeyde 
büyütülmüş oksit film içerisinden katkılanmış nikel iyonlarının salınımı ile filmin korozyon direnci artırılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: CP-Ti, Al2O3 film, Korozyon, Ni katkılama 

 

Investıgatıon of Corrosıon Behavıor of Ni-Doped Al2O3 Fılm Coated Cp-

Ti 

ABSTRACT  
Because of its biocompatibility, commercial pure titanium (CP-Ti) is a widely used material for implant 
applications. The extreme interest of titanium against oxygen is one of its characteristics. The oxide layer formed 
on the titanium surface supplies a good corrosion resistance in aqueous media by providing the low ion 
transition. In this work, Ni-doped Al2O3 oxide film is coated on the surface of CP-Ti to reduce the effect of 
corrosion on CP-Ti. First of all, after the Al2O3 sol is prepared, the coating on CP-Ti is carried out after drying 
and sintering by making dip coating. To further enhance the corrosion resistance of the surface, the initial 
solution was doped with nickel. Potentiometry / galvanometry methods were applied in simulated body fluid 
(SBF) to determine the electrochemical properties of CP-Ti, Al2O3 film coated CP-Ti and Ni-doped Al2O3 film 
coated CP-Ti samples. XRD and SEM analyzes were also performed to determine the structural properties of all 
samples. According to the results obtained from the analyzes, it was found that the Ni-doped Al2O3 film coated 
CP-Ti samples had the best corrosion resistance. The film resistance was increased by the release of doped 
nickel ions from the oxide film on the surface. 
 
Keywords: CP-Ti, Al2O3 film, Corrosion, Ni doping 
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SILAR Yöntemi ile Büyütülen Mg(OH)2 Yapısının Tavlama Etkisi ile 

MgO Yapısına Dönüşümünün Incelenmesi  
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ÖZET 
Yapılan bu çalışmada SILAR yöntemi ile büyütülen nanowall Mg(OH)2 yapısının tavlama etkisi ile MgO 
yapısına dönüşümü araştırılmıştır. 100, 200, 300, 400 ve 500 °C’de tavlama etkisinin yapısal, optik ve 
morfolojik etkileri sergilenmiştir. Bunlar yapılırken de yapısal analiz X-ışını kırınımı (XRD), optik analiz 
soğurma metodu ile ve yüzey morfoloji analizi taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile gerçekleştirilmiştir. 
XRD ölçümleri numunelerin tavlama sıcaklığı 400 °C’ye çıkıncaya kadar hexagonal yapıda olan Mg(OH)2 
olduğunu ve 400 °C’den sonra da kübik yapıda olan MgO yapısına dönüştüğünü göstermiştir. Soğurma 
ölçümleri band aralığının tavlama sıcaklığı ile arttığı gözlenmiştir. SEM ölçümleri numunelerin nanowall yapıda 
olduğunu göstermiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: SILAR, Mg(OH)2, MgO, Tavlama. 

 

Investigation of Transformation of Mg(OH)2 to MgO with Annealing 

Effect Grown by SILAR Method 

ABSTRACT 
In this study, the transformation of the nanowall Mg(OH)2 structure to the MgO structure by the annealing effect 
grown by the SILAR method was investigated. The structural, optical and morphological effects of annealing at 
100, 200, 300, 400 and 500 ° C are shown. Structural analysis was performed by X-ray diffraction (XRD), 
optical analysis was performed by absorption method, and surface morphology analysis was performed by 
scanning electron microscopy (SEM). XRD measurements showed that the samples were Mg(OH)2, which was 
hexagonal to 400 ° C, and the samples were MgO, which was cubic after 400 °C. Absorption measurements 
showed that the band gap increased with the rising annealing temperature. SEM measurements showed that the 
samples have nanowall structure. 
 
Keywords: SILAR, Mg(OH)2, MgO, annealing. 
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ÖZET 
Bu çalışmada, katkısız ve ağırlıkça farklı yüzdelerde (% 0-10) nikel katkılı çinko oksit ince filmler (ZnO: Ni) 
püskürtme yöntemi kullanılarak cam yüzey üzerine büyütüldü. Ni katkı oranının değişiminin ZnO ince filmlerine 
yapısal ve optik özelliklerine etkisi araştırıldı. Ni içeriğinin filmlerin kristal yapısına X-ışını kırınımı (XRD), 
optik özelliklerine soğurma ve yüzey morfolojisine etkisi taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile sistematik 
olarak araştırıldı. X-ışını kırınımı (XRD) analizinden, hem katkısız hem de Ni katkılı ZnO yapılarının 
hegzagonal kristal yapıda olduğu gözlemlendi. SEM çalışması ile ZnO'nun yüzeyinin Ni katkısı ile değiştiği 
görüldü. Soğurma ölçümleri %7 oranında Ni katkısı ile band aralıklarının düşüş sergilediğini, fakat %10 Ni 
katkılı ZnO numunesinin band aralığının arttığını gösterdi.  
 
Anahtar Kelimeler: Püskürtme yöntemi, Ni katkı, ZnO, İnce film. 

 

Structural Characterization of Undoped and Ni doped ZnO thin Films 

ABSTRACT 
In this study, undoped and nickel-doped zinc oxide thin films (ZnO: Ni) were at different weight percentages (0-
10%) on the glass substrate by spray method. The effect of the change of Ni dopant ratio on the structural and 
optical properties of ZnO thin films was investigated. The Ni content was systematically investigated to crystal 
structure by X-ray diffraction (XRD), to optical properties absorption and surface morphology by scanning 
electron microscopy (SEM) of the films. X-ray diffraction (XRD) analyses showed that both undoped and Ni 
doped ZnO structures have the hexagonal crystal structure. The SEM study showed that the surface of ZnO 
changed with Ni dopant. Absorption measurements showed that the band gap decreased by 7% with Ni dopant, 
but band gap increased by 10% with Ni doped ZnO sample. 
 
Keywords: Spray method, Ni dopant, ZnO, thin film. 

1586

mailto:demettatar@atauni.edu.tr
mailto:harunguney25@hotmail.com


 

Arıtma Çamurunun Süperkritik Su Gazifikasyonu ile Oluşan Sıvı 
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ÖZET 
Arıtma çamuru kompleks yapısı ve yüksek su içeriğinden dolayı tüm atıksu arıtma tesisleri için önemli bir 
problemdir. Süperkritik su gazifikasyon sistemi atıksu çamurunu arıtabilen ve/veya tekrar kullanabilen yenilikçi 
bir teknolojidir. Süperkritik şartlar altında (Tkritik>374.8 °C, Pkritik> 22.1 MPa), çamurdaki organik madde hızlıca 
ayrışır, ve hidrojen ve metan vb. gibi yanabilir gazlara dönüşür. Yüksek su içeriğine sahip arıtma çamuru daha 
temiz ürünlere sahip bu teknoloji ile ön arıtıma gerek duymaksızın verimli şekilde enerjiye 
dönüştürülebilmektedir. Bu çalışmada, süperkritik su gazifikasyon teknolojisi arıtma çamuru bertarafı 
araştırılmıştır ve oluşan sıvı ürünün karakterizasyonu gerçekleştirilmiştir. 
Sonuç olarak, yüksek organik giderimi sağlanmıştır. Bu yüzden, arıtma çamurunun süperkritik su gazifikasyonu 
yüksek potansiyele sahip olduğunu ve arıtma çamuru bertarafını geliştirmek için yenilikçi bir teknoloji olduğunu 
söyleyebiliriz.  
 
Anahtar Kelimeler: Süperkritik Su, Gazifikasyon, Yenilenebilir Enerji, Arıtma Çamuru. 

 

Characteristics of Liquid Product Formed by Supercritical Water 

Gasification of Sewage Sludge 

ABSTRACT  
Sewage sludge is an important problem for all wastewater treatment plants because of its complex structure and 
high water content. Supercritical water gasification system is an innovative technology that can be used to treat 
and/or reuse wastewater sludge. Under supercritical conditions (Tc>374.8 °C, PC> 22.1 MPa), the organic matter 
in the sludge is quickly disintegrated and converted into flammable gaseous products like hydrogen, methane etc. 
Sewage sludge with high water content may be efficiently converted to energy without the need for the pre-
treatment by this process with cleaner products. In this study, supercritical water gasification technology has 
been investigated for sewage sludge disposal and the characterization of the formed liquid has been realized.  
As a result, high organic removal are provided. So, we can say that the supercritical water gasification of the 
sewage sludge has a high potential and it is an innovative technology to improve sewage sludge disposal. 
 
Keywords: Supercritical Water, Gasification, Renewable Energy, Sewage Sludge. 
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ÖZET 
Genellikle %0.25-12 katı madde ve %70-80 organik madde içeren belediye arıtma çamurun arıtımı/bertarafı 
susuzlaştırma gereksinimi, aşırı maliyetli olması, daha fazla yer gerektirmesi, sürdürülebilir arıtım ve daha sıkı 
çevresel standartlardan dolayı önemli bir problemdir. Süperkritik su gazifikasyonu (SKSG) arıtma çamuru gibi 
organik biyokütle ayrıştırması ve kısa zamanda enerji kazanımı bakımından en etkileyici bir teknoloji olduğu 
düşünülür.  
Bu çalışmanın amacı süperkritik su gazifikasyonu ile arıtma çamuru arıtımı hakkında ve tam ölçekli olmasını 
engelleyen problemler hakkında detaylı bilgi vermektir. Literatür bilgisine dayanarak, metan yanısıra hidrojen 
üretimi için arıtma çamurunun süperkritik su gazlaştırması diğer konvansiyonel teknolojilere kıyasla teknik ve 
ekonomik açıdan uygundur. Fakat, bu yenilikçi teknoloji korozyon, tıkanma ve ciddi işletme şartları gibi bazı 
problemlere sahiptir. Bu dezavantajları azaltmak için, bazı öneriler verilmiştir: optimum hidrojen verimi elde 
etmek için iki aşamalı hidrotermal gazlaştırmak, katalizör kullanmak, hammaddenin pompalanmasını 
kolaylaştıran öğütücülerle partikül boyutunu azaltma, ısı veya kimyasal ile sıvılaştırma, buhar patlaması gibi ön 
arıtımlar yapmak, uygun reaktör konfigürasyonu ve materyali seçmektir. 
Sonuç olarak, bu teknoloji henüz gelişme aşamasındadır. Bu yüzden, daha fazla çalışmalar biyokütle SKSG nin 
daha yüksek enerji ve ekonomik verimliliklerini başarmak için gereklidir.  
 
Anahtar Kelimeler: Arıtma çamuru, süperkritik su gazifikasyonu, enerji, problemler 

 

Problems in Supercritical Water Gasification System Used for Sewage 

Sludge Disposal 

ABSTRACT  
Treatment/disposal of municipal sewage sludge that generally contains 0.25-12% solid materials and the organic 
matter content of around 70-80% is an important problem due to dewatering requirement, an excessive cost, 
needing more space, sustainable treatment and more stringent environmental standards. Supercritical water 
gasification (SCWG) is thought to be the most efficient technology in terms of organic biomass destruction like 
sewage sludge and energy recovery within a short time. 
The aim of this study is to give detailed information about sewage sludge treatment by supercritical water 
gasification and problems which prevent the full-scale. Based on the literature data, supercritical water 
gasification of sewage sludge for hydrogen production as well as methane is feasible in terms of technical and 
economic compared to other conventional technologies. But, this nascent technology has some challenges like 
corrosion, plugging and severe operation conditions. To mitigate these drawbacks, some proposals/solutions 
have given: two-stage hydrothermal gasification concept to achieve optimum hydrogen yield, the use of catalytic 
to get high yield and operate at lower temperature and pressure, pre-treatments such as steam explosion, and 
liquefying by heat or chemical, reducing the particle size by mills, which facilitates the pumping of feedstock, 
the selection of an appropriate reactor configuration and materials.  
As a result, this technology is at an early stage of development. Therefore, more studies are needed to achieve 
higher energy and economic efficiencies of biomass SCWG.  
 
Keywords: Sewage sludge, supercritical water gasifcation, energy, problems 
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ÖZET 
Malzeme seçimi mühendislik tasarımındaki en önemli konulardan biridir. Malzeme seçiminin ve ihtiyaca 
yönelik yeni malzemeler geliştirmenin ise biyomühendislik alanındaki önemi giderek artmaktadır. Bu 
çalışmada,implant stabilizasyonunun en iyi olduğu durumlar araştırılmış, kalça protezi için kullanılabilecek 
malzeme alternatifleri değerlendirilmiş ve optimal malzemeler belirlenmiştir. MIMICS yazılımıyla Bilgisayarlı 
Tomografi (BT) verileri kullanılarak trabeküler ve kortikal katmanlar halinde kişiye özel olarak modellenen 
kalça kemiğine sanal cerrahi uygulanmış, implantın kemik çimentosuyla kemiğe bağlanması simüle edilmiştir. 
ANSYS yazılımına aktarılan montaj model için sınır şartları ve malzeme özellikleri tanımlanarak Sonlu 
Elemanlar Modeli kurulmuştur. CES yazılımıyla belirlenen çeşitli malzeme alternatifleri için implantın mekanik 
davranışı incelenmiş, implant-kemik çimentosu arayüzeyindeki mikrohareketlerin osseointegrasyon açısından en 
iyi olduğu malzeme adayı belirlenmiş, CES yazılımıyla elde edilen bilgiler ile karşılaştırmalı olarak 
değerlendirilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Kalça Protezi, Malzeme Seçimi, CES, Sonlu Elemanlar Yöntemi 

 

Material Selection for Hip Prosthesis 

ABSTRACT  
Material selection is one of the most important issues in engineering design. In the field of bioengineering, the 
selection of materials and the development of new materials for the needs are increasingly important. In this 
study, cases of optimal implant stabilization were investigated, material alternatives for hip prosthesis were 
evaluated, and optimal materials were determined. Using computerized tomography (CT) data with MIMICS 
software, virtual surgery was applied to the patient-specific modeled hip bone in trabecular and cortical layers 
and the implant was attached to bone with bone cement. Boundary conditions and material properties for the 
assembly model transferred to ANSYS software have been defined and Finite Element Model has been created. 
The mechanical behavior of the implant was investigated for various material alternatives determined by the 
CES software, the best material candidate were determined in terms of the micromotions at the implant-bone 
cement interface regarding osseointegration, and compared with the data obtained by the CES software. 
 
Keywords: Hip Prosthesis, Material Selection, CES, Finite Element Analysis 
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ÖZET 
TiO2 nanoparçacıklar fotokataliz, güneş pilleri, gaz sensörleri ve fotokatalik süreçlerde sıklıkla kullanılmaktadır. 
Elektrokimyasal yöntemle titanyum’un anodizasyonu ile oluşturulan TiO2 nanotüpler, 1D nanoyapılar 
oluştumanın en kolay ve ucuz yöntemlerindendir. Bu çalışmada, TiO2 nano-gözenekli ince filmler sentezlenmiş 
ve karakterize edilmiştir. Öncelikle, Ti ince filmler DC saçtırma sistemi ile FTO cam üzerine kaplanmıştır. Daha 
sonra, TiO2 nano-gözenekli ince filmler etilen glikol, NH4F ve su içeren bir çözeltide elektrokimyasal yöntem ile 
büyütülmüştür. TiO2 nano-gözenekli ince filmler XED ve SEM yöntemleri ile karakterize edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: TiO2, Nano-gözenek, Elektrokimyasal metot, XRD, SEM. 

 

Synthesis and Characterization of TiO2 Nanoporous Thin Films 

ABSTRACT  
TiO2 nanoparticles have been extensively studied for their application in solar cell, gas sensing and 
photocatalytic process. The electrochemical formation of self-assembled TiO2 nanotubes by the anodization of 
Ti is very easy and cheap way to synthesis 1D nanostructures. In this study, we have synthesized and 
characterized TiO2 nanoporous thin films. Firstly, Ti thin films was coated on FTO glass by DC sputtering 
system. Then, TiO2 nanoporous thin films were synthesized by electrochemical method in electrolyte containing 
ethylene glycol, NH4F and water. TiO2 nanoporous thin films characterized by XRD, and SEM technics. 
 
Keywords: TiO2, Nanoporous, Electrochemical method, XRD, SEM 
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New Technique for Secure Image Communication Via A Resistor-Two 

Inductors-Two Diodes Chaotic Circuit  

Khaled El Hadad1, Erol KURT2 and Aybaba HANÇERLIOĞULLARI3 

1Kastamonu Uni., Intitude of Science Department of Materials Scinence, Kastamonu, Turkey, 
khaledhadadtr@gmail.com 

2Gazi Uni., Faculty of Technology, Electricaland Electronics Engineering, Ankara, Turkey, ekurt@gazi.edu.tr 
3Kastamonu Uni., Faculty of Arts and Sciences, Kastamonu, Turkey, aybaba@kastamonu.edu.tr 

ABSTRACT  
This paper presents a secure image system based on a chua’s circuit choatic noise generator, namely resistor –
two inductors-two diodes (i.e. R-2L-2D).  A chaotic system operates based on a synchronised Master–Slave 
Chua's circuits.  Indeed the analog circuit is uesd as Master Generates a Chaotic and Random Number 
(MGCRN). In that frame, chaotic behavior is considered so difficult to be predicted by analytical methods 
without the initial condition being known. As well as, the chaotic systems operate under an unpredictable and 
complex behavior.  These characteristics, together with other parameters in this kind of chaos system and 
tolerance of the circuit components make the chaotic circuit’s ideal tools for improving the level of security. 
Moreover, in this paper, new technique has been uesd, the chaotic signal with the gray image signal are 
modulated. The sender and receiver must be able to produce exactly the same chaotic noise in order to add and 
subtract same chaotic noise. This becomes possible with a synchronisation between Chua's circuits. 
Additionally, implementation of this technique does not need to save any digital data when sending gray images 
to the receiver, because they are substituted by physical signal. In fact R2L2D Circuit can generate the chaotic 
dynamics at low voltages.  The results from the experiments with statistical analysis tests proved that the 
proposed gray image encryption and decryption scheme based on R-2L-2D chaotic gives an efficient and secure 
way. The encrypted gray image showed a random distribution of grey image values. 
Keywords: Secure image system, R2L2D Circuit, Image Encryption, Image Decryption, Synchronized Master–
Slave Chua's circuits. 

 

Güvenli Görüntü İletim İçin Bir Dirençli, İki Indüktör ve İki Diyotlu(R-

2l-2d)  Kaotik Devre Sistem Analizi  

ÖZET 
Bu çalışmada, Chua'nın devre kaotik gürültü üreteci, yani direnç-iki endüktör-iki diyot (R-2L-2D) temelli 
güvenli bir görüntü sistemi sunulmaktadır. Kaotik bir sistem, senkronize edilmiş bir Master-Slave Chua 
devrelerine dayanır. Aslında Master, Kaotik ve Rasgele Sayı (MGCRN) ürettiği için kullanılır. Bu çerçevede, 
kaotik davranışın, başlangıç koşulu olmaksızın analitik yöntemlerle öngörülebilmesi çok zor kabul edilir. Kaotik 
sistemler öngörülemeyen ve karmaşık bir davranış altında çalışırlar. Bu özellikler, bu tür bir kaos sistemindeki 
diğer parametreler ve devre bileşenlerinin toleransı ile birlikte, kaotik devreleri, güvenlik seviyesini iyileştirmek 
için ideal araçlar haline getirmektedir. Ayrıca, bu yazıda, yeni teknik kullanılmış, gri görüntü sinyali ile kaotik 
sinyal modüle edilmiştir. Gönderen ve alıcı, aynı kaotik gürültüyü eklemek ve çıkarmak için tamamen aynı 
kaotik gürültüyü üretebilmelidir. Bu, Chua devreleri arasındaki bir senkronizasyon ile mümkün olur. Gönderen 
ve alıcı, aynı kaotik gürültüyü eklemek ve çıkarmak için tamamen aynı kaotik gürültüyü üretebilmelidir. Bu, 
Chua devreleri arasındaki bir senkronizasyon ile mümkün olur. Aslında R2L2D devresi düşük voltajlarda kaotik 
dinamikleri üretebilir. İstatistiksel analiz testleri ile yapılan deneylerden elde edilen sonuçlar, önerilen gri 
görüntü şifreleme ve R-2L-2D karmaşasına dayanan şifre çözme şemasının verimli ve güvenli bir yol sunduğunu 
ortaya koymuştur. Şifreli gri görüntü, gri görüntü değerlerinin rasgele dağılımını gösterdi. 
Anahtar kelimeler: Güvenli görüntü sistemi, R2L2D Devresi, Görüntü Şifreleme, Resim Çözme, Senkronize 
Master-Slave Chua devreleri. 
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Effects of Cement on The Microstructure and Mechanical Performance of 

Slag Based Alkaline Hybrid Cement 

Mehrzad Mohabbi Yadollahi* ve Sadık Varolgüneş 
Department of Civil Engineering, Bingol University, Bingol, Turkey, *mmohabbi@bingol.edu.tr   

ABSTRACT 
This paper studies microstructure and mechanical performance of slag based alkaline hybrid cement. A 
combination of two chemical solutions, sodium hydroxide (NaOH) and sodium silicate (Na2SiO3) were used to 
investigate the synthesis reaction and for assessment of the compressive performance on ferrochrome slag hybrid 
alkaline cement pastes. Using additional Portland cement as additives in slag based geopolymer reduces 
workability, but it improves compressive strength, tensile strength, Moreover, adding Portland cement reduces 
water absorption and porosity and change conventional geopolymer to alkaline hybrid cement. 
 
Keywords: Geopolymers, Hybrid alkaline cements 

 

Cüruf Bazlı Alkalin Hibrit Çimentonun, Çimentonun Mikro Yapısı Ve 

Mekanik Performansı Üzerine Etkileri 

ÖZET 
Bu çalışma, cüruf bazlı alkalin hibrit çimentonun mikro yapısını ve mekanik özelliklerini incelemektedir. İki 
kimyasal solüsyon olan sodyum hidroksit (NaOH) ve sodyum silikat (Na2SiO3) kombinasyonu, sentez 
reaksiyonunu araştırmak ve ferrokrom cürufu hibrid alkalin çimento macunlarında basınç performansını 
değerlendirmek için kullanılmıştır. Cüruf esaslı jeopolimerde katkı maddesi olarak ilave Portland çimentosu 
kullanılması, işlenebilirliği azaltmakta, ancak basınç dayanımını ve gerilme mukavemetini arttırmaktadır. 
Ayrıca, Portland çimentosu ilave etmek, su emme özelliğini ve gözenekliliğini azaltır ve konvansiyonel 
jeopolimeri alkalin hibrit çimentoya dönüştürmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Jeopolimerler, hibrit alkalin çimentolar 
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İnkübasyon Sonrası Soğutma Koşulları ve Ambalaj Boyutunun Pıhtısı 

Kırılmamış Yoğurtların Fizikokimyasal, Mikrobiyolojik ve Tekstürel 

Özellikleri Üzerine Etkisi  

Aysun ORAÇ ve Nihat AKIN 

Selçuk Üniversitesi, Konya, 42100, Türkiye, aysunorac@selcuk.edu.tr, nakin@selcuk.edu.tr 

ÖZET 
Dünya çapında birçok fermente süt ürünü üretilmektedir ve bu ürünler içinde yogurt en popüler olanıdır. Her yıl 
milyonlarca ton yogurt üretilmesine rağmen henüz tam anlamıyla modernizasyon sağlanamamıştır. Prosesteki 
bazı parametrelerin optimizasyona ihtiyacı bulunmaktadır. Bu parametrelerin en önemlilerinden biri de 
soğutmadır. Ürünün iyi bir şekilde soğutulamaması üründe arzu edilmeyen tat, serum ayrılması ve post 
asidifikasyon gibi bazı kusurlara sebep olmaktadır. Günümüzde her süt fabrikası soğutma aşaması için fabrikaya 
has modifikasyonlar geliştirmektedir. Ancak her fabrikaya adapte edilebilecek standart bir soğutma prosesi 
bulunmamaktadır.  
Bu çalışmada, inkübasyon sonrası soğutma koşullarının yoğurdun kalitesi üzerine etkileri araştırılmıştır. Bu 
amaçla %16 kuru maddeye sahip yoğurtlar üretilmiş ve iki farklı boyuttaki ambalaja(500 ve 1000 g) dolumları 
yapılmıştır. İnkübasyon sonrasında bu yoğurtlar biri kontrol sıcaklık(4 oC)  olmak üzere 3 farklı sıcaklıkta(0, -5, 
-10 oC) soğutmaya tabi tutulmuştur. Bu yolla ambalaj boyutu ve soğutma sıcaklığının pıhtısı kırılmamış yoğurt 
jeli üzerine etkisi gözlemlenmiştir. 28 günlük soğuk depolama süresince pıhtısı kırılmamış yoğurtların 
fermentasyon kinetikleri, tekstür parametreleri, post asidifikasyon, duyusal ve mikrobiyolojik özellikleri 
incelenmiştir. Yapılan analizler sonunda 0 oC’de soğutulan örneklerin pH ve titrasyon asitlikleri değerleri diğer 
örneklerden önemli derecede farklı bulunmuştur(p<0.01). Su tutma kapasiteleri soğutma sıcaklığı baz alınarak 
sırasıyla 0 oC >-5 oC >4 oC > -10 oC şeklinde artış göstermiştir. Yoğurtların tekstürel özellikleri, su tutma 
kapasiteleri ve post asidifikasyonları ambalaj boyutundan önemli derecede etkilenmiştir. Artan ambalaj boyutu 
tüm özelliklerde olumsuzluklara sebep olmuştur. Depolama periyodu boyunca sertlik, konsistens, su tutma 
kapasitesi verileri düşüş gösterirken, asitlik ve mikrobiyal sayımlarda artış gözlemlenmiştir. Sineresis 
parametreleri ambalaj boyutu ve asitlik verileri ile korelasyon göstermiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Yoğurt, soğutma, tekstür, depolama, ambalaj 

 

The Effect of Cooling Conditions After İncubation and Package Size 

on Physicochemical, Microbiological and Textural Characteristics 

of Set Yogurt Gel 

ABSTRACT  
Fermented milk products are produced throughout the world with yoghurt being the most popular. Millions tons 
of yogurt are produced every year. However, modernization has not been fully realized.  Some parameters in the 
process still needs to be optimized. One of the most important of these parameters is cooling. If cooling of 
product is not performed succesfully, some problems are occurred in product such as undesirable taste, syneresis 
and post acidification. Nowadays every dairy plant has developed particular modifications for cooling stage. 
Therefore,  there is not a standard cooling process which will be adopted to every factory.  
In this study, effect of cooling conditions after incubation on the quality of the yogurt were determined. For this 
purpose; yogurts were made which have 16%  milk solids content, filled into cups with two different size(500 
and 1000 g). After incubation, these yogurts were cooled at three different temperatures(0, -5, -10 oC) and 
control temperature(4 oC) . In this way, the effect of package size and cooling temperatures on yogurt gel were 
monitored. Fermentation kinetics, texture parametres, post acidification, sensory profiles and microbial counts of 
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set yogurts were determined during 28 days of refrigerated storage. The results showed that pH and SH of 
samples which were cooled at 0 oC were significantly different than the other samples(p<0.01). Water holding 
capacity of yogurts increased with cooling temperature in the order of 0 oC >-5 oC >4 oC > -10 oC. Texture 
parametres, water holding capacity, post acidification of yogurts were distinctly affected by the package size; 
with the increasing package size all of this parametres showed downward trend. Enhanced firmness, concistency, 
water holding capacity and reduced pH, microbial counts were determined throughout the storage period. 
Syneresis parametres were highly correlated with the package size and acidity values. 
 
Keywords: Yogurt, cooling, texture, storage, package 
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Demiryolu Köprülerinin Titreşim Kontrolünde Ayarlı Kütle 

Sönümleyiciler İçin Yeni Bir Tasarım  

Onur Araz1 ve Volkan Kahya2 

1Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane, 29100, Türkiye, onuraraz29@hotmail.com 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 61080, Türkiye, volkan@ktu.edu.tr 

ÖZET 
Bu çalışmada, yüksek hızlı demiryolu köprülerinin titreşim kontrolünde ayarlı kütle sönümleyiciler (AKS) için 
yeni ve basit bir tasarım yöntemi sunulmuştur. Den Hartog'un yöntemi ayarlı kütle sönümleyicilerin optimum 
tasarımında sıklıkla kullanılmaktadır. Buna karşın, bu yöntem sadece ana sistem üzerinde tek bir AKS olması 
durumunda kullanılmaktadır. Önerilen yöntem, Den Hartog'un yönteminin çoklu ayarlı kütle sönümleyicilere 
genişletilmesini amaçlamaktadır. Çalışmada kullanılan köprü Euler-Bernoulli kiriş teoremine göre, tren ise bir 
dizi hareketli kuvvetten meydana gelen kuvvet serisi olarak modellenmiştir. Yüksek hızlı tren etkisindeki basit 
mesnetli bir köprü üzerinde gerçekleştirilen analizler, rezonans hızı altında meydana gelen titreşimlerin 
azaltılmasında önerilen yönteme göre tasarlanan ayarlı kütle sönümleyicilerin etkili olduğunu göstermiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Ayarlı kütle sönümleyici, rezonans, demiryolu köprüleri, yüksek hızlı tren. 

 

A Novel Design for Tuned Mass Dampers in Vibration Control of 

Railway Bridges 

ABSTRACT  
In this study, a novel and simple design method for tuned mass dampers (TMDs) in vibration control of high-
speed railway bridges is presented. Den Hartog's method is commonly used in the optimal design of TMD 
parameters. However, this method is used only when the main system is equipped with single TMD. The 
proposed method is aimed an extension of Den Hartog's method to multiple tuned mass dampers. A railway 
bridge is modeled as an Euler-Bernoulli beam and a train is simulated as a series of moving forces. Numerical 
results from simply supported bridge under high-speed train show that TMDs designed with the proposed 
method are more effective in reducing dynamic responses during resonant speeds. 
 
Keywords: Tuned mass damper, resonant, railway bridges, high-speed train. 
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Karbon Nano Fiber Takviyeli Epoksi/Cam Mikrobalon Kabarcıklı 

Süngerin Çekme ve Düşük Hızlı Darbe Özellikleri  

M. Fatih ŞANSVEREN ve Mustafa YAMAN 
Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 25240, Türkiye,  f.sansveren@atauni.edu.tr, myaman@atauni.edu.tr 

ÖZET 
Kompozit malzemeler sahip oldukları üstün özellikleri nedeniyle hızlı bir şekilde geleneksel malzemelerin yerini 
almaktadır. Malzemelerin düşük yoğunluklu ve aynı zamanda gelişmiş fiziksel, mekanik, elektriksel ve termal 
vb. özellikleri taşıması istenir. Dolayısıyla klasik malzemelere nazaran daha üstün özellikler taşıyan kompozit 
malzemeler ve onların gelişim süreçleri araştırmacıların ilgisini çekmektedir.  
Polimer matrisli kompozitlerin yoğunlukları yapı içerisine içi boş kürecik malzemelerin katılmasıyla 
düşürülebilmektedir. Üretilen malzeme poroz yapıya sahip olması nedeniyle kabarcıklı sünger olarak 
adlandırılmaktadır. Bu kompozitlerin içyapısında oluşturulan boşluklardan dolayı malzemenin mekanik 
özellikleri kötüleşmektedir. Bu çalışma ile bu tür kompozitlerin güçlendirilmesi için matris içerisine karbon nano 
fiber ilave edilerek yoğunluktan ödün vermeden mekanik özelliklerin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Araştırma 
kapsamında ham epoksi, çeşitli oranlarda mikro cam küre ve nano fiber katkılı 13 farklı kabarcıklı sünger 
kompozit numune üretilmiştir. Sünger kompozit malzeme üretimi için kullanılan cam mikro balon malzemelerin 
yoğunlukları 0.12 g/cm3 ve 0.21 g/cm3 tür. Yapının güçlendirilmesi amacıyla kullanılan karbon nano fiberler, 
matris yapı içerisine hacimce %0.25 ile %0.5 oranında katılmıştır.   
Hazırlanan kompozit numuneler çekme ve düşük hızlı darbe testlerine tabi tutularak mekanik ve dinamik 
davranışları belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlardan katkı ürünlerinin mekanik ve dinamik özellikler üzerinde 
etkili olduğu saptanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Karbon nano fiber, mikro balon, kabarcıklı sünger, çekme, düşük hızlı darbe 

 

Tensile and Low Velocity Impact Properties of Carbon Nanofiber 

Reinforced Epoxy/Glass Microballoon Syntactic Foam 

ABSTRACT  
Composite materials have been rapidly replacing the conventional materials because of their superior properties. 
It is desired that materials are with low density and having improved physical, mechanical, electrical and thermal 
properties at the same time. Therefore, composite materials that have superior properties compared to classical 
materials and their development processes have been drawing researchers interest. 
The density of polymer matrix composite can be reduced by incorporating hollow spherical materials into the 
structure. Manufactured material is called syntactic foam due to having porous structure. Mechanical properties 
of the material deteriorate due to the voids formed in the inner structure of these composites. In this study, it was 
aimed to improve the mechanical properties of the composites without compromising the density by adding 
carbon nanofiber into the matrix for the strengthening of such composites. Thirteen different syntactic foam 
composite samples including neat epoxy, with micro glass sphere and nanofiber at various ratios were fabricated. 
The densities of glass microballoon (GMB) materials used for syntactic composite materials manufacturing are 
0.12 g/cm3 and 0.21 g/cm3. The carbon nanofibers used to strengthen the structure were incorporated in the 
matrix structure at 0.25% and 0.5% by volume. 
Prepared composite samples were subjected to tensile and low velocity impact tests and with these tests 
mechanical and dynamical behaviours were determined. From the obtained results, reinforcement material has an 
effect on the mechanical and dynamical properties. 
 
Keywords: Carbon nanofiber, microballoon, syntactic foam, tensile, low velocity impact 
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Nano Materyal İçerikli Katkıların Yakıt Özellikleri ve Egzoz 

Emisyonlarına Etkileri 

İsmet Sezer  

Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane, 29100, Türkiye, isezer@gumushane.edu.tr 

ÖZET 
Bu çalışma; dizel, biyodizel, su içeren emülsiyon yakıtları ve çeşitli yakıt karışımları gibi dizel motor 
yakıtlarında nano materyal içerikli katkıların kullanılmasının motor performansı ve emisyonlara etkileri üzerine 
yapılmış çeşitli çalışmaların sonuçlarından derlenmiştir. Dizel motorlarda zararlı egzoz emisyonlarını azaltması 
için üç farklı teknik uygulanmaktadır. Zaralı emisyonları azaltmak için uygulanan tekniklerden ilki motor 
tasarımda ve yakıt püskürtme sisteminde değişiklikler yapılarak yanmanın iyileştirilmesidir. Ancak bu pahalı ve 
zaman alıcı bir süreçtir. İkinci teknik katalitik konvertör ve partikül filtresi gibi çeşitli egzoz gazı cihazlarını 
kullanmaktır. Ancak, bu cihazlar dizel motorun performansını olumsuz yönde etkiler. Dizel motorlarda, 
emisyonları azaltmak ve aynı zamanda dizel motorun performansını artırmak için kullanılan üçüncü teknik ise 
çeşitli yakıt katkılarının kullanılmasıdır. Dizel motorlardan yayılan en önemli kirleticiler azot oksit (NOx) ve 
partikül madde (PMis) emisyonlarıdır. Uygulamada, NOx ve PM emisyonlarını birlikte azaltmak oldukça 
zordur. Emisyonları azaltmanın ve motor performansını artırmanın en iyi yolunun nano materyal içerikli 
katkıların ve suyla emülsiyonlaştırılmış yakıtların kullanımı olduğu birçok araştırmacı tarafından 
bildirilmektedir. Bu derlemede çeşitli dizel motor yakıtlarında farklı nano materyal içerikli katkıların 
kullanımının yakıt özellikleri ve egzoz emisyonlarına etkileri incelenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Dizel motor performansı, Biyodizel, Emülsiyon yakıt, Nano materyal katkılar. 

 

Effect of Additives Including Nano Materials on Fuel Properties and 

Exhaust Emissions 

ABSTRACT  
This study compiled the results of various researches performed on the effects of performance and emissions of 
diesel engine using nanomaterials additives in diesel engine fuels such as diesel, biodiesel, water emulsified fuels 
and various fuel blends. Three different techniques are used the reduction of the harmful exhaust emissions of 
the diesel engine. The first technique for the reduction of harmful emissions is improved the combustion by 
modification of engine design and fuel injection system, but this process is expensive and time consuming. The 
second technique is the using various exhaust gas devices like catalytic converter and diesel particulate filter. 
However, the use of these devices affects negatively diesel engine performance. The other technique to reduce 
emissions and also improve diesel engine performance is the use of various fuel additives. The major pollutants 
of diesel engine are oxide of nitrogen (NOx) and particulate matter (PM). It is very difficult to reduce NOx and 
PM simultaneously in practice. The most researches declare that the best way to reduce the emissions and 
increase the engine performance is the use of nano material additives and water emulsified fuels. The effects 
using of different nano material additives in various diesel engine fuels on fuel properties and exhaust emissions 
are investigated in this review. 
 
Keywords: Diesel engine performance, Biodiesel, Emulsified fuel, Nano material additives. 
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MAO Kaplı NiTi Şekil Hafızalı Alaşımların Sonlu Elemanlar Metodu ile 

Mekanik Analizi 
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1Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane, 29100, Türkiye, filizkarabudak@gumushane.edu.tr, 
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ÖZET 
Bu çalışmada, MAO yöntemi kullanılarak şekil hafızalı, eşatomlu dental NiTi alaşımı üzerine TiO2 seramik 
kaplama ve nano (20~30 nm) Ag ilaveli TiO2 kaplaması büyütülmüştür. Üretilen kaplama/taban malzemenin katı 
modelleri ANSYS bilgisayar yazılımı ile modellenmiştir. Young modülü, poyzın oranı, yüzey sertliği ve ince 
film kalınlığı gibi değerler ANSYS analizinde kullanılmak için deneysel olarak elde edildi. ANSYS yazılımı ile 
bilgisayar ortamında oluşturulan kaplama/taban malzeme katı modellerinin Von Mises gerilme/gerinme/sürünme 
gerinmesi değerleri ve temas basınç değerleri gibi mekanik özellikler incelenmiştir. Bu inceleme sonlu elemanlar 
gerilme analiz yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Sürünme gerinimi analiz edilerek aşınma gerilimi elde 
edilmiştir. İnce film kaplamaların mukavemet ve aşınma direnci tartışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Sonlu elemanlar metodu, NiTi, MAO 

 

Mechanical Analysis of MAO Coated NiTi Shape Memory Alloy with 

Finite Element Method 

ABSTRACT  
The TiO2 ceramic coating and nano (20~30 nm) Ag doped TiO2 coating have been grown on shape memory,co-
atomic dental NiTi alloys with the Micro-arc oxidation (MAO) method. Solid models of coating/substrate 
generated by ANSYS computer software. The values experimentally obtained as Young modulus, poisson rate, 
surface roughness and  thin film thickness were used for Ansys analysis. Mechanical properties such as Von 
mises stress, total strain and creep strain values, contact pressure, sliding distance values was investigated after 
loading by finite element method. This study was conducted using the finite element stress analysis. We also 
obtained the wear stress by analyzing the creep strain. Strength and wear resistance of thin film coating was also 
discussed. 
 
Keywords: Finite Element Method, NiTi, MAO 
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D-Optimal Tasarımlarına Bağlı Bir Karışık Tamsayılı Doğrusal 

Olmayan Programlama Modeli  

Akın Özdemir 

Bayburt Üniversitesi, Bayburt, 69000, Türkiye, akinozdemir@bayburt.edu.tr 

ÖZET 
Robust parametre tasarımı süreçler veya ürünleri geliştirmek veya iyileştirmek için etkili bir kalite iyileştirme 
yöntemidir. Standard deney tasarımına gömülmüş robust parametre tasarımı optimizasyonu büyük ilgi 
görmüştür. Bunula birlikte standard deney tasarımları birçok pratik durum için düzensiz tasarımı alanı, standard 
olmayan modeller ve farklı örneklem büyüklüklerinden dolayı etkili değildir. Litaratürde, nicel ve nitel girdi 
değişkenli optimal tasarımının geliştirilmesi durumları az ilgi çekmiştir. Bu çalışmada D-optimal tasarımı niye 
diğer tasarımlara karşı tercih edildiğini bilgi matrisi en iyilenirken gösterilecektir. Bundan dolayı D-optimal 
tasarımlar standard deney tasarımlarının limitlerini gidermek için uygun alternatiflerdir. D-optimal tasarımın 
karışık tamsayılı doğrusal olmayan programlama modeline nasıl dönüştürüleceğinin temeli gösterilecektir. D-
optimal tasarıma gömülmüş karışık tamsayılı doğrusal olmayan programlama modelini nicel ve nitel girdi 
değişkenlerinin en iyi koşullarını bulmak için önerilecektir. Sayısal örnek gösterir ki önerilen model literatürdeki 
geleneksel modellerden daha iyi sonuçlar verir. Sonuç olarak önerilen model kalite mühendisliği problemlerinde 
süreçlerin ve ürünlerin geliştirilmesi için büyük bir olası etkiye sahiptir.   
 
Anahtar Kelimeler: Kalite Mühendisliği, robust parameter tasarımı, D-optimal tasarım, nitel ve nicel girdi 
değişkenleri,  karışık tamsayılı doğrusal olmayan programlama modeli 

 

D-Optimal Designs-Based A Mixed Integer Nonlinear Programming 

Model 

ABSTRACT  
Robust parameter design is an effective quality improvement method to develop or enhance for processes or 
products. Considerable attention has been focused standard experimental designs embedded robust parameter 
design optimization. However, standard experimental designs are no longer effective for a number of practical 
situations due to irregular design spaces, nonstandard models and unusual sample sizes. In the literature, little 
attention has been paid to the development of optimal designs for the combination of quantitative and qualitative 
input variables in these situations. In this study, it is shown why D-optimal designs preferred over other optimal 
designs while maximizing the determinant of the information matrix. Therefore, D-optimal designs are suitable 
alternatives to overcome the limitations of standard experimental designs. It is also laid out the foundation to 
show how the D-optimal design is converted to a mixed integer nonlinear programming model. In addition, a D-
optimal design embedded mixed integer nonlinear programming model is proposed in order to find optimal 
operating conditions for qualitative and quantitative input variables. A numerical example shows that the 
proposed model is superior to the traditional counterparts in the literature. Finally, it is believed that the 
proposed model has the potential impact of many quality engineering problems in order to improve processes 
and products. 
 
Keywords: Quality engineering, robust parameter design, D-optimal design, qualitative and quantitative input 
variables, mixed integer nonlinear programming model 
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Plazma Elektrolitik Oksidasyon Yöntemiyle Antibakteriyel 

Kaplamaların Büyütülmesi 

Ebru Emine ŞÜKÜROĞLU1, Süleyman ŞÜKÜROĞLU1, Yaşar TOTİK2,  
İhsan EFEOĞLU2 ve Kemal AYDIN1 

1Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane, 29100, Türkiye,  
eesukuroglu@gumushane.edu.tr, ssukuroglu@gumushane.edu.tr, kaydin@gumushane.edu.tr 

2Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 25100, Türkiye, ytotik@atauni.edu.tr, iefeoglu@atauni.edu.tr 

ÖZET 
Bu çalışmada; Biyomalzeme olarak sıklıkla kullanılan Titanyum (Ti) ve Magnezyum (Mg) hafif metallerin 
yüzey özelliklerinin Plazma Elektrolitik Oksidayon (PEO) yöntemiyle iyileştirilerek ve anti bakteriyel özellik 
kazandırılması amaçlanmıştır. Taban malzemelere anti bakteriyel özelliğin kazandırılması PEO yöntemi ile 
gümüş katkılı oksit kaplamaların büyütülmesiyle elde edilmiştir. Bu amaçla kaplamaların yapısal özellikleri 
SEM ve XRD cihazları kullanılarak analiz edilmiştir. Anti bakteriyel duyarlılıklarının ve bakteri adezyonunun 
incelenmesi için in vitro anti-bakteriyel etkinlik deneylerinde bakteriler kristal viyole kullanılarak işaretlenmiştir. 
Kaplamaların; adezyonu yüksek olan Staphylococous Aureus, L. monocytogenes, Bacillus subtilis, Salmonella 
enteritidis, Yersinia enterocolitica, E coli, P.aeruginosa  olmak üzere 7 farklı bakteriye karşı duyarlılıkları 
araştırılmıştır. Çalışmada, gümüş içeren kaplamaların gümüş içermeyen kaplamalara göre bakteriyel 
duyarlılıklarının zayıf olduğu ve kaplama yapılmayan örneklerin ise bakteriye karşı oldukça duyarlı olduğu tespit 
edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Plazma Elektrolitik Oksidasyon, Anti bakteriyel özellikler, AgNO3, Katkılı oksit kaplamalar. 

 

Growth of Antibacterial Coatings by Plasma Electrolytic Oxidation 

ABSTRACT  
In this study; It is aimed to improve the surface properties of Titanium (Ti) and Magnesium (Mg) light metals 
and also to gain antibacterial properties, which are frequently used as biomaterial, by plasma electrolytic 
oxydation (PEO) method. The antibacterial properties of the base materials were obtained by enlarging the 
silver-doped oxide coatings by PEO method. For this purpose, the structural properties of the coatings were 
analyzed using SEM and XRD instruments. In vitro antibacterial activity assays for the detection of antibacterial 
susceptibility and bacterial adhesion were carried out using bacterial crystal violet. Sensitivities of seven 
different bacterial strains were investigated, including those with high adhesion (Staphylococous Aureus, L. 
monocytogenes, Bacillus subtilis, Salmonella enteritidis, Yersinia enterocolitica, E. coli, P. aeruginosa). In the 
study, silver-containing coatings were found to have poor bacterial susceptibility to silver-free coatings and non-
coated samples to be highly sensitive to bacterial 
 
Keywords: Plasma Electrolytic Oxidation, Antibacterial properties, AgNO3, Additive oxide coatings. 
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Tereyağindan Ekzopolisakkarit (EPS) Üreten Laktik Asit Bakterisi 

İdentifikasyonu 

Halil İbrahim AKGÜL1, Enes DERTLİ1 ve Mustafa ŞENGÜL2 
1Bayburt Uni., Faculty of Eng., Department of Food Engineering, Bayburt, 69000, hiakgul@bayburt.edu.tr 

2Atatürk University, Faculty of Agriculture, Department of Food Engineering, Erzurum,25240 

ÖZET 
Bu çalışmada, Laktik asit bakterisi (LAB) izolasyonu amacıyla Bayburt ilinden geleneksel şekilde üretilmiş 10 
tereyağı örneği toplanmıştır. RAPD-PCR analizini takiben, tereyağı örneklerinden 11 farklı LAB suşu izole 
edilmiştir. İzole edilen suşlar, antibiyotik dirençlerini tespit etmek amacıyla aralarında streptomycin 10μg, 
erytromycin 15μg ve kanamycin 30μg ‘ nin de bulunduğu 12 farklı antibiyotiğe karşı test edilmiştir. Diğer 
taraftan suşların Echerichia coli BC 1402, Bacillus cereus BC 6830, Salmonella typhimurium RSSK 95091, 
Yersinia enterocolitica ATCC 27729 ve Staphylococus aureus ATCC 25923’a karşı antimikrobiyal aktiviteleri 
test edilmiş ve farklı derecelerdeki antimikrobiyal aktiviteleri tespit edilmiştir. Suşlar, modifiye BHI 
besiyerlerinde geliştirilerek ürettikleri EPS’ler izole edilmiştir. EPS’lerin şeker profilleri glukoz, galaktoz ve 
fruktoz standartları kullanılarak HPLC analizi ile belirlenmiştir. Analiz sonucunda tüm EPS örneklerinin 
yapısında monomer olarak glukoz, 8 örneğin galaktoz ve 1 örneğin fruktoz içerdiği tespit edilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Tereyağı, LAB, EPS, RAPD-PCR, HPLC 

 

Identification of Exopolysaccharide (EPS) Producing Lactic Acid 

Bacteria from Butter 

ABSTRACT 
In this study, 10 traditional butter samples were collected from Bayburt for the isolation of Lactic Acid Bacteria 
(LAB). Following the discrimination based on RAPD-PCR analysis, 11 distinct LAB strains were isolated from 
butter samples. These strains were further tested for their antibiotic resistance against 12 different antibiotics 
including streptomycin 10μg, erytromycin 15μg and kanamycin 30μg and several trends were observed for their 
sensitivity. The antimicrobial activity of these stains were investigated against Echerichia coli BC 1402, Bacillus 
cereus BC 6830, Salmonella typhimurium RSSK 95091, Yersinia enterocolitica ATCC 27729 and Staphylococus 
aureus ATCC 25923 and different level of antimicrobial activity depending on strain level was observed. The 
EPSs were further isolated from 11 strains grown in modified BHI medium. The sugar profile of the EPSs were 
determined by HPLC analysis and glucose, galactose and fructose were used as sugar standards. All EPSs were 
contained glucose as sugar monomer whereas fructose and galactose were detected in 1 and 8 different EPS 
samples, respectively.   
 
Keywords: Butter, LAB, EPS, RAPD-PCR, HPLC 
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Sürdürülebilir Gıda Sisteminde Yeşil Teknolojinin Yeri  

Şule Başar1, Tayyibe Erten1 ve Kübra Aktaş2 

1Bayburt Üniversitesi, Bayburt, 69000, Türkiye, sbasar@bayburt.edu.tr, tayyibeerten@bayburt.edu.tr  
2Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane, 29100, Türkiye, kubra.aktas@gumushane.edu.tr  

ÖZET 
Son yıllarda yaşanan nüfus artışıyla birlikte insanların tüketim taleplerinde hızlı bir yükselme meydana gelmiştir. 
Aşırı ve hızlı tüketimin ön planda olduğu yaşam şekli yeryüzünde var olan doğal kaynakların daha hızlı 
tüketilmesine yol açmıştır. Bu durum doğal kaynakların tüketimine yönelik tartışmalarla birlikte sürdürülebilirlik 
konusu da gündeme getirmiştir. 
Sürdürülebilirlik kavramının pek çok tanımı olmakla birlikte, gıda sistemi açısından değerlendirilecek olursa, 
gıda güvenliğini destekleyen, hem doğal kaynakların hem de insan kaynaklarının optimum düzeyde kullanımını 
sağlayan, günümüzdeki ve gelecekteki kuşaklar için biyolojik çeşitlilik ve ekosistemleri önemseyen, erişilebilir, 
çevreye duyarlı bir gıda sistemi olarak tanımlanabilir. 
Gıda sektöründe üretimden tüketime olan her aşamada hem doğa ile dost ürünler üretmek hem de tüketici 
taleplerini karşılayabilmek için hammaddenin tedariğinde, işlenmesinde, işleme esnasında uygulanan 
teknolojide, üretimde ve dağıtım aşamasında bazı çevreci uygulamalar yapılmaktadır. Özellikle gıda üretimi 
sürecinde etkinliğin arttırılması ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalığın sağlanması, yeni arayışların ortaya 
çıkmasına neden olmuştur. Bu esnada gelişen teknolojinin etkisi ve bu arayışların sonucunda ‘yeşil teknoloji’ 
olarak adlandırılan ve sürdürülebilirliği sağlamak için geniş bir endüstriyel yelpazede ilgili sistem ve hizmetlerin 
uygulanmasını içeren tekniklerin uygulandığı teknolojiler hayata geçirilmeye başlanmıştır. 
 Bu doğrultuda uygulanan teknolojilerde, çevreye karşı olan hassasiyet ön plandadır ve verilebilecek zararın 
asgari düzeyde olması hedeflenmektedir. Yeşil teknolojilerin uygulandığı başlıca alanlar; tarım, gıda işleme ve 
dağıtım, enerji, imalat, ulaşım, denizcilik, inşaat ve su sistemleridir.  
Gıda sektöründe yeşil teknolojinin uygulandığı bazı alanlar, gıda dehidrasyonu uygulamaları için alternatif enerji 
kullanımı, yeşil tedarik zinciri oluşturma, eko-etiket uygulamaları, biyoplastik ambalajların kullanımı olarak 
sıralanabilmektedir. Ülkemizde, bira üretiminde su ve enerji tasarrufu sağlayan arpa ve şerbetçiotu türleri 
geliştirerek sürdürülebilir üretim yapılması, yağ sanayiinde atık yağların toplanarak çevre kirliliğini 
engellenmesi ve bu yağların biyodizel üretiminde yeniden kullanılması, gıda ambalaj atıklarının toplanarak geri 
kazanımları gibi uygulamalar gıda sanayiinde yeşil teknoloji uygulamalarına örnek olarak verilebilmektedir. 
Her ne kadar ülkemizde de yeşil uygulama örnekleri bulunsa da kısıtlı olduğu bir gerçektir. Bu uygulamalar 
özellikle büyük ölçekli kuruluşlar tarafından sınırlı olarak yapılmaktadır. Ülkemizde sürdürülebilir gıda sistemi 
için yeşil teknoloji uygulamalarının artmasının ülke ekonomisine sürdürülebilir fayda sağlayacağı 
düşünülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, yeşil teknoloji. 

 

The Place of Green Technology in Food Systems Sustainability 

ABSTRACT  
In recent years, the rapid increase has been occurred consumer demands with increment of population. The 
excessive and fast consumption leaded to depletion of natural sources. Therefore, as a result of the debate on 
rapid consumption of natural sources, sustainability has become a current issue. 
Although there are lots of definition for sustainability and if it is defined for food systems, it can be described as 
an environmentally friendly food system which supports the food safety, provides the usage of both human and 
natural sources at the minimum level and cares the ecosystem and the biodiversity for next generations. 
There are some environmental applications at every stage from production to consumption in food industry to 
produce the products which are environmentally friendly and supply the demand of consumers. These 
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applications are got involved the stages of supplement of raw material, processing, processing technology, 
production and delivery of the products. Especially, to increase the productivity at the food production stage and 
awareness about sustainability, the industry has embarked on new quests. As a result of these quests and new 
technology, the term of ‘green technology’ has been suggested and applied. ‘Green technology’ is defined as 
technology which includes technics, applications and services for sustainability at industrial scale. 
The technologies applied in this direction, sensitivity to the environment is at the forefront and the harm that can 
be given to the environment is aimed at the minimum level. The main areas where green technologies are applied 
are; agriculture, food processing and distribution, energy, manufacturing, transportation, marine, construction 
and water systems. 
Some areas where the green technology applies in the food industry are; use of alternative energy for food 
dehydration applications, creation of green supply chain, eco-labeling applications, use of bio-plastic packaging. 
The examples for the applications of green technology in our country includes sustainable production by 
developing barley and hops species that save water and energy in beer production, prevention of environmental 
pollution by collecting waste oils in the oil industry and reuse of these oils in biodiesel production, and recovery 
of food packaging waste. 
It is a fact that, although there are examples of green practices in our country, it is also limited. These 
applications are carried out on a limited scale, especially by large-scale organizations. It is thought that the 
increase of green technology applications for sustainable food system in our country will provide sustainable 
benefit to the country's economy in the long term. 
 
Keywords: Sustainability, green technology. 
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Genetik Mühendisliği Uygulamalarının Bitki Islahında Kullanılması 

Betül GIDIK 

Bayburt Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü, Bayburt, Türkiye 
betülgidik@bayburt.edu.tr 

ÖZET 
İnsanlar bitkilerin verimini kalitesini, hastalıklara ve zararlılara olan direncini artırmak amacı ile çok eski 
dönemlerden beri bitki ıslahını uygulamışlardır. Önceleri klasik ıslah yöntemleri olan mutasyon, melezleme ve 
seleksiyon gibi yöntemler kullanılırken günümüzde genetik mühendisliğinin gelişimi ile genetik teknikler 
kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle bitki depolama süresinin uzatılması, hastalık ve zararlılara ve stres 
faktörlerine karşı dirençli olması, verim değerlerinin artırılması, yağ asitleri kompozisyonlarında değişiklik 
yapılması ve bitkilerin besin değerinin artırılması gibi bazı özelliklerin bitkilere aktarılmasında modern genetik 
teknikler kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada bitki ıslahında kullanılan bazı yöntemlerden bahsedilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Genetik mühendisliği, genetik, bitki ıslahı, gen aktarımı 

 
Use of Genetic Engineering Applications in Plant Breeding 

ABSTRACT  
People have been planting crops since ancient times with the aim of increasing the yield, quality of crops, 
resistance to diseases and pests. In the past, methods such as mutation, hybridization and selection, which are 
classical breeding methods, have been used. Today, the development of genetic engineering and genetic 
techniques have started to be used. In particular, modern genetic techniques have been used to transfer some of 
the characteristics of plants such as the extension of plant storage time, resistance to disease and harmful and 
stress factors, increase of yield values, change of fatty acid compositions and increase of nutritional value of 
plants. Some of the methods used in plant breeding are mentioned in this study. 
 
Keywords: Genetic engineering, genetics, plant breeding, gene transfer 
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Moleküler Genetik Karakterizasyonda Kullanılan Markör Çeşitlerinin 

Avantajları ve Sınırlılıkları 

Betül GIDIK 

Bayburt Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü, Bayburt, Türkiye 
betülgidik@bayburt.edu.tr 

ÖZET 
Günümüzün en popüler ve hızlı gelişim gösteren bilim dalları arasında genetik mühendisliği ve biyoteknoloji 
sayılmaktadır. Özellikle bitki ıslahı, hastalıklara dayanıklılık ve verim özelliklerinin artırılması gibi konularda 
moleküler markörler kullanılmaktadır. Böylece işlem süresi kısalmakta ve elde edilen sonuçların güvenilirliği 
artmaktadır. Basit Dizi Tekrarları (SSR), Çoğaltılmış Parça Uzunluk Polimorfizm (AFLP), Dizi İlişkili 
Çoğaltılmış Polimorfizm (SRAP), Rastgele Çoğaltılmış Polimorfik DNA (RAPD), Tek Nükleotid Polimorfizmi 
(SNP) ve Basit Tekrarlı Diziler Arası Polimorfizm (ISSR) bazı moleküler markörlerdir. Her yöntemde olduğu 
gibi moleküler markör yöntemlerinin de avantajları ve sınırlılıkları vardır. Bu çalışmada moleküler markör 
yöntemlerinin genel prensipleri, avantajları ve sınırlılıklarından bahsedilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Genetik mühendisliği, biyoteknoloji, RFLP, RAPD, ISSR 

 

Advantages and Limitations of Marker Variants Used in 

Characterization of Molecular Genetics 

ABSTRACT  
Genetic engineering and biotechnology are among the most popular and fast growing science branches of our 
time. In particular, molecular markers such as plant breeding, disease tolerance and increasing yield 
characteristics are used. Thus, the processing time is shortened and the reliability of the obtained results is 
increased. Several molecular markers are Simple Sequence Repeats (SSR), Amplified-fragment length 
polymorphism (AFLP), Sequence Related Amplified (SRAP), Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD), 
Single Nucleotide Polymorphism (SNP) and inter-simple sequence repeat (ISSR). As with any method, 
molecular marker methods have advantages and limitations. In this work, the general principles, advantages and 
limitations of molecular marker methods are mentioned. 
 
Keywords: Genetic engineering, biotechnology, RFLP, RAPD, ISSR 
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ÖZET 
Oksalik asit veya daha genel olarak tuzları, oksalatlar, bitki alemi boyunca geniş bir şekilde dağılmıştır. Oksalik 
asit, metabolizmanın statik bir ürünü olarak kabul edilir ve birikmesi dokular için toksiktir. Bu nedenle, 
oksijensiz oksalik asit enzimleri kayda değer bir öneme sahiptir. Oksalat oksidaz, oksitlenmiş bir oksalatın CO2 
ve H2O2'ye dönüştüreceği bir oksidoredüktazdır. Son zamanlarda, oksalat oksidaz germin proteinleriyle yüksek 
amino asit homolojisine sahip olduğu ve aynı zamanda germin proteininin oksalat oksidaz aktivitesine sahip 
olduğu gösterildi. Germin gen ifadesi, oksin duyarlı olduğu bilinmektedir. Oksin uygulmasına maruz bırakılan 
koleoptil hücrelerinde genişleme yapılan çalışmalarla gözlemlenmiştir. Bu çalışmada, oksinle uyarılan buğday 
koleoptil hücresi uzamasında germin benzeri oksalat oksidazın aktivitesinde bir artış olduğu hedeflenmiştir. 
H2O2 üreten bu eylem, hücre duvar polimerlerinin birbirini izleyen çapraz bağlanmasıyla hücre uzamasını 
zincirleyebilir olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, bu hedefe ulaşmak için gemin geni ifadesi 
ve oksinle uyarılan koleoptil hücre büyümesi arasındaki ilişkiyi açıklamaktır. Bitki embriyoları 3 güne kadar 
çimlendirilmiş ve sonra koleoptil dokular embriyolardan eksize edilmiştir. Koleoptiller, karanlıkta 12 saat 
boyunca, oksin içeren çözelti içinde inkübe edilmiştir. Her deney için gerekli kontrol deneyleri de kurulmuştur. 
Germin gen ekspresyonu RT-PCR kullanılarak belirlenecektir. Germin genlerine karşı gerekli olan primerler, 
NCBI veri tabanında var olan germin genlerinden hazırlanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Oksin, Buğday,  Koleoptil uzaması, Germin benzeri oksalat oksidaz 

 

Determining The Germin Gene Expression in Auxin Induced Wheat 

Coleoptile Growth 

ABSTRACT 
Oxalic acid or more generally its salts, oxalates, are vastly distributed throughout the plant kingdom. Oxalic acid 
is commonly considered a static product of metabolism and its collection is toxic to tissues. Therefore, the 
enzymes despicable oxalic acid have received considerable alertness. Oxalate oxidase is an oxidoreductase 
which despicable oxalate into CO2 and H2O2. Recently, Oxalate oxidase was display to have high amino acid 
homology with germin proteins and at the same time grain germin protein were display to have oxalate oxidase 
activity. Germin gene expression was display to be auxin responsive. It was well expound that coleoptile cells 
underwent extensive elongation upon auxin treatment. In the current study, it was display that during auxin-
induced wheat coleoptile elongation there was an increase in the action of germin-like oxalate oxidase. This 
action which produces H2O2 may chain cell elongation by Interceding gross-linking of cell wall polymers. The 
main purpose of the current study is to clarify the relationship between gemin gene expression and auxin-
stimulated coleoptile cell growth to achieve this goal. The plant embryos germinated up to 3 days and then the 
coleoptile tissues excised from embryos. The coleoptiles incubated in auxin containing solution for 12 hours in 
darkness. The require control experiments for each tried  also set up. The germin gene expression will be 
determined by using RT-PCR. The required primers against germin genes prepared from established germin 
genes in data bases.  
 
Keywords: Auxin, Coleoptile elongation, Wheat , Germin-like oxalate oxidase 
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ÖZET 
Propolis, bal arıları tarafından bitki farklı kısımlarından toplanan reçineli bir üründür. Kimyasal içerik açısından çok 
karmaşık bir yapıya sahip olan bu ürün, insanlar tarafından birçok amaç için kullanılmaktadır. Bu çalışmada, 
propolisin aktif maddeleri ve biyoaktif özellikleri incelenmiştir. Propolisin aktif içerikleri ve biyoaktif özellikleri 
literatür verileri esas alınarak değerlendirildi. 
Propolis sinamik asit, galangin, apigenin, kafeik asit feniletil ester (CAPE), kafeik asit ve esterleri, naringenin, gallik 
asit, kateşin, kuersetin, kaempferol krisin, tectochrysin, isalpinin, 5-hidroksi-4 ' 7-dimetoksiflavon, Pinocembrin, 
rhamnositrin, 3-asetil pinobanksin, ferulik asit, p-cumaric benzil ester gibi birçok biyoaktif bileşik içermektedir [1,2]. 
Bu aktif maddeler farklı biyolojik etkinliklere sahip olmakla birlikte, literatür araştırmasında propolisin aktif 
bileşenlerinin genel olarak antimikrobiyal özelliklere sahip olduğu bulunmuştur. 
Son yıllarda, özellikle doğal ürünlerin kullanımında artış ile paralel olarak propolis ile ilgili çalışmaların sayısı arttı. 
Bunun nedeni, propolisin antikanser, antibakteriyel, antioksidan, antidiyabetik, antispazmodik, antiulcer, antiviral, 
antiinflamatuar, antidiyareik, kardiyoprotektif, antimutagenik, antifungal gibi birçok etkinliğe sahip olmasıdır. 
Bununla birlikte, propolisin kimyasal yapısında 300'den fazla bileşik bulunduğu düşünülürse, bu doğal arı ürününün 
aktif bileşenlerinin etkilerini daha ayrıntılı olarak aydınlatmak gerekir. Bu nedenle, birçok alanda propolis aktif 
maddelerinin kullanılabilirliğini daha doğru ve etkili bir şekilde değerlendirmek mümkün olacaktır. 
 

Anahtar Kelimeler: Propolis, aktif madde, biyoaktif bileşik 

 

The Main Active Ingredients of Propolis 

ABSTRACT  
Propolis is a resinous product collected from different parts of plants by honey bees. This product, which has a very 
complex structure in terms of chemical content, is used for many purposes by people. In this study, active ingredients 
of propolis and their bioactive properties were examined. Active ingredients of propolis and their bioactive properties 
were evaluated based on the literature data. 
Propolis has many active ingredients such as cinnamic acid, galangin, apigenin, cafeic acid phenylethyl ester (cape), 
caffeic acid and esters, naringenin, gallic acid, catechin, quercetin, kaempferol, chrysin, tectochrysin, isalpinin, 5-
hidroksi-4′,7-dimetoksiflavon, pinocembrin, rhamnositrin, 3-asetil pinobanksin, ferulic acid, p-cumaric benzil ester 
[1,2]. Although these active ingredients have different biological activities, it was found that active ingredients of 
propolis generally have antimicrobial properties in the literature survey. 
In recent years, the number of studies on propolis has increased, especially in parallel with the increase in the use of 
natural products. This is due to the fact that propolis has many activities such as anticancer, antibacterial, antioxidant, 
antidiabetic, antispasmodic, antiulcer, antiviral, antiinflamatuar, antidiarrheic, cardioprotective, antimutagenic, 
antifungal. However, when it is thought that propolis has more than 300 individual compounds in its chemical 
structure, it is necessary to elucidate the effects of the active ingredients of this natural bee product in more detail. 
Thus, it will be possible to evaluate the usability of active ingredients of propolis more accurately and effectively in 
many areas. 
 

Keywords: Propolis, active ingredient, bioactive substances 
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ABSTRACT 
Lactose, the milk sugar, is a disaccharide found in milk at concentrations varies from 4.5 to 5.0 g/100 ml. It is 
converted to its monosaccharide units- glucose and galactose by lactase enzyme and then absorbed. But when the 
activity of lactase is insufficient to produce adequate lactose hydrolysis, it causes lactose intolerance which is a 
common health concern causing gastrointestinal symptoms. Individuals suffering from permanent or temporary 
lactose intolerance cannot digest milk or lactose-containing foods. Today, more than 70% of the world 
population has inability of using lactose or lactose-containing products due to lactose intolerance. As milk is a 
widely consumed food with a high nutritional value, technological, alternatives, and is a primary source of 
calcium and vitamin D, lactose intolerant individuals often gain insufficient amounts of these nutrients which 
may lead to adverse health outcomes such as provoking bloating, abdominal cramps, flatulence, nausea, diarrhea 
and loss of appetite. These lactose intolerance symptoms change depending on the residual lactase activity, the 
small bowel transit time, and especially the amount of ingested lactose. Because of these reasons, dairy industry 
has been focused to provide a solution for this problem by producing milk and milk products such as lactose-
hydrolyzed milk, lactose-free milk, lactose hydrolyzed fermented products and, lactose free desserts, exogenous 
enzyme preparations, and products rich in probiotic bacteria by the new technologies. Lactase is the key tool to 
manufacture low lactose milk: its addition during milk processing can be done "in batch", i.e. before thermal 
treatment, or directly "in pack" after sterilization. The development of lactose hydrolyzed products presents one 
of the possible approaches to diminish the lactose maldigestion problem. One of the lactose hydrolyzed 
application is using soluble and immobilized enzymes by adding to the milk before or after heating, and the 
addition of live cultures of Lactobacillus acidophilus to milk. The choice of lactose hydrolysis process 
technology depends primarily on the enzyme characteristics and the economics encompassing, the production, 
storage and marketing of the product. In this products, lactose can be removed physically and the remaining 
lactose is hydrolyzed to obtain sweetness as much as raw milk. There are some changes in storage conditions and 
storage-induced changes are known to be more prominent in lactose-hydrolyzed milk compared to conventional 
milk. For example, a beta-galactosidase preparation added to the milk after heat treatment has proteolytic side 
activities in lactose-hydrolyzed milk, and can induce quality deterioration of long-term-stored milk. This for, 
understanding the chemical characteristics of lactose-hydrolyzed milk products is important for the dairy 
industry throughout the world due to lactose-hydrolyzed milk has increasing concern and potential market for 
modified milk products. On the other hand, identifying and comparing volatile compounds are also important. 
In this review, producing methods of lactose hydrolyzed and lactose-free milks, changes both sensory and 
chemically, identifying volatile compounds of will be discussed in detailed.  
 
Keywords: Lactose intolerance, hydrolized lactose milk, lactose-free mill, storage, sensory properties 

 

Laktoz Hidrolize Süt ve Süt Ürünleri 

ÖZET 
Süt şekeri olan laktoz, bir disakkarid olup sütteki konsantrasyonu 4.5-5.0 g/mL’dir. Laktoz, laktaz enzimi ile 
yapıtaşları olan glukoz ve galaktoza laktaz enzimi ile parçalandıktan sonra emilir. Fakat laktaz aktivitesi laktozu 
parçalayacak düzeyden az ise, laktoz hidrolizi yeterince gerçekleşemediği için gastrointestinal semptomlara 
neden olan ve laktoz intolerans olarak bilinen önemli bir sağlık sorununa yol açmaktadır. Sürekli ya da geçici 
laktoz intolerans durumu çeken bireyler süt ve laktoz içeren gıdaları sindiremezler. Bugün dünya nüfusunun 
%70’ten fazlası laktoz intolerans olup laktoz ve laktoz içeren ürünleri tüketememektedirler. Süt, yüksek besin 
değeri, teknolojik alternatifler ve temel kalsiyum ve D vitamini kaynağı olması nedeniyle yaygın olarak tüketilen 
bir gıda olduğundan, laktoz intolerans bireyler şişkinlik, karın krampları, gaz, mide bulantısı, diyare ve iştah 
kaybı gibi sağlık sorunlarına neden olan bu ürünleri yeterince tüketemezler. Bu laktoz intolerans semptomları, 
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kalıntı laktaz aktivitesine, ince bağırsaktan geçiş süresine ve özellikle emilen laktoz miktarına bağlı olarak 
değişir. Bu nedenle süt endüstrisi laktoz içermeyen süt, laktoz içermeyen fermente ürünler, laktoz içermeyen 
tatlılar, ekzojen enzim preparasyonu ve yeni teknolojilerle probiyotik bakteriler açısından zengin ürünler 
üretimine yönelik çözümler üzerine odaklanmıştır. Laktaz enzimi, düşük laktozlu süt (DLS) üretiminde temel 
faktör olup, süt işleme sırasında yani ısıl işlemden önce veya sterilizasyon sonrası direkt ambalajlı ürüne de ilave 
edilebilir. Laktoz hidrolize ürünlerin gelişimi, laktoz sindirim problemini azaltmaya yönelik yaklaşımlar 
sunmaya yöneliktir. Laktoz hidrolizi uygulamalarından birisi, ısıtmadan önce veya sonra süte çözünebilen ve 
immobilize enzim ya da canlı L acidophilus kültürü ilave etmektir. Laktoz hidrolizasyon proses teknolojisinin 
seçimi temel olarak enzimin karakteristik özelliklerine, ekonomi, üretim, depolama ve ürünün satışı gibi 
faktörlere bağlıdır. Bu ürünlerde laktoz fiziksel olarak uzaklaştırılabilir ve geri kalan laktoz çiğ süt kadar tatlılık 
elde etmek için hidrolize edilmektedir. Ancak laktoz hidrolize sütlerde depolama sırasında bazı değişiklikler 
olmakta ve bu depolama kaynaklı değişiklikler ticari sütlerle karşılaştırıldığında çok daha önemli olmaktadır. 
Örneğin, laktoz hidrolize ürünlerde ısı uygulaması sonrası ilave edilen beta galaktosidaz enzimi proteolitik 
aktiviteye sahip olup uzun süre depolanan sütlerde kalite kusurlarına neden olmaktadır. Bu nedenle laktoz 
hidrolize süt ürünlerinin kimyasal karakteristiklerinin anlaşılması dünya süt sanayi için hem modifiye süt 
ürünleri için potansiyel market hem de bu ürünlere artan ilgi açısından önemlidir. Diğer taraftan bu ürünlerde 
uçucu bileşenlerin tanımlanması ve karşılaştırmasının yapılması da ayrıca önemlidir. 
Bu derlemede, laktoz hidrolize ve laktozsuz süt ürünleri üretim metotları, duyusal, kimyasal özelliklerde 
değişiklikler ve uçucu bileşenler detaylıca tartışılacaktır. 
 
Anahtar kelimeler: Laktoz intolerans, laktoz hidrolise süt, laktozsuz süt, depolama, duyusal özellikler 
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Perde Duvarlarda Birakilan Boşluklara ait Yükseklik Etkilerinin 

SAP2000 OAPI ile İncelenmesi  

Bilal TAYFUR ve Ömer CAN 
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bilaltayfur@bayburt.edu.tr, ocan@bayburt.edu.tr 

ÖZET 
Bu çalışma kapsamında, perde duvarlarda bırakılan pencere boşluklarının çerçeve davranışı üzerindeki etkileri 
incelenmiştir. Farklı yüksekliklere sahip perde duvarlar sabit genişlik ve yüksekliğe sahip çerçeve içine 
yerleştirilmiştir. Açıkta kalan ve kısa kolon oluşumuna sebep olan boşluklara kademeli olarak kanat duvarlar 
eklenerek analizler yapılmıştır. 5 farklı perde duvar yüksekliğine sahip çerçeveler SAP2000 OAPI üzerinde C# 
yazılım dili kullanılarak modellenmiştir. Çerçevelere ait ötelenme değerleri ve kısa kolon oluşumu beklenen 
kesitlerdeki iç kuvvetler kayıt altına alımıştır. Bu bağlamda toplam 750 farklı analiz gerçekleştirilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: SAP200 OAPI, perde duvar, kısa kolon. 

 

Investigation of the Height Effects of the Gaps Left on the Shear Walls 

by SAP2000 OAPI 

ABSTRACT  
In this study, the effects of the window spaces left on the shear walls on the frame behavior were investigated. 
Shear walls with different heights are placed in a frame of fixed width and height. Analysis was made by adding 
wing walls gradually to the voids that were exposed and caused short column formation. Frames with 5 different 
shear wall heights are modeled using the C # software language on the SAP2000 OAPI. Displacement values for 
the frames and internal forces at the sections where short column formation is expected are recorded. In this 
context, a total of 750 different analyzes were performed. 
 
Keywords: SAP2000 OAPI, shear wall, short column. 
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Erzurum Çevresinde Peynir Üretiminde Kullanılan Peynir Mayalarının 
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ÖZET 
Literatür incelendiğinde, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizdeki araştırmacılar ve üreticiler tarafından da peynir ve süt 
pıhtılaştırıcı enzimler üzerine yoğun araştırmalar yapıldığı görülmektedir. Peynir üretimi için sütü pıhtılaştırmada 
kullanılan peynir mayaları, çok farklı kaynaklardan elde edilmektedir.  
Peynir kalitesine büyük etki yapan peynir mayaları ile ilgili olarak bu araştırmada ise; ülkemizin peynir üretim 
potansiyelinde önemli bir yeri olan Erzurum ve çevresinde peynir üretimi yapan süt işletmelerinde kullanılan peynir 
mayalarının mevcut mikrobiyolojik, duyusal, bileşim ve teknolojik özelliklerinin belirlenmesi; ilişkili olarak peynir 
kalite problemleriyle interaksiyonlarının açıklanması amaçlanmıştır. Ayrıca, kullanılan peynir mayalarının Peynir 
Mayası Standardıyla karşılaştırılmasının yapılarak piyasadaki peynir mayalarının son durumunun, bir çeşit 
güncellenmesinin, sağlanması amaçlanmıştır. 
Bu amaçla, Erzurum İli ve çevresindeki süt işletmelerinden, çeşitli peynirlerin üretiminde kullanılan 20 adet peynir 
mayası örneği alınmıştır. Peynir mayalarında kuvvet tespiti yapılmış ve çoğunun etikette yazılandan daha düşük değer 
gösterdiği bulunmuştur. Ancak, hiçbirinde Staphylococcus aureus, Salmonella, anaerobik spor ve 1 örnek hariç 
koliform bakteri bulunmamıştır (tespit edilebilir sınırın altında). Bu nedenle, insan sağlığı bakımından risk 
taşımadıkları, ancak peynir özellikleri üzerine diğer özellikler bakımından etkisinin önemli olduğu ortaya çıkmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Peynir, Rennet, Sütü pıhtılaştırma aktivitesi, Gıda analizleri 

 

Determination of Some Properties of Rennet Used in Cheese 

Production Around Erzurum - An Update 

ABSTRACT  
When the literature is examined, it is seen that researchers and producers in our country have made intensive 
researches on cheese and milk coagulation enzymes as well as all over the world. Rennet used in milk clotting for 
cheese production, is obtained from many different sources. 
In relation to the rennet which has a great effect on cheese quality, in this research; the current situation of rennet used 
in dairy plants producing cheese in around and Erzurum, which has an important place in Turkey's cheese production 
potential, has been examined. Microbiological, sensory, composition and technological properties have been 
determined. It is aimed to explain the interactions with cheese quality problems. In addition, properties of rennet 
samples compared to the Turkish Rennet Standard has been made. It is aimed to determine the final situation of the 
rennet samples on the market. 
For this purpose, 20 rennet samples were purchased from the dairy plants in Erzurum province and surrounding areas, 
which are used in the production of various cheeses. The milk clotting activity of rennet samples was determined and 
the most of them were found to have lower values than those reported in the etiquette. However, none of the rennet 
samples had Staphylococcus aureus, Salmonella, anaerobic spores. Only, one example has coliform bacteria (other 
samples, below the detectable limit). For this reason, it can be said that the investigated rennet samples do not carry 
any risk for human health. However, it has emerged that the other effects on cheese properties is important. 
 
Keywords: Cheese, Rennet, Milk clotting activity, Food analysis 
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ÖZET 
Propolis bal arıları tarafından bitkilerin farklı kısımlarından toplanan reçinemsi bir maddedir. Bu ürün arılar 
tarafından özellikle korunma amaçlı olarak kovan içerisinde kullanılmaktadır. Son yıllarda doğal ürünlere olan 
ilginin artmasıyla birlikte bu ürünlerin biyolojik aktiviteleri ayrıntılı bir şekilde araştırılmaya başlanmıştır. Bu 
çalışmada da özelikle birçok olumlu biyolojik aktiviteye sahip olan propolisin gıdalar için patojen olan 
mikroorganizmalar üzerine olan etkileri değerlendirilmiştir. Bu konuda yapılan araştırmalar ayrıntılı bir şekilde 
incelenerek bu bildiri hazırlanmıştır. Böylelikle olumsuz koşullarda gıdalarda oluşan patojen mikroorganizmaları 
ortadan kaldırmak için sentetik koruyuculardan ziyade doğal bir ürünün işlenip kullanılabilirliği 
değerlendirilmiştir. Sonuç olarak yapılan birçok araştırma incelendiğinde propolisin sentetik koruyuculardan 
ziyade doğal bir koruyucu olarak gıda sanayinde patojen mikroorganizmalara karşı kullanılabileceği 
görülmüştür.  
 
Anahtar Kelimeler: Propolis, gıda patojenleri, arı ürünü 

 

Evaluation of The Effect of Propolis on Food Pathogens  

ABSTRACT  
Propolis is a resinous material collected from different parts of plants by honey bees. This product is used in 
beehives especially for protection by bees. In recent years, along with the increased interest in natural products, 
the biological activities of propolis have begun to be investigated in detail. In this study, the effects of propolis, 
which has many biological activities, on microorganisms which are pathogenic for food have been evaluated. 
This report has been prepared by examining the researches in this subject in detail. As a result, when 
investigations in this area are examined, it has been found that propolis as an alternative to synthetic 
preservatives can be used against pathogenic microorganisms in the food industry as a natural preservative. 
 
Keywords: Propolis, food pathogens, bee product 
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Uzay Madenciliğindeki Gelişmeler  

İlhan ÇELİK 
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ÖZET 
Gezegenimizdeki yeraltı kaynakları için tarih boyunca birbiriyle mücadele eden insanoğlu, 1960’lı yıllarda 
gerçekleştirilen insanlı uzay uçuşları sayesinde uzaydaki madenlerden yararlanabilmenin mümkün olabileceğini 
düşünmeye başlamıştır. Öyle ki, uzay kaynaklarının ticarileşmesi durumunda devletler nezdinde ortak ekonomik 
çıkar oluşturan "Dış Uzay Anlaşması" 10 Ekim 1967 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD), Rusya, Çin ve Japonya gibi önemli derecede uzay yatırımı olan ülkeler, uzay madenciliğinde de ön 
sıralarda olmak için çalışmaktadırlar. Özellikle ABD, uzay çalışmalarını büyük oranda devlet maharetiyle 
yaparken aynı zamanda özel sektörün de yarışın içinde olmasına imkân sağlamaktadır. Örneğin Amerikan Ulusal 
Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yürütmekte olduğu uzay kargoculuğu faaliyetini, SpaceX isimli özel bir 
şirketten almaya başlamıştır. Böylece hantal ve yavaş devlet bürokrasisinden uzak olan özel şirketlerin önü 
açılmaya çalışılmıştır. Uzay madenciliği sadece gelişmiş ülkelerin gündeminde olan bir araştırma konusu değil. 
Aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkeler de konuyla ilgili önemli adımlar atmaya başlamıştır. 
BAE, çoğunluğunu yerli araştırmacıların oluşturduğu uzay-havacılık çalışmalarıyla 2020 yılında Mars yüzeyine 
sonda fırlatmayı planlamaktadır. Böylece bu alanda dünyanın en önemli ülkelerinden biri olmayı 
amaçlamaktadırlar. Özellikle gelişmiş ülkelerin söz sahibi olduğu uzay çalışmaları için Türkiye’de de son 
yıllarda yatırımlar yapılmaktadır.  Avrupa'da en iyi, dünyada ise ilk 5 uzay ve havacılık merkezlerinden birisi 
olması hedeflenen Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi ile ülke insanının uzay ve havacılık sektörüyle 
ilgili farkındalığının arttırılması planlanmaktadır. Ülkemizdeki bu faaliyetler, dünya genelindeki uzay 
çalışmalarıyla karşılaştırıldığında yeterli olmasa bile gelecek için umut vericidir. Eğer uzay madenciliği ile 
başarılı sonuçlar alınabilir ve ticari anlamda arzu edilen hedeflere ulaşılabilirse enerji alanındaki mücadele 
dünyanın dışına çıkacaktır. Türkiye’nin bu yarışın içinde olabilmesi için kamu-sanayi-üniversite arasındaki 
işbirliğinin güçlü bir şekilde sağlanması ve hedefe yönelik projelerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi büyük 
önem kazanmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Uzay, madencilik, havacılık. 

 

Developments in Space Mining 

ABSTRACT 
Throughout history, mankind has struggled for underground resources on our planet. It was thought that it would 
be possible to make benefit from the mines in the space due to the human space flights carried out in the 1960s.  
For this reason, the "Outer Space Treaty" entered into force on 10 October 1967. Countries with significant level 
of space investment, such as the United States (USA), Russia, China and Japan, are also working to be front-line 
in space mining. In particular, the United States is making space missions with a great deal of government talent. 
It also allows the private sector to be in the race. For example, the US National Aeronautics and Space 
Administration (NASA) has begun to take its space transportation activity from a private company named 
SpaceX. Thus, the United States is trying to make more use of private companies that are far from the 
cumbersome and slow state bureaucracy. Space mining is not just a matter of research that is on the agenda of 
developed countries. At the same time, countries such as the United Arab Emirates have begun to take important 
steps. The United Arab Emirates is planning to launch a space probe to the surface of Mars in 2020. The United 
Arab Emirates is fully utilizing local human resources in this project. Thus, it aims to be one of the most 
important countries in the world in this area. In recent years, investments have been made in space studies in 
Turkey. The foundation of the Gökmen Space Aviation and Training Center, which aims to be one of the best in 
Europe and one of the top 5 space and aviation centers in the world, was laid. In this way, it is planned to 
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increase the awareness of the people of the country about the space and aviation sector. These activities in our 
country are promising for the future, even if they are not sufficient when compared to space studies around the 
world. If successful results can be achieved with space mining and if the desired targets in the commercial sense 
can be achieved, the struggle for energy will go out of the world. In order for Turkey to be able to compete in 
this race, cooperation between the public-industry-university should be the priority target. 
 
Keywords: Space, mining, aviation. 
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The Effect of Applied Heat Treatment after Plasma Nitriding on Wear 

Behavior of Pure Titanium  

İlhan ÇELİK1 and Mehmet KARAKAN2 

1Gümüşhane University, Gümüşhane, 29100, Türkiye, ilhancelik@gumushane.edu.tr 
2Atatürk University, Erzurum, 25100, Türkiye, mkarakan@atauni.edu.tr 

ABSTRACT 
Titanium and its alloys are widely used in several industries such as automotive, health sector, sporting goods, 
aviation sector, weapons industry, heat transfer applications and marine industry especially because of its 
excellent corrosion resistance. Titanium was first used in the aviation industry in the 1950s. In later periods, the 
medical field was also widely used. Pure titanium is a light, durable, greyish-colored metal with excellent 
corrosion resistance and high biocompatibility. However, even at room temperatures, the oxide layer formed on 
the surface has poor wear resistance because it causes oxidative wear in applications where friction and contact 
are present. Various surface modification techniques have been applied to improve this poor property of pure 
titanium. In this work, plasma nitrided pure titanium samples were heat treated in an argon atmosphere. X-ray 
diffraction (XRD) for structural analyzes, scanning electron microscopy (SEM) for surface images, and 
microhardness tester for hardness measurements were used. As a result of the study, it was found that the applied 
treatments improved the poor tribological properties of pure titanium. It was also found that the surface hardness 
of pure titanium also increased significantly. 
 
Keywords: Titanium, nitriding, heat treatment, tribological properties. 

 

Isıl İşlemin Nitrürlenmiş Saf Titanyumun Tribolojik Özelliklerine 

Etkisi 

ÖZET 
Titanyum ve alaşımları; otomotiv, sağlık sektörü, spor malzemeleri, havacılık sektörü, silah endüstrisi, ısı 
transfer uygulamaları ve denizcilik endüstrisi gibi geniş bir alanda kullanılmaktadır. Titanyum ve alaşımlarının 
bu kadar geniş bir yelpazede kullanılıyor olmasının en önemli nedenlerinden biri, sahip olduğu mükemmel 
korozyon direncidir. Saf titanyum hafif, dayanıklı ve grimsi renkte bir metaldir. Ayrıca mükemmel korozyon 
direncine ve yüksek biyouyumluluğa sahiptir. Buna karşın, oda sıcaklıklarında bile yüzeyinde oluşan oksit 
tabakasının sürtünmenin olduğu uygulamalarda oksidatif aşınmaya neden olmasından dolayı zayıf aşınma 
direncine sahiptir. Bu çalışmada, plazma nitrürlenmiş saf titanyum numuneler argon gazı ortamında ısıl işleme 
tabi tutulmuşlardır. Yapısal analizler için X ışını kırınımı (XRD) cihazı, yüzey görüntüleri için Taramalı 
Elektron Mikroskobu (SEM) ve sertlik ölçümlerinde mikro-sertlik ölçüm cihazı kullanılmıştır. Yapılan çalışma 
sonucunda, uygulanan işlemin saf titanyumun yüzey sertliğini önemli derece arttırdığı ve zayıf tribolojik 
özelliklerini de iyileştirdiği tespit edilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Titanyum, nitrürleme, ısıl işlem, tribolojik özellikler. 
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Adapazarı Zeminlerinde SPT-CPT Veri İlişkisi 

Osman KARA 

İnşaat Mühendisliği Bölümü, Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane, 29100, Türkiye, drosmankara@yandex.com 

ÖZET 
Standart Penetrasyon Deneyi (SPT), kolay kullanımı ve çoğu zemin cinsi için kullanılabilir bir deney olması 
nedeniyle en sık kullanılan arazi deneyidir. Diğer yandan Konik Penetrasyon Deneyi (CPT) zemin 
araştırmalarında ve projelerde giderek yaygınlaşan bir arazi deneyi olarak özellikle ince daneli zeminlerde 
kullanılmaktadır. Mevcut korelasyonlar ve bağıntılar yardımıyla SPT sonuçlarından zeminin birçok özelliği 
belirlenmektedir. Bu yüzden SPT verilerinin daha kullanışlı olduğu düşünülmektedir. Eğer SPT verileri ile CPT 
verileri arasında tutarlı bir ilişki tanımlanabilirse CPT verileri de aynı düzeyde kullanışlı hale gelmiş olacaktır. 
Daha önce araştırmacılar çoğunlukla SPT- N değeri ile CPT- qu değerini korele etmişlerdir. SPT deneyinde N 
değerine çevre sürtünmesi de etki ettiğinden dolayı, CPT deneyinde sadece uç direnci değil çevre sürtünmesinin 
de dikkate alınması gerektiği açıktır. Bu çalışmada CPT deneyinin geniş bir uygulama alanı bulunan Adapazarı 
zeminlerinde 30 noktada çeşitli derinliklerden elde edilmiş SPT verileri ile CPT verilerinin ilişkisi araştırılmıştır. 
Bu ilişkiyi belirleyebilmek için önceki çalışmalarda yapılmış bulunan SPT- N değeri ile CPT- qu değerinin 
korelasyonu yerine SPT-N değeri ile CPT- (qu +fs) değeri korele edilmiştir. Çalışmada geçmişte yapılmış 
çalışmalara yakın ilişkiler çıktığı görülmüştür. Zemin cinsine bağlı olarak en yüksek korelasyon katsayıları farklı 
ilşiki fonksiyonlarında çıkmasına ragmen doğrusal fonksiyonların korelasyon katsayıları tüm zeminlerde oldukça 
yüksek çıkmaktadır. Bu yüzden ilişki korelasyonları doğrusal ilişki için verilmiştir. Kumlu zeminlerde en yüksek 
korelasyon katsayısı R² = 0,255 ve siltli zeminlerde R² = 0,2185 çıkarken en yüksek korelasyon katsayısı R² = 
0,4454 ile kil zeminlerde elde edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: SPT, CPT, çevre sürtünmesi. 

 

Relationship between SPT-CPT Data  

ABSTRACT  
The Standard Penetration Test (SPT) is the most common in situ test due to easier to use and useable for most 
soils type. In the other hand  the Cone Penetration Test (CPT) as a test that becoming increasingly popular for 
site investigation and design especially in fine-grained soils. It can correlate most of properties of soils from SPT 
results. Therefore, SPT data are thought to be more useful. If a consistent relationship can be defined between 
SPT data and CPT data, the CPT data will be equally useful. Previously, researchers mostly correlated the SPT-
N value with the CPT-qu value. For a scaintific correlation between SPT and CPT, since environmental friction 
also affects N value in the SPT test, it is clear that, in the CPT test, not only cone resistance (qc) but also sleeve 
friction resistance (fs) should be taken into account. In this study, the relationship between CPT data and SPT 
data obtained from various depths at 30 points on Adapazarı grounds with a wide application area of CPT 
experiment was investigated. In order to determine this relationship, the correlation between SPT-N value and 
CPT- (qu + fs) value was used instead of the correlation between the SPT-N value and the CPT-qu value 
obtained in previous studies. In the study, it was seen that there was close relationship with previous studies. The 
correlation coefficients of the linear functions are highly high on all the soil types, although the highest 
correlation coefficients are found in different relation functions depending on the soil type. The highest 
correlation coefficient for sandy soils was R² = 0.255 and for silent soils, R² = 0.2185, while the highest 
correlation coefficient was obtained for clay soils with R² = 0,4454. 
 
Keywords: SPT, CPT, environmental friction 
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Numune Alma Sırasında Zemin Özelliklerini Ölçen Penetrometre 

Osman KARA  
İnşaat Mühendisliği Bölümü, Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane, 29100, Türkiye, drosmankara@yandex.com 

ÖZET 
Bu çalışmada konnektöründen vidalanarak sondaj makinesinin tijine bağlanarak sondaj kuyusu tabanına itilmesi 
sırasında zeminden numune alabilen bir penetrometre tasarlanmıştır. Tasarlanan penetrometre farklı dış çaplara 
sahip çift cidarlı iki bölümden oluşmaktadır. Penetrometrenin itilmesi sırasında zeminin uca gösterdiği uç direnci 
ve daha geniş çapın girmesine karşı gösterdiği genişletme direnci ölçülmekte ve bu değerler yardımıyla zeminin 
sıkılığı önceden hazırlanmış abaklar yardımıyla belirlenebilmektedir. Penetrometrenin sondaj tabanına itilmesi 
sırasında, farklı çaplara sahip sürtünme ceketlerinin aynı noktadan geçtiği sırada ölçülen çevre basınçları yatay 
eksende, kayma gerilmeleri düşey eksende olacak şekilde iki nokta olarak bir grafiğe işaretlenmekte ve bu 
noktalarla oluşturulan doğrudan zeminin içsel sürtünme açısı ve kohezyon değeri yaklaşık olarak 
hesaplanabilmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Penetrometre, numune alma, çift cidarlı. 

 

Penetrometer for Measuring Soil Properties During Sampling 

ABSTRACT  
In these study it has designed a penetrometer which can be integrated to the rod of drilling rig by screwing into 
the connector available on it and takes samples during the time when it is pushed down to the bottom of a 
borehole. The penetrometer comprises of two double-walled sections having different outside diameters. Tip 
resistance built-up against tip progress and expansion resistance built-up against penetration of bigger diameter 
by soil are measured while pushing the penetrometer, and soil stiffness can be determined utilizing these 
measured values with the aid of readily-prepared nomograms. Pair of such values as peripheral stresses 
measured at the moment when the friction sleeves of differing diameters cross the same point, constituting the 
horizontal axis and shear stress constituting the vertical axis are plotted on a graph during the time when 
penetrometer is pushed to the bottom of borehole, and angle of internal friction and cohesion value of soil can be 
approximately calculated from the line generated with these points. 
 
Keywords: Penetrometer, take samples, double-walled. 
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Karayolu Köprülerinin Deprem Performansına Deprem Açısının Etkisi 

Ahmet Can ALTUNIŞIK ve Ebru KALKAN 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 61080, Türkiye, ahmetcan8284@hotmail.com 

ÖZET 
Bu çalışmada, betonarme taşıyıcı sisteme sahip karayolu köprülerinin yapısal davranışına deprem kaydı 
uygulama açısı etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Örnek olarak seçilen köprü, 330m uzunluğunda ve 30m 
genişliğinde olup, Doğu Karadeniz Sahil Yolu’nun iki şeridini taşımakta ve çift öngerilmeli betonarme kutu 
kesite sahiptir. Köprünün SAP2000 paket programında oluşturulan üç boyutlu sonlu eleman modeli üzerinden 
gerçekleştirilen deprem analizlerinde, 1992 yılında meydana gelen Erzincan deprem kaydı kullanılmış olup, 
seçilen deprem kaydı 0o ile 90o arasında 5o artışlarla toplam 19 (ondokuz) farklı doğrultuda köprüye 
uygulanmıştır. Analizler sonucunda, deprem kaydı uygulama açısının köprünün yapısal davranışı üzerindeki 
etkisinin belirlenmesi amacıyla, maksimum yerdeğiştirme, eksenel kuvvet, kesme kuvveti ile eğilme momenti 
değerleri tabliye kirişi, kolonlar ve izolatörlerden elde edilmiş ve karşılaştırmalı olarak irdelenmiştir. Ayrıca, 
temeller ve kazık elemanlarda meydan gelen gerilme değerleri de karşılaştırılmıştır. Analizler sonucunda, 
değişen deprem uygulama açısı ile birlikte yapısal davranışta önemli değişimlerin meydana geldiği 
görülmektedir. Yerdeğiştirmeler, iç kuvvetler ve asal gerilmelerdeki bu değişimler farklı açılarda elde edilmiş 
olup, bu durum köprü gibi önemli mühendislik yapılarında değişen deprem açısının projelendirme aşamalarında 
mutlaka dikkate alınması gerektiğini ortaya çıkarmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Karayolu köprüsü, deprem açısı etkisi, deprem performansı. 

 

Earthquake Angle Influence on Seismic Performance of Highway 

Bridges 

ABSTRACT 
In this paper, it is aimed to evaluate the earthquake angle influence on the seismic performance of concrete 
highway bridge. Chosen as numerical example the bridge is twin prestressed concrete box girder concrete 
highway bridge which has each of two bridges carries two lanes of East Black Sea Coast Road with a total 
bridge length of 330 m and width of bridge 30 m has been analyzed using finite element methods. To the bridge 
is implemented to 1992 Erzincan earthquake ground accelerations in nineteen directions whose values range 
between 0 to 90 degrees, with an increment of 5 degrees. The linear time history analyses have been carried out 
using SAP2000 software. The variation of the maximum X and Z directional displacements, internal forces such 
as axial forces, shear forces and bending moments in bridge deck, x and y directional displacements in the bridge 
columns and isolator, internal forces in bridge column and piles and principal stresses in foundation are studied 
to determine of influence on the seismic performance of different earthquake angle. It is seen that the results are 
changed with different earthquake angles. This variations in displacement, internal forces and principal stresses 
occurs various incidence angles. That is to say there is no specific angle of incidence for each structure. 
 
Keywords: Highway bridge, earthquake angle influence, seismic performance. 
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Titreşim Kontrolünde Sıvı Sütunlu Sönümleyicilerin Deneysel 

Değerlendirilmesi  

Ahmet Can Altunışık, Ali Yetişken ve Volkan Kahya 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 61080, Türkiye, 
ahmetcan8284@hotmail.com, yetişken38@gmail.com, volkan@ktu.edu.tr  

ÖZET 
Bu çalışmada, Silindirik Sıvı Sütunlu Sönümleyici (SSSS) olarak adlandırılan yeni bir titreşim sönümleyici 
sunulmuştur. Bu yeni sönümleyiciyi Ayarlı Sıvı Sütunlu Sönümleyici (ASSS) ile kıyaslamak üzere 
laboratuvarda alt ve üst plaklar ile dört kolondan oluşan bir yapısal model imal edilmiştir. Sonlu elemana 
analizleri, çevresel titreşim testleri ve sarsma tablası testleri ile önce bu modelin dinamik karakteristikleri elde 
edilmiştir. Ardından, yapısal modelin resonans frekansı kullanılarak, tasarlanan SSSS ve ASSS’lerin özellikleri 
(resonans frekansı, yük kaybı katsayısı, sönüm oranı ve su yüksekliği-frekans diyagramı) sarsma tablası 
deneyleri ile elde edilmiştir. Son olarak ise yapı-sönümleyici birleşik sistemi incelenmiş ve doğal frekanslar ile 
mod şekilleri elde edilmiştir. İvme ve yer değiştirme tanım alanları yardımıyla yapının sönüm oranları 
hesaplanmıştır. Ölçümler, farklı açılardan yapıya etkiyen yer hareketleri için tekrarlanarak SSSS ve ASSS’nin 
performansları değerlendirilmiştir. Karşılaştırmalar SSSS’nin özellikle yapıya açılı gelen yer hareketleri 
durumunda ASSS’den daha iyi olduğunu göstermektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Sıvı sütunlu sönümleyici, Çevresel titreşim testi, Sarsma tablası, Sonlu elemanlar metodu. 

 

Experimental Evaluation of Liquid Column Dampers for Vibration 

Control 

ABSTRACT 
This paper presents a novel vibration absorbing device so-called Cylindrical Liquid Column Dampers (CLCDs). 
To compare this new device with Tuned Liquid Column Dampers (TLCDs), a structural model consists of top 
and bottom plates with four columns is constructed in laboratory. Dynamic characteristics of the model are first 
extracted by finite element analyses, ambient vibration tests and shaking table tests. Then, with the resonant 
frequency of the model, properties of the designed CLCD and TLCD (resonant frequency, head-loss coefficient, 
damping ratio, and water height-frequency diagram) are determined by the shaking table tests. Finally, structure-
absorber coupled system is studied to investigate the effect of CLCD and TLCD on the response, and the first 
natural frequencies and related mode shapes are obtained. Acceleration and displacement time-histories are 
examined to evaluate the damping ratio of the structure. Performance of TLCD and CLCD are evaluated by 
repeating the measurements for different exposing directions of the ground motion. Comparisons show that 
CLCDs are better than TLCDs to suppress vibrations especially in case of inclined ground motion. 

Keywords: Liquid column damper, Ambient vibration test, Shaking table, Finite element method. 
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Tarihi Yığma Yapılarda Sonlu Eleman Model İyileştirmesi 

Ahmet Can Altunışık1, Fatih Yesevi Okur1, Ali Fuat Genç1, Murat Günaydın2 ve  
Süleyman Adanur1 

1Karadeniz Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 61080, Türkiye,  
ahmetcan8284@hotmail.com, yesevi@ktu.edu.tr, af.genc@ktu.edu.tr, sadanur@ktu.edu.tr 

2Gümüşhane Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 29100, Türkiye, gunaydin61@hotmail.com.tr 

ÖZET 
Sonlu eleman model iyileştirmesi, deneysel ve analitik olarak elde edilen dinamik karakteristikler arasında tespit edilen 
farklılıkları, yapısal model üzerinde seçilen bazı belirsiz parametreler üzerinden minimum seviyeye indirmek amacıyla 
kullanılan etkili bir yöntemdir. Bu yöntem, iki farklı alt başlık üzerinden gerçekleştirilebilmekte olup, özellikle 
otomatik model iyileştirme yöntemi bütün yapılara uygulanabilirliği, farklılıkları en az düzeye indirebilmesi, hasar 
tespiti ve yapı sağlığı izlenmesi konularına başlangıç olması gibi nedenlerden dolayı son yıllarda yaygın olarak 
kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışma kapsamında, Trabzon İli, Ortahisar İlçesi’nde bulunan ve yığma taşıyıcı sisteme 
sahip tarihi bir yapının, sonlu eleman modelinin oluşturulması, deneysel titreşim ölçümlerinin alınması, elde edilen 
sonuçların karşılaştırılarak belirlenen farklılıkların model iyileştirme yöntemleri ile birlikte minimum seviyeye 
indirilmesi amaçlanmaktadır. Yapının sonlu eleman modeli ANSYS programında oluşturulmuş, modal analizler 
sonucunda ilk üç frekans değeri 5-10Hz arasında elde edilmiştir. Deneysel ölçümlere sonucunda elde edilen titreşim 
sinyallerinin frekans ve zaman ortamında işlenmesinin ardından ilk üç frekans değeri 4-7Hz arasında elde edilmiş 
olup, deneysel ve analitik frekanslar arasındaki maksimum fark %26 olarak hesaplanmıştır. Bu farklılığı minimum 
seviyeye indirmek ve yapının mevcut durumunu yansıtan gerçek sonlu eleman modeli elde etmek amacıyla, Elastisite 
modülü ve yoğunluk gibi belirsiz parametreler altında sonlu eleman model iyileştirmesi gerçekleştirilmiş olup, 
maksimum fark değeri %27’den %3 ve %0.02 arasına indirgenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Dinamik karakteristik, sonlu eleman model iyileştirmesi, tarihi yığma yapılar. 

 

Finite Element Model Updating of Historical Masonry Structures 

ABSTRACT 
Finite element model updating is very effective procedure to determine the uncertainty parameters in structural model 
and minimize differences between experimentally and analytically identified dynamic characteristics. This procedure 
can be practiced with manual and global/local automatic model updating procedures. The automatic model updating is 
very popular due to its applicability to all kind of engineering structures to minimize the differences, and its 
availability of damage localization and structural health monitoring. A historical masonry bastion is considered in this 
paper to obtain its dynamic characteristics numerically with the finite element method and experimentally with the 
ambient vibration tests. Sensitivity analyses for the uncertainty parameters, manual and automated model updating to 
minimize differences are also performed. A bastion of castle located in Trabzon, Turkey is selected as an application. 
The finite element model of structure is developed in ANSYS, and the first three natural frequencies are obtained 
between 5-10Hz. Ambient vibration tests are performed under natural excitation using Enhanced Frequency Domain 
Decomposition and Subspace Structural Identification techniques. The first three natural frequencies are obtained 
between 4-7Hz. It is seen from the comparison of analytically and experimentally identified dynamic characteristics 
that there is a close agreement between mode shapes, but 26% difference in natural frequencies. To minimize the 
difference, finite element model of the bastion is updated using manual and global/local automated updating with 
changing its material properties as Young’s modulus and material density. The maximum differences are reduced from 
27% to 3% with the manual updating, 3% and 0.02% with the automated model updating. 
 
Keywords: Dynamic Characteristics, Finite Element Model Updating, Historical Masonry Bastion. 
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Biyomedikal Malzeme Araştırmalarında Son Gelişmeler  

Yunus Emre ASAN1 ve Murat ÇOLAK2 
1Atatürk Üniversitesi, Erzurum,25240, Türkiye, asanyunusemre@gmail.com 

2 Bayburt Üniversitesi, Bayburt, 69000, Türkiye, mcolak@bayburt.edu.tr  

ÖZET 
Biyomalzemeler canlı organizmada herhangi bir nedenle işlevini kısmen veya tamamen yitirmiş doku veya 
organı tedavi etme veya destekleme amacıyla kullanılan, doğal ya da sentetik malzemelerdir. Bu malzemeler 
çoğunlukla biyomedikal ve biyoteknoloji alanlarında kullanılmaktadır. Biyomedikal alanda kullanılan 
biyomalzemeler; biyokompozitler, biyoseramikler, biyopolimerler ve metalik biyomalzemeler olarak 
sınıflandırılmaktadır. Tıbbi uygulamalarda biyomedikal malzeme seçiminde; mekanik ve kimyasal etkilere, 
sıcaklık ve  radyasyona dayanıklılık, doku gelişimine engel olmama, iltihaplanma ve emboliye neden olmama 
gibi niteliklerinin göz önünde bulundurulduğu bildirilmektedir. Bu nitelikler araştırmacılar tarafından 
biyouyumluluk olarak adlandırılmaktadır. Son yıllarda bu alanda yapılan araştırmalar incelendiğinde, 
biyouyumluluk açısından titanyum ve alaşımları, Hidroksiapatit ve zirkonyum malzemelerin öne çıktığı 
görülmektedir. Bu derlemede, güncel biyomedikal malzeme araştırmalarının sonuçlarına yer verilecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: Biyomalzeme, biyomedikal, biyouyum, titanyum alaşımı. 

 

Recent Developments in Biomedical Material Research  

ABSTRACT 
Biomaterials are natural or synthetic materials that are used to treat or support the tissue or organ that has 
partially or totally lost its function in the living organism for any reason. These materials are mostly used in the 
biomedical and biotechnology fields. Biomaterials used in the biomedical field are classified as biocomposites, 
bioceramics, biopolymers and metallic biomaterials. It is reported that qualifications such as mechanical and 
chemical effects, resistance to temperature and radiation, not preventing tissue development and not causing 
inflammation and emboli are taken into account in the selection of biomedical materials in medical practices. 
These qualifications are called biocompatibility by researchers. When the studies carried out in this field in 
recent years are examined, it is observed that titanium and its alloys, Hydroxyapatite and zirconium materials 
have come to the forefront in terms of biocompatibility. The results of current biomedical material studies will 
be included in this review. 
 
Keywords: Biomaterial, biomedical, biocompatibility, titanium alloy. 
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Laboratuar Deneyleri ile Belirlenmesi 
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ÖZET 
Zeminlerin stabilitesini etkileyen en önemli faktör zeminlerin kayma mukavametidir. Arazide sıkıştırılmış kil 
dolgu zeminlerde kayma mukavemeti, sıkıştırma su muhtevasından, plastisite indisinden ve arazide sıkıştırma 
enerjisinden doğrudan etkilenir. Bu çalışmada arazide farklı sıkıştırma enerjilerinde kontrollu sıkıştırılmış kil 
dolgu zeminin kayma mukavemeti parametreleri olan kohezyon ve içsel sürtünme açılarının serbest basınç ve üç 
eksenli basınç deneyleriyle belirlenerek arazide uygulanan farklı enerjilerin kayma mukavemeti üzerindeki etkisi 
araştırılmıştır. Ayrıca, zemin numuneleri standart proktor deneyi ile optimum su muhtevasında tekrar 
sıkıştırılarak kayma mukavemeti parametreleri karşılaştırılmıştır. Kullanılan kil numunelerinin sınıfını 
belirlemek için yapılan likit limit, plastik limit deneyleri sonuçları ile granülometre sonuçları incelendiğinde, 
numunelerin CH ve CL sınıflarında olduğu, kompaksiyon deney sonuçlarına göre ise arazide optimum su 
muhtevasının ıslak tarafında sıkıştırıldığı saptanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Sıkıştırlmış dolgu, kayma mukavemeti, laboratuar deneyi 

 

Determination of Shear Strength of In-Situ Compacted Clay Soils by 

Laboratory Tests 

ABSTRACT 
Shear Strength is the most important factor that affects the stability of soils. Shear strength of compacted soils is 
directly affected by water content, plasticity index and compressive energy. In this study, the effect of different 
compaction energies on shear strength parameters of engineered fills are investigated by unconfined pressure test 
and unconsolidated undrained test for in-situ compacted clay soils. In addition, soil samples were re-compacted 
by standard proctor test at optimum moisture content, and shear parameters are compared. Soils classifications 
are determined by liquid limit, plastic limit and granulometry tests. Test results show that, types of soils are CH 
and CL. According to the compaction test results, soils were compacted on the wet side of optimum water 
content in the field. 
 
Keywords: Soil compaction, shear strength, soil laboratory test 
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ÖZET 

Günümüzde, teknolojinin gelişimi ve bilgiye erişme ihtiyacı, elektromanyetik alanları ve enerjinin kullanımını 
arttırmaktadır. Bu nedenle insanlar, hayvanlar, bitkiler ve çevre elektromanyetik alanlara artan miktarlarda maruz 
kalmaktadır. İletişim ve bilgi alışverişi ihtiyacı başlangıçta kent merkezlerinde sınırlıyken şimdilerde kırsal kesimlere 
de yayılmaktadır. Son yıllarda, çevre kirliliği kapsamında elektromanyetik kirlilik de değerlendirilmektedir. 
Elektromanyetik kirlilik diğer çevre kirliliği unsurları gibi gözle görülmemektedir ve uzun vadeli etkilere sahiptir. Bu 
yüzden göz ardı edilmekte ve konuya yeterince önem verilmemektedir. Ancak elektromanyetik alan kirliliği canlıların 
doğasını gizliden gizliye tehdit etmektedir. Konuyla ilgili olarak, uluslararası kuruluşlar elektromanyetik alan 
ölçümleri için sınır değerleri belirlemişler ve bunları bir standartla bağlamışlardır. Ülkemizde de bu standartları 
BTK(Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) belirlemektedir. Çalışmamızda elektromanyetik radyasyon ölçümleri, 
SRM 3006 (Narda Safety Test Solutions GmbH,  Germany) spektrum analiz cihazı ile standart altı dakikalık 
periyotlarda yapılmıştır. Ölçümler bölgede kullanım yoğunluğuna göre, günün dört farklı zaman diliminde,  belde 
merkezinde ve çevresinde yapılmıştır. Araştırma belde nüfusunun en kalabalık olduğu Haziran, Temmuz, Ağustos ve 
Eylül aylarını kapsamaktadır. Çalışmamızda elektromanyetik alanın elektrik alan bileşeninin maksimum ortalama 
değeri(Emax), değişik frekans bantlarında V/m birimlerinde ölçülmüştür. Dönem boyunca yapılan ölçümlerde en 
yüksek değer 2,73 V/m olarak 925 MHz-935 MHz frekans bandında, öğlen periyodunda ölçülmüştür. Sonuçlar, Bilgi 
Teknolojileri Kurumu’nun ilan ettiği standart değerlerle karşılaştırılmış ve sınır değerleri aşan herhangi bir ölçüme 
rastlanmamıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Elektromanyetik Radyasyon, GSM, Wi-Fi, Elektromanyetik Kirlilik 

 

Bayburt City Beşpinar Town Electromagnetic Pollution Measurements 

ABSTRACT  
Today, the development of technology and the need to access information increase the use of electromagnetic fields 
and energy. For this reason; humans, animals, plants and the whole environment are exposed to electromagnetic fields 
in increasing quantities. The need for communication and information exchange, which was initially limited in urban 
centers, is now spreading to rural areas as well. In recent years, electromagnetic pollution has also been evaluated 
within the scope of environmental pollution. Electromagnetic pollution is not visible like other pollutants and has long-
term effects. So it is ignored and not enough importance is given to this subject. However, the pollution of the 
electromagnetic field threatens the nature of the living things secretly. Regarding the issue, international organizations 
have set limit values for electromagnetic field measurements and have linked them to a standard. In our country, these 
standards are defined by ICTA (Information Technology and Communication Authority). In our study, the 
electromagnetic radiation measurements were made with the SRM 3006 (Narda Safety Test Solutions GmbH, 
Germany) spectrum analyzer in standard six minute periods. Measurements were made at four different times of the 
day, around the town center and around, depending on the intensity of use in the area. The survey covers June, July, 
August and September, when the population of the city is the most crowded. In our study, the maximum average value 
(Emax) of the electric field component of the electromagnetic field was measured in units of (V/m) in different 
frequency bands. During the period, the highest value is measured as 2.73 V/m in the frequency band of 925 MHz-935 
MHz, in noon period. The results were compared with the standard values declared by the Information Technology 
Institution and no measurement exceeding the limit values was found. 
 
Keywords: Electromagnetic Radiation, GSM, Wi-Fi, Electromagnetic Pollution 
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ÖZET 
Nanopartiküllerin sentez yönteminin, elde edilen son ürünün çeşitli yapısal, morfolojik ve manyetik özellikleri 
üzerinde oldukça etkili olduğu bilinmektedir. Nanopartiküllerin sentezi için bir çok teknik uygulanmaktadır. Bu 
teknikler arasında, mikrodalga destekli yakma tekniği nanopartiküllerin sentezinde kullanılan basit ve etkili bir 
tekniktir. Mikrodalga yöntemi ile yapılan sentez çalışmalarında yakıt olarak kullanılan organik madde de 
nanopartiküllerin çeşitli özellikleri üzerinde oldukça önemli bir etkiye sahiptir. Farklı yakıtlar kullanılarak 
sentezlenen nanopartiküller,  aynı yöntemle sentezlenmiş olmalarına rağmen yapısal, morfolojik ve manyetik 
özellikleri bakımından çok önemli farklılıklar gösterebilmektedirler. En yaygın olarak kullanılan yakıt madde 
üredir. Üre, kolay bulunabilir ve ucuz olması, yüksek saflıkta üretilebiliyor olması, toksik olmaması vb. gibi 
önemli üstünlüklere sahip olduğu için oldukça fazla kullanım alanı bulmaktadır. Bu çalışmada NiAlxFe2-xO4 
nanaopartiküller, yakıt olarak üre kullanılarak mikrodalga destekli yakma tekniği ile üretilmiştir. Elde edilen 
nanopartiküllerin çeşitli yapısal ve morfolojik özellikleri, X- ışını difraksiyonu (XRD), geçirimli elektron 
mikroskobu (TEM) ve taramalı elektron mikroskobu (SEM)   teknikleri kullanılarak karakterize edilmiştir. 
Sonuçta elde edilen partiküllerin nano boyutlu oldukları belirlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Ferritler, nanopartikül, sentez, mikrodalga   

 

Investigation of Synthesis of NiAlxFe2-xO4 Nanoparticles by Microwave 

Assisted Combustion Method 

ABSTRACT  
It is known that the synthesis method of nanoparticles is highly effective on various structural, morphological 
and magnetic properties of the obtained product. There are many different techniques for the synthesis of 
nanoparticles. Among these techniques, microwave assisted combustion technique is a simple and effective 
technique used in the synthesis of nanoparticles. The organic material used as a fuel in the microwave synthesis 
studies also has a considerable effect on the various properties of the nanoparticles. Nanoparticles synthesized 
using different fuels, although synthesized by the same method, can show significant differences in terms of their 
structural, morphological and magnetic properties. The most commonly used fuel is urea due to its significant 
advantages such as easily available and cheap, can be produced in high purity, is not toxic, etc. In this study, 
NiAlxFe2-xO4 nanaoparticles were produced by microwave-assisted combustion method using urea as 
fuel.Various structural and morphological characteristics of the obtained nanoparticles were characterized using 
X-ray diffraction (XRD), transmission electron microscopy (TEM) and scanning electron microscopy (SEM) 
techniques. As a result, it was determined that the obtained particles were nano-sized. 
 
Keywords: Ferrites, nanoparticles, synthesis, microwave 

1624



 

Kalsiyum Ferrit (CaFe2O4) Nanopartiküllerin PEG Destekli 

Hidrotermal Sentez Yöntemiyle Sentezinin Incelenmesi 

Zeynep Karcıoğlu Karakaş1*, İbrahim H. Karakaş2, Recep Boncukçuoğlu3 

1Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,  25240, Erzurum, Türkiye, *kzeynep@atauni.edu.tr 
2Bayburt Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 69000, Bayburt, Türkiye,  ihkarakas@bayburt.edu.tr 

3İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 34320, İstanbul, Türkiye, recepb@istanbul.edu.tr 

ÖZET 
Nano boyutlu spinel ferrit malzemeler, sahip oldukları mükemmel elektronik, manyetik ve katalitik 
özelliklerinden dolayı bir çok farklı uygulamada manyetik malzeme olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu 
malzemelerin sentezlenmesi amacıyla birçok farklı teknik uygulanabilmektedir. Nanopartiküllerin sentez 
yönteminin, elde edilen son ürünün çeşitli yapısal, morfolojik ve manyetik özellikleri üzerinde oldukça etkili 
olduğu bilinmektedir. Bu çalışma da CaFe2O4 nanopartiküllerin sentezi için PEG destekli hidrotermal sentez 
yöntemi uygulanmıştır. Elde edilen nanopartiküllerin çeşitli yapısal ve morfolojik özellikleri, X- ışını 
difraksiyonu (XRD), geçirimli elektron mikroskobu (TEM) ve taramalı elektron mikroskobu (SEM)   teknikleri 
kullanılarak karakterize edilmiştir. Buna göre, denemeler sonucunda elde edilen nanopartiküllerin yaklaşık 
boyutlarının yaklaşık ~120 nm civarında oldukları belirlenmiştir.    
 
Anahtar Kelimeler: Ferritler, nanopartikül, sentez, hidrotermal metod. 

 

Investigation of synthesis of calcium ferrite (CaFe2O4) Nanoparticles 

by PEG Assisted Hydrothermal Synthesis Method 

ABSTRACT  
Ferrite spinels  have been extensively employed in a variety of applications because of their excellent features 
e.g. magnetism, electronic, and catalytic properties. Many different techniques can be applied to synthesize these 
materials. It is known that the synthesis method of nanoparticles is highly effective on various structural, 
morphological and magnetic properties of the obtained final product. In this study, PEG assisted hydrothermal 
synthesis method was applied for the synthesis of CaFe2O4 nanoparticles. Various structural and morphological 
characteristics of the obtained nanoparticles were characterized using X-ray diffraction (XRD), transmission 
electron microscopy (TEM) and scanning electron microscopy (SEM) techniques.Accordingly, it has been 
determined that approximate sizes of the nanoparticles obtained as a result of the experiments are about ~ 120 
nm. 
 
Keywords: Ferrites, nanoparticles, synthesis, hydrothermal method 
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ÖZET 
Geleneksel beton malzemelerinin (sement) kullanımı, her yıl yaklaşık %7 sera gazının atmosfere yayılımına 
sebep olmaktadır. Dünyada sürekli olarak artmakta olan CO2 gaz emisyonu total hava kirliliğini önemli ölçüde 
etkilemektedir. Son zamanlarda, jeopolimerize olabilen bazı hammaddelerin tek başına veya çeşitli katkılarla 
kullanımı sonucu hızlı priz alma süreci ve yüksek dayanıklılıkları sebebiyle jeopolimerler artan bir ilgi 
çekmektedir. Bu çalışmada, çeşitli alkalin aktivatörler (cam suyu ve NaOH) yardımıyla metakaolinin 
jeopolimerizasyonu ve puzolonik özellikli olan C sınıfı uçucu kül ilavesiyle mekanik özelliklerine etkileri 
incelenmiştir. Üretilen bu yeni tip alternatif beton bağlayıcıları kimyasal karakterizasyonu XRD ile analiz 
edilmiş, mekanik özelliklerinin belirlenmesi için basma deneyine tabi tutulmuştur. Uçucu kül ilaveli olan karışım 
ile sadece metakaolinden hazırlanan harç malzemeleri karşılaştırılarak uçucu kül ilavesinin etkisi 
değerlendirilmiştir. Ağırlıkça %0, % 10 ve %20 katkılı metakaolin karışımları uygun alkaliler ve saf su ile 
karıştırılarak sonra 50x50x50 mm kalıplara dökülmüş numuneler 80°C sıcaklıkta 24 saat inkübatörlerde ısıya 
maruz bırakılarak jeopolimerize edildikten daha sonra 7 gün bekletilmişlerdir. İlk değerlendirme bulgusu olarak 
sertleşme durumları değerlendirilmiştir. %20 uçucu kül katkılı numunenin en yüksek basma mukavemeti 
değerlerine (max 46MPa) sahip olduğu görülmüştür. Numuneler toz haline getirilerek X ışınları analizine tabi 
tutulmuş ve jeopolimerizasyon işleminin gerçekleşmiş, amorf faz oranında artış ve kristalin faz oranlarındaki 
kısmi azalış göstermiştir. Kuvars fazı ise jeopolimerizasyonda yer almadığı için kristal faz olarak sistemde 
kalmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Metakaolin, Uçucu kül, jeopolimer, mekanik özellikler 

 

Production of New Type Geopolymer Concrete Material From Kaolin  

ABSTRACT 
The use of conventional concrete materials (cement) causes emit 7% greenhouse gas into atmosphere per year. 
The ever-increasing CO2 gas emissions in the world are significantly affecting total air pollution. Recently, the 
use of some geopolymerizable raw materials alone or in combination with various additives have become 
increasingly attractive due to the fast settling process and high strength. In this study, the effects of addition of 
various alkaline activators (sodium metasilicate and sodium hydroxide) and of class C fly ash with pozzolanic 
character on the mechanical properties of metakaolin based geopolymer were investigated. These new types of 
alternative concrete materials were analyzed with XRD for phase characterization and subjected to compression 
test to determine their mechanical properties. The effect of fly ash addition was evaluated by comparing the 
geopolymer paste prepared from metakaolin without fly ash. The mixtures of 0%, 10% and 20% wt. of fly ash in 
metakaolin were mixed with the appropriate alkalines and distilled water, and then the samples were casted in 
50x50x50 mm mold. All them were exposed to heat in incubators at 80 ° C for 24 hours and subsequently 
allowed to stand for 7 days after being geopolymerized. The initial geopolymerization indicator were hardening 
of the concrete. It has been found that the metakaolin-based geopolymer sample with 20% fly ash has the highest 
compressive strength values (max 46 MPa). The samples were crushed and ground to analyze for XRD and the 
geopolymerization process was realized, the increase in the amorphous phase ratio and the partial decrease in the 
crystal phase ratios. The quartz phase remains in the system as a crystalline phase since it does not take part in 
the geopolymerization. 
 
Keywords: Metakaolin, Fly ash, geopolymer, Mechanical Properties 
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ÖZET 
Bu çalışmada, elastik zemine oturan Mindlin kalın plakların zorlanmış titreşim analizi yapılmıştır. Zorlanmış 
titreşim analizinde Newmark-β yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Analiz C++ programlama dili kullanılarak 
yapılmıştır. Çalışmada plaklarda önemli bir problem olarak ortaya çıkan kayma kilitlenmesi problemi oluşmayan 
dördüncü dereceden sonlu eleman modeli (MT17) ankastre ve basit mesnetli kalın plakların analizinde 
kullanılmıştır. Teknik literatürde ilk olarak kullanılan bu eleman analizlerde çok guzel sonuçlar vermiştir. Elastic 
zemin modeli olarak Winkler elastic zemin modeli kullanılmıştır. Zorlanmış titreşim analizinde 13 Mart 1992 
Erzincan depreminin Doğu- Batı bileşenin ilk 8 saniyesi kullanılmıştır. Winkler zeminine oturmuş kalın plağın 
çeşitli boyutlarda ve çeşitli kalınlıklarda zorlanmış titreşim analizi yapılarak elde edilen sonuçlar tablo ve 
şekillerde yorumlanarak sunulmuştur. MT17 elemanın serbest titreşim analizinde etkin şekilde kullanılabileciği 
görülmüştür. Ayrıca elastic zemine outran kalın plakları serbest titreşinm analizinde kalınlık/açıklık oranının 
kenar oranına göre sonuçlarda daha etkin olduğu görülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: Zorlanmış titreşim analizi, Winkler zemini, Kalın Mindlin plağı, Kayma kilitlenmesiz 
eleman, Sonlu elemanlar metodu. 

 

Fourth Order Shear Locking Free Finite Element Forced Vibration 

Parametric Analysis of Thick Plates Resting on Elastic Foundation  

ABSTRACT 
The purpose of this paper is to study shear locking-free parametric earthquake analysis of thick and thin plates 
resting on Winkler foundation using Mindlin’s theory, to determine the effects of the thickness/span ratio, the 
aspect ratio and the boundary conditions on the linear responses of thick and thin plates subjected to earthquake 
excitations. In the analysis, finite element method is used for spatial integration and the Newmark-β method is 
used for the time integration. Finite element formulation of the equations of the thick plate theory is derived by 
using higher order displacement shape functions. A computer program using finite element method is coded in 
C++ to analyze the plates clamped or simply supported along all four edges. In the analysis, 17-noded finite 
element is used. Graphs are presented that should help engineers in the design of thick plates subjected to 
earthquake excitations. It is concluded that 17-noded finite element can be effectively used in the earthquake 
analysis of thick and thin plates. It is also concluded that, in general, the changes in the thickness/span ratio are 
more effective on the maximum responses considered in this study than the changes in the aspect ratio.  
 
Keywords: Forced vibration analysis, Winkler foundation, Thick Mindlin plates, Shear lockin free element, 
Finite element method. 
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ABSTRACT 
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are considered one of the major toxic air pollutants in urban environments. 
They are compounds containing two or more fused benzene rings that are mainly derived from the incomplete 
combustion of fossil fuels and wood and from volatilization of un-combusted petroleum. Forest fires and volcanoes are 
also contribute to the PAH burden, but by far, anthropogenic sources are responsible for the majority of the PAH input 
to the atmosphere. Due to their well-known carcinogenic and mutagenic properties, polycyclic aromatic hydrocarbons 
(PAHs) have been extensively studied in different urban, rural and remote environments regarding their environmental 
effects. Ambient air PAH concentrations and profiles are depend on their sources and environmental variables which 
vary from region to region. 
The aim of this study was to evaluate the contribution of the main emission sources of  PAHs for the first time in an 
urban area of Erzurum, Turkey. Source apportionment was conducted using the US EPA Positive Matrix Factorization 
(PMF 5.0) model. 
The atmospheric concentrations of PAH’s in Erzurum city center were for the first time sampled and analyzed by 
using active sampler and GC-MS between the dates 02.03.2008 - 15.02.2009 to cover the winter and summer periods. 
48 samples of atmospheric oncentrations of 18 PAH components were used in the modeling studies and the results 
were discussed in detail. As a result of examination using PMF method; it has determined that there are four dominant 
sources of PAHs in the city center of Erzurum atmosphere. The most dominant source is traffic emission with 32%, 
and the others are respectively wood and coal combustion 30%, mixed source 21% and natural gas combustion 17%. 
Keywords: Air Quality, PAH, PMF, Source Apportionment, Erzurum 

 

Atmosferindeki Polisiklik Aromatik Hidrokarboların Kaynaklarının 

Pozitif Matris Faktörizasyon Yöntemi Kullanılarak İncelenmesi 

ÖZET 
Çok halkalı aromatik hidrokarbonlar (PAH’lar), yapılarında iki veya daha fazla benzen halkası bulunduran, kentsel 
çevrelerde bulunan önemli toksik hava kirleticilerinden biridir. Genellikle oksijenin yetersiz olduğu koşullardaki 
yanma reaksiyonlarında oluşan PAH bileşiklerinin başlıca doğal kaynakları volkanik aktiviteler ve orman 
yangınlarıdır. Bilinen önemli antropojenik PAH kaynakları ise fosil yakıt tüketimi, endüstriyel prosesler, petrol rafineri 
işlemleri, kok ve katran üretimi ve motorlu araçlardan kaynaklanan emisyonlardır. PAH’ların çevre sağlığı üzerindeki 
etkileri uzun yıllardır araştırılmaktadır. Dış ortam havasında sıkça bulunan birçok PAH bileşiğinin mutajenik ve/veya 
kanserojenik etkilerinin olduğu belirlenmiştir. Dış atmosfer PAH konsantrasyonları, çevresel etkenlere ve kaynak 
profiline bağlı olarak bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilmektedir.  
Bu çalışmada Erzurum şehir merkezi atmosferinde bulunan Polisiklik Aromatik Hidrokarbon(PAH)’ların 
kaynaklarının US EPA Pozitif Matris Faktorizasyon (PMF 5.0) yöntemi kullanılarak incelenmesi amaçlanmıştır. 
Erzurum kent merkezinde ilk kez 02.03.2008 15.02.2009 tarihleri arasında kış ve yaz periyotlarını kapsayacak şekilde; 
aktif örnekleme yöntemi kullanılarak örneklenmiş ve analizi yapılmış 48 adet atmosferik 18 PAH bileşen 
konsantrasyonları kullanılmış ve elde edilen bulgular EPA PMF 5.0 versiyonu genel reseptör modeli ile detaylı 
irdelenmiştir. PMF yöntemi kullanılarak yapılan inceleme sonucunda Erzurum şehir merkezi atmosferinde dört baskın 
PAH kaynağı olduğu belirlenmiştir. En baskın kaynak %32, ile Trafik Emisyonları olurken; Odun Kömür Yanması 
%30, Karışık Kaynak %21, ve Doğal gaz Yanması %17 değere sahiptir. 
Anahtar Kelimeler: Hava Kalitesi, PAH, PMF, Kaynak Belirleme, Erzurum 
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Indoor and Outdoor Gas Phase Polychlorinated Biphenyls (PCBS) 

Concentrations of A House in Erzurum City Center  

Cihan PALOLUOĞLU1, Hanefi BAYRAKTAR2* 

1Faculty of Engineering, Department of Environmental Engineering, Atatürk University, 25240, Erzurum, 
Turkey, cihan.paloluoglu@atauni.edu.tr 

2Faculty of Engineering, Department of Environmental Engineering, Bayburt University, 69000, Bayburt, 
Turkey, *hanefib@atauni.edu.tr 

ABSTRACT  
Polychlorinated biphenyls (PCBs) are a group of 209 semi volatile organic compounds that are persistent and 
ubiquitous in the environment. Although PCBs were banned by most countries in the world, they can still be 
found in in various habitats (homes, factories, and the environment). Possible sources of indoor and outdoor 
PCBs include furniture and furnishings, electric appliances and fluorescent lights, plastic materials, sealing 
products and plasticizers, etc. Exposure to PCBs are toxic and mutagenic compounds is known to cause adverse 
immunological, reproductive, and dermatological effects. The city where the study in (Erzurum), located in the 
eastern part of Turkey, is one of the most important winter tourism centres in the country. Even though almost 
no less industrial facilities in and around the city center, vehicle maintenance and repair shops and waste burning 
in these shops may threaten the urban atmosphere as a local PCBs sources. 
In this study, indoor and outdoor atmospheric gas phase PCBs samplings were performed in outdoor and indoor 
of a home located in Erzurum city center by using passive samplers during the periods of 16\08-06\09\ 2012 (3 
weekly for summer) and 16\01-06\02\ 2013 (3 weekly for winter). These PCB samples were analyzed with GC-
MS after suitable extraction. 14 outdoor and 8 indoor atmospheric gas phase PCB components were found in 
summer period. During the summer sampling period, the average outdoor gas phase ∑PCB concentration was 
2.2 pg/m3, the average indoor ∑PCB gas phase concentration was measured 8.4 pg/m3 in the same period. On the 
other hand, at the same sampling point, 14 outdoor and 7 indoor atmospheric gas phase PCB components were 
found in winter sampling period. During the winter sampling period, the average outdoor gas phase ∑PCB 
concentration was 0.7 pg/m3, the average indoor ∑PCB gas phase concentration was measured 8.9 pg/m3 in the 
same period. Indoor PCB concentrations were higher than outdoor, approximately by a factor of 3–13, 
suggesting that various PCB-releasing materials were still present in the sampling point (home) of this study. 
When the results was compared with the literature, it was observed that the values of the average gas phase 
∑PCB concentration in Erzurum were lower than urban and semi-urban areas and higher than rural areas given 
in literature. 
 
Keywords: Indoor, Outdoor, Passive sampling, Polychlorinated biphenyls, Erzurum 

 

Erzurum Kent Merkezinde Bir Noktada (Ev) Atmosferik Poliklorlu 

Bifeniller’in (PCB) İç ve Dış Ortam Konsantrasyonları 

ÖZET 
Poliklorlu bifeniller (PCB’ler) bifenil halkasının klorlanması ve/veya klor iyonlarının farklı konumlarda 
bağlanması ile oluşturulmuş kanserojenik, toksik ve mutajenik bileşiklerdir. Bu bileşikler insan sağlığına 
olumsuz etkileri ve çevresel açıdan risk oluşturmalarından dolayı son zamanlarda ilgi odağı olmaya başlamıştır. 
Çalışmanın yapıldığı kent, Türkiye’nin kuzey doğusunda yer alan, topoğrafik yapısı ve coğrafik konumu 
nedeniyle karasal iklimin hâkim olduğu, eğitim ve kış turizm kentidir. Kent merkezi ve civarında endüstriyel 
tesisler yok denecek kadar az olsa da kent merkezine yakın kurulu bulunan katı atık deponi alanı, diğer yandan 
kent merkezinde bulunan küçük araç bakım ve onarım dükkanları ve bu dükkanlarda oluşan atıkların sobalarda 
yakılması PCB’ler açısından birer lokal kaynak olarak kent atmosferini tehdit edebilmektedirler. 
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Bu çalışmada kentsel atmosferik PCB’lerin araştırılması için pasif örnekleyici kullanılarak 16 Ağustos-06 Eylül 
2012 tarihleri arasında 3 haftalık pasif iç ve dış ortam yaz örneklemesi ve 16 Ocak-06 Şubat 2013 tarihleri 
arasında yine 3 haftalık pasif iç ve dış ortam kış örneklemesi kent merkezinde bulunan bir evin iç ve dış  
ortamında gerçekleştirilmiştir. Atmosferik PCB örnekleri hem iç ortam hem de dış ortam gaz fazları pasif 
örnekleyicilerle alınmış ve uygun ekstraksiyon adımlarından sonra örnekler 84 hedef PCB bileşiği açısından GC-
MS’de analizlenmiştir. Yaz örneklemesinde dış ortam gaz fazında 14, iç ortam gazfazında ise 8 PCB bileşenine 
rastlanmış, örnekleme periyodu boyunca dış ortam ortalama gaz fazı ∑PCB konsantrasyonu 2,2 pg/m3, iç ortam 
ortalama gaz fazı ∑PCB konsantrasyonu ise 8,4 pg/m3 olarak ölçülmüştür. Diğer yandan aynı örnekleme 
noktasında kış periyodunda dış ortam gaz fazında 14, iç ortam gaz fazında ise 7 PCB bileşeni pasif atmosfer 
örneklerinde gözlenmiş, örnekleme periyodu boyunca dış ortam ortalama gaz fazı ∑PCB konsantrasyonu 0,7 
pg/m3, iç ortam ortalama gaz fazı ∑PCB konsantrasyonu ise 8,9 pg/m3 olarak hesaplanmıştır. Erzurum kent 
merkezinde hesaplanan PCB türlerinin ortalama toplam gaz fazı konsantrasyonu, literatürdeki kentsel ve yarı 
kırsal bölgelere göre düşük, daha temiz veya kırsal alanlara yakın değerler elde edilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Poliklorlu bifeniller, Pasif atmosferik örnekleme, iç ortam, dış ortam, Erzurum 
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Ktin Yöntemiyle Sentezlenen Alfa Si3N4 Tozlarinin Üretim Proses 

Parametrelerinin Optimizasyonu  

Turgay TEHÇİ1, Engin KOCAMAN2,  Fatih ÇALIŞKAN1* 
1Sakarya Üniversitesi, Sakarya, 54050, Türkiye, turgaytehci@sakarya.edu.tr, *fcalışkan@sakarya.edu.tr 

2Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, 67100, Türkiye, enginkocaman@gmail.com 

ÖZET 
Bu çalışmada başlangıç malzemesi olarak kullanılan silika (SiO2) ve yüksek yüzey alanı olan aktif karbon 
kaynağı kullanılarak azot atmosferinde Si3N4 sentezi gerçekleştirilmiştir. Reaksiyona etki eden öğütme durumu, 
reaksiyon sıcaklığı ve süre parametreleri ile üründeki değişimler, X ışınları difraksiyonu (XRD) ve taramalı 
elektron mikroskobu (SEM) kullanılarak incelenmiştir. Yapılan literatür araştırmaları da göz önünde 
bulundurularak, zaman parametresi için 1, 2, 3 ve 4 saat olmak üzere 4 farklı reaksiyon süresi, sıcaklık 
parametresi için 1400, 1425, 1450, 1475 ve 1500°C olmak üzere 5 farklı reaksiyon sıcaklığı seçilmiştir. Öğütme 
durumu ise başlangıç tozların öğütülmeden karıştırılması ve içerisinde zirkonya bilyeler bulunan değirmende 24 
saat süre ile öğüterek kullanılması olarak 2 farklı şekilde gerçekleştirilmiştir. Öğütülmüş başlangıç malzemesi ile 
yapılan deneylerde 1400°C’nin civarında α- Si3N4 oluşumun başladığını, artan sıcaklık ile yapının Si3N4’ün diğer 
bir formu olan β-Si3N4’e dönüştüğü gözlemlenmiştir. Aynı sıcaklıkta öğütülmemiş başlangıç malzemesi ile 
yapılan deneylerde dönüşümün daha az oranda gerçekleştiği görülmektedir. Sıcaklığın 1500°C’yi geçmesi ile 
yapıda Si3N4 yerine SiC oluşumu görülmüştür. 1475°C’de 1 saat süre ile gerçekleştirilen reaksiyonda Si3N4 
oluşumun gerçekleştiği fakat dönüşümün tamamlanmadığı görülmüştür. Bu sıcaklık ve süre için elde edilen 
sonuçların 1400 °C’de 3 saat süre ile gerçekleştirilen deney sonuçları ile paralel olduğu gözlemlenmiştir. 
Deneysel çalışmalarda incelenen öğütme durumu, reaksiyon sonucu elde edilen ürünlerin formunu 
etkilemektedir. Öğütme şartlarına bağlı olarak, başlangıç malzemesinde çeşitli katışıklar geçebilmekte ve bu 
katışıklar çubuksu taneler için çekirdek merkezi oluşturmaktadır. Artan öğütme süresi ile ürün toz formundan 
çubuksu (fiber) morfolojiye geçiş yapmaktadır. Başlangıç toz karışımının C/SiO2 molar oranı 3 ve 2 lt/dk azot 
gazı altında KTİN prosesi ile gerçekleştirilen Si3N4 sentezinde optimum deneysel sonuçların 1475°C’de 4 saat 
süre ile gerçekleştirilen reaksiyona ait olduğu görülmüştür.  
 
Anahtar Kelimeler: Si3N4, KİTN, Reaksiyon Parametreleri, Optimizasyon 

 

Optimization of Production Process Parameters of Alpha Si3n4 Powder 

Synthesized by CRN Methods 

ABSTRACT 
In this work, Si3N4 synthesis was carried out in nitrogen atmosphere using silica (SiO2) which was used as 
starting material and active carbon source with high surface area. The milling conditions, reaction temperature 
and time parameters affecting the reaction result were examined using X-ray diffraction (XRD) and scanning 
electron microscopy (SEM). Considering the previous works, 5 different reaction variables were chosen for both 
the time parameter (1, 2, 3 and 4 hours, respectively), and the temperature parameter (1400, 1425, 1450, 1475 
and 1500°C, respectively). Powder preparation was carried out in two different ways, first one, the starting 
powders were mixed without milling, and second one was ball milled for 24 hours with zirconia balls. 
Experiments with the milled starting materials have shown that α-Si3N4 formation starts at around 1400°C, and it 
converts into β phase which is high-temperature polymorph of Si3N4, with increasing temperature. It was seen 
that the experiment with the starting material which was not milled has less conversion and more SiC formation, 
which was observed in the structure instead of Si3N4 with the temperature exceeding 1500°C. Si3N4 formation 
was observed in the reaction carried out at 1475oC for 1 hour, but the conversation was not completed. It has 
been observed that the results for this temperature and time are in parallel with the results of the experiment 
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carried out at 1400°C for 3 hours. The milling media and condition investigated in experimental studies affected 
the form of the products obtained after the reaction. Depending on the milling conditions, various impurities can 
stem from the starting material, and these impurities can be basement for formation of the rod-like grains. With 
increasing milling time, the product was evolved from powder form to rod-like morphology. It has been found 
that the optimum experimental parameters for the synthesis of Si3N4 carried out by the CRN process were the 
nitrogen gas flow rate: 2 lt/min, C/SiO2 molar ratio: 3, and the reaction temperature and time: 1475°C for 4 
hours. 
 
Keywords: Si3N4, CRN, Reaction Parameters, Optimization 
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Effect of Hydrolysis Conditions on Degree of Hydrolysis of Spirulina 

Platensis Protein Concentrate by Cold Active Enzyme 

Beraat ÖZÇELİK1,2, Aysun YÜCETEPE1, Ceren DAŞKAYA-DİKMEN1  
1Istanbul Technical University, Istanbul, 34469, Turkey,  

ozcelik@itu.edu.tr aysunyucetepe@gmail.com, daskayac@itu.edu.tr 
2Bioactive Research & Innovation Ltd. Co., Istanbul, 34467, Turkey, ozcelik@itu.edu.tr 

ABSTRACT  
Spirulina platensis is one of the most important microalgae with its high nutritional value. It is considered as a 
complete protein with about 60-70% protein content of its dry weight. Cold active enzymes generally exhibit 
high activity at low temperature and are easily inactivated by a moderate temperature increase. The purpose of 
this study is the determination of the effects of pH, temperature, time and enzyme:substrate ratio on the degree of 
hydrolysis (DH) of Spirulina platensis protein hydrolysates (SPPHs) prepared using a cold active enzyme. A 
four factors Plackett-Burman design of experiments were performed at three levels of temperature (5-30 ºC), 
time (2-20 h), pH (7-9) and enzyme:substrate ratio (1:1-50:1). The protein contents of SPPHs were determined 
using Lowry method. The maximum DH% was found as 37.65±2.96% with the combination of enzyme/substrate 
ratio of 1:1, hydrolysis time of 20 hours, temperature of 30 ºC and pH of 9.  
 
Keywords: Spirulina platensis, enzymatic hydrolysis, cold active enzyme, degree of hydrolysis, protein 
concentrate 

 

Soğukta Aktif Enzim ile Hidroliz Edilen Spirulina platensis Protein 

Konsantratlarının Hidroliz Derecesi Üzerine Hidroliz Koşullarının 

Etkisi 

ÖZET 
Spirulina platensis, sahip olduğu yüksek besin değeri ile önemli mikroalglerden biridir.  Kuru madde cinsinden 
ağırlıkça %60-70 oranında protein içermektedir ve tam protein niteliğinde değerlendirilmektedir. Soğukta aktif 
enzimler, genellikle düşük sıcaklıkta yüksek aktivite göstermekte ve orta seviyede bir sıcaklık artışı ile kolaylıkla 
inaktive edilebilmektedirler. Bu çalışmanın amacı, soğukta aktif enzim ile Spirulina platensis protein 
hidrolizatının (SPPH) hidroliz derecesine (DH)  pH, sıcaklık, zaman ve enzim: substrat oranının etkisinin 
araştırılmasıdır. Sıcaklık (5-30 ºC), zaman (2-20 saat), pH (7-9) ve enzim substurat oranı (1:1-50:1) olmak üzere 
dört faktör, üç düzeyde Plackett-Burman deneme deseni oluşturulmuş ve ilgili faktörlerin etkisi araştırılmıştır. 
SPPH’nin protein içeriği Lowry yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Enzim: substurat oranı 1:1, hidroliz süresi 
20 saat, sıcaklık 30 ºC ve pH 9 koşullarında maksimum hidroliz derecesine ulaşılmış ve  %DH 37.65±2.96 
olarak bulunmuştur.  
 
Anahtar Kelimeler: Spirulina platensis, enzimatik hidroliz, soğukta aktif enzim, hidroliz derecesi, protein 
konsantratı  
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Soya Biyodizelinin Çevrimsel Farklar Üzerine Etkisinin Wavelet Analiz 

Metoduyla İncelenmesi  

Şükran Efe 

Elektrik ve Enerji Bölümü, Tortum Meslek Yüksek Okulu, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye 
sukran.efe@atauni.edu.tr 

ÖZET 
İçten yanmalı motorlarda gözlemlenen çevrimsel farklılıklar; motor çıkış gücünün azalmasına, kararsız 
çalışmaya, titreşim ve gürültüye neden olduğu için istenilmeyen bir durumdur. Çevrimsel farklar, hem 
çevrimden çevrime, hem de silindirden silindire farklılık göstermektedir. Çevrimsel farklılıkların önlenmesi ile 
aynı yakıt tüketiminde yaklaşık %10 daha fazla güç elde edilebilmektedir. 
Bu çalışmada, fosil yakıtların azalan rezerv miktarı ve artan çevresel problemleri nedeniyle dizel yakıt yerine 
kullanımı günümüzde yaygınlaşan biyodizelin çevrimsel farklar üzerine etkisi Wavelet Analiz Metodu ile 
incelenmiştir. Bu amaçla soya bitkisel yağından transesterifikasyon metodu ile üretilen soya biyodizeli (SB) iki 
silindirli, dört zamanlı, 28 BG, 1/17 sıkıştırma oranına sahip direk enjeksiyonlu bir dizel motorda kullanılarak, 
silindir içi basınç verileri tespit edilmiştir. Silindir içi basınç değerleri, Wavelet Analiz Metodu ile incelenerek, 
SB’nin çevrimsel farklar üzerine etkisi tespit edilmiştir. Sonuçlar, grafiksel olarak sunulmuş ve dizel yakıt ile 
arşılaştırılmıştır. Deneylerde yakıt olarak B20 (%20 SB+%80 dizel karışımı), B50 (%50 SB+%50 dizel yakıt 
karışımı) ve B100 (%100 SB) olacak şekilde üç farklı formda yakıt kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan basınç 
değerleri, motor performans değerlerinin en kararlı olduğu 2000 dev/dak için tespit edilmiştir.  
Grafikler incelendiğinde; dizel yakıtlardaki periyodikliğin, biyodizel kullanımı ile giderek arttığı görülmektedir. 
Çevrimsel farkların arttığını gösteren periyodiklik, yakıt içindeki biyodizel miktarının artması ile artmaktadır. 
Sonuç olarak, soya yağından transesterifikasyon metodu ile üretilen soya biyodizelinin, çevrimsel farklar üzerine 
olumsuz etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Soya biyodizeli, çevrimsel farklar, Wavelet Analiz Metodu 

 

Investigation of The Effect of Soybean Biodiesel on Cyclic Variation 

Using Wavelet Analysis Method 

ABSTRACT 
Cyclic variations observed in internal combustion engines is undesirable because it causes reduction of engine 
output power, unstable operating, vibration and noise. Cyclical variations occur both cyclic to cyclic and 
cylinder to cylinder. About 10% increasing in obtained engine power is possible by avoiding cyclic variation at 
the same fuel consumption.  
In this study, the effect of biodiesel which is becoming widespread at the nowadays due to the decreasing reserve 
amount of fossil fuels and increasing environmental problems, on cyclical differences has been investigated 
using Wavelet Analysis Method. Therefore, in-cylinder pressure data are determined when soybean biodiesel 
(SB) produced from soybean vegetable oil by transesterification method used on a direct injection diesel engine 
has two-cylinder, four-stroke, 28 BG, 1/17 compression ratio. The data are analysed by Wavelet Analysis 
Method and the effect of SB on cyclic variations was determined. The results are graphically presented and 
compared with diesel fuel. Three different forms of fuel that are B20 (20% SB + 80% diesel), B50 (50% SB + 
50% diesel) and B100 (100% SB) are used in the experiments. The pressure values using in the study are 
determined to 2000 rpm which is the most stable speed of engine performance. 
When the graphics are examined, the periodicity that appears in diesel fuel is further increased due to the use of 
biodiesel. The periodicity that show the cyclic variations increase with the increase of biodiesel amount in the 
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fuel.  As a result, it is determined that soybean biodiesel produced from soybean vegetable oil by 
transesterification method has a negative effect on cyclic variations. 
 
Keywords:  Soybean biodiesel, cyclic variation, Wavelet Analysis Method 
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Şekil. (a)Dizel, (b)B20, (c)B50, (d)B100 

Figure. (a)Diesel (b)B20, (c)B50, (d)B100 
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Soya Biyodizeli Kullanılan Bir Dizel Motorda Motor Performans Ve 

Egzoz Emisyon Analizi  

Şükran Efe 

Elektrik ve Enerji Bölümü, Tortum Meslek Yüksek Okulu, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye 
sukran.efe@atauni.edu.tr 

ÖZET 
Biyodizel, bitkisel yağların yüksek viskozitesini azaltmak amacıyla kimyasal prosesler sonucunda elde edilen 
alternatif bir yakıttır. Transesterifikasyon, piroliz, mikro emülsiyon ve seyreltme biyodizel üretim metotları olup, 
transesterifikasyon metodu en yaygın olarak kullanılan yöntemdir. 
Bu çalışmada; soya bitkisel yağından transesterifikasyon metodu ile üretilen soya biyodizelinin (SB) dizel 
motorda yakıt olarak kullanılması sonucu elde edilen motor performans ve egzoz emisyon değerlerinin dizel 
yakıtla karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada, SB, dizel yakıt ile farklı oranlarda (%20, %50 ve %100) 
karıştırılarak üç farklı yakıt tipi hazırlanmıştır. Yakıtlar, içerdiği biyodizel yüzdesine (X) göre BX şeklinde 
isimlendirilmiştir. B20, B50 ve B100 yakıtları; iki silindirli, dört zamanlı, 28 BG, 1/17 sıkıştırma oranına sahip 
direk enjeksiyonlu bir dizel motorda kullanılmış ve motor performans değerleri ile egzoz emisyon değerleri 
tespit edilmiştir. Elde edilen değerler grafiksel olarak sunulmuş ve dizel yakıta ait değerlerle karşılaştırılmıştır.  
Motor performans grafikleri (Şekil.(a-c)) incelendiği zaman; motor performans değerlerinin biyodizel kullanımı 
ile kötüleştiği görülmektedir. Özellikle düşük devirlerde bu oran daha fazladır. Bu durum. Biyodizelinin yüksek 
viskozitesi, düşük yanma verimi ve yaklaşık %10 oranındaki oksijen bileşeni ile açıklanabilir. Şekil (d-e)’deki 
egzoz emisyon değerleri incelendiğinde, CO, HC ve duman miktarında artma ve CO2 ve NO miktarında azalma 
olduğu görülmektedir. Emisyon parametrelerdeki değişim miktarları, literatürde yaygın sonuçlar arasında 
olmamasına rağmen, bazı çalışmalar ile uyumluluk göstermektedir.   
 
Anahtar Kelimeler: Soya biyodizeli, transesterifikasyon, motor karakteristikleri, egzoz emisyonları.  

 

Engine Performance and Exhaust Emission Analysis of Diesel Engine 

Using Soybean Biodiesel   

ABSTRACT 
Biodiesel is an alternative fuel obtained through chemical processes in order to reduce the high viscosity of 
vegetable oils. Transesterification, pyrolysis, micro emulsion and dilution are biodiesel production methods, and 
transesterification method is the most widely used method. 
This study is aimed that compared the engine performance, and exhaust emission values of soybean biodiesel 
(SB) produced from soybean vegetable oil by transesterification and used as fuel a on a diesel engine with diesel 
fuel. SB was mixed with diesel fuel at different ratios (20%, 50% and 100%) and three different fuel types were 
prepared. The fuels are named as BX according to the biodiesel percentage (X) in the mixture.  B20, B50, and 
B100 fuels were used on a direct injection diesel engine has with two-cylinder, four-stroke, 28 HG, 1/17 
compression ratio and engine performance values and exhaust emission values of them were determined. The 
obtained values are presented graphically and compared with the diesel fuel values. 
It was shown at (Fig. (a-c)) that the engine performance values get worse when biodiesel used as fuel on a diesel 
engine. The worsening rate at low speed is higher than high speed.  The situation can explained by the high 
viscosity of biodiesel, low combustion efficiency and about 10%.oxygen composition. When the exhaust 
emission values in Figure (d-e) are examined, it is seen that the amount of CO, HC, and smoke increases and the 
amount of CO2 and NO decreases. The change amounts in emission parameters are matched with some studies, 
although they are not common results in the literature. 
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Şekil. (a) efektif güç, (b) efektif yakıt tüketimi, (c) efektif verim, (d)duman, (e)CO, (f)CO2, (g)NO, (h)HC 

Figure. (a)brake power, (b)specific fuel consumption, (c) efficiency, (d)smoke, (e)CO, (f)CO2, (g)NO, (h)HC 
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İnsanlık İçin Yeni Tehlike: Hormon Bozucu Maddeler 
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2Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstanbul, Türkiye, bsezgin23@yahoo.com 

ÖZET 
Dünya var olduğundan beri yaşam ve canlı yaşamı için en önemli unsur sudur. Gelişen teknoloji be artan refah 
seviyesi ile birlikte insan faaliyetleri sonucunda su tüketimi çok fazla artarak bunun sonucunda da evsel ve 
endüstriyel atıksu miktarı çok artmaktadır. Bunun sonucunda da arıtılmadan veya yetersiz olarak arıtılan 
atıksular mevcut temiz su kaynaklarına verilmekte ve sonuç olarakta bunları kirletmektedir. 20. yüzyılın 
içerisinde sadece organik, azot ve fosfor olarak genel kirleticilerle ilgilenilmekteydi. Günümüzde bu tür 
kirlilikler kontrol altına alınmış olup arıtımı istenilen ölçüde gerçekleştirilebilmektedir.  Fakat 21. yüzyılın 
başlarından itibaren gelişen analitik kimya teknolojisi ile birlikte canlılardaki hormonal yapıyı etkileyen ve 
nanogram seviyelerinde bulunabilen kirleticiler çok önem kazanmıştır. İlk olarak atıksuların nehire ve göllere 
döküldüğü noktalardaki su canlılarını bu konuda geliştirmişlerdir. Yapılan araştırmalar sonucunda bu maddelerin 
anlık olarak değil uzun süreli maruziyetleri sonucunda etkileri görülmektedir. İlk olarak 1962 yılında 
kimyasalların canlılar üzerindeki olumsuz etkilerinin yazıldığı Sessiz Bahar (Silent Spring) isimli romanda söz 
edilmiştir. Fakat asıl etki 1996 yılında Theo Colborn tarafından yazılan Çalınmış Geleceğimiz (Our Stolen 
Future) kitabı ile bilim adamlarının ilgisini çekmiştir. Canlıların hormonal yapılarını bozan ve Hormon Bozucu 
Madde olarak adlandırılan bu maddeler hormonların yerine geçerek reseptörlere bağlanmakta böylece 
hormonların yerine geçtikleri için bu isimleri almışlardır. Artan endüstrileşme ve modernleşme ile birlikte kimya 
sektöründe çok büyük gelişmeler olmuştur. Bunula birlikte insanlar çok fazla ilaç tüketmeye başlamıştır. Ayrıca 
artan yaşam standartları ile birlikte kişisel bakım ürünlerinin tüketimi çok fazla olmuştur. Belirtilen bu 
maddelerin hepsi bir şekilde atıksuya karışmakta ve bunun sonucu olarakta kullanılabilir su kaynaklarına ve 
yüzey sularına ulaşmaktadır. Klasik arıtma tesisleri ile arıtımı zor olan bu maddelerin arıtımı için son yıllarda 
ileri arıtma yöntemleri araştırılmakta olup bunların başında; membran biyoreaktör, aktif karbon, Ultrafiltrasyon, 
ters Osmoz gelmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Hormon bozucu madde, atıksu, arıtım  

 

New Danger for Humanity: Hormone Disturbing Matters 

ABSTRACT  
Since the world has existed, the most important element for life and living is water. As a result of human 
activities, water consumption increases very much due to developing technology and increasing level of 
prosperity, resulting in a great increase in the amount of domestic and industrial wastewater. As a result, 
untreated or inadequately treated wastewater is supplied to existing clean water sources and consequently 
pollutes them. During the 20th century, only organic, nitrogen and phosphorus were concerned with general 
pollutants. Today, such pollution is under control and the treatment can be carried out to the desired extent. But 
with the development of analytical chemistry from the beginning of the 21st century, pollutants, which affect the 
hormonal structure in living things and can be found at nanogram levels, have become very important. First of 
all, they have developed aquatic life at the points where the wastewater is poured into the river and lake. As a 
result of these investigations, the effects of these substances are seen as a result of long-term exposures rather 
than instantaneous ones. First, in 1962, it was mentioned in which the negative effects of the chemicals on the 
creatures were written in a novel name as the Silent Spring. But the real impact was the interest of scientists in 
1996 with the book The Stolen Future by Theo Colborn. These substances, which break down the hormonal 
structures of living things and are called Hormone Disruptors, have been replaced by hormones and thus bound 
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to receptors, thus taking these names because they are substitutes for hormones. Along with increased 
industrialization and modernization, there has been tremendous development in the chemical industry. Moreover, 
people are starting to consume too many drugs. In addition, the consumption of personal care products has been 
very high with the increased living standards. All of these substances are somehow mixed into the wastewater, 
and as a result they reach usable water resources and surface waters. Advanced treatment methods, membrane 
bioreactor, activated carbon, ultrafiltration, reverse osmosis, are being investigated in recent years for the 
purification of these materials which are difficult to treat with the classical treatment facilities.  
 
Keywords: Endocrine disrupter compounds, wastewater, treatment 
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Çift Seviyeli İkili Jeotermal Güç Tesislerinin Performans Analizi 
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ÖZET 
Gelecekte, yenilenebilir enerji kaynakları ve teknolojilerinin kullanılması hayati bir öneme sahip olacaktır. 
Jeotermal enerji, güneş enerjisi ve atık ısı kaynakları gibi düşük sıcaklıktaki ısı enerjilerinin güç üretimi için 
kullanılması endüstri için çok önemlidir. Çift seviyeli ikili jeotermal güç tesislerinin performans analizi bu 
çalışmada sunulmuştur. Performans analizi için termodinamiğin birinci ve ikinci kanunu ve ekserji metodu 
kullanılmıştır. Çevrimdeki her cihazın ekserji kayıpları hesaplanmış, karşılaştırılmış ve bazı iş akışkanları için 
analiz edilmiştir. Bunun için analizde kullanmak üzere FORTRAN dilinde bir program yazılıp çalıştırılmıştır. 
Jeotermal güç tesisinin farklı çalışma koşullarındaki performansı ve diğer parametreleri net iş, verimlilikler ve 
performans üzerine etkisi bu çalışmada araştırılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler:  Performans, Jeotermal, Ekserji Analizi 

 

Performance Analysis of Dual-Level Binary Geothermal Power Plants  

ABSTRACT 
In the future, using renewable energies and technologies to obtain power are going to play increasingly important 
roles. Using low temperature heat energy such as geothermal, solar, and waste heat sources, are also very 
important for power production in industry. This paper presents performance analysis of dual-level binary 
geothermal power plants. For the performance analysis of the cycle is calculated by using the first and second 
law of thermodynamics, and the exergy analysis methods. The exergy destruction of the components of the cycle 
are calculated, compared and analyzed.  A program written by the authors in FORTRAN codes are used for the 
analysis. The performance of the power cycle for different working conditions, and other parameters is studied in 
this paper to find out their effects on the net work, efficiencies and performance.  
 
Keywords: Performance, Geothermal, Exergy Analysis. 
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Kavitasyonun Gaz Transferinde Kullanımı 

Atila Taşdemir, Ergün Yıldız, İbrahim Cengiz, Yalçın Kemal Bayhan 
Environmental Eng., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 25240, Türkiye, atila.tasdemir@atauni.edu.tr 

ÖZET 
Atıksu arıtımında, kimi zaman amonyak gibi gazların sıvı ortamdan uzaklaştırılması istenirken, kimi durumda 
ise sıvı ortama oksijen, ozon ve klor gazı gibi gazların verilmesi gerekebilir. Bu gazların kütle transferi, arıtım 
prosesinin performansı açısından son derece önemlidir. Fazlar arasındaki kütle transferine gösterilen direncin 
azaltılarak, kullanılan prosesin daha etkin olabilmesi amacıyla farklı teknikler uygulanagelmektedir. Kavitasyon, 
sunduğu yüksek türbülans ile ani kısmi basınç değişimi sağlayarak fazlar arası geçişi hızlandıran ve atıksu 
arıtmında son zamanlarda dikkat çeken bir prosestir. Kavitasyon boyutsuz olan kavitasyon sayısı (Cv) ile 
tanımlanır ve 0-1 arasında kavitasyon olayı gerçekleşir.    
Katı atık deponi sahalarından çıkan sızıntı suları içerdiği yüksek miktarda organik madde, amonyak ve ağır 
metallerden dolayı su kaynaklarının kirlenmesine sebep olmaktadırlar. Yapılan bu çalışmada kompleks yapıdaki 
sızıntı suyunun arıtımında amonyağın giderilmesi ve organik içeriğin azaltılması için kavitasyon reaktörü 
kullanılmıştır. Atıksudan amonyak gazının uzaklaştırılmasında kavitasyonun etkisi araştırıldığında 
kavitasyonsuz ortamda pH=11 ve T=30oC’de, 25 L/dk hava verilerek 24 saatte amonyak giderim verimi %52 
hesaplanmıştır. Aynı şartlarda kavitasyon varlığında Cv= 0,17 değerinde amonyak giderim verimi %90’a 
çıkmıştır. Aynı çalışmada organik maddenin giderilmesi için ortama verilen ozon gazı kütlesi başına giderilen 
KOI (Kimyasal Oksijen İhtiyacı) (mg KOI/g ozon) değerleri kıyaslandığında, 150L/sa ozon gazı debisiyle 
yapılan çalışmada kavitasyon reaktörü, kesikli işletilen tam karışımlı reaktöre göre 4.9 kat daha etkili olmuştur. 
Yapılan çalışma sonucunda kavitasyonun gaz transferinde kütle transferini artırıcı bir etkisinin olduğu ve bu 
konudaki çalışmaların devam ettirilmesinin faydalı olacağı sonucuna varılmıştır. Bu çalışma 2016/189 nolu 
Atatürk Üniversitesi BAP birimi tarafından desteklenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Kavitasyon, kütle transferi, ozonlama, amonyak sıyırma. 

 

Use of Cavitation in Gas Transfer 

ABSTRACT  
In wastewater treatment, sometimes removal of ammonia from water is desired or in some cases addition of 
oxygen, ozone and chlorine gases may be required. Mass transfer of these gases is extremely important in terms 
of the performance of the treatment process. Different techniques are applied in order to reduce the resistance to 
mass transfer between phases and to make the process more effective. Cavitation accelerates transition between 
phases by providing high turbulence and sudden partial pressure change which has been taking attention in 
recent years. Cavitation is defined by the dimensionless number (Cv) and cavitation occurs between 0-1. 
Leachate contaminates water resources because of high amounts of organic matter, ammonia and heavy metals 
content. In this study, a cavitation reactor was used to remove ammonia and reduce the organic content of the 
leachate. When the effect of cavitation under conditions of 25 L/min air flow, pH 11, 30°C temperature was 
investigated, ammonia removal rate was calculated as 52% in 24 h. At the same conditions, the ammonia 
removal rate in the presence of cavitation at Cv=0.12, increased to 90%. In the same study, when comparing 
COD (Chemical Oxygen Demand) removed per ozone gas mass (mg COD/g ozone) supplied to remove organic 
matter, the cavitation reactor was 4.9 times more effective than completely mixed reactor operated at 150 L/h 
ozone gas flow. It is concluded that the mass transfer on the gas transfer was increased significantly by 
cavitation, and continuation on studies will be useful. This study was supported by Research Fund of the Ataturk 
University (Project no: 2016/189). 
 
Keywords: Cavitation, mass transfer, ozonation, ammonia stripping. 
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Kavitasyon Destekli Batık Membran Biyoreaktör Uygulaması 

İbrahim Cengiz, Ergün Yıldız ve Atila Taşdemir 
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ÖZET 
Kavitasyon günümüze kadar mühendislik alanında olumsuz yönleriyle ele alınmış bir olay olup, gemi pervaneleri ve 
pompa rotorları gibi yüksek hız ve basınç altında çalışan sistemlerdeki olumsuz etkileri ile bilinir. Bu türden olumsuz 
etkilerin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, kavitasyonun etki mekanizmaları daha da iyi açıklanmış 
ve bu olumsuz duruma yol açan fiziksel ve kimyasal olayların toplamının atıkların arıtılmasında etkili olabileceği 
anlaşılmıştır. Kavitasyon; mikro kabarcıkların oluşumu, gelişmesi ve daha sonra çökmesi veya boşlukların son derece 
küçük bir zaman aralığında (milisaniye) meydana gelmesiyle dönüşüm noktasında büyük enerji değerlerinin açığa 
çıkması olaylarının kombinasyonu olarak tanımlanır. Oksidasyon prosesleri özellikle biyolojik olarak güç arıtılan 
atıksuların arıtılmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak yoğun kimyasal madde veya güç tüketimleri en önemli 
handikapları arasındadır. Kavitasyonun oluşturduğu yüksek türbülans nedeniyle gaz – sıvı reaksiyonlarını oldukça 
hızlandırdığı, oldukça yüksek miktarda reaktif serbest radikaller oluşturduğunu ve bu nedenle atıksulardaki organik 
maddelerin parçalanmasına neden olduğu bilinmektedir. Kavitasyon prosesi çevre mühendisliğinde, arıtma 
çamurlarının dekompozisyonu, dezenfeksiyon ve toksik bazı kimyasalların arıtılması gibi alanlarda kullanılmaktadır.  
Yapılan çalışmada sızıntı suyu ilk olarak batık tip membran biyoreaktöre (BMBR) verilmiş, çıkış suları ise ozon gazı 
verilen rotor esaslı kavitasyon reaktörde arıtılmıştır. BMBR ve kavitasyon sisteminin birlikte kullanılmasıyla yaklaşık 
400 gün işletilen sistemin toplam sistem verimi KOİ giderimi açısından %75 olarak belirlenmiştir. Prosesin sızıntı 
suyu gibi zor arıtılan atıksuların bertarafında klasik arıtma sistemlerine göre daha yüksek performans sergilediği 
anlaşılmıştır. Kavitasyon reaktörlerin farklı atıksular için kullanılmasının düşük güç tüketimi ve yüksek hızda arıtım 
için önemli katkılar sunacağı düşünülmektedir. Bu çalışma 113Y425 nolu TUBİTAK projesi tarafından 
desteklenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Kavitasyon, biyolojik arıtım, membran biyoreaktör. 

 

Cavitation Supported Submerged Membrane Bioreactor Application 

ABSTRACT  
Cavitation is a phenomenon that has been neglected in engineering recently and is known for its adverse effects on 
systems operating under high speed and pressure, such as ship propellers and pump rotors. As a result of efforts to 
reduce such adverse effects, the mechanisms of cavitation and its effects have been clarified. Therefore, it was 
understood that the sum of the physical and chemical events leading to adverse effects may be effective in wastewater 
treatment. Cavitation; is defined as combination of the formation, growth and subsequent collapse of microbubbles or 
cavities occurring in extremely small interval of time (milliseconds), releasing large magnitudes of energy. Oxidation 
processes are used extensively in the treatment of especially biologically resistant wastewaters. However, intensive 
chemical substances or power consumption are among the most important handicaps. It is known that the high 
turbulence caused by the cavitation, accelerates the gas - liquid reactions considerably, forms highly reactive free 
radicals and thus causes the degradation of the organic materials in the wastewater.  
In the study, leachate was firstly treated with submerged membrane bioreactor (SMBR) and effluent water was treated 
in a rotor-based cavitation reactor with ozone gas. The total efficiency of the system operated for approximately 400 
days with the combination of SMBR and cavitation system was determined to be 75% in terms of COD removal. It has 
been understood that the process performs better than conventional treatment systems in the disposal of hard-to-treat 
wastewaters such as leachate. The use of cavitation reactors for different wastewater is considered to provide important 
contributions for lower power consumption and faster treatment. This study was supported by TUBITAK (Project no: 
113Y425). 
 
Keywords: Cavitation, biological treatment, membrane bioreactor. 
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Nanoteknoloji Uygulamaları 
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ÖZET 
Nanoteknoloji, gıda ürünlerinin zenginleştirilmesine ve yeni ürün geliştirilmesine olanak sağlaması açısından 
umut verici gelişmelere yol açmıştır. Nanoteknoloji sayesinde toplanan bilgiler, fonksiyonel gıda sektörüne 
farklı bir boyut kazandırmış, yeni bir sektör oluşumuna yol açmıştır. Ancak, omega-3 yağ asitleri, karotenoidler, 
vitaminler, koenzim Q10 ve polifenoller gibi biyoaktif maddelerin hedeflenen salınımı için gıda alanındaki 
nanoteknoloji uygulamaları daha başlangıç aşamasındadır. Bu sebeple, gıdaların nanotaşıyıcılar kullanılarak 
ticari ölçekte üretilmesi şimdilik çok sınırlı bir düzeydedir, ancak çok yakın bir gelecekte bu tür ürünlerin 
üretiminde büyük bir artış beklenmektedir. Şimdilik dünyada; kanola aktif yağı (Shemen, Haifa, İsrail), nanoçay 
(Shenzhen Industry, Çin), takviye edilmiş meyve suyu (High Vive. com, ABD), nanosötik kokteyl (RBC 
Lifesciences, Irving, ABD), nanoslim  içeceği (NanoSlim), yulaflı besin içeceği (Toddler Sağlık, Los Angeles, 
ABD), vitamin destekli meyve suyu (Jamba Juice, Hawaii, ABD) ve tuna balığı yağı içeren kapsüller (omega 3 
yağ asitleri kaynağı, Enfield, Australia), nanotaşıyıcı kullanılarak üretilen bu tarz ticari gıdalara sınırlı sayıda 
verilebilecek örneklerdir. Ancak ülkemizde, bu tarz ürünler henüz üretilmemiş veya yaygınlaşmamıştır. 
Ülkemizde piyasaya arz edilen fonksiyonel gıdalar ise, nanotaşıyıcılar kullanılarak üretilen nutrasötik özellikte 
ürünler değildir. Ancak, UHT süt, peynir, dondurma, margarin, yoğurt, bebek mamaları, diyet gıda takviyeleri, 
ezmeler, sağlık içecekleri, mayonez, fırın ürünleri ve kahvaltılık tahılların gelecekte nanotaşıyıcılar ile üretilme 
potansiyelleri vardır. Diğer taraftan gıda muhafazasında da nanoteknolojiden faydalanılmaktadır. Paketleme 
teknolojisinde de kullanılabilen nanoteknoloji, gıdalarda meydana gelen bozulmaları ve zarar veren bileşenleri 
tespit edebilen akıllı sistemlerin geliştirilmesinde de kullanılmaktadır. Bu amaçla nanoboyutta partiküller, 
emülsiyonlar ve lifler üretilebilmektedir ve bu nanoyapıların üretilmesinde elektro döndürme, emülsifikasyon, 
desolvasyon, faz ayrımı yöntemi ve çok tabakalı kaplama yöntemi gibi çeşitli teknikler kullanılabilmektedir.  
 
Anahtar kelimeler: Yeni nesil gıda, nanoteknoloji, fonksiyonel gıda, akıllı paketleme, enkapsülasyon 

 
Nanotechnology Applications Used in The Manufacturing and Preservation 

of New Generation Foods 

ABSTRACT 
Nanotechnology has led to promising developments in enabling the enrichment of food products and the 
development of new products. The information gathered through nanotechnology has given a different 
dimension to the functional food sector and led to the formation of a new sector. However, nanotechnology 
applications for food are already at an early stage for the targeted release of bioactive substances such as omega-
3 fatty acids, carotenoids, vitamins, coenzyme Q10 and polyphenols. For this reason, the commercial production 
of foods using nanostructures is at a very limited level for now, but a significant increase in the production of 
such products is expected in the near future. In the world for now; canola active oil (Shemen, Haifa, Israel), 
nanotea (Shenzhen Industry, China), supplemented fruit juice (High Vive.com, USA), nanoceutic cocktail (RBC 
Lifesciences, Irving, USA), nanoslim drink (NanoSlim), oatmeal (Toddler Health, Los Angeles, USA), vitamin 
supplemented fruit juice (Jamba Juice, Hawaii, USA), and tuna fish oil capsules (source of omega 3 fatty acids, 
Enfield, Australia), produced using the nanocarrier are examples of such a limited number of commercial food. 
However, in our country, such products have not been produced or widespread yet. Functional foods supplied to 
the market in our country are not nutraceutical products produced using nanostructures. But UHT milk, cheese, 
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ice cream, margarine, yogurt, baby foods, dietary food supplements, dip sauces, health drinks, mayonnaise, 
bakery products and breakfast cereals have a potential to be produced with nanostructures in the future. On the 
other hand, nanotechnology is also used in food preservation. Nanotechnology, which can also be used in 
packaging technology, is also used in the development of intelligent systems that can detect distortions and 
harmful components in food. For these purposes, nanostructured particles, emulsions and fibers can be produced, 
and various techniques such as electrospinning, emulsification, desolvation, phase separation and multilayer 
coating can be used to produce these nanostructures. 
 
Keywords: New generation food, nanotechnology, functional food, intelligent packaging, encapsulation 
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ÖZET 
Bilimsel araştırma ekonomik ve sosyal problemleri aşmak için gerekli bir araçtır. Günümüzde bilimsel 
araştırmanın yapılmasının en önemli amaçlarından biri “Teknoloji Bazlı Ekonomi” ye geçmektir. Teknoloji 
Bazlı Ekonomi için en önemli 3 unsur; Araştırma, İnovasyon ve Ticarileşme (AİT)’dir. Bu unsurları 
gerçekleştirecek 3 önemli paydaş ise; Devlet, Üniversite ve Sanayi’dir. Teknolojik olarak gelişmiş ülkeler 
ekonomik gelişmelerini ve eğitim sistemlerini AİT kavramı (Research, Innovation and Commercialization, RIC 
concept) üzerine kurmuşlardır. Son yıllarda çoğu ülkelerin ve endüstrinin stratejik planları ve yol haritaları; 
inovasyona dayalı bir kültür ve eğitim programı oluşturma üzerine oluşturulmaktadır. Ülkelerin refah seviyeleri 
de bu uygulamalarla artmaktadır. Araştırma ve deneysel geliştirme (Ar-Ge), insan, kültür ve toplumun 
bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının arttırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere 
kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yenilikçi çalışmalardır. İnovasyon ise; işletme içi 
uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün 
(mal veya hizmet) veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin 
gerçekleştirilmesidir. Ülkemizde de Ar-Ge çalışmaları özendirilmekte ve Ar-Ge çalışmaları çeşitli devlet 
destekleriyle teşvik edilmektedir. Bu kapsamda en büyük destekler TÜBİTAK aracılığıyla yapılırken, konu 
kapsamına göre ilgili Bakanlıkların Ar-Ge destekleri, Kalkınma Bakanlığı ve Bölge Kalkınma Ajansları 
destekleri ile Ufuk (Hoziron) 2020 destekleri en önemli Ar-ge desteklerini sunmaktadır. 
 
Anahtar kelimeler: Ar-Ge, Bilimsel Destek  

 
R&D Activities and the Current Project Supports in Engineering 

Researches 

ABSTRACT 
Scientific research is a necessary tool to overcome economic and social problems. Today, one of the most 
important purposes of conducting scientific research is to go to "Technology Based Economy". The three most 
important elements for the Technology Based Economy are; Research, Innovation and Commercialization (RIC). 
Three important stakeholders to realize these elements are; State, University and Industry. Technologically 
developed countries have established their economic development and education systems on the concept of RIC. 
Strategic plans and road maps of most countries and industries in recent years have been established on a culture 
and education program based on innovation. The welfare levels of the countries are also increasing with these 
applications. Research and experimental development (R&D) is innovative work carried out on a systematic 
basis to increase the knowledge of man, culture and knowledge of society and to design new applications for the 
use of this knowledge. Innovation is the realization of a new or significantly improved product or process, a new 
marketing method or a new organizational method in internal applications, in the workplace organization or in 
external relations. R&D work is encouraged in our country and R&D activities are encouraged by various state 
supports. In this context, while the greatest supports are provided by TUBITAK, according to the subject area, 
R&D support of related Ministries, support of Ministry of Development and Regional Development Agencies 
and Horizon 2020 supports provide the most important R&D support. 
 
Keywords: R&D, Scientific funding 
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 ÖZET 
Titreşim, bir denge noktası etrafındaki mekanik salınım olarak tanımlanır. Bu salınımlar periyodik olabileceği 
gibi çakıllı bir yolda tekerleğin hareketi gibi rastgele de olabilir. Aracın herhangi bir elemanında oluşan titreşim 
direksiyondan hissedilebilir. Bu sebeple cihazlarda oluşan titreşimin mümkün olduğunca azaltılması önemlidir. 
Otomobiller gerek zaman tasarrufu gerekse kolay hareket edebilme kolaylığı açısından günlük hayatın 
vazgeçilmez elemanlarıdır. Hareket eden her sistemde olduğu gibi araçlarında en önemli problemlerinden biri 
titreşimdir. Otomobillerde tekerleği aks miline bağlayan somun ya da civatalara bijon denir; tekerleklerin maruz 
kaldığı statik ve dinamik yükler doğrudan bijonlara iletildiğinden yolcu güvenliği açısından kritik önem 
taşımaktadır. Bijonlar, statik ve dinamik yüklemenin yanında çok geniş bir aralıkta yüklemelere de maruz 
kalabilirler. Üzerlerine etki eden sürekli ve tekrarlı gerilmeler zamana bağlı olarak titreşime neden olur ve 
yüzeyde ve iç kısımlarda çatlak oluşumuna sebep olurlar. Bu araç güvenliği açısından bir risk oluşturur ve 
istenmeyen bir durumdur. Bu amaçla, araçlarda tekrarlı yüklere maruz kalan bijonun, minimum titreşim 
oluşturacak şekilde katı modellemesi ve simülasyonu ANSYS programı yardımıyla oluşturulmuştur. Sonlu 
elemanlar yöntemi uygulanarak titreşim analizi yapılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Mühendislik Tasarımı, ANSYS, Bijon, Titreşim Analizi. 

 

Vibration Analysis of Wheel Nut by Using Finite Elements Method with 

ANSYS 

ABSTRACT 
Vibration is defined as mechanical oscillation around an equilibrium point. These oscillations can be either 
periodical or random like a motion of wheel on gravel path. Any vibration formed in any element of car can be 
felt by the steering wheel. For this purpose, it is essential to minimize the vibrations. Cars are indispensable part 
of daily life due to time efficiency and easiness in movability. As in any moving system, vibration is one of the 
most important problems in cars. Nuts or pin bolts binding wheel to axle shaft are called wheel nuts which is a 
crucial part for passenger safety because dynamical and statical loads on wheels directly transmitted to them. In 
addition to these statical and dynamical loads, wheel nuts can be exposed to wide range of loads. Continuous and 
iterative stresses on them causes vibration which will eventually results in surfaces both and internal fractures. 
This is an unwanted situation and a risk for car safety. To that end, solid model and simulation of wheel nut 
exposed to iterative loads forming minimum vibration have created by ANSYS program. Vibrational analyses 
have been performed using Finite elements method.  
 
Keywords: Engineering Design, ANSYS, Wheel Bolts, Vibration Analysis            
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 ÖZET 
Tasarım, öngörülen gereksinimleri karşılamak amacıyla, yeni ve mevcut ürün ve/veya üretim sistemlerini, tüketici 
gereksinimleri doğrultusunda, bilimsel veriler ışığında, güncel teknolojik düzeyde, üretici ve tüketicinin geçmiş 
deneyimlerini de hesaba katarak yapılan üretimin en kritik aşaması olarak göze çarpmaktadır. Farklı bir deyişle; 
tasarımcının yaratıcılığının da katkısıyla problemin çözümüne yönelik analiz, sentez, malzeme seçimi, ölçme ve 
kontrol yöntemlerini de kullanarak, yürütülen faaliyetler genel olarak tasarım olarak adlandırılır ve amacı temelde 
bir ihtiyacı karşılamaktır. Genel anlamda mühendislik tasarımı ise herhangi teknik bir sistemin ödevinin kesin 
olarak belirtilmesi, fiziksel prensiplerin saptanması, bu prensipleri sağlayan elemanların seçimi, bunların montaj 
ve parça resimlerinin hazırlanmasına kadar geçen bütün faaliyetleri kapsamaktadır. Günümüzde bilgisayar 
teknolojilerinin gelişmesine de bağlı olarak, kullanılan her malzemenin tasarımı önemsiz olsa bile özellikle 
öncelikle modellenmekte, özelliklerine bağlı çalışma ortamında davranışları incelenmektedir. Böylece tasarımı 
yapılacak parça için imalata geçilmeden optimum özelliklere sahip ürün tasarımı çalışması yapılması mümkün 
hale gelmektedir. 
Bu amaçla çalışmada örnek olarak 15 jant bir çocuk bisikleti için direksiyon tasarımı çalışması yapılacaktır. 
Bisikletler; dinamik yükler altına kalmasından dolayı, çekme, basma, eğilme ve burulma gibi tekil kuvvetlerin, 
bazen de karmaşık kuvvetlerin etki ettiği değişken yüklemelere maruz kalmaktadır. Dolayısıyla direksiyon üzerine 
etki eden statik ve dinamik yüklerden dolayı titreşim analizi önemli hale gelmektedir. Öncelikle örnek olarak 
alınan tasarım üzerinde modelleme çalışmaları yapılacak ve ilgili tasarımın optimizasyonu ve daha etkin bir 
direksiyon kullanımına yönelik tasarımın geliştirilmesi çalışmaları yapılacaktır. Direksiyon malzemesi seçilerek 
maruz kaldığı yükler altında titreşim analizi yapılacaktır. Akabinde Siemens Nx programı ile bilgisayar destekli 
tasarım teknikleri kullanılarak imalata hazır bir ürün haline getirilecektir. 
Hatalı malzeme seçimi, yanlış kullanım ve ürünün maruz kaldığı yükler sonucunda oluşan hasarlar ciddi 
yaralanmalara ve kazalara sebep olabilir. Bu tür durumların önüne geçebilmek amacıyla bu çalışmada gidonun 
katı modeli Siemens Nx programı kullanılarak oluşturulmuş ve titreşim sonlu elemanlar analizi kullanılarak sayısal 
olarak incelenmiş ve yeni bir gidon tasarımı yapılmıştır.  
 
Anahtar kelimeler: Mühendislik tasarımı, Katı modelleme, Bisiklet Direksiyonu, Titreşim Analizi. 

 

Development of Steering Design for 15 Wheels Kids Bicycle by Using 

Computer Assisted Modeling Techniques 

ABSTRACT 
In order to meet theexpected requirements, the design is seen as the most critical stage of the production, to create 
new and existing product and / or production systems, in line with consumer requirements, in the light of scientific 
data, at current technological level which involves the past experience of the producer and the consumer.  In other 
words; design is known that the activities carried out by using analysis, synthesis, material selection, measurement 
and control methods for the solution of the problem with the contribution of the creativity of the designer and the 
aim is basically to meet a need.  In general terms of  engineering design includes all activities from the definition 
of the task of any technical system to the identification of the physical principles, the selection of the elements that 
provide these principles, their assembly and the preparation of the parts drawings. In recent days, depending on 
the development of computer technology, even though the design of each material used is not important, it is 
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primarily modeled firstly and its behaviors in its working environment are examined.  This makes it possible to 
carry out product design work with optimum characteristics without having to go through the manufacturing 
process for the part to be designed. In this study, the Steering  For 15 Wheels Kids Bicycle is try to be designed.  
bicycles; due to the dynamic loadings, the singular forces such as tensile, compressive, bending and torsion  and 
sometimes they are exposed to variable loads that are affected by complex forces sometimes exposed to variable 
loads that are affected by complex forces. Therefore, vibration analysis becomes important because of the static 
and dynamic loads acting on the steering wheel. First of all, modeling studies will be done on the design taken as 
an example and studies will be done to develop the design to optimize the related design and to use a more effective 
steering. The steering material will be selected and vibration analysis will be carried out under the load. then it 
will be made into a ready-to-manufacture product using computer aided design techniques with the Siemens Nx 
program.  Damage caused by incorrect material selection, improper handling and product-related loads can cause 
serious injury and accidents. In order to avoid such situations, the rigid model of the steering wheel in this study 
was created using the Siemens Nx program and vibration is analyzed numerically using finite element analysis 
and a new design is made. 
 
Keywords: Engineering design, Solid modeling, Bicycle steering, Vibration analysis. 
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ÖZET 
Döküm en genel tanımı ile ergitilmiş sıvı metalin hazırlanan kalıp boşluklarına doldurulması ile gerçekleştirilen 
üretim yöntemidir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere bu yöntemle üretim için öncelikle hurda ve alaşım 
elementlerinin ergitilmesi gerekmektedir. Ocak içerisinde dökülmek istenen ürünün kimyasal bileşimine uygun 
olarak hurda malzeme ve alaşım elementlerinin ilavesi ile sıvı metal hazırlanmaktadır. İstenen alaşımın kimyasal 
bileşimine uygun olarak dökümhane içerisinde mevcut hurda ve alaşım elementlerinin hangi oranlarda katılacağı 
hali hazırda dökümhane mühendisi tarafından manuel olarak hesaplanmaktadır. Ancak seçim işlemi esnasında en 
iyi alaşım ilavelerini gereken standartlarda katabilmek için birçok hesaplama işlemi ve mühendisin göz önüne 
alması gereken birçok durum karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple çalışmada, işlem kolaylığı ve en ekonomik ve 
standarda en uygun hurda ve alaşım elementi seçimi için ocak reçetesi hazırlanmasına yönelik bir yazılım 
geliştirilmesi hedeflenmektedir. Böylece dökümhane mühendisi ilgili firma deposunda mevcut olan ve programa 
tanımlanmış ürünlerin istenen standartta alaşım dökümü için basit ve hızlı bir şekilde yazlımı sayesinde tek tuşla 
reçete hazırlanması mümkün olabilecektir. Ayrıca firma yazılım hesaplama esnasında kullanılacak alaşım 
elementlerinin maliyet verileri ile en ekonomik alaşım reçetesine sahip olabilecektir. İşlem kolaylaştıracak bu 
yazılım, C# programlama dili kullanılarak kodlanacak ve böylelikle maliyet en küçüklemesi ve işlem 
kolaylığının yanında süreç hızlandırması da önemli katkılarından olacaktır.  
Anahtar Kelimeler: Döküm, Alaşım Hazırlama, Ocak Reçetesi, Karar Destek Sistemi, Maliyet En Küçüklemesi, 
C# Programlama Dili 

 
A Software Development for Preperation of Charge Analysis for 

Foundry 

ABSTRACT 
In the most common sense casting is the production method in which prepared mold cavities are filled with 
molted liquid metal into. As it can be understood from the mentioned definition, it is primarily necessary that the 
scraps and alloy of elements need to be melted for the production by this method. Liquid metal has been 
prepared by adding scrap material and alloys elements in accordance with chemical composition of product to be 
casted inside furnace. In accordance with chemical composition of desired alloy, which ratio of available scraps 
and alloy elements inside iron foundry should be added is manually calculated by casting engineer. During the 
selection process, however we encounter many calculations and many situations which engineer are supposed to 
take them into account in order to enable to add the best alloys additions to standards. For this reason, in the 
study it is targeted to improve a software for preparing a furnace receipt to select an alloy and salvage element 
which is in an appropriate standard. Thus, it will be possible to prepare a receipt by just one click with the help 
of this software that enables to do it simply and fast by enabling the foundry engineer to send the products that 
are present in the storage and identified to the programme. In addition, the firm may have the most economical 
alloy prescription with the cost data of the alloy elements to be used during the software calculation. This 
software, which will facilitate processing by using the C # programming language so that cost minimization and 
process simplification as well as process acceleration have great contributors. 
Keywords: Casting, Alloy Preparation, Furnace Decision, Decision Support System, Cost Smallest, 
Programming Language C# 
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ÖZET 
Döküm; ergitilmiş sıvı metelin hazırlanmış kalıp boşluğuna doldurulması esasına dayanan çok eski bir imalat 
yöntemidir. Sıvı metalin kalıp boşluğuna doldurulması esasından ötürü ergitilebilen tüm alaşımların dökümü 
yapılabilmektedir. Gündelik hayatımızın her aşamasında; kuyumculuktan, ağır sanayi tezgâhlarına, tarım 
makinelerinden, gemi makinelerine kadar çok değişik alanlarda döküm yöntemi ile üretilen malzemeler 
kullanılabilmektedir. Dünya’da 7-8 bin yıllık birikimi içeren dökümcülük, asıl gelişimini 19 ve 20’nci 
yüzyıllarda ‘Sanayi Devrimi’ ile yaşadığı bilinmektedir. Sanayileşmenin gelişmesiyle iş kazalarının arttığı açıkça 
görülmektedir. İş kazalarının artması, insanların güvensiz davranışları ve bilinçsiz bir şekilde çalışmasından 
kaynaklanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, dökümhanelerde iş kazalarına neden olabilecek risklerin araştırılması, 
bu kazaların olası nedenlerinin tespit edilmesi ve önlemesine yönelik çözüm önerilerinin belirlenmesidir. Bu 
amaçla döküm işletmelerinde döküm prosesinde meydana gelen tehlike ve riskler tespit edilerek bir Referans 
Risk Envanteri oluşturulmuş ve Proses FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)  yöntemi kullanılarak risk 
değerlendirmesi yapılmıştır. Sonuç olarak döküm prosesinde en çok karşılaşılan risklerin yanma, uzuv 
kesilmesi/kaybı/sıkışması (fiziksel yaralanmalar), yangın/patlama ve göz/cilt tahrişi olduğu ortaya çıkmış ve 
bunların önlenmesine yönelik tedbirler alınmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Dökümcülük, İş Güvenliği, Kaza Analizi, FMEA. 

 

The Importance of Job Safety and Analysis of Accidents in Casting 

Industry 

ABSTRACT 
Casting; is a very old manufacturing method based on the principle of filling the melted liquid metal in the 
prepared mold cavity. Because it is based on filling the liquid metal in the mold cavity,  all alloys that can be 
melted can be cast. At every stage of everyday life, materials produced by casting method can be used in many 
different areas such as jewelery, heavy industrial benches, agricultural machinery, ship machinery. The foundry, 
containing 7-8 thousand years of accumulation in the world, it is known that the original development lived in 
the 19th and 20th centuries with the Industrial Revolution. It is clearly seen that business accidents have 
increased with the development of the industry.  The increase in job accidents is due to people's insecure 
behavior and unconscious work.  The purpose of this study is to investigate the risks that could cause job 
accidents in castings, to determine the possible causes of these accidents and to determine the solution proposals 
for the prevention. For this purpose, in the casting process,  a Reference Risk Inventory was established by 
identifying hazards and risks, risk assessment was carried out using the process FMEA (Failure Mode and 
Effects Analysis) method.  As a result, the most common risks in the casting process are burning, limb cutting / 
loss / squeeze (physical injuries), fire / explosion and eye / skin irritation and measures have been taken to 
prevent these accidents. 
 

Keywords: Foundry, Work Safety, Accident Analysis, FMEA. 
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ABSTRACT  
Although there are only a few works on IPPSDDA problem, there are hundreds of works on IPPS and SWDDA 
problems. Conventionally three important manufacturing functions, process planning, scheduling and due date 
assignments are performed independently. High interrelation between these three functions forces us to integrate 
these functions. As we observed with this research as integration level increases overall performance becomes 
better. That is why we studied integration of these three functions. Since only scheduling problem is NP-Hard 
problem and integrated problem is even harder to solve, we used random and hybrid searches as metaheuristics 
to solve the integrated problem. Marginal benefits of earlier random iterations are higher compared to the later 
iterations. Later directed search becomes better in terms of marginal benefits and at this research we combined 
power of random and simulated annealing searches and used hybrid search as a solution technique. As a penalty 
function we used sum of weighted tardiness, earliness and due date related costs. 
 
Keywords: Process Planning, Weighted Scheduling, Weighted Due-Date Assignment, Simulated Annealing, 
Hybrid Search, Random Search. 

 

Hibrit ve SA Arama Yöntemlerini Kullanarak Süreç Planlama WATC 

Çizelgeleme ve WPPW Ağırlıklı Teslim Tarihi Atama Fonksiyonlarının 

Entegrasyonu 

ÖZET 
Bütünleşik süreç planlama ve çizelgeleme (IPPS) ve çizelgeleme ile birlikte teslim tarihi belirleme (SWDDA) 
problemleri ile alakalı yüzlerce çalışma literatürde bulunmasına rağmen bütünleşik süreç planlama, çizelgeleme 
ve teslim tarihi belirleme (IPPSDDA) problemi üzerinde yalnızca birkaç çalışma bulunmaktadır. Geleneksel 
olarak üç önemli imalat fonksiyonu, süreç planlaması, çizelgeleme ve teslim tarihi atamaları bağımsız olarak 
gerçekleştirilirdi. Bu üç fonksiyon arasındaki yüksek düzeydeki ilişki, bu fonksiyonları bir arada 
değerlendirmemiz gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu araştırmada gözlenen, entegrasyon seviyesi arttıkça genel 
performans seviyesinin daha iyi hale geldiğidir. Bu nedenle, bu çalışmada üç fonksiyonun entegresyonu 
incelenmiştir. Yalnızca çizelgeleme problemi NP-Zor problem olduğundan ve entegre problem daha da 
zorlaştığından, entegre problemi çözmek için meta-sezgisel olarak rastgele ve melez aramaları kullanılmak 
zorundadır. Önceki rastgele yinelemelerin marjinal faydaları, sonraki yinelemelere kıyasla daha yüksektir. Daha 
sonra direkt arama, marjinal yararlar açısından daha iyi hale gelir ve bu araştırmada rastgele ve tavlama 
benzetimi arama metotları birlikte kullanılmış ve hibrid araştırma bir çözüm tekniği olarak ortaya konulmuştur. 
Bir ceza işlevi olarak, ağırlıklı gecikme, ağırlıklı erken bitirme ile ilgili maliyetlerin toplamını kullanılmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Süreç Planlaması, Ağırlıklı Çizelgeleme, Ağırlıklı Sona Erme Atanması, Simüle Tavlama, 
Karma Arama, Rasgele Arama 
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